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Niniejszy dokument określa zasady wykorzystania znaków towarowych oraz 
przyznawania, rozszerzania, zawieszania i unieważniania certyfikatów w ramach każdego 

z systemów, który oferujemy. 
 
Więcej informacji na temat zasad dotyczących określonego programu lub usługi znajduje  
się na stronie NEPCon. 

 

 

 

NEPCon przyjął politykę "open source", aby wspierać zrównoważony  
rozwój, dzieląc się opracowanymi przez siebie dokumentami. Ta praca  

jest opublikowana na licencji Creative Commons (Creative Commons  
Attribution Share-Alike 3.0 license). Zezwolenie jest udzielane bezpłatnie  

każdej osobie, która uzyska kopię tego dokumentu, aby w sposób  
nieograniczony postępować z tym dokumentem, w tym udziela się  

nieograniczonego prawa do używania, kopiowania, modyfikowania,  
scalania, publikowania i/lub rozpowszechniania kopii dokumentu, 

z zastrzeżeniem następujących warunków: 

• Powyższe informacje o prawach autorskich i niniejsze 

pozwolenie powinny być uwzględnione we wszystkich kopiach 
lub istotnych częściach tego dokumentu. Będziemy wdzięczni za 

otrzymanie kopii zmodyfikowanej wersji. 
 

 

 

 

  

Nazwa dokumentu 

Typ dokumentu: Procedury 

Tytuł: Procedury Certyfikacyjne NEPCon 

Zakres: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego 

Oficjalny język: Angielski 

Kontakt: Tigran Martirosyan 

Email: tmartirosyan@nepcon.org 

https://www.nepcon.org/pl/certification
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1 Właściciele systemów i akredytacja 

 

Poniżej zamieszczono zwięzłą informację na temat systemów, jakie oferujemy.  

Poszczególne systemy różnią się właścicielami i mają odmienne zakresy akredytacyjne. 

Przykładowo NEPCon jest właścicielem i opracował dwa systemy, które oferuje, podczas 

gdy pozostałe programy są w posiadaniu organizacji, mających wielu interesariuszy. 

 

Tabela 1: Właściciel Systemu & Akredytacja 

System Właściciel  Akredytacja 

FSCTM Forest 

Stewardship 

CouncilTM 

Posiadamy akredytację FSC gospodarki 

leśnej i kontroli pochodzenia produktu. 

Współpracujemy z następującymi 

podwykonawcami, którzy świadczą usługi 

outsourcingowe w ramach naszych 

akredytowanych systemów 

certyfikacyjnych FSC: 

• China Standard Conformity Assessment  

Co., Ltd (CSCA) – usługi w zakresie 

kontroli pochodzenia produktu  

i gospodarki leśnej FSC. 

PEFC 

Programme for 

Endorsement of 

Certification 

Schemes 

Posiadamy globalną akredytację PEFC 

kontroli pochodzenia produktu. W zakresie 

certyfikacji gospodarki leśnej posiadamy 

akredytację na usługi w Danii oraz Rosji. 

LegalSourceTM NEPCon 
Certyfikację LegalSource oferujemy  

w ramach własnego programu.   

SBP 
Sustainable 

Biomass Program 

Posiadamy globalną akredytację na usługi 

certyfikacyjne dla producentów biomasy 

oraz łańcucha dostaw. 

UTZ Core Code of 

Conduct 
UTZ 

Posiadamy akredytację na świadczenie 

usług certyfikacyjnych w ramach programu 

UTZ dla producentów kakao, kawy 

i herbaty 

Rainforest Alliance 

Sustainable 

Agriculture and 

Chain of Custody  

Rainforest Alliance 

Posiadamy akredytację na świadczenie 

usług certyfikacyjnych w ramach 

programów Rainforest Alliance Sustainable  

Agriculture (RA SAS Farm) i Chain of  

Custody (CoC).  
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Współpracujemy z następującymi 

podwykonawcami, którzy świadczą usługi 

outsourcingowe w zakresie naszych 

akredytowanych systemów 

certyfikacyjnych Rainforest Alliance 

Sustainable Agriculture Standard (RA 

SAS):  

• BSI Group Japan K.K. – wyłącznie 

RA SAS Chain of Custody 

• China Standard Conformity 

Assessment Co., Ltd (CSCA) 

CFM NEPCon 

Usługi w zakresie zarządzania emisją CO2 

(Carbon Footprint Management CFM) 

oferujemy w ramach własnego systemu. 

