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WPROWADZENIE 

 

NEPCon jest międzynarodową organizacją non-profit świadczącą usługi wspierające 

zrównoważony rozwój. Poprzez zaangażowanie w innowacyjne projekty, mające na celu 

ułatwienie transformacji praktyk biznesowych oraz przyzwyczajeń konsumentów, NEPCon 

przyczynia się do promowania odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. 

Około 1300 klientów posiadających certyfikat Kontroli Pochodzenia Produktu korzysta z 

naszego piętnastoletniego doświadczenia. 

Dzięki dobrze rozwiniętej sieci przedstawicieli regionalnych i wykonawców, NEPCon 

oferuje szybkie i efektywne kosztowo usługi certyfikacyjne na całym świecie. 

Celem niniejszego raportu jest udokumentowanie zgodności firmy: PAKU-BOX Sp. z o.o., 

dalej zwanej „organizacją”, pod kątem spełniania procedur Forest Stewardship Council® 

(FSC®) Kontroli Pochodzenia Produktu (Chain of Custody - CoC). Raport ten prezentuje 

wnioski auditorów NEPCon, którzy oceniali system i działalność organizacji, pod kątem 

spełniania obowiązujących wymagań. W poniższym rozdziale zostały przedstawione 

wyniki auditu oraz zostały określone niezbędne kroki (tzw. polecenia działań 

korygujących), które muszą być podjęte przez organizację. 

Informacje zawarte w raportach NEPCon są poufne, z wyjątkiem informacji 

zamieszczonych w publicznej bazie danych na stronie internetowej FSC (dane 

kontaktowe, opis produktów, informacje o certyfikacie). 

Certyfikacja Kontroli Pochodzenia Produktu jest mechanizmem śledzenia materiału 

certyfikowanego począwszy od lasu, aż do produktu finalnego i ma na celu zapewnienie, 

że materiał pochodzenia leśnego zawarty w produkcie może być prześledzony wstecz, aż 

do certyfikowanych lasów. 

Rozwiązywanie sporów: jeżeli klienci NEPCon spotkają się z zastrzeżeniami lub 

komentarzami osób lub organizacji dotyczącymi naszych usług, proszeni są o kontakt z 

najbliższym regionalnym biurem NEPCon. Oficjalne skargi i komentarze powinny zostać 

przesłane na piśmie. 

Polityka Bezstronności: NEPCon zobowiązuje się do korzystania z usług niezależnych 

auditorów, tak aby uniknąć konfliktów interesów. Zachęcamy naszych klientów do 

powiadomienia kierownictwa NEPCon w przypadku naruszenia tej zasady. Polityka 

Bezstronności dostępna jest na stronie internetowej: http://www.nepcon.org/pl/polityka-

bezstronno%C5%9Bci. 

 

  

http://www.nepcon.org/pl/polityka-bezstronno%C5%9Bci
http://www.nepcon.org/pl/polityka-bezstronno%C5%9Bci
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1. WNIOSKI Z AUDITU 

 

1.1 Rekomendacja auditora 

Mając na uwadze zgodność organizacji z wymaganiami FSC CoC, auditor rekomenduje: 

x 
Zatwierdzić do certyfikacji: 

Nie stwierdzono niezgodności 

Ogólny 

komentarz do 

auditu 

(opcjonalnie): 

brak 

 

1.2 Decyzja certyfikacyjna 

Na podstawie rekomendacji auditora oraz recenzji jakościowej NEPCon, podjęto 

następującą decyzję certyfikacyjną: 

Decyzja certyfikacyjna NEPCon:  Certyfikacja zatwierdzona 

Osoba podejmująca decyzję 

certyfikacyjną:  
Michał Wajnberger 

Data:  04.04.2017 

 

☐Nie dotyczy– Opinia nie była przedstawiona lub nie zidentyfikowano braków 

 

Zidentyfikowane braki Norma i Wymaganie 

Organizacja podała w „Wykazie grup wyrobów” 

nieprawidłową symbolikę dla grup produktów.  

FSC-STD-40-004 V2-1 pkt. 

2.1.1 

Organizacja podała w „Liście dostawców surowca 

certyfikowanego” kategorię FSC materiału, której 

dostawca nie posiada w swojej ofercie.  

FSC-STD-40-004 V2-1 pkt. 

3.2.1. 

Organizacja nie określiła długości okresu rozliczeniowego, 

dla którego sporządzane będzie określone oświadczenie 

FSC. 

FSC-STD-40-004 V2-1 pkt. 

7.1. 

Organizacja nie podała czy w produkcji wyrobów 

certyfikowanych używane będą wkłady o jednym czy o 

różnych  oświadczeniu FSC i jakie oświadczenie w 

związku z tym przypisane zostanie 

wyrobom końcowym 

FSC-STD-40-004 V2-1 pkt. 

7.2., 7.3 
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1.4 Otwarte Raporty Niezgodności 

Raporty niezgodności opisują dowody na niespełnienie wymagań przez organizację, co 

zostało zidentyfikowane podczas auditów. Raporty niezgodności definiują również termin, 

w którym organizacja musi wykazać zgodność. DUŻE Raporty Niezgodności sformułowane 

podczas auditu certyfikacyjnego/recertyfikacyjnego muszą zostać zamknięte przed 

wystawieniem certyfikatu. DUŻE Raporty Niezgodności sformułowane podczas auditów 

okresowych muszą zostać zamknięte w wyznaczonym terminie, w przeciwnym razie 

certyfikat zostanie zawieszony. 

 

Podczas auditu nie stwierdzono niezgodności 

 

1.5 Zamknięte Raporty Niezgodności 

 

N/D – audit certyfikacyjny 

 

1.6 Obserwacje 

 

Uwaga: Obserwacje są formułowane w związku z pojawieniem się problemu, który sam w 

sobie nie stanowi niezgodności, ale według auditora może on doprowadzić do 

niezgodności w przyszłości, jeżeli organizacja nie podejmie odpowiednich działań; brak 

odniesienia do sformułowanej obserwacji może doprowadzić do niezgodności. 

 

Podczas auditu nie sformułowano obserwacji. 

 

1.7 Dodatkowe notatki i wnioski z auditu 

 

brak 

 

1.8 Działania podjęte przez Organizację przed zakończeniem raportu 

 

brak 

 

1.9 Notatki do następnego auditu 

 

brak 
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2. PROCES AUDITU 

 

2.1 Zespół Auditorów 

Imię nazwisko auditora Kwalifikacje 

Maciej Lisieniecki Maciej Lisieniecki, NEPCon. Doświadczenie w auditowaniu 

systemu ISO. Maciej Lisieniecki jest auditorem wiodącym od 

2001 i przeprowadził już ponad 500 auditów, większość z nich 

w firmach związanych z branżą drzewną i ponad 600 CoC 

auditów w zakresie certyfikacji FSC.  

Tel. kontaktowy 604 101 132, email: ml@nepcon.org 

 

 

2.2 Informacje Dotyczące Auditu 
 

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat przebiegu znajdują się w osobnym planie 

auditu 

 

2.3 Opis Przebiegu Auditu 

Proces oceny rozpoczął się spotkaniem otwierającym w Grójcu, w obecności osoby 

odpowiedzialnej za system CoC. Podczas spotkania omówiono plan i zakres auditu 

oraz poinformowano o poufności zebranych informacji. Sprawdzeniu poddane 

zostały procedury dotyczące postępowania z materiałem certyfikowanym, 

potwierdzenia szkoleń, wykaz grup wyrobów, wykaz dostawców certyfikowanych, 

przykładowe dokumenty zakupu. Podczas auditu lokalizacji kontroli podlegały 

następujące etapy postępowania z materiałem certyfikowanym: zamawianie, 

zakup i weryfikacja przyjętego surowca, produkcja, wystawianie dokumentów 

sprzedaży, sprzedaż, magazynowanie surowca i wyrobu gotowego.  W trakcie 

auditu przeprowadzono wywiad z osobami odpowiedzialnymi za obrót materiałem 

certyfikowanym, dokonano inspekcji miejsc składowania surowca. Audit zakończył 

się spotkaniem zamykającym, na którym omówiono wynik przeprowadzonej 

weryfikacji. 

  

Lokalizacja/Zakład Data(y) auditu Długość auditu na miejscu 

 PAKU-BOX Sp. z o. o.   

ul. Laskowa 29 A,  

05-600 Grójec, Polska 

22.03.2017 

 

14,5h (w tym analiza 

dokumentacji 3h, audit u 

klienta 3,5h, opracowanie 

raportu 8h) 
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3.  INFORMACJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE 

CERTYFIKATU 

 

3.1 Ogólny opis działalności Organizacji 

 

Zakup i magazynowanie tektury, produkcja (zgodnie z systemem transferowym), 

magazynowanie i sprzedaż produktów gotowych (patrz Dowód nr 2 "Wykaz grup 

wyrobów" do niniejszego raportu)  

Wszystkie operacje dotyczące obrotu materiałem certyfikowanym realizowane są 

w jednej lokalizacji  

Firma zamierza wykorzystywać produktowe i pozaproduktowe znaki towarowe FSC 

Firma nie korzysta z usług podwykonawców 

Firma będzie kupowała i przetwarzała tylko surowiec certyfikowany FSC. 

Do dnia auditu firma nie zakupiła surowca certyfikowanego FSC. 

 

3.2 Ogólne informacje o audicie 

 

Zmiany w systemie zarządzania od ostatniego auditu: N/D 

Opis skarg, zażaleń lub zarzutów dotyczących niezgodności ze standardami: N/D 

Organizacja objęła w fizyczne posiadanie materiał certyfikowany FSC Nie 

(W przypadku auditów certyfikacyjnych, w których firma nie posiadała materiału 

certyfikowanego, organizacja musi powiadomić NEPCon zaraz po przyjęciu materiału 

FSC)    

 

3.3 Roczna opłata administracyjna FSC (FSC AAF) 

 

Uwaga: Coroczna opłata FSC AAF jest określana na podstawie struktury organizacji oraz 
rodzaju certyfikatu zgodnie z dokumentem FSC-POL-20-005 V2-1 EN FSC Annual 
Administration Fee Policy. Wartość obrotu dotyczy obrotu wszystkimi wyrobami 
drzewnymi / z włókna drzewnego dla każdej wymienionej lokalizacji. Opłata FSC AAF 
aktualizowana jest każdego roku na podstawie aktualnie obowiązującej polityki FSC 
dotyczącej opłaty AAF. 

