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Szanowni Państwo, 
 
NEPCon posiada akredytację nadaną przez Accreditation Services International – ASI, która upoważnia 

do prowadzenia certyfikacji według standardów Forest Stewardship Council® (FSC®) Kontroli Pochodzenia 
Produktu, Gospodarki Leśnej i Drewna Kontrolowanego na całym świecie (z wyłączeniem Chin) 
(FSC-ACC-042). FSC jest niezależną pozarządową organizacją typu non profit powołaną w celu promowania 
odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie. Certyfikacja FSC stanowi wiarygodne ogniwo między 
odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom oraz przedsiębiorcom 
podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupów, które przyniosą korzyść ludziom i środowisku, 
budując jednocześnie wartość biznesową. 
 
Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku pozytywnie zakończonego auditu certyfikacyjnego firma PAKU-BOX 

Sp. z o.o. otrzymała certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC®) Kontroli Pochodzenia Produktu (CoC) 
nadany przez NEPCon.  
 
Firma PAKU-BOX Sp. z o.o. otrzymała właściwy dla niej numer certyfikatu Kontroli Pochodzenia Produktu 

(CoC): NC-COC-028179. Państwa certyfikacja obowiązuje od 14/04/2017 do 13/04/2022 w zależności 

od spełnienia przez Państwa organizację wymagań określonych w umowie certyfikacyjnej. 

 
Firma PAKU-BOX Sp. z o.o. otrzymała właściwy dla niej numer licencji znaku towarowego FSC: 
FSC-C134152. Znaki towarowe dostępne są do pobrania na portalu logo FSC (https://trademarkportal.fsc.org). 
Dane potrzebne do zalogowania się do portalu wysyłane są automatycznie z certyfikacyjnej bazy danych FSC 
na Państwa adres email, w momencie zarejestrowania firmy w bazie FSC. Zestaw powitalny dla posiadaczy 
certyfikatu, zawierający wskazówki, kontakty i informacje o systemie FSC, dostępny jest na stronie 
http://welcome.fsc.org.  
 
Jak określono w umowie certyfikacyjnej, każdorazowe wykorzystanie etykiet i znaków towarowych FSC 
wymaga zatwierdzenia przez NEPCon. Analogicznie, każdy tekst dotyczący NEPCon, czy też certyfikacji FSC 
wykorzystany w materiałach promocyjnych wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez naszą jednostkę. 
 
Gratulujemy Państwu zaangażowania w należyte zarządzanie zasobami leśnymi. 
 
 
Z poważaniem, 
 
 

 
Małgorzata Buczkowska 
Specjalista ds. administracji certyfikacyjnej 
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