RSPO 

Roundtable on 

Sustainable Palm 

Oil  

Posiadamy akredytację upoważniającą  

do świadczenia usług certyfikacyjnych  

w zakresie łańcucha dostaw RSPO na całym 

świecie z wyjątkiem Chin. 

Sustainable Tourism 

Certification 
NEPCon 

Certyfikację zrównoważonej turystyki dla 

hoteli, usługodawców oferujących 

zakwaterowania oraz touroperatorów 

świadczymy w ramach uznanego programu 

Global Sustainable Tourism Council 

(GSTC). 

 

 

 

2  Uzyskanie certyfikatu 

 

Dokładna ocena zgodności z wymogami certyfikacji w ramach auditu certyfikacyjnego  

stanowi podstawę do przyznania certyfikatu dla wszystkich systemów. W większości  

przypadków związana jest z wizytą w firmie. 

  

 

Proces certyfikacji 

Proces certyfikacji zazwyczaj obejmuje przedstawione poniżej etapy. Szczegółowe 

informacje znajdują się na stronach opisujących poszczególne systemy. 

 Zakres certyfikatu i umowa certyfikacyjna: Podczas wstępnych rozmów 

określamy jakie produkty, lokalizacje oraz procesy powinny być objęte 

zakresem certyfikatu. Te informacje stanowią podstawę do opracowania 

kosztorysu oraz zawarcia umowy na wykonanie usługi. Kliknij tutaj, aby 

zobaczyć wzór umowy certyfikacyjnej. 

https://www.nepcon.org/pl/certification
https://www.nepcon.org/pl/library/template/umowa-certyfikacyjna-nepcon
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Audit wstępny: Opcjonalny w większości przypadków, jednak obligatoryjny 

dla określonych typów certyfikacji gospodarki leśnej FSC. Dla niektórych 

rodzajów certyfikacji audity wstępne są rzadkością.    

 

Publiczne konsultacje: Ten etap dotyczy jedynie auditów certyfikacyjnych 

gospodarki leśnej oraz certyfikacji producentów biomasy SBP. Dla auditu 

certyfikacyjnego FSC FM oraz FSC COC/CW interesariusze muszą być 

powiadomieni 6 tygodni przed datą planowanego auditu, w przypadku 

certyfikacji producentów biomasy SBP jeden miesiąc przed planowanym 

auditem na miejscu, natomiast przy certyfikacji PEFC zwykle wymaga się 

okresu 30 dni przed auditem, ale jest to również zależne od krajowych 

wymogów. 

 

Przygotowanie do auditu: Czas na przygotowanie dokumentów oraz 

spełnienie wymagań norm danego systemu. NEPCon nie prowadzi konsultacji 

i nie udziela pomocy w przygotowaniu do certyfikacji.   

 

Audit certyfikacyjny: Sprawdzenie zgodności z wymaganiami poszczególnych 

norm. W większości przypadków audit odbywa się w firmie. Standardowo 

obejmuje on wizytę w zakładzie produkcyjnym, przedsiębiorstwie leśnym lub 

gospodarstwie rolnym, przegląd dokumentów a także rozmowy  

z pracownikami oraz innymi właściwymi stronami trzecimi. Przeprowadzenie 

auditu na podstawie przesłanych dokumentów jest możliwe tylko  

w określonych przypadkach. 