 
 

Kategoria FSC AAF Indywidualny CoC 

Klasa FSC AAF: Klasa 3 
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Klasa FSC AAF Roczny obrót ($USD) 

Klasa 1 < 200,000 

Klasa 2 200,000–1,000,000  

Klasa 3 > 1–5 Milionów 

Klasa 4 > 5–25 Milionów 

Klasa 5 > 25–100 Milionów 

Klasa6 > 100–500 Milionów 

Klasa7 > 500–1,000 Milionów 

Klasa 8 > 1,000–2,000 Milionów 

Klasa 9 > 2,000–3,000 Milionów 

Klasa 10 > 3,000–5,000 Milionów 

Klasa 10 + > 5,000 Milionów 
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Szczegóły dotyczące zakresu certyfikatu 

 Pozycja Zaznacz wszystkie opcje, które mają 

zastosowanie 

Zmiana zakresu 

(N/D auditu 

certyfikacyjnego) 

Typ certyfikacji:  
xIndywidualny☐Wielooddziałowy 

☐Grupowy 
☐ 

Zatwierdzone 

standardy: 

FSC-STD-40-004 V2-1;  

FSC-STD-50-001 V1-2 
☐ 

Główna działalność: Producent wtórny ☐ 

Liczba uczestniczących 

oddziałów: 

0 
☐ 

System kontroli 

oświadczeń FSC: 

xTransferowy☐Procentowy 

☐Kredytowy 
☐ 

Źródła pozyskania 

materiału 

kontrolowanego 

użytego do produkcji 

FSC Controlled Wood 

☐ Tylko materiał z oświadczeniem FSC 

Controlled Wood 

☐Obszary niskiego ryzyka 

☐Obszary nieokreślonego ryzyka 

☐Obszary określonego ryzyka 

☐ 

System Należytej 

Staranności: 

☐Nie obejmuje weryfikacji terenowej 

☐Obejmuje program auditów u dostawców 

☐Obejmuje program auditów w jednostkach 

gospodarki leśnej 

☐ 

Podwykonawstwo: 

☐ Podwykonawcy z certyfikatem FSC 

☐ Podwykonawstwo niskiego ryzyka 

☐Podwykonawstwo wysokiego ryzyka 

☐ 

Wykorzystanie znaków 

towarowych:  

x Na produkcie  x Pozaproduktowe  

☐znak RAC 
☐ 

 

 

 

Szczegóły dotyczące zakładu i oddziałów uczestniczących 

Uwaga: Dla bardzo dużych certyfikatów wielooddziałowych lub grupowych poniższa 
tabela może być zastąpiona osobnym plikiem “exhibit”, jeśli plik ten zawiera wszystkie 
wymagane informacje przedstawione w podobnym formacie. 

 



 

10Raport FSC CoC  Wersja: 19 listopada 2016 

 

Nazwa zakładu lub 

oddziału 

+ subkod FSC  

(jeśli dotyczy) 

Adres 

Tel/Email 

Rodzaj 

działalności 

Liczba 

pracowników: 

Roczny obrót w 

celu obliczenia 

opłaty AAF (USD) 

PAKU-BOX Sp. z o. 

o.  

Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

ul. Laskowa 29 A,  

05-600 Grójec, 

Polska, 

+ 48 502136265, 

+48 3320728/ - / 

michal.kadziela@p

akubox.pl 

Producent 

wtórny 

14 Klasa 3 

4 876 521 

 

☐ zamiast powyższej tabeli, szczegóły dotyczące organizacji wielooddziałowej / 

certyfikacji grupowej znajdują się w pliku “exhibit” 
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Szczegóły dotyczące grup wyrobów FSC 

Uwaga: dla bardzo dużych certyfikatów wielooddziałowych lub grupowych poniższa tabela może być zastąpiona osobnym plikiem 
“exhibit”, jeśli plik ten zawiera wszystkie wymagane informacje przedstawione w podobnym formacie. 

Grupa 

wyrobów 

FSC i typ 

produktu 

Nazwa zakładu lub 

oddziału 

+ subkod FSC 

(jeśli dotyczy) 

Gatunki materiału 

wejściowego 

(nazwa zwyczajowa) 

Gatunki materiału 

wejściowego 

(nazwa naukowa) 

Kategoria 

materiału 

wejściowego 

System 

Kontroli 

Oświadczeń 

Kategoria 

materiału 

wyjściowego 

Opakowania 

kartonowe 

P5.1 

 

PAKU-BOX Sp. z o. o. 

N/D N/D FSC 100%, 

FSC Mix x%, 

FSC Mix 

Credit, FSC 

Recycled x%, 

FSC Recycled 

credit 

transferowy FSC 100%, 

FSC Mix x%, 

FSC Mix 

Credit, FSC 

Recycled x%, 

FSC Recycled 

credit 

P5.2 

Opakowania 

z tektury 

falistej 

PAKU-BOX Sp. z o. o. N/D N/D FSC 100%, 

FSC Mix x%, 

FSC Mix 

Credit, FSC 

Recycled x%, 

FSC Recycled 

credit 

transferowy FSC 100%, 

FSC Mix x%, 

FSC Mix 

Credit, FSC 

Recycled x%, 

FSC Recycled 

credit 

☐zamiast powyższej tabeli, szczegóły dotyczące grup wyrobów FSC znajdują się w pliku "exhibit” (dotyczy tylko auditów) 
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Załącznik A: INFORMACJA O ORGANIZACJI 

Osoba pierwszego kontaktu wyznaczona do kontaktów z NEPCon 

Osoba kontaktowa: Michał Kądziela 

Pozycja: pełnomocnik 

Adres: 
ul. Laskowa 29 A, 05-600 Grójec, Polska 

Tel/Fax/Email: + 48 502136265, +48 483320728/ - / 

michal.kadziela@pakubox.pl  

 

Osoba odpowiedzialna za płatności: 

Osoba kontaktowa: Bogusława Kądziela 

Pozycja: prezes 

Adres: 
ul. Laskowa 29 A, 05-600 Grójec, Polska 

Tel/Fax/Email: + 48 502136265, +48 483320728/ - / 

michal.kadziela@pakubox.pl  
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Dane kontaktowe do wiadomości publicznej na stronie internetowej FSC: 

 

 

 

Pozycja Tekst Czy informacja się 

zmieniła? 

(N/D auditu 

certyfikacyjnego) 

Osoba 

kontaktowa, 

stanowisko: 

Michał Kądziela N/D 

Adres: 
ul. Laskowa 29 A, 05-600 Grójec, 

Polska 
N/D 

Tel/Fax/Email: + 48 502136265, +48 483320728/ - / 

michal.kadziela@pakubox.pl 

N/D 

Strona 

internetowa: 

www.pakubox.pl N/D 

Pozycja pełnomocnik N/D 

 

 

  

Uwaga: po wydaniu certyfikatu, na stronie internetowej FSC umieszczane są dane 

kontaktowe oraz informacje o grupach wyrobów FSC i zakresie certyfikatu 

www.info.fsc.org 
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Załącznik B: ANALIZY SYSTEMOWE (tylko audity 

certyfikacyjne i recertyfikacyjne) 

 
Uwaga: Wymaganiem FSC w odniesieniu do certyfikacji jest przeprowadzenie analizy 

systemu zarządzania organizacji oraz analizy krytycznych punktów kontroli w całym 

systemie kontroli obejmującym wszystkie procesy i grupy wyrobów FSC.  

Krytyczne punkty kontroli są to miejsca w działalności, w których materiały ze źródeł 

niecertyfikowanych/niekontrolowanych mogą być wprowadzone do systemu lub miejsca, 

w których certyfikowane/kontrolowane materiały mogą opuścić system.     

W sytuacji, gdy zostaną zidentyfikowane słabe strony systemu zarządzania oraz obszary 

wysokiego ryzyka w systemie kontroli pochodzenia produktu FSC CoC, należy zamieścić 

krótki opis w poniższych tabelach.  

Szczegóły dotyczące systemu oraz wszelkie zidentyfikowane niezgodności opisane są w 

odpowiednich załącznikach z listami sprawdzającymi wymagania standardów. 

