
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Program szkolenia online z zakresu 

wymagań FSC® 

3 lutego 2021 r. 
 

NEPCon Sp. z o.o. l ul. Emaus 7/11, 30-201 Kraków, Polska l www.preferredbynature.org/pl poland@preferredbynature.org 

Tel: +48 12 427 00 93 l NIP 6772225423 | FSC® A000535 l PEFC/09-44-02 

 

 

Godz. Temat 

9:00 Wprowadzenie w tematykę szkolenia oraz kilka słów o Preferred by Nature 

9:15 Proces certyfikacji FSC – krok po kroku 

10:15 Przerwa (10 minut) 

10:25 Omówienie wymagań normy FSC-STD-40-004 v 3.0, która dotyczy posiadaczy 
certyfikatów FSC CoC. 

11:25 Baza danych FSC 

11:40 Przerwa (30 minut) 

12:10 Podział certyfikatów na indywidualne, grupowe, wielooddziałowe. 

Jakie dokumenty należy przygotować do auditu?  

Na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć niezgodności? 

13:10 Przerwa (10 minut) 

13:20 Podwykonawstwo w zakresie zlecania operacji na materiale certyfikowanym. 

13:50 Zasady stosowania logo FSC zgodnie z normą FSC-STD-50-001 v 2.0   

14:30 Dyskusja, pytania oraz zakończenie 

 

Prowadzący szkolenie: 

 

Paweł Synowiec, Auditor Kontroli Pochodzenia Produktu i Gospodarki Leśnej 

tel. +48 603 416 700, e-mail: psynowiec@preferredbynature.org 

 

Małgorzata Buczkowska, Specjalistka ds. Certyfikacji, Ekspertka ds. Znaków Towarowych 

tel. +48 603 599 797, e-mail: mbuczkowska@preferredbynature.org  

  

mailto:psynowiec@preferredbynature.org
mailto:mbuczkowska@preferredbynature.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.preferredbynature.org/pl 

 

Godz. Temat 

9:00 Wprowadzenie w tematykę szkolenia oraz kilka słów o Preferred by Nature 

9:15 Informacje dot. legalności drewna na świecie i rynku UE. Wymogi związane z 

obowiązkiem weryfikacji legalności drewna 

9:30 Obowiązek weryfikacji pochodzenia i legalności drewna EUTR i System Należytej 
Staranności (DDS) dla importerów – wymagania 

Akty prawne 

Obowiązki kontrolne państw członkowskich UE - system kontroli w Polsce. 

10:15 Przerwa (15 minut) 

10:30 Dostęp do informacji 

Analizy ryzyka na poziomie łańcucha dostaw 

Platforma NEPCon Sourcing Hub i inne narzędzia jako źródło informacji o ryzyku 
na poziomie krajowym 

11:15 Przerwa (15 minut) 

11:30 Działania ograniczające ryzyko 

Powiązane systemy oceny stron trzecich i usługi 

12:15 Dyskusja i pytania oraz zakończenie 

 

Prowadzący szkolenie: 

 

Piotr Nowak, Specjalista ds. legalności drewna i EUTR, Auditor FSC / PEFC / LS 

tel. +48 603 665 495, e-mail: pnowak@preferredbynature.org  

 

 

 

 

 

Program szkolenia online z zakresu 

wymagań legalności drewna EUTR 

4 lutego 2021 r. 
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Miejsce szkolenia: 

Platforma Zoom, po zarejestrowaniu zgłoszenia otrzymają Państwo dalsze instrukcje. 

Koszt udziału w szkoleniu: 

Certyfikacja FSC (3 lutego 2021 r.): 

• Dla klientów Preferred by Nature: bezpłatne, 

• Cena jednostkowa: 550 zł + 23% VAT/osobę. 

Legalność pochodzenia drewna, wymagania EUTR (4 lutego 2021 r.): 

• Dla klientów Preferred by Nature: bezpłatne, 

• Cena jednostkowa: 450 zł + 23% VAT/osobę. 

Zgłoszenia: 

Prosimy o dokonanie zgłoszenia e-mailem przez wypełnienie formularza ‘zgłoszenie na szkolenie’. 

Informacji o logistyce szkolenia udziela: 

Olga Staroń, Specjalista ds. administracji certyfikacyjnej 

tel. +48 12 427 00 93, e-mail: ostaron@preferredbynature.org   

NEPCon Sp. z o.o., ul. Emaus 7/11, 30-201 Kraków www.preferredbynature.org/pl  

 

Informacji dotyczących treści szkolenia z wymagań FSC udziela: 

Paweł Synowiec, Auditor Kontroli Pochodzenia Produktu i Gospodarki Leśnej 

tel. +48 603 416 700, e-mail: psynowiec@preferredbynature.org  

 

Informacji dotyczących treści szkolenia z wymagań legalności drewna EUTR udziela: 

Piotr Nowak, Specjalista ds. legalności drewna i EUTR, Auditor FSC / PEFC / LS 

tel. +48 603 665 495, e-mail: pnowak@preferredbynature.org  

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 29 stycznia 2021 r. 

Zaświadczenia i materiały szkoleniowe: 

Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w 

szkoleniu. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zostaną rozesłane do uczestników drogą 

mailową, po szkoleniu. 

 

Informacje dodatkowe na temat 
szkolenia online  
3 - 4 lutego 2021 r. 
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