 

Raport: Auditor opracowuje raport opisujący przebieg auditu oraz 

ewentualne niezgodności. 

 

Certyfikacja: Otrzymują Państwo certyfikat wydawany w następstwie 

uzyskania pozytywnego wyniku auditu. 

 
 
 

Warunki przyznania certyfikatu 

Każdy system ma własne zasady dotyczące warunków przyznawania certyfikatów. 

Poniżej zestawiono wymogi mające zastosowanie dla auditów certyfikacyjnych  

i recertyfikacyjnych. 
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Tabela 2: Warunki przyznania certyfikatu 

Warunek 
FSC 

FM 

FSC 

CoC 

FSC 

CW 

PEFC 

FM 

PEFC 

CoC 

 

UTZ 

RA SAS 

CoC 

RA 

SAS 

Farm 

LS CFM SBP 
RSPO 

SCC 

RSPO 

P&C 

Turys

tyka 

Publiczne 

konsultacje 

przed auditem 

X  X X  

 

    X3  X  

Audit wstępny 

obligatoryjny 

pod pewnymi 

warunkami 

X   X1  

 

        

Audit 

certyfikacyjny 

na miejscu  

w firmie 

X X2 X X X X2 X2 X2 X2 X X2 X X X 

Brak otwartych 

dużych 

niezgodności 

X X X X X X X X X X X X4 X X 

Brak otwartych 

małych 

niezgodności 

   X1 X X      nd.   

Podpisanie 

umowy  

i uregulowanie 

wszystkich 

płatności 

X X X X X 
 

X 
X X X X X X X X 

 

1. Może mieć zastosowanie w zależności od krajowych wymogów PEFC. 

2. Audit certyfikacyjny na miejscu w firmie jest często wymagany, jednak w pewnych przypadkach możliwe 
jest przeprowadzenie zdalnego auditu na podstawie przesłanych dokumentów. 

3. Tylko dla producentów biomasy. 
4. W RSPO nie istnieje oficjalna skala dotycząca niezgodności. Wszystkie niezgodności, stwierdzone podczas  

auditu certyfikacyjnego, muszą być zamknięte w ciągu 3 miesięcy. W przeciwnym razie wymagane jest  
ponowne przystąpienie do auditu certyfikacyjnego. Powyższa tabela przedstawia małe i duże niezgodności,  

jednakże w RSPO każda niezgodność uznawana jest za dużą. 

 
 
 
 
 

3 Utrzymanie ważności certyfikatu 

Certyfikat zwykle jest ważny przez 5 lat, jednak certyfikaty PEFC FM, Sustainable 

Tourism oraz Rainforest Alliance Sustainable Agriculture i CoC są wydawane na 3 lata. 

Certyfikaty UTZ są ważne przez 1 rok. 

 

W okresie ważności certyfikatu przeprowadzane są audity okresowe, mające na celu 

sprawdzenie zgodności z wymogami danego systemu. Audity okresowe koncentrują się 

na słabych stronach wdrożonego systemu, określonych podczas wcześniejszych audytów, 

oraz ocenie spełnienia wymagań certyfikacyjnych. W przypadku certyfikacji Rainforest 
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Alliance Sustainable Agriculture ryzyko związane z organizacją wpływa na częstotliwość 

audytów okresowych RA SAS CoC. Zarówno dla systemu RA SAS Farm oraz CoC a także 

UTZ mogą być przeprowadzane audity niezapowiedziane lub zapowiedziane z krótkim 

wyprzedzeniem.  

NEPCon i/lub właściciel systemu mogą przeprowadzić audit bez wcześniejszego 

uprzedzenia, na przykład jeśli istnieją podejrzenia poważnych naruszeń zasad 

certyfikacji. NEPCon może też przeprowadzić audity wyrywkowe.  