1.  Ocena systemu zarządzania 

Analiza elementów systemu zarządzania Spełnione 

1.1 Istotne aspekty kontroli systemu zarządzania zapewniają, że 

stosowne standardy są wdrożone w odniesieniu do całej działalności 

objętej zakresem certyfikatu: 
Tak 

Jeśli nie, opisz szczegóły:  

1.2 Organizacja demonstruje możliwości w odniesieniu do zasobów 

technicznych niezbędnych do opracowania dokumentowanego systemu 

zarządzania: 
Tak 

Jeśli nie, opisz szczegóły:  

1.3 Organizacja demonstruje możliwości w odniesieniu do zasobów 

ludzkich niezbędnych do opracowania dokumentowanego systemu 

zarządzania: 
Tak 

Jeśli nie, opisz szczegóły:  

1.4 System szkoleń organizacji jest odpowiedni i skuteczny dla 

odpowiedzialnego personelu w całym systemie kontroli pochodzenia 

produktu FSC CoC: 
Tak 

Jeśli nie, opisz szczegóły:  

1.5 System nadzoru nad personelem organizacji zapewnia skuteczne 

wdrożenie dokumentowanego systemu zarządzania: 
Tak 

Jeśli nie, opisz szczegóły:  

Uwagi: brak 
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2. Ocena krytycznych punktów kontroli i ryzyka 

Krytyczny punkt kontroli Ocena ryzyka 

Zakupy/ Pozyskiwanie surowca –  

- Firma sprawdza systematycznie ważność i zakres certyfikatu 

dostawców na stronach internetowych (www.fsc-info.org), 

- Firma będzie kupowała tylko surowce certyfikowane FSC 

Niskie Ryzyko 

Przyjmowanie/ magazynowanie - faktury oraz  dokumenty 

towarzyszące dostawie są sprawdzane przez wyznaczonego 

pracownika pod kątem  obecności kodu FSC dostawcy, klasyfikacji 

surowca FSC  

- organizacja deklaruje zakup i składowanie surowca 

certyfikowanego FSC 

Niskie Ryzyko 

Segregacja - organizacja deklaruje zakup, przetwarzanie i  

składowanie tylko materiału certyfikowanego FSC 
Niskie Ryzyko 

Przetwarzanie - organizacja deklaruje przetwarzanie tylko 

materiału certyfikowanego FSC 

Niskie Ryzyko 

System kontroli oświadczeń FSC – system transferowy – firma 

produkuje wyroby z surowca certyfikowanego FSC 

- w produkcji wykorzystywany będzie surowiec z jednym 

oświadczeniem FSC 

- podczas przyjęcia surowca i wysyłki gotowego produktu 

kontrolowana jest obecność prawidłowego oświadczenia FSC   

Niskie Ryzyko 

Sprzedaż/ Wysyłka - wyznaczone osoby odpowiadają za 

przygotowywanie dokumentów sprzedaży (faktur, specyfikacji)  

- wyznaczone osoby sprawdzają obecność informacji dotyczących 

certyfikacji na w/w dokumentach, w tym numer certyfikatu oraz 

opis klasyfikacji materiału 

- organizacja będzie składowała tylko produkty wytworzone z 

materiału certyfikowanego FSC 

Niskie Ryzyko 

Kontrola objętości –  wyznaczone osoby odpowiadają za 

monitorowanie i ewentualną aktualizację obowiązujących 

współczynników wydajności, 

- firma systematycznie będzie weryfikowała współczynniki 

wydajności (w odniesieniu do każdego zlecenia produkcyjnego) 

Niskie Ryzyko 

Etykietowanie -  wyznaczono personel odpowiedzialny za 

etykietowanie i nadzór nad procesem przytwierdzania 

odpowiednich rodzajów etykiet z logo FSC 

Niskie Ryzyko 

Podwykonawstwo (Outsourcing) – N/D N/D 

Należy przedstawić wszelkie obszary wysokiego ryzyka wspomniane powyżej, ze 

wskazaniem środków kontrolnych/zapobiegawczych, które zostały wykonane oraz, w 

stosownych przypadkach, odpowiednie niezgodności lub obserwacje: 

Patrz wnioski powyżej. 
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Załącznik C: LISTA SPRAWDZAJĄCA STANDARDU 

(Kontrola Pochodzenia Produktu FSC-STD-40-004 V2-1) 

(poufne) 

 

1. Ocena Zakładu: PAKU-BOX Sp. z o. o. 

Osoba odpowiedzialna:  

(osoba odpowiedzialna za 
system w zakładzie) 

Michał Kądziela – pełnomocnik 

Auditor(zy): Maciej Lisieniecki 

Osoby, z którymi 

przeprowadzono wywiady, 
funkcje: 

Michał Kądziela - pełnomocnik  

Katarzyna Pietrzak-Kondrzycka – pracownik biurowy 

Przemysław Bielecki – kierownik zakładu 

Mariusz Kacprzak – pracownik produkcyjny 

Piotr Wiński – pracownik produkcyjny 

Mateusz Głowacki – pracownik produkcyjny 

Krótki opis wizyty w tym 

zakładzie: 

patrz pkt. 2.3. raportu, dział "Opis przebiegu auditu" 

Uwagi: brak 

 

2. Sprzedaż wyrobów certyfikowanych FSC 

Rodzaj(e) odbiorców 

wyrobów certyfikowanych 
FSC: 

☐ Brokerzy/dystrybutorzy ☐ Producenci ☐ Detaliści  

☐ Drukarnie x  Użytkownicy końcowi ☐Inni:  

Uwagi: 

 

3. Lista sprawdzająca wymagania standardu 

Poniższa lista sprawdzająca bazuje bezpośrednio na normie FSC STD-40-004 Norma FSC 

dotycząca kontroli pochodzenia produktu FSC (chain of custody) dla przedsiębiorstw 

dostarczających i wytwarzających wyroby posiadające certyfikat FSC (wersja 2.1). 

Punkty normy odnoszące się do konkretnego wymagania są takie same jak punkty 

poniższej listy sprawdzającej. Wyrażenia oznaczone kursywą są zdefiniowane w części D 

„Określenia 

i definicje” normy FSC STD-40-004, wersja 2.1. 
 

Część I: Wymagania ogólne  
(Część I ma zastosowanie do wszystkich organizacji)    

 

Wymaganie standardu Spełnione 

1. System zarządzania 

1.1.Odpowiedzialność 

1.1.1 Organizacja wyznaczyła przedstawiciela kierownictwa, ogólnie 

upoważnionego i odpowiedzialnego za zgodność organizacji z 
Takx 
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wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami normy: 
Nie☐ 

Wnioski: Organizacja wyznaczyła p. Michała Kądzielę jako osobę całkowicie upoważnioną 

i odpowiedzialną za zgodność całej organizacji z obowiązującymi wymogami niniejszego 

standardu.  

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowy 

☐Obserwacją: 

x Przeglądem dokumentacji: dokumentowany system kontroli pkt. 1.1.1 

„Odpowiedzialność”  

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

1.1.2 Odpowiedni pracownicy wykazują znajomość procedur organizacji 
i kompetencje we wdrażaniu systemu zarządzania Kontroli Pochodzenia 
Produktu: 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Wszyscy odpowiedni pracownicy wykazali się znajomością procedur i 

kompetencji organizacji we wdrażaniu Kontroli Pochodzenia Produktu systemu 
zarządzania. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: przedstawicielami zakładu, patrz wykaz auditowanych 

xObserwacją: podczas obchodu zakładu w Grójcu 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

1.2.Procedury 

1.2.1 Organizacja opracowała, wdrożyła i utrzymuje procedury i/lub 

instrukcje pracy obejmujące wszystkie mające zastosowanie 
wymagania normy, odpowiednie do wielkości i złożoności organizacji: 

 
[Wymagany załącznik] 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja opracowała, wdrożyła, podtrzymała właściwe procedury i/lub 

instrukcje pracy obejmujące wszystkie odpowiednie wymagania niniejszego standardu. 

Organizacja posiada procedury określające kontrolę, obowiązki i uprawnienia związane z 

postępowaniem z niespełniającymi wymagań produktami. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: audytowanymi, patrz pkt. 1 niniejszego załącznika  

xObserwacją: w trakcie obchodu zakładu 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli, wykaz grup 

wyrobów 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy):  

Związane załączniki: Dowód 1 

1.2.2 Organizacja wyznaczyła personel odpowiedzialny za każdą 

procedurę, oraz zdefiniowała kwalifikacje i/lub szkolenia wymagane do 
Takx 
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jej wdrożenia: 
Nie☐ 

Wnioski: Procedury organizacji określają pracowników odpowiedzialnych za każdą 

procedurę. Procedura wyszczególnia odpowiednie szkolenia wymagane do wdrożenia 

owej procedury: 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: pełnomocnikiem, pracownikiem biurowym, kierownikiem zakładu, patrz 

także wykaz auditowanych 

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): patrz pkt. 1.1.2 dokumentowanego systemu kontroli  

1.3.Szkolenia 

1.3.1 Organizacja opracowała i wdrożyła plan szkoleń odpowiedni do 

zdefiniowanych dla każdej procedury kwalifikacji i/lub szkoleń: 

 

Uwaga: kwalifikacje i/lub szkolenia są wymagane w punkcie 1.2.2. 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja opracowała i wdrożyła program szkoleniowy zgodny z określonymi 

przez procedurę wymogami kwalifikacyjnymi i szkoleniu. 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowym 

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli (pkt. 1.3), zapisy 

ze szkoleń 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

1.3.2 Organizacja przechowuje zapisy ze szkoleń, które zostały 

przeprowadzone dla personelu w związku z wdrażaniem normy: 
Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja dysponowała raportami ze szkolenia, które były dowodem na to, 

że przeprowadzone szkolenie się odbyło dnia 10.03.2017 dla Katarzyny Pietrzak-
Kondrzyckiej, Przemysława Bieleckiego. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, patrz także wykaz 

auditowanych 

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym zapisy ze szkoleń 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

1.4.Zapisy 

1.4.1 Organizacja przechowuje kompletne i aktualne zapisy obejmujące 

wszystkie mające zastosowanie wymagania normy: Takx 
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Nie☐ 

Wnioski, jeżeli NIE: 

1.4.2 Okres przechowywania wszystkich zapisów i raportów, w tym 

dokumentów zakupów i sprzedaży, zapisów ze szkoleń, rejestrów 

produkcji, zbiorczych zestawień mas i aprobat użycia znaków 

handlowych, jest określony przez organizację i będzie wynosił 
przynajmniej pięć (5) lat: 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski, jeżeli NIE: 

1.5.Wspieranie wartości FSC 

1.5.1 Organizacja wykaże zaangażowanie w zachowanie wartości FSC 

zdefiniowanych w ”Polityce dla Stowarzyszenia Organizacji z FSC” (FSC-

POL-01-004, zatwierdzonej po raz pierwszy w lipcu 2009). 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski, jeżeli NIE: 

1.5.2 Organizacja zadeklaruje, że nie ma ona bezpośredniego ani 

pośredniego udziału w poniższych działaniach: 

a) Nielegalne pozyskiwanie drewna oraz handel nielegalnym drewnem 

lub innymi produktami pochodzenia leśnego; 

b) Naruszenie praw człowieka oraz praw zwyczajowych w ramach 

operacji leśnych; 

c) Niszczenie chronionych terenów leśnych o wysokich walorach 

przyrodniczych w ramach operacji leśnych; 

d) Znaczące przekształcanie terenów leśnych na plantacje lub tereny 

nieleśne; 

e) Wykorzystywanie organizmów modyfikowanych genetycznie w 

ramach operacji leśnych; 

f) Naruszenie jakiejkolwiek z podstawowych konwencji 

MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY, jak określono w 

Deklaracji MOP dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, 

1998. 

