
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Program szkolenia z zakresu wymagań 

FSC® 

Łódź, 22 września 2021 r. 
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Godz. Temat 

8:30 Powitanie oraz kilka słów o Preferred by Nature 

9:00 Norma FSC-STD-40-004 v 3.1: 

– Daty przejścia na nową wersję standardu 

– Jak zaktualizować dokumentowany system kontroli do wymagań nowej wersji 
standardu? 

– Samoocena związana ze spełnieniem podstawowych wymagań FSC dotyczących 
praw pracowniczych 

10:30 Przerwa kawowa 

11:00 Baza danych FSC 

11:20 Norma FSC-STD-40-004 v 3.1: 

– Wymagania uniwersalne 

13:00 Przerwa obiadowa 

14:00 Norma FSC-STD-40-004 v 3.1: 

– Kontrola oświadczeń FSC 

– Kryteria kwalifikacji do certyfikacji indywidualnej, wielozakładowej i grupowej 

– Podwykonawstwo 

15:30 Przerwa kawowa 

16:00 Wymagania dotyczące etykietowania oraz zasady stosowania logo FSC zgodnie z 
normą FSC-STD-50-001 v 2.0   

Dyskusja, pytania  

17:00 Zakończenie   

 

Prowadzący szkolenie: 

Waldemar Malinowski, Auditor Kontroli Pochodzenia Produktu  

tel. 603 799 710, e-mail: wmalinowski@preferredbynature.org 

Maciej Lisieniecki, Auditor Kontroli Pochodzenia Produktu  

tel. 604 101 132, e-mail: mlisieniecki@preferredbynature.org 
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Informacje dodatkowe na temat 

szkolenia  
Łódź, 22 września 2021 r. 

 

Miejsce szkolenia: 

Novotel Łódź Centrum **** 

al. Piłsudskiego 11a, 90-368 Łódź 

https://all.accor.com/hotel/7830/index.pl.shtml 

 

Koszt udziału w szkoleniu: 

• Klienci Preferred by Nature: 650 zł + 23% VAT/osobę 

• Pozostali uczestnicy: 800 zł + 23% VAT/osobę  

W przypadku uczestnictwa większej liczby osób z jednej firmy obowiązują ceny jak dla Klientów 

Preferred by Nature. 

Cena zawiera poczęstunek oraz obiad, a także zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz 

materiały szkoleniowe, które zostaną rozesłane drogą mailową po szkoleniu. Parking jest bezpłatny. 

Uwaga! Ceny nie uwzględniają noclegu. Podczas indywidualnej rezerwacji prosimy powołać się na 

Preferred by Nature (NEPCon Sp. z o.o.).  

Płatności należy dokonać przed szkoleniem przelewem na podstawie wystawionej faktury. 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia należy dokonać e-mailem, przesyłając wypełniony formularz ‘zgłoszenie na szkolenie’ na 

adres jzielinska@preferredbynature.org   

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 15 września 2021 r. 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia i zwrotu całości kosztów szkolenia uczestnikom, 

którzy dokonali płatności. 

 

Informacji organizacyjnych udziela: 

Joanna Zielińska, Koordynator ds. Certyfikacji 

tel. +48 605 083 183, e-mail: jzielinska@preferredbynature.org   

https://all.accor.com/hotel/7830/index.pl.shtml
https://preferredbynature.org/sites/default/files/Events/pol-trainings/2021/Zgloszenie_na_szkolenie_wrzesie%C5%84_2021.docx
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