 

W okresie między audytami firma ma obowiązek informować jednostkę certyfikacyjną  

o wszystkich istotnych zmianach organizacyjnych. Zmiana zakresu certyfikatu, w tym 

zmiana produktów, procesów i usług objętych zakresem certyfikatu, możliwa jest tylko 

po wcześniejszym poinformowaniu jednostki oraz formalnym porozumieniu. 

 

Usuwanie niezgodności 

Niezgodności zidentyfikowane podczas auditów są wyszczególniane w raporcie na liście 

niezgodności (raporty niezgodności). Niezgodności są klasyfikowane jako małe  

i zasadnicze. Wszystkie niezgodności muszą być zamknięte w terminie określonym  

w raporcie. 

• Małe niezgodności: Zwykle należy zapewnić zgodność z wymogami przed 

kolejnym audytem okresowym. Jeśli niezgodność nie zostanie usunięta  

w terminie, automatycznie zamieniana jest na zasadniczą niezgodność  

w przypadku systemów FSC, PEFC, LegalSource, SBP, RSPO P&C oraz CFM.  

Jeśli chodzi o certyfikację Rainforest Alliance CoC auditor może podjąć decyzję  

o aktualizacji niezgodności, która nie została zamknięta we wcześniej 

wyznaczonym terminie, zaś w przypadku programu Rainforest Alliance 

Sustainable Agriculture należy zapewnić zgodność z wymogami zawartymi  

w Rules for Continuous Improvement Criteria. W przypadku certyfikacji 

Sustainable Tourism ranga małej niezgodności zwykle nie ulega zmianie  

(ale prowadzi do kary punktowej). Jednak w szczególnych przypadkach auditor 

może podjąć decyzję o zmianie niezgodności na dużą, jeśli dotyczy ona kwestii 

związanych z wiarygodnością. 

• Zasadnicza niezgodność (bądź krytyczna niezgodność dla RA SAS Farm): Czas na 

usunięcie zasadniczej niezgodności wynosi zwykle trzy miesiące dla certyfikacji 

FSC, PEFC, LegalSource, SBP, RSPO P&C, CFM i Sustainable Tourism, cztery 

miesiące dla certyfikacji Rainforest Alliance Sustainable Agriculture certification1 

oraz jeden miesiąc dla RSPO. W niektórych przypadkach czas ten może być 

krótszy. W celu sprawdzenia zgodności w wyznaczonym terminie jednostka 

certyfikacyjna przeprowadza audit weryfikacyjny, dodatkowo płatny przez firmę. 

Jeśli zasadnicza niezgodność nie zostanie zamknięta w terminie, skutkuje to 

natychmiastowym zawieszeniem certyfikatu (FSC, SBP) lub unieważnieniem 

 

1 W przypadku certyfikacji Rainforest Alliance Sustainable Agriculture audit weryfikacyjny i decyzja certyfikacyjna muszą być 

przeprowadzone i wydane w ciągu 120 dni od zawieszenia certyfikatu. Inne wymagania mają zastosowanie, gdy zidentyfikowano 

niezgodności dotyczące krytycznych kryteriów zerowej tolerancji.   
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certyfikatu (Rainforest Alliance Sustainable Agriculture i CoC oraz Sustainable 

Tourism). 

• W przypadku UTZ posiadacze certyfikatów muszą zidentyfikować przyczynę 

niezgodności i wdrożyć działania korygujące. Niezgodności muszą zostać 

zamknięte w ciągu 12 tygodni od spotkania zamykającego, a w zależności od ich 

rangi (stopnia), mogą zostać zweryfikowane poprzez audyt „zaoczny” lub 

dodatkowy audyt na miejscu. 

Uwaga: Wielu naszych klientów informuje, że proces zamykania niezgodności pomaga im 

poprawić wydajność i efektywność systemu oraz osiągnąć wyznaczone cele. 

  

Recertyfikacja 

Po upływie okresu ważności certyfikatu należy przeprowadzić audit recertyfikacyjny,  

w celu zachowania ciągłości certyfikacji.  