Uwaga: Auditor jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że organizacja 

podpisała i przesłała do NEPCon formularz deklaracji własnej 

zamieszczony w FSC-PRO-20-001 V1-0, Załącznik B w celu wykazania 

zgodności z 1.5.1 i 1.5.2. 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja zdeklarowała się być pośrednio, lub bezpośrednio zaangażowana w 

każdą z czynności wymienionych w powyższych punktach a) do f), poprzez podpisanie 
własnej deklaracji FSC. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC dla całej organizacji, 

pracownikiem biurowym 

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli pkt. 1.5, podpisana 

przez pełnomocnika deklaracja FSC. 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Dowód 4 

1.6.Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1.6.1 Organizacja wykaże zaangażowanie w kwestie BHP. 

Uwaga: Zgodnie z FSC-PRO-20-001 V1-0 EN, auditor jest 

odpowiedzialny za weryfikację zgodności z punktem 1.6 poprzez 

sprawdzenie poniższych elementów: 

 Wyznaczona osoba odpowiedzialna za BHP; 

 Procedury dotyczące BHP; 

 Szkolenia pracowników z zakresu BHP. 

Uwaga: Zakres dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz zakres 

szkoleń może różnić się w różnych organizacjach, w zależności od 

rozmiaru organizacji, rodzaju działalności, złożoności procesów oraz ich 

powiązań, a także od kompetencji personelu. 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja zaangażowała się w zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z obowiązującymi wymaganiami. Poniżej wymieniono elementy związane z 
zarządzaniem jakością: 

x Został wyznaczony przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej: Firma 

zewnętrzna TES Tomasz Szczepaniak odpowiada za szkolenia okresowe pracowników. 

Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem firmy w ramach BHP sprawuje Prezes   

x Organizacja posiada procedury bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej we właściwym 

miejscu: np. pkt. 1.6 dokumentowanego systemu kontroli,  

 

x Odbyło się szkolenie z zakresu BHP dla pracowników: potwierdzenie ze szkolenia 
wstępnego z dnia 7.11.2016 dla Piotra Wińskiego  

 

Na miejscu, audytor nie zauważył naruszeń przepisów BHP. 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

 

Wymaganie standardu Spełnione 

2. Zakres systemu Kontroli Pochodzenia Produktu 

2.1.Grupy wyrobów 

2.1.1 Organizacja ustaliła grupy wyrobów FSC dla wszystkich wyrobów, 

które będą sprzedawane z oświadczeniami FSC 
Takx 

Nie☐ 

Organizacja utrzymuje aktualną i publicznie dostępną listę grup 
wyrobów FSC, która zawiera następujące informacje: 

a) określenie grupy wyrobów jako FSC 100%,FSC Mix, FSC 
Recycled, FSC Controlled Wood; 

b) typ (typy) wyrobów według klasyfikacji wyrobów FSC; 

c) gatunki użyte jako wejścia do grupy wyrobów, z podaniem 

nazwy naukowej oraz zwyczajowej, jeśli informacja o składzie 

gatunkowym jest powszechnie używana do oznaczania 
charakterystyk wyrobów. 

[dowód wymagany] 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja prowadzi aktualizacjęWykazu Grup Wyrobów FSC (PGS), 

uwzględniając wszystkie wymagane informacje w powyższych punktach a) do c). 

Organizacja na życzenie udostępnia PGS do publicznego wglądu. 
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Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za FSC CoC dla całej organizacji, pracownikiem 

biurowym, kierownikiem zakładu 

xObserwacją: w trakcie obchodu pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych w Grójcu 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym wykaz grup wyrobów 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy):  

  

Związane załączniki: Dowód 2 

2.1.2 Organizacja określiła dla każdej grupy wyrobów: 
a) kategorie materiałów użytych jako wkład; 

b) system kontroli użyty dla sporządzania oświadczeń FSC: 

i. system transferowy 
ii. system procentowy; lub, 

iii. system kredytowy; 

c) miejsca, w których odbywa się proces zarządzania, produkcji, 

składowania, sprzedaży, itp.  

Uwaga: w odniesieniu do podpunktu a) kategorie materiału 

kwalifikującego się do wykorzystania w grupach wyrobów FSC to: FSC 

100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC Controlled Wood (Drewno 

kontrolowane FSC), controlled material (materiał kontrolowany), post-

consumer reclaimed (materiał poużytkowy), oraz pre-consumer 
reclaimed (uboczny materiał odzyskany). 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja sprecyzowała wszystkie wymagane informacje w powyższych 

punktach a) do c). 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: pełnomocnikiem, pracownikiem biurowym 

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: wykaz grup wyrobów, dokumentowany system kontroli 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

 

Związane załączniki: Dowód 2 

2.1.3 Dla grup wyrobów, gdzie użyty jest system procentowy lub 

kredytowy oparty na okresie rozliczeniowym, organizacja zapewniła, że 
wszystkie zakwalifikowane wyroby są podobne w odniesieniu do: 

a) jakości wkładów; 

b) współczynników przeliczeniowych. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski:  

2.2.Podwykonawstwo 

2.2.1 Organizacja stosuje się do wymagań normy określonych w Części 

IV, Rozdział 12 dla jakichkolwiek działań związanych z 

podwykonawstwem obejmujących wyroby wpisane na listę grup 
wyrobów FSC. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski: Organizacja Wybierz z listy wszystkich zewnętrznych wymagań zawartych w 

części IV, rozdziale 12 FSC-STD-40-004 V2-1. 
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Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

 

Związane załączniki: 

 

Wymaganie standardu Spełnione 

3. Zaopatrzenie w materiał 

3.1.Wymagania dla surowca wejściowego 

3.1.1 Organizacja przyjęła i stosuje definicje i kategoryzację wkładu w 

sposób określony w normie. 
Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja zastosowała definicje i klasyfikację wkładów, jakie 

udokumentowano w standardach Dokumentowanego Systemu Kontroli (DCS) i w 
Wykazie Grup Wyrobów (PGS). 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, patrz także wykaz 

auditowanych 

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli, wykaz grup 

wyrobów, wykaz dostawców 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

3.1.2 Organizacja kwalifikuje wszystkie wkłady do grup wyrobów FSC 

na podstawie ich kategorii materiału i zapewnia, że tylko kwalifikowany 
materiał wejściowy jest używany: 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja sklasyfikowała wszystkie wkłady do odpowiednich grup FSC, 

według kategorii materiału, z jakiego są i upewniła się że wykorzystywane są jedynie 
kwalifikujące się wkłady. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za przyjęcia surowca i kontrolę dokumentów 

dostawy, osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowym 

xObserwacją: sposobu przyjmowania surowca 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli  

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Do dnia auditu firma nie zamawiała surowca 

certyfikowanego FSC. 

3.2.Zatwierdzenie dostawcy 

3.2.1 Organizacja ustanowiła i prowadzi aktualny rejestr wszystkich 

dostawców dostarczających materiał użyty w grupach wyrobów FSC, 

który zawiera następujące informacje: 

dostarczany typ wyrobu; 

dostarczaną kategorię materiału; 

kod certyfikatu Kontroli Pochodzenia Produktu FSC lub Drewna 

Kontrolowanego FSC dostawcy, w przypadku, jeśli ma to zastosowanie.  

Takx 

Nie☐ 
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[dowód wymagany] 

Wnioski: Organizacja tworzyła i prowadziła rejestr i aktualizację  dostawców wraz z 

wszystkimi powyższymi wymaganiami. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowym  

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: wykaz dostawców, dokumentowany system kontroli 3.2.1 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy):  

 

Związane załączniki: Dowód 3 

3.2.2 Organizacja sprawdza ważność i zakres certyfikatu FSC dostawcy 

na stronie internetowej www.info.fsc.org pod kątem jakichkolwiek 

zmian, które mogą wpłynąć na dostępność i autentyczność 
dostarczanych produktów. 

Takx 

Nie☐ 

N/D☐ 

Wnioski: Organizacja zweryfikiwała zasadność i zakrescertyfikatów FSC dostawców na 

stronie info.fsc.org. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: pracownikiem biurowym, pełnomocnikiem 

xObserwacją: sposobu dokonywania kontroli w bazie FSC  

xPrzeglądem dokumentacji: w tym wykaz dostawców, dokumentowany system kontroli 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy):  

3.3.Zakup materiału niecertyfikowanego FSC 

xZaznacz, jeśli nie ma zastosowania (do produkcji grup wyrobów FSC organizacja 

stosuje wyłącznie materiał dostarczany z oświadczeniami FSC)   

3.4. Wytwarzanie surowca na miejscu   

xZaznacz, jeśli nie ma zastosowania (organizacja nie używa własnego, odzyskanego 

materiału do produkcji grup wyrobów FSC) 

3.5.Zakup materiału FSC Controlled Wood od dostawców certyfikowanych FSC 

xZaznacz, jeśli nie ma zastosowania (organizacja nie wykorzystuje materiału 
wejściowego FSC Controlled Wood) 

 

Wymaganie standardu Spełnione 

4. Odbiór i składowanie materiału 

4.1.Identyfikacja wkładu   

4.1.1 Przy odbiorze materiału lub przed dalszym jego użyciem lub 

przetwarzaniem organizacja sprawdza faktury i odpowiednią 

dokumentację dostawcy, aby zapewnić następujące dane: 

a) jakość i ilość dostarczonego materiału są zgodne z dostarczoną 

Takx 

Nie☐ 
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dokumentacją; 

b) kategorie materiału oraz, w stosownych przypadkach, związane 

z nim  oświadczenie procentowe określone jest dla każdej pozycji 

wyrobu lub ogółu wyrobów; 

c) kod certyfikatu Kontroli Pochodzenia Produktu FSC lub Drewna 
Kontrolowanego FSC dostawcy jest podany dla dostarczonego z 

oświadczeniami FSC materiału. 