 

Jeśli audit recertyfikacyjny zakończy się wynikiem pozytywnym, wydany zostanie 

certyfikat z tym samym numerem certyfikatu, co poprzednio. 

  

Zawieszenie certyfikatu 

Państwa certyfikat FSC, PEFC, Legal Source, SBP, CFM, UTZ, RSPO, RA SAS Farm lub 

Sustainable Tourism może zostać zwieszony z przyczyn wymienionych w poniższej tabeli. 

Informacja o zawieszeniu certyfikatu jest przekazywana pisemnie. Od momentu 

zawieszenia certyfikatu firma nie może składać oświadczeń związanych z posiadaniem 

certyfikatu oraz nie może sprzedawać produktów, wcześniej znakowanych logotypami 

danego systemu, chyba że zostaną one usunięte. 

Zawieszony certyfikat może zostać przywrócony, jeśli niezgodności, będące przyczyną 

zawieszenia, zostaną zamknięte i zostanie to potwierdzone podczas auditu 

weryfikacyjnego. 

  

Uwaga: W przypadku przyczyn nr 2 i 3 zobrazowanych w poniższej tabeli, odnoszących 

się do usługi FSC, SBP oraz RSPO P&C, jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego 

zawieszenia certyfikatu, czyli w ciągu 10 dni kalendarzowych od wydania decyzji,  

ale nie później niż 30 dni od spotkania zamykającego na audicie (sytuacja 2) lub 10 dni 

kalendarzowych od ostatecznego terminu zamknięcia niezgodności (sytuacja 3). 

Natychmiastowe zawieszenie odnosi się także do usług LegalSource i RSPO SCC  

w następujących w przypadkach: 

• Certyfikat LegalSource będzie zawieszony natychmiastowo, jeśli pojawią się 

dowody wprowadzenia na rynek nielegalnego drewna.   

• Certyfikat RSPO Supply Chain będzie zawieszony natychmiastowo w momencie 

wykazania obiektywnych dowodów, wskazujących na rażące przerwanie łańcucha 

dostaw, spowodowane działaniami lub brakiem działań firmy posiadającej 

certyfikat, oraz w momencie wykrycia, że produkt został fałszywie uznany za 

certyfikowany.  
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• Certyfikat RSPO P&C będzie zawieszony natychmiastowo, jeśli duża niezgodność 

powtarza się w jednym cyklu certyfikacyjnym. 

• Zawieszenie certyfikatu UTZ Code of Conduct Certificate nie może przekraczać 

okresu 3 miesięcy. 

 

Tabela 3: Sytuacje prowadzące do zawieszenia certyfikatu 

 
 

1. Np. klęski żywiołowe, niepokoje polityczne, które zmuszają do zakończenia działalności, itp 

 

4 Unieważnienie Certyfikatu 

Informacja o unieważnieniu certyfikatu jest przekazywana pisemnie. Po unieważnieniu 

certyfikatu firma nie może składać oświadczeń związanych z posiadaniem certyfikatu 

oraz nie może sprzedawać produktów, wcześniej znakowanych logotypami danego 

systemu, chyba że zostaną one usunięte. 

Jeśli Państwa certyfikat został unieważniony, konieczne jest ponowne podejście do auditu 

certyfikacyjnego, w celu uzyskania nowego certyfikatu. Nie ma możliwości przywrócenia 

Nr Sytuacje 

prowadzące do 

zawieszenia 

certyfikatu 

FSC 

FM 

FSC 

CoC 

FSC 

CW 

PEFC 

FM 

PEFC 

CoC 

 

UTZ 
RA 

SAS 

CoC 

RA 

SAS 

Farm 

LS CFM SBP 
RSPO 

SCC 

RSPO 

P&C 

Tury

styk

a 

1 

Jedna lub więcej 

niezgodności 

zdefiniowanych  

podczas auditu  

dotyczących  

Krytycznych  

Kryteriów 

     

 

X X       

2 

Pięć lub więcej  

zasadniczych  

niezgodności  

zdefiniowanych  

podczas auditu 

X X X nd. nd. 