Wnioski: Organizacja wykazała, że po otrzymaniu materiału, lub przed dalszym jego 

wykorzystaniem czy przetworzeniem, faktury i dokumentacja dostawców były 
sprawdzone, aby mieć pewność że powyższe punkty a) do c) zostały spełnione. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobami odpowiedzialnymi za przyjęcie surowca, pracownikiem 

biurowym  

xObserwacją: sposobu przyjmowania surowca 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli pkt. 4.1.1. 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

4.2.Segregacja 

4.2.1 Organizacja zapewnia, że wkłady użyte dla grup wyrobów FSC 

pozostają wyraźnie rozróżnialne i możliwe do oddzielenia w odniesieniu 

do każdej grupy wyrobów lub, gdy jednakowe wkłady są używane dla 

więcej niż jednej grupy wyrobów FSC przez ich wspólne oświadczenie 
FSC. 

Uwaga: Wkłady są rozróżniane poprzez grupy wyrobów (zarówno FSC 

jak i nie FSC) lub poprzez oświadczenie FSC tych wkładów, w sytuacji 
gdy wkłady do produkcji grup wyrobów są identyczne. 

Tak ☐  

Nie☐ 

N/D x  

Wnioski: Organizacja upewniła się że wkłady wymienione w grupach produktów FSC 

pozostają rozpoznawalne i można rozdzielić grupy produktów. 

 

Zostało to potwierdzone: 

☐Wywiadem z: 

☐Obserwacją: 

☐ Przeglądem dokumentacji: 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

4.3.Środki ostrożności dla materiału etykietowanego 

4.3.1 Dla materiałów otrzymanych z etykietą FSC organizacja 
zapewnia, że: 

a) materiał, który jest dalej przetwarzany jest przed sprzedażą 

pozbawiony jakichkolwiek etykiet lub znaków segregacji 

b) materiał, który jest sprzedawany jako niezmieniony, jest 

sprawdzany przez organizację pod względem prawidłowego 

etykietowania według jego kategorii materiału, chyba że 

organizacja nie weszła w fizyczne posiadanie materiału. 

Uwaga 1: warunek (a) nie ma zastosowania, jeżeli nie ma możliwości 

odłączenia etykiety od produktu, np. etykieta na materiałach 

drukowanych. 

Uwaga 2: odnośnie warunku (b) – jeżeli organizacja zidentyfikuje 

produkty, na których nieprawidłowo zastosowano etykietę, informuje o 

Tak x  

Nie☐ 

N/D☐  
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tym NEPCon i czeka na aprobatę lub odpowiednie wytyczne zanim 
produkty te zostaną sprzedane. 

Wnioski: 

b) Wkład zostałsprzedany bez zmian. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC oraz kierownikiem zakładu 

xObserwacją: w trakcie obchodu zakładu 

xPrzeglądem dokumentów: w tym dokumentowany system kontroli 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

4.3.2 Dla materiałów otrzymanych z etykietą innego leśnego programu 

kontroli zgodności organizacja zapewnia, że przed sprzedażą z 
oświadczeniem FSC materiały te będą pozbawione tych etykiet. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski, jeśli NIE: 

 

Wymaganie standardu Spełnione 

5. Kontrola objętości 

5.1.Współczynniki przeliczeniowe 

☐ Zaznacz, jeśli nie ma zastosowania (organizacja nie przetwarza materiału) 

5.1.1 Dla każdej grupy wyrobów organizacja zidentyfikowała główne 

etapy przetwarzania obejmujące zmianę objętości lub wagi materiału 

oraz określiła współczynnik (współczynniki) przeliczeniowy dla każdego 

etapu przetwarzania lub, jeśli nie jest to wykonalne, dla wszystkich 
etapów przetwarzania. 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja przedstawiła w pkt. 5.1. "Współczynniki wydajności" 

dokumentowanego systemu kontroli, informacje na temat głównych etapów 

przetwarzania surowca. Organizacja przypisuje wielkość ubytku dla poszczególnych 
zleceń produkcyjnych. 

5.1.2 Organizacja określiła metodologię obliczania współczynnika 
(współczynników) przeliczeniowego i zapewnia jego/ich aktualizację. 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Metodologia wyliczania współczynnika przeliczeniowego uwzględniona została w 

dokumentowanym systemie kontroli. Dowód 1 

5.2.Bilanse materiału 

5.2.1 Dla każdej grupy wyrobów organizacja ustanowiła rejestr 

ewidencjonowania materiału, aby zapewnić ciągłą zgodność ilości 

wyrobów produkowanych i/lub sprzedawanych z oświadczeniem FSC z 

ilością wkładów z różnych kategorii materiału, ich powiązanymi 

oświadczeniami procentowymi i współczynnikiem (współczynnikami) 

przeliczeniowym danej grupy wyrobów. Rejestr ten zawiera co najmniej 
następujące informacje: 

Dla wkładów i wyjść:  

Takx 

Nie☐ 
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a) odniesienia do faktur; 

b) ilości (według objętości lub wagi)  

Dla wkładów:  

c) kategorię materiału oraz, w stosownych przypadkach, oświadczenie 

procentowe lub kredytowe; 

Dla wyjść: 

d) oświadczenie FSC:  

e) informację potrzebną do identyfikacji pozycji wyrobu na fakturach; 

f) odpowiedni okres rozliczeniowy lub numer zamówienia.  

 

Uwaga: jeśli informacja o objętości lub wadze nie jest dostępna (np. dla 

handlowców), podanie ilości sztuk jest wystarczające. 

Wnioski: Organizacja posiada system do prowadzenia rejestru księgowego materiałów, 

który dostarczainformacji na temat powyższych punktów a) – f) oraz jest 
przechowywany i dostępny do wglądu auditora. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC, pracownikiem biurowym 

xObserwacją: podczas wizytacji pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych w Grójcu 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli  

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Dowód 1 

5.2.2 Dla każdej grupy wyrobów organizacja przygotowuje roczne 

zestawienia ilości, które zawierają informacje ilościowe o każdej 

kategorii materiału wejściowego otrzymanego/użytego oraz o każdym 

typie wyrobu wyprodukowanego/sprzedanego. Zestawienia te zawierają 

informacje o:  

a) materiałach wejściowych otrzymanych; 

b) materiałach wejściowych użytych do produkcji (jeśli ma 

zastosowanie); 

c) materiałach wejściowych na magazynie; 

d) wyrobach na magazynie; 

e) wyrobach sprzedanych. 

[Dowód wymagany dla auditów okresowych i recertyfikacyjnych. W 

przypadku certyfikacji wielooddziałowej dowody powinny być zebrane 
dla każdego oddziału.] 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja przedstawiła roczne podsumowanie, wraz z wymaganymi 

informacjami ilościowymi. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC, pracownikiem biurowym 

xObserwacją: podczas wizytacji pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych w Grójcu 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Dowód 1 

5.3.Określenie oświadczeń FSC 

5.3.1 Organizacja określiła dla każdego okresu rozliczeniowego lub 

zlecenia produkcyjnego odpowiednie oświadczenie FSC odpowiadające 

jednemu z następujących systemów kontroli wyszczególnionych dla 
Takx 
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każdej grupy wyrobów: 

a) system transferowy (Część II, Rozdział 7): stosowany dla 

wszystkich grup wyrobów; 

b) system procentowy (Część II, Rozdział 8): stosowany dla grup 
wyrobówFSC Mix i FSC Recycled; 

c) system kredytowy (Część II, Rozdział 9): stosowany dla grup 
wyrobówFSC Mix i FSC Recycled. 

Uwaga: Dla dla grup wyrobówFSC 100%jest stosowany system 
transferowy. 

Nie☐ 

Wnioski, jeśli NIE:  

5.3.2 Dla każdej grupy wyrobów organizacja przeprowadza obliczenia 

procentowej zawartości materiałów wejściowych (zgodnie z systemem 

procentowym) lub kredytu FSC (zgodnie z systemem kredytowym) na 
poziomie jednego miejsca. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski: Dla każdego produktu z grupy Organizacja Wybierz z listy wchodzących w skład 

wkładów (według systemu procentowego), lub według systemu FSC credit (według 
systemu kredytowego) 

 

Zostało to potwierdzone: 

☐Wywiadem z: 

☐Obserwacją: 

☐ Przeglądem dokumentacji: 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

 

Wymaganie standardu Spełnione 

6. Sprzedaż i dostawa 

6.1.Identyfikacja wyjść sprzedawanych z oświadczeniami FSC 

6.1.1 Organizacja zapewnia, że wszystkie faktury wystawione dla wyjść 

sprzedawanych z oświadczeniami FSC, zawierają następujące 
informacje: 

a) nazwę i dane kontaktowe organizacji; 

b) nazwę i adres klienta; 

c) datę wystawienia dokumentu; 

d) opis produktu; 

e) ilość sprzedanych produktów; 

f) posiadany przez organizację kod certyfikatu Kontroli 

Pochodzenia Produktu FSC lub Drewna Kontrolowanego FSC; 

g) wyraźne oświadczenie FSC dla każdej pozycji wyrobu lub ogółu 

wyrobów w następujący sposób: 

i. oświadczenie „FSC 100” dla wyrobów z grup wyrobów FSC 

100%; 

ii. oświadczenie „FSC Mix x%” gdzie ‘x’ oznacza odpowiednie 

oświadczenie procentowe dla wyrobów z grup wyrobów FSC 

Mix według systemu procentowego; 

iii. oświadczenie „FSC Mix Credit” dla wyrobów z grup wyrobów 

FSC Mix według systemu kredytowego; 

iv. oświadczenie „FSC Recycled x%” gdzie ‘x’ oznacza 

Takx 

Nie☐ 
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odpowiednie oświadczenie procentowe dla wyrobów z grup 

wyrobów FSC Recycled według systemu procentowego; 

v. oświadczenie „FSC Recycled Credit” dla wyrobów z grup 

wyrobów FSC Recycled  według systemu kredytowego;  

vi. oświadczenie „FSC Controlled Wood” dla wyrobów z grup 

wyrobów FSC Controlled Wood lub z grup wyrobów FSC Mix, 

które nie będą sprzedane jako posiadające certyfikat FSC. 

h) gdy wystawiane są oddzielne dokumenty transportowe, 

informacja pozwalająca połączyć fakturę z odpowiednią 
dokumentacją transportową.  