 

 

nd. nd. nd. nd. X  X   

3 

Niezamknięcie  

jednej lub więcej  

zasadniczych  

niezgodności  

w określonym  

czasie 

X X X nd. nd. X nd. X nd. X X X X  

4 

Poważne  

naruszenia  

wymagań  

certyfikacyjnych 

X X X X X X X X X X X X X  

5 

Brak zapłaty  

należnych opłat 

i faktur   

X X X X X X X X X X X X X  

6 

Brak  

przeprowadzone 

go auditu  

okresowego   

X X X X X X X X X X X X X  

7 
Wystąpienie siły  

wyższej1 
     

 
X      X  
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wcześniej posiadanego certyfikatu. W przypadku systemu RA SAS posiadacze certyfikatu 

mają prawo odwołać się i w tym czasie certyfikat jest przywracany aż do czasu 

rozpatrzenia odwołania. Państwa certyfikat może zostać unieważniony z przyczyn 

wymienionych w poniższej tabeli. 

 

Tabela 4: Sytuacje prowadzące do unieważnienia certyfikatu 

 

 

 

Zmiana zakresu certyfikacji 

Posiadacz certyfikatu ma możliwość rozszerzenia lub zmiany zakresu certyfikatu przy 

okazji auditu okresowego lub w okresie między audytami. Dla wszystkich systemów 

certyfikacyjnych zastosowanie mają następujące warunki: 

Należy poinformować NEPCon o następujących sytuacjach, mogących mieć wpływ na 

zmianę zakresu certyfikatu: 

• Dodatkowa linia produktów, które maja być sprzedawane jako certyfikowane.  

• Użycie innego typu surowca wejściowego nieobjętego do tej pory zakresem  

• certyfikatu.  

• Zmiana systemu kontroli oświadczeń. Nie dotyczy certyfikacji UTZ Code of 

Conduct Certification) 

Sytuacje prowadzące do 

unieważnienia certyfikatu 
FSC 

 FM 

FSC 

CoC 

FSC 

CW 

PEFC 

 FM 

PEFC 

CoC 

UTZ RA 

SAS 
LS CFM SBP 

RSPO

  

Turys

tyka 

Brak działań mających na celu 

usunięcie przyczyn zawieszenia 

certyfikatu w okresie jego 

zawieszenie 

X X X X X X X X X X X 
 

Brak przeprowadzonego auditu po 

usunięciu przyczyn zawieszenia 

certyfikatu w okresie jego 

zawieszenia 

X X X X X X X X X X X 
 

Niezamknięcie jednej lub więcej 

zasadniczej niezgodności  

w określonym czasie 

     
 X 

   
X 

 

Niespełnienie jednego lub więcej 

krytycznego kryterium zerowej 

tolerancji 

      X      

Celowe oszustwo lub bardzo 

poważne naruszenie wymagań 

certyfikacyjnych   
X X X X X X X X X X X X 

Brak auditu recertyfikacyjnego 

przed wygaśnięciem certyfikatu 
X X X X X 

 
X X X X X X 

Brak auditu recertyfikacyjnego 

przed upływem okresu zawieszenia 

      
X 

    
X 
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• Dodanie lub usunięcie lokalizacji lub oddziałów firmy, objętych zakresem 

certyfikatu. 

 

 

Zazwyczaj w celu zmiany zakresu certyfikatu między audytami okresowymi/ 

certyfikacyjnymi, wymagane jest przeprowadzenie dodatkowego auditu.  

W zależności od charakteru zmian, audit może być przeprowadzony na miejscu lub na 

podstawie przesłanych dokumentów– nie dotyczy certyfikacji UTZ Code of Conduct 

Certification. 

 

5 Etykiety, oświadczenia i znaki towarowe 

Każdy z oferowanych przez nas systemów certyfikacyjnych daje możliwość posługiwania 

się właściwymi znakami towarowymi, etykietami i oświadczeniami. 