Uwaga: Dla dostaw wyrobów finalnych, które spełniają wartości 

progowe etykietowania określone w Sekcji 11, organizacja może 

pominąć informację procentową w dokumentacji sprzedaży i 

dokumentacji transportowej. Jednakże w takim przypadku materiał 

traci swoją informację dotyczącą FSC lub wejściowego materiału 

poużytkowego dla kolejnych klientów i dlatego może nie być dalej 

odsprzedany z oświadczeniami FSC. 

Uwaga: według INT-40-004 20 Oświadczenie „FSC Controlled Wood” 

nie jest dozwolone dla wyrobów finalnych oraz przedsiębiorstw 
niecertyfikowanych. 

Wnioski: Organizacja posiada system zapewniający, że wszystkie istotne dokumenty 

handlowe obejmują powyższe punkty a) do h). 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowym 

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli pkt. 6.1.1  

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy):  

6.1.2 Organizacja zamieszcza informacje wymagane w punkcie 6.1.1 w 

powiązanej dokumentacji transportowej, gdy faktura (lub jej kopia) nie 
jest dołączona do wysyłki wyrobu. 

Takx 

Nie☐ 

N/D☐ 

Wnioski: Organizacja załączyła identyczne informacje jak w pkt. 6.1.1, w odpowiedniej 

dokumentacji dostawy. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowym, 

kierownikiem zakładu 

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli  

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy):  

6.2.Etykietowanie produktów sprzedawanych z oświadczeniami FSC  

☐Zaznacz, jeśli nie ma zastosowania (organizacja nie stosuje i nie zamierza stosować 

etykiet FSC) 
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6.2.1 Organizacja zapewnia, że wyroby, które posiadają etykietę FSC są 

zawsze sprzedawane z odpowiednim oświadczeniem FSC znajdującym 
się na dokumentacji sprzedaży i dokumentacji transportowej. 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Prace próbne wykonane przez audytorów wykazały, że wszystkieprodukty 

posiadające etykiety FSC, były sprzedawane z odpowiednim oświadczeniem FSC 
względem faktur sprzedaży i dokumentacji dostaw. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za FSC CoC, kierownikiem zakładu, pracownikiem 

biurowym 

xObserwacją: w trakcie obchodu zakładu 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Obecnie organizacja jest w trakcie przyznawania 
certyfikatu. 

6.2.2 Organizacja zapewnia, że wyroby sprzedawane z oświadczaniem 
FSC nie mają zmieszczonych jakichkolwiek etykiet innego leśnego 
programu kontroli zgodności. 

Uwaga: niniejsze wymaganie dotyczy oświadczeń FSC składanych na 

dokumentach sprzedaży oraz poprzez inne metody sprzedaży. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski, jeśli NIE:  

6.3.Dostarczanie Drewna Kontrolowanego FSC 

xZaznacz, jeśli nie ma zastosowania (Zakres certyfikatu nie obejmuje sprzedaży Drewna 

Kontrolowanego FSC) 

 

 

Part II: Systemy Kontroli Oświadczeń FSC 

Wymaganie standardu Spełnione 

7. System transferowy 

☐Zaznacz, jeśli nie ma zastosowania 

7.1.Określenie okresu rozliczeniowego lub zamówień/zleceń produkcyjnych   

7.1.1 Dla każdej grupy wyrobów organizacja określiła okres 
rozliczeniowy lub zlecenia produkcyjne, dla których sporządzane będzie 

określone oświadczenie FSC.  

 

Uwaga: Minimalna długość okresu rozliczeniowego to czas potrzebny do 

wykonania partii wyrobu końcowego, wliczając odbiór, składowanie, 

przetwarzanie, etykietowanie i/lub sprzedaż wyrobu; długość okresu 

rozliczeniowego musi być znana, w przeciwnym wypadku numer 

zlecenia produkcyjnego jest określony. Zamówienie/zlecenie 

produkcyjne może być także rozumiane jako osobna partia 

produkcyjna, która ma być sprzedana jako certyfikowana FSC. 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: 

☐ Organizacja sporządza oświadczenie FSC do każdego zlecenia. Okres na składanie 
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oświadczeń przypada pomiędzy otrzymaniem przez magazyn zlecenia, a momentem gdy 

produkt jest gotowy, sprzedany i zafakturowany, LUB; 

x Organizacja sporządza oświadczenie FSC oparte o roczny zakres czasowy z podziałem 

na zlecenia produkcyjne. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, kierownikiem zakładu, 

pracownikiem biurowym 

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli pkt. 7.1 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

7.2.Wkłady z identycznymi oświadczeniami FSC 

7.2.1 Dla okresów rozliczeniowych lub zleceń produkcyjnych, w 

których wkłady należą do tej samej kategorii materiału i posiadają 

identyczne oświadczenie FSC, organizacja przypisuje to konkretne 
oświadczenie wyrobom końcowym.   

Uwaga: Jeśli wejście składa się w 100% z poużytkowego materiału 

odzyskanego, oświadczenie FSC wyrobu ma formę „FSC Recycled 

100%”. 

Takx 

Nie☐ 

N/D☐ 

Wnioski: Organizacja zawsze wykorzystuje wkłady należące do tylko jednej kategorii 

materiałów spełniających określone oświadczenie FSC, lub zawarte w zleceniach. 

Organizacja posiada procedury zapewniające, że okresy rozliczeniowe dotyczące tylko 

jednej kategorii materiałów, zawierają wkłady związane z odpowiednim oświadczeniem 

FSC. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, kierownikiem zakładu 

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy):  

7.3.Wkłady z różnymi oświadczeniami FSC 

7.3.1 Dla okresów rozliczeniowych lub zleceń produkcyjnych, w których 

wkłady należą do różnych kategorii materiału lub mają różne 

oświadczenia procentowe lub kredytowe, dla wyrobów organizacja 
używa oświadczenie FSC związane z najniższym udziałem materiału 
FSC lub materiału poużytkowego.  

Uwaga: Materiały wejściowe (wkłady) z oświadczeniem „FSC Mix Credit” 

lub „FSC Recycled Credit” mają niższą rangę niż materiały z 
oświadczeniem odpowiednio „FSC 100%” lub „FSC Recycled 100%”.  

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski: Organizacja Wybierz z listydo różnych kategorii materiałowych FSC. 

Organizacja Wybierz z listyzapewniające, żeWybierz z listy które posiadają wkłady 

należące do różnych kategorii materiałowych wiążą się z najniższymi wymaganiami FSC 

dotyczącymi wydajności. 

 

Zostało to potwierdzone: 

☐Wywiadem z: 



 

31Raport FSC CoC  Wersja: 19 listopada 2016 

 

☐Obserwacją: 

☐ Przeglądem dokumentacji: 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

 

Wymaganie standardu Spełnione 

8. System procentowy 

xZaznacz, jeśli nie ma zastosowania 

 

Wymaganie standardu Spełnione 

9. System kredytowy 

xZaznacz, jeśli nie ma zastosowania 

 

 

Part III: Etykietowanie 

☐Zaznacz, jeśli N/D (Organizacja nie stosuje i nie zamierza stosować etykiet FSC) 

Wymaganie standardu Spełnione 

10. Ogólne wymagania dotyczące etykietowania 

10.1.Stosowanie etykiet FSC 

10.1.1Organizacje stosujące etykiety na wyrobie zapewniają że: 

a) wyroby będą posiadały etykietę FSC tylko jeśli spełniają 

odpowiednie wymagania niniejszej normy; 

b) wyroby będą etykietowane zgodnie z „FSC-STD-50-001 

„Wymagania FSC dotyczące stosowania znaków towarowych FSC 

przez posiadaczy certyfikatu”.  

Uwaga: Patrz osobna lista sprawdzająca wymagania normy FSC-STD-

50-001 (Wykorzystanie znaków towarowych FSC). 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski, jeśli NIE:  

11. Możliwości zastosowania etykiet 

11.1.Etykieta FSC ‘100%’ 

☐Zaznacz, jeśli nie ma zastosowania (stosowanie etykiety FSC ‘100%’ nie wchodzi w 

zakres certyfikatu) 

11.1.1 Wszystkie wyroby z grup produktów FSC 100% mogą być 

etykietowane z użyciem etykiety FSC ‘100%’. 
Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja udowodniła że jedynie produkty FSC 100% (100% z 

certyfikowanych lasów FSC) zawierają wkład oznaczony FSC 100%. 

 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Grupy wyrobów z oświadczeniem FSC 100%, mogą 

być znakowane etykietą FSC 100%. Obecnie firma jest w trakcie procesu przyznania 



 

32Raport FSC CoC  Wersja: 19 listopada 2016 

 

certyfikatu 

11.2.Etykieta FSC ‘Mix’ 

☐Zaznacz, jeśli nie ma zastosowania (stosowanie etykiety FSC ‘Mix’ nie wchodzi w 

zakres certyfikatu) 

11.2.1 Wyroby z grup produktów FSC Mix w systemie transferowym 
mogą być etykietowane z użyciem etykiety FSC ‘Mix’ jeśli odnosi się do 

nich któreś z poniższych oświadczeń: 

 

a) oświadczenie procentowe ‘FSC Mix’, z wartością przynajmniej 70%; 

lub 

b) oświadczenie „FSC Mix Credit”.  

Takx 

Nie☐ 

N/D☐ 

Wnioski:Organizacjaposiada system zapewniającyże wymogi kwalifikujące do 

etykietowania FSC Mix zostały spełnione. 

 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Grupy wyrobów z oświadczeniem FSC mix, będą 

mogły być znakowane etykietą z takim oświadczeniem pod warunkiem spełnienia w/w 

wymogu. Obecnie firma jest w trakcie procesu przyznania certyfikatu 

11.2.2Wyroby z grup produktów FSC Mix w systemie procentowym 
mogą być etykietowane z użyciem etykiety FSC ‘Mix’, jeśli oświadczenie 

procentowe wynosi co najmniej 70%.  

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski:OrganizacjaWybierz z listyże wymogi kwalifikujące do etykietowania FSC Mix 

zostały spełnione. 

 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

11.2.3. Wyroby z grup produktów FSC Mix w systemie kredytowym 

mogą być etykietowane z użyciem etykiety FSC ‘Mix’, jeśli na rachunku 

kredytowym dla grupy wyrobów znajduje się dostateczna ilość 
dostępnego kredytu FSC.  

Uwaga: Odpowiednia objętość lub waga wyrobu musi być odjęta od 
rachunku kredytowego w momencie etykietowania wyrobów. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski:OrganizacjaWybierz z listyże wymogi kwalifikujące do etykietowania FSC Mix 

zostały spełnione. 

 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

11.3.Etykieta FSC ‘Recycled’ 

☐Zaznacz, jeśli nie ma zastosowania (stosowanie etykiety FSC ‘Recycled’ nie wchodzi 

w zakres certyfikatu) 

11.3.1 Wyroby z grup wyrobów FSC Recycled w systemie transferowym 

mogą być etykietowane z użyciem etykiety FSC ‘Recycled’, jeśli 

zastosowanie ma któreś z poniższych oświadczeń:  

a) oświadczenie procentowe ‘FSC Recycled’ i wynosi co najmniej 

85%; lub 

b) oświadczenie „FSC Recycled Credit”.   

Takx 

Nie☐ 

N/D☐ 

Wnioski:Organizacjaposiada system zapewniającyże wymogi kwalifikujące do 

etykietowania FSC Recycled zostały spełnione. 

 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Grupy wyrobów z oświadczeniem FSC recycled, będą 

mogły być znakowane etykietą z takim  oświadczeniem pod warunkiem spełnienia w/w 
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wymogu. Obecnie firma jest w trakcie procesu przyznania certyfikatu 

11.3.2Wyroby z grup wyrobów FSC Recycled w systemie procentowym 

mogą być etykietowane z użyciem etykiety FSC ‘Recycled’, jeśli ich 

odpowiednie oświadczenie procentowe wynosi co najmniej 85%.  

Uwaga: Wyroby FSC Recycled wymagają użycia wyłącznie materiałów 

wejściowych odzyskanych. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski:OrganizacjaWybierz z listyże wymogi kwalifikujące do etykietowania FSC 

Recycled zostały spełnione. 

 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

11.3.3Wyroby z grup wyrobów FSC Recycled w systemie 
kredytowymmogą być etykietowane z użyciem etykiety ‘FSC Recycled’, 

jeśli na rachunku kredytowym dla grupy wyrobów znajduje się 

dostateczna ilość dostępnego kredytu FSC. 

Uwaga 1: Odpowiednia ilość wyrobów musi być odjęta od rachunku 
kredytowego w momencie etykietowania wyrobów.  

Uwaga 2: Wyroby FSC Recycled wymagają użycia wyłącznie materiałów 
wejściowych odzyskanych. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski:OrganizacjaWybierz z listyże wymogi kwalifikujące do etykietowania FSC 

Recycled zostały spełnione. 

 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

 

 

Część IV: Dodatkowe Wymagania 

12. Podwykonawstwo 

xZaznacz, jeśli Organizacja nie korzysta i nie zamierza korzystać z usług 

podwykonawców dla procesów produkcji lub obrotu produktami FSC.  

Patrz osobna lista sprawdzająca spełnienie wymagań dotyczących podwykonawstwa, jeśli 

ma to zastosowanie 
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Załącznik D: LISTA SPRAWDZAJĄCA STANDARDU 

(Stosowanie znaków towarowych FSC-STD-50-001 v1-

2) (poufne) 

 

1. Działania związane ze znakami towarowymi w okresie objętym 

auditem 

xN/D auditu certyfikacyjnego oraz okresu objętego auditem, w którym nie było użycia 

znaków towarowych 

 

2. Lista sprawdzająca standardu 

Ta część opisuje zgodność organizacji z wymaganiami FSC/Rainforest Alliance 

dotyczącymi wykorzystania znaków towarowych. Za znaki towarowe rozumie się nazwę 

organizacji 

tj. Forest Stewardship Council i Rainforest Alliance, skróty nazw (np. FSC), logo, etykiety 

i znaki (pieczęcie). Niniejsza lista sprawdzająca jest oparta na standardzie FSC 

(FSC-STD-50-001 Wymagania dotyczące stosowania znaków towarowych FSC przez 
posiadaczy certyfikatu FSC wersja 1.2) Odniesienie do konkretnego wymagania znajduje 

się w nawiasie na końcu każdego wymagania. Wyjaśnienie: Znak certyfikacyjny 

Rainforest Alliance = znak RAC (Rainforest Alliance Certified™ Seal). 

 

Wymaganie standardu Spełnione 

Wymagania ogólne 

1.1.Organizacja posiada procedury, które zapewniają, że wszelkie 

zastosowania znaków towarowych FSC/Rainforest Alliance - na 

produktach i promocyjne są zgodne ze stosownymi wytycznymi:  

[dowód wymagany] 

Takx 

Nie☐ 

N/D☐ 

Wnioski: Organizacja posiada procedury zapewniające, że wszystkie znaki towarowe 

zostały użyte zgodnie ze stosowanymi wytycznymi. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowym 

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Firma planuje stosować produktowe i 

pozaproduktowe znaki towarowe FSC 

 

Związane załączniki: Dowód 1 (pkt. 8, 9) 

1.2 Organizacja posiada procedury i zapewnia, że wszelkie 

oświadczenia związane z FSC/Rainforest Alliance są przesyłane do 

NEPConprzed ich zastosowaniem celem przeglądu i wydania aprobaty. 

Dotyczy to: 

a) stosowania na produktach etykiety FSC/znaku RAC; 

b) stosowania oświadczeń promocyjnych (pozaproduktowych), które 

Takx 

Nie☐ 

N/D☐ 
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zawierają znaki towarowe FSC (“Forest Stewardship Council”, “FSC”, 

logo-drzewko) i/lub znaki towarowe Rainforest Alliance (nazwy i 

logo): 

Wnioski: Organizacja posiada procedury związane ze stosowaniem znaków towarowych, 

udostępnione NEPConowi do przeglądu i akceptacji. Organizacja przedstawiła 

realizacjętych procedur w oparciu o dowody wymienione poniżej. 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowym  

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli pkt. 8, 9 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Firma planuje używanie etykiet produktowych i 

pozaproduktowych FSC 

 

x  Przegląd etykiet produktowych, stałych aprobat (blanket approvals) oraz innych 

powiązanych aprobat w następującym zastosowaniu: N/D  

x Przegląd użycia znaków towarowych oraz powiązanych z nim aprobat w 

następującym zastosowaniu: N/D – audit certyfikacyjny 

1.3.Organizacja posiada procedury i zapewnia, że wszelkie aprobaty 

zastosowania znaków oraz odpowiednia korespondencja z NEPConsą 

przechowywane przez min. 5 lat (FSC-STD-40-004, 1.4.1, 1.4.2): 

Takx 

Nie☐ 

N/D☐ 

Wnioski: Organizacjaposiada wdrożone procedury umożliwiające przegląd i zachowuje 

korespondencję związaną z otrzymaniem aprobat na stosowanie znaków towarowych z 

Rainforest Alliance lub NEPCon przez minimum 5 lat. Korespondencja ta wraz z prośbami 

o aprobaty została udostępniona auditorowi. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowym 

☐Obserwacją: 

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli pkt. 1.4.2        

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Obecnie firma jest w trakcie przyznawania 

certyfikatu FSC 

Wykorzystanie znaków na produkcie 

☐Zaznacz, jeśli nie ma zastosowania (Organizacja nie stosuje i nie zamierza stosować 

etykiet FSC) 

1.4.Organizacja posiada bezpieczny system etykietowania produktów, 

który zapewnia, że (1.9, 1.10, 2.1, 2.4, 3.0): 

a) etykiety FSC są stosowane wyłącznie w odniesieniu do wyrobów 

zawartych w wykazie grup wyrobów FSC; 

b) etykiety FSC są stosowane wyłącznie w odniesieniu do wyrobów, 

które spełniają wymagania FSC dotyczące etykietowania, opisane w 

normie CoC (etykiety nie mogą być stosowane dla częściowych 

oświadczeń); 

c) odpowiednia etykieta FSC stosowana jest dla określonej grupy 

wyrobów. 

Takx 

Nie☐ 
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Wnioski: Organizacja wykazała, że posiada skuteczny system etykietowania produktów, 

który odpowiada wymaganiom punktu a) do c) 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowym 

☐Obserwacją:  

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli, pkt. 8.1 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Firma jest obecnie w trakcie przyznawania 
certyfikatu FSC. 