Posiadacze certyfikatów muszą przestrzegać zasad stosowania znaków towarowych. 

Jednym z elementów auditu jest sprawdzenie poprawności stosowania znaków 

towarowych, chyba że nie są ona w ogóle używane przez firmę.  

 

Poniżej znajduje się zwięzły przegląd warunków używania znaków towarowych dla 

poszczególnych programów: 

 

Tabela 5: Wymagania dotyczące stosowania znaków towarowych 

Wymagania dotyczące 
stosowania znaków 

towarowych 

FSC 
 FM 

FSC 
CoC 

FSC 
CW 

PEFC 
 FM 

PEFC 
CoC 

RA 
SAS 

LS CFM SBP RSPO  
Turyst
yka 

Aprobata wydana przez 
NEPCon X X    X X   X X 

Aprobata wydana przez 

Rainforest Alliance      X      

Możliwość promocyjnego 
i produktowego 

wykorzystania logo 
X X X X X X X1  X   

Możliwość wykorzystania 
logo wyłącznie w celach 

promocyjnych 
      X1 X  X X 

Umowa licencyjna 

podpisywana z FSC X X          

Umowa licencyjna 
podpisywana z SBP        X    

Umowa licencyjna 

podpisywana z krajową 
inicjatywą PEFC   

  X X        

Umowa licencyjna 

podpisywana  
z Rainforest Alliance 

    X X    X X 

Umowa licencyjna 

podpisywana z RSPO         X   
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Wymagania dotyczące 
stosowania znaków 

towarowych 

FSC 

 FM 

FSC 

CoC 

FSC 

CW 

PEFC 

 FM 

PEFC 

CoC 

RA 

SAS 
LS CFM SBP RSPO  

Turyst

yka 

Umowa licencyjna nie 
jest wymagana       X     

1.  Produktowe wykorzystanie logo CFM jest możliwe tylko przy certyfikacji CFM produktu. 

 
Znak RAC dla produktów rolnych aprobowany jest przez RA. Aprobatę na znak RAC w przypadku produktów 

pochodzenia leśnego wydaje NEPCon.
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O NEPCon  
NEPCon (Nature Economy and People Connected) jest 

międzynarodową organizacją typu non-profit, działającą 

na rzecz lepszego gospodarowania gruntami i dobrych 

praktyk biznesowych, które przynoszą korzyści ludziom, 

przyrodzie i klimatowi w ponad stu krajach na całym 

świecie. Dokonujemy tego poprzez innowacyjne projekty, 

budowanie potencjału oraz świadczenie usług z zakresu 

zrównoważonego rozwoju. Koncentrujemy się na 

obszarach związanych z leśnictwem i klimatem oraz 

powiązanych sektorach, takich jak turystyka. 

Jesteśmy akredytowaną jednostką certyfikującą w systemach 

takich jak FSCTM (Forest Stewardship CouncilTM), PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification), RSPO 

(Roundtable on Sustainable Palm Oil), Rainforest Alliance 

Sustainable Agriculture oraz SBP (Sustainable Biomass 

Program). Certyfikujemy również według opracowanych przez 

nas standardów LegalSourceTM, Sustainable Tourism i Carbon 

Footprint Management. Samodzielnie zarządzający dział NEPCon 

promuje i świadczy oferowane przez nas usługi certyfikacyjne. 

Nadwyżki finansowe z certyfikacji wspierają działalność non-

profit NEPCon.  

 

NEPCon jest uznany przez UE jako Jednostka Monitorująca 

w ramach rozporządzenia EUTR. 

 

 

Kontakt 
Tigran Martirosyan 
Manager ds. Jakości 
Email: tmartirosyan@nepcon.org     
Telefon: +37 252 382 19     
Skype: t.martirosyan  
 
  

 

  

 

www.nepcon.org 
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