1.5.Jeżeli organizacja wymaga od swojego certyfikowanego dostawcy 

znakowania produktów swoim (organizacji) numerem licencyjnym LUB 

jeśli odbiorca wymaga od organizacji znakowania wyrobów kodem 

certyfikacyjnym odbiorcy, to procedury organizacji zawierają zapisy, że 

(4.5): 

a) zarówno odbiorca jak i dostawca informują swoje jednostki 

certyfikujące o zawartej umowie ze wskazaniem, która jednostka 

certyfikująca będzie odpowiedzialna za przegląd etykiet i ich 

aprobatę; 

b) etykieta odbiorcy stosowana jest tylko na produktach wysyłanych do 

tego odbiorcy; 

c) dostawca jest odpowiedzialny za przechowywanie i udostępnianie 

auditorom danych związanych z wykorzystaniem etykiet odbiorcy; 

a) niezależnie od aprobaty wydanej przez jednostkę certyfikującą, w 

takich przypadkach wykorzystanie znaku RAC wymaga uzyskania 

aprobaty od NEPCon. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski: Organizacja wybierz z listy od certyfikowanych dostawców etykietowania 

produktów. Certyfikowani kupcy wybierz z listy od Organizacji używania ich numeru 

licencji.  

 

Zostało to potwierdzone: 

☐Wywiadem z: 

☐Obserwacją: 

☐Przeglądem dokumentacji: 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

1.6.Jeśli odbiorca nieposiadający certyfikatu FSC życzy sobie, aby 

organizacja stosowała na produktach etykiety FSC z nazwą firmową 

odbiorcy, to procedury organizacji zawierają zapisy, że (4.6): 

a) Organizacja informuje NEPCono zamiarze zawarcia porozumienia z 

odbiorcą oraz dostarcza niezbędnych informacji, aby możliwa była 

ocena porozumienia i wzór etykiety; 

b) Organizacja stosuje etykietę dopiero po otrzymaniu aprobaty od 

NEPCon; 

c) Przechowywana jest korespondencja dotycząca aprobaty 

porozumienia i etykiet. 

Uwaga: Organizacje, które nie posiadają certyfikatu FSC nie mogą 

same stosować etykiet FSC. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski: 
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☐ Niecertyfikowani kupcy wybierz z listyod Organizacji certyfikowanych produktów 

oznaczonych znakiem FSC uwzględniających ich własną nazwę i projekt. 

 

Zostało to potwierdzone: 

☐Wywiadem z: 

☐Obserwacją: 

☐Przeglądem dokumentacji: 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): 

1.7.Jeśli ma to zastosowanie, organizacja spełnia poniższe wymagania 

(1.8-1.13) dotyczące etykietowania wyrobów. 
Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja posiada procedury umożliwające spełnienie kryteriów 1.8 do 1.13. 

Użycie znakowania produktowego zostało sprawdzone przez auditora i spełnia 

wymagania. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem z: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowym 

☐Obserwacją:  

xPrzeglądem dokumentacji: w tym dokumentowany system kontroli, pkt. 8 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Firma jest w trakcie ubiegania się o certyfikat FSC 
oraz licencji na użycie znaków towarowych FSC. 

1.8.Na etykiecie FSC jest stosowany numer licencji na używanie znaku 

FSC (1.5). 
Takx 

Nie☐ 

1.9.Jeśli znaki towarowe FSC są stosowane bezpośrednio na wyrobie z 

numerem licencji (np. w postaci wypalanych znaków, znaku z matrycy 

itp.), druga etykieta zgodna z typowym wzorem etykiety FSC jest 

zastosowana (np. w formie przywieszki, naklejki, na opakowaniu) (4.3). 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

1.10.Organizacja nie stosuje etykiet FSC na wyrobie razem ze znakami 

towarowymi lub nazwami identyfikującymi inne programy oceny 

gospodarki leśnej (2.6). 

Takx 

Nie☐ 

1.11.Etykieta FSC stosowana na produktach jest widoczna (2.3). 

 

Uwaga:Jeżeli etykieta FS C nie jest umieszczona przodem do 

konsumenta, kopia logo FSC może być zastosowana w bardziej 

widocznym miejscu. 

Takx 

Nie☐ 

1.12.Jeżeli etykieta FSC jest stosowana na produktach lub 

opakowaniach gdzie istnieje ryzyko pomyłki materiałów 

certyfikowanych FSC z materiałami niecertyfikowanymi (np. w 

przypadku, gdy etykieta FSC została umieszczona na certyfikowanym 

opakowaniu użytym do opakowania niecertyfikowanego wyrobu lub 

materiał certyfikowany FSC jest zmieszany z innymi materiałami), to 

etykieta powinna zawierać rodzaj certyfikowanego produktu (2.2): 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 
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Uwaga:  

 To wymaganie nie dotyczy produktów zawierających zaaprobowane 

niewielkie komponenty. 

 Rodzaj produktu (np. papier) musi zawsze być zawarty na etykiecie 

umieszczanej na materiałach drukowanych. 

1.13.Jeśli na etykiecie FSC jest umieszczona pętla Mobiusa, to wtedy 

musi ona zawierać liczbę, która odpowiada procentowej zawartości 

surowca odzyskanego poużytkowego i ubocznego (2.5). 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

 

Wykorzystanie znaków poza produktami/promocyjne  

☐Zaznacz, jeśli nie ma zastosowania (Organizacja nie stosuje i nie zamierza stosować 

znaków FSC poza produktem lub w materiałach promocyjnych) 

Uwaga: zastosowanie promocyjne obejmuje takie elementy jak: ogłoszenia, broszury, 

strony internetowe, katalogi, notatki prasowe, stoiska wystawiennicze, papier firmowy, 

przedmioty reklamowe (np. T-shirty, kubki, czapki, prezenty) 

1.14.Organizacja produkowała, etykietowała lub sprzedawała wyroby 

certyfikowane FSC w okresie objętym auditem (7.1): 
Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski: Organizacja produkowała lub sprzedawała  certyfikowane produkty oznaczone 

znakiem FSC w okresie auditu. 

 

Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem: z osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowym  

☐Obserwacją:  

xDokumentacją: w tym dokumentowany system kontroli pkt. 9 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy): Organizacja jest w trakcie procesu certyfikacji 

1.15.Jeżeli Organizacja nie produkowała, nie etykietowała lub nie 

sprzedawała wyrobów certyfikowanych FSC w okresie objętym auditem, 

to zaprzestaje wykorzystywać znaki towarowe FSC do ogólnej promocji 

organizacji (7.1):   

 

Uwaga: Dotyczy ogólnej promocji organizacji. Nie zabrania się promocji 

produktów, które mogą być sprzedane na życzenie jako certyfikowane 

FSC. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

Wnioski:  

1.16.Jeśli ma to zastosowanie, Organizacja spełnia poniższe wymagania 

(1.17-1.22) dotyczące promocyjnego wykorzystania znaków 

handlowych: 

Takx 

Nie☐ 

Wnioski: Organizacja posiada procedury umożliwające spełnienie kryteriów 1.17 to 1.22. 

Użycie znakowania produktowego zostało sprawdzone przez auditora i spełnia 

wymagania. 
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Zostało to potwierdzone: 

xWywiadem: osobą odpowiedzialną za system FSC CoC, pracownikiem biurowym 

☐Obserwacją:  

xDokumentacją: w tym dokumentowany system kontroli pkt. 9 

Dodatkowe wnioski (jeśli dotyczy):  

1.17.Jeżeli wykorzystany jest “panel promocyjny” FSC, to zawiera on 

następujące elementy: logo FSC, numer licencji na używanie znaków 

towarowych FSC, oświadczenie promocyjne FSC, adres strony 

internetowej FSC (5.1). 

Uwaga: panel promocyjny to określony wzór w ramce dostępny dla 

posiadaczy certyfikatu w Internecie za pośrednictwem ‘generatora 

etykiet FSC’. 

Tak ☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

1.18 Jeżeli do promocji produktu wykorzystywane są znaki towarowe 

FSC, to Organizacja (1.9, 6.1): 

a) ogranicza promocję do wyrobów, które są certyfikowane zgodnie ze 

standardami FSC oraz mogą być etykietowane; 

b) umieszcza panel promocyjny lub jego elementy w widocznym 

miejscu; 

c) umieszcza oświadczenie takie jak “szukaj wyrobów z certyfikatem 

FSC” jeżeli nie wszystkie certyfikowane wyroby są na tej samej 

stronie; 

d) umieszcza logo FSC lub napis “certyfikat FSC” (“FSC certified”) w 

opisie produktu. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx  

1.19 W przypadku, gdy stosowany jest znak RAC (6.2) to:  

a) znaki towarowe FSC są podobnej wielkości; 

b) znak-drzewko FSC (logo) jest używane zawsze, gdy używany jest 

znak RAC. 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

1.20 W przypadku, gdy znaki towarowe FSC są stosowane ze znakami 

(logami, nazwami, znakami identyfikacyjnymi) innych programów 

weryfikacji gospodarki leśnej, organizacja uzyskała odpowiednią 

aprobatę od NEPCon(7.2). 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx  

1.21 Wykorzystanie znaków towarowych FSC we wzorach dokumentów 

(w tym papierach firmowych, fakturach, emailach) jest zaaprobowane 

przez NEPConw celu zapewnienia prawidłowego użycia tych znaków 

(7.3, 7.4,7.5). 

 

Uwaga: ogólna promocja nie może odbywać się poprzez wizytówki, tzn. 

znaki towarowe FSC mogą być użyte na wizytówkach tylko, jeżeli są 

one wykonane z papieru certyfikowanego FSC (etykieta FSC). 

Tak☐ 

Nie☐ 

N/Dx 

1.22 Znaki towarowe FSC nie są używane w nazwie wyrobu, nazwie 

domeny internetowej, i/lub nazwie organizacji (1.13). 
Takx 

Nie☐ 
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Załącznik E: ZESTAWNIENIE DOWODÓW ZEBRANYCH I 

DOŁĄCZONYCH DO RAPORTU (poufne) 

 

Dowód Pozycja 

1 Dokumentowany System Kontroli (DSK) 

2 Wykaz Grup Wyrobów FSC 

3 Wykaz dostawców 

4 Polityka FSC 

 
 


