Program szkolenia z zakresu wymagań
FSC® i PEFC
Warszawa, 12-13 października 2022 r.
12 października 20221
12 października – szkolenie FSC
9:00

Wprowadzenie w tematykę szkolenia oraz kilka słów o Preferred by Nature

9:15

Aktualne informacje dot. FSC – wystąpienie p. Marka Rzońcy, przedstawiciela FSC w Polsce

10:15

Wstęp do wdrożenia i rozwijania systemów certyfikacji drewna w organizacji

10:45

Przerwa kawowa
Podział uczestników szkolenia na grupy
Grupa początkująca FSC

11:00

Grupa zaawansowana FSC

Proces certyfikacji FSC – krok po kroku.

Omówienie wymagań normy

Omówienie wymagań normy
FSC-STD-40-004 v 3.1, która obejmuje
wymagania dla posiadaczy certyfikatów
FSC CoC.

FSC-STD-40-004 v 3.1 (zakres zaawansowany)

13:00

Polityka, aktualne interpretacje i dyrektywy FSC

Przerwa obiadowa

14.00

Wdrożenie wymogów dotyczących praw pracowniczych – polityka, wdrożenie, samoocena.

14:45

Zasady stosowania logo FSC zgodnie z normą
FSC-STD-50-001 v 2.1

Omówienie wymogów standardu
FSC-STD-40-005 V3-1

Jakie dokumenty należy przygotować do
auditu?

System Zasad Należytej Staranności (DDS)

Na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby
uniknąć niezgodności?
15:30
15:45

Przerwa kawowa
Podział certyfikatów na indywidualne,
grupowe, wielooddziałowe.
Podwykonawstwo w zakresie zlecania operacji
na materiale certyfikowanym.

1

Zasady stosowania logo FSC zgodnie z normą
FSC-STD-50-001 v 2.1
(wprowadzone zmiany w stosunku do v 2.0)

16:30

Dyskusja, pytania oraz zakończenie

Dyskusja, pytania oraz zakończenie

17:00

Kolacja integracyjna dla uczestników szkolenia,
możliwość indywidualnych rozmów z pracownikami Preferred by Nature

11 października 2022 istnieje możliwość rozmowy z naszymi auditorami w godzinach 20 – 22 w restauracji hotelowej.

www.preferredbynature.org/pl

Program szkolenia z zakresu wymagań
FSC® i PEFC
Warszawa, 12-13 października 2022 r.

13 października
13 października – szkolenie PEFC
9:00

Powitanie uczestników

9:10

Aktualne informacje dot. PEFC – wystąpienie p. Krzysztofa Jodłowskiego, przedstawiciela PEFC
w Polsce

10:10

Wstęp do certyfikacji PEFC

10:45
11:00

Przerwa kawowa
Proces certyfikacji PEFC – krok po kroku.
Omówienie wymagań normy "Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne
– PEFC ST 2002:2020"
- wymagania dotyczące systemu zarządzania
- identyfikacja materiałów wejściowych oraz deklaracja materiałów wyjściowych
- metody łańcucha dostaw
- wdrożenie normy w organizacjach wielozakładowych

13:00
14:00

Przerwa obiadowa
Jakie dokumenty należy przygotować do auditu?
Na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć niezgodności?
Wdrożenie i utrzymywanie Systemu Należytej Staranności (DDS) w certyfikacji PEFC

15:30

Przerwa kawowa

15:45

„Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania”, PEFC ST 2001:2020

16:30

Dyskusja, pytania oraz zakończenie

www.preferredbynature.org/pl

Program szkolenia z zakresu wymagań
FSC® i PEFC
Warszawa, 12-13 października 2022 r.
Miejsce szkolenia:
WARSAW PLAZA HOTEL
ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa
tel. +48 22 431 08 00, www.warsawplazahotel.pl

Koszt udziału w szkoleniu:
•

•

Klienci Preferred by Nature:
o Uczestnictwo w jednym dniu szkolenia 750 zł + 23% VAT/osobę
o Uczestnictwo w obydwu dniach szkolenia 1050 zł + 23% VAT/osobę
Pozostali uczestnicy:
o Uczestnictwo w jednym dniu szkolenia: 1000 zł + 23% VAT/osobę
o Uczestnictwo w obydwu dniach szkolenia 1300 zł + 23% VAT/osobę

W przypadku uczestnictwa większej liczby osób z jednej firmy obowiązują ceny jak dla Klientów
Preferred by Nature.
Cena zawiera poczęstunek, obiad oraz kolację po pierwszym dniu szkolenia, a także zaświadczenie
potwierdzające uczestnictwo oraz materiały szkoleniowe, które zostaną rozesłane drogą mailową po
szkoleniu. Parking jest bezpłatny.
Płatności należy dokonać przed szkoleniem przelewem na podstawie wystawionej faktury.
Uwaga! Ceny nie uwzględniają noclegu. Podczas indywidualnej rezerwacji w hotelu
http://www.warsawplazahotel.pl/ prosimy powołać się na NEPCon (Preferred by Nature).

Zgłoszenia:
Prosimy o dokonanie zgłoszenia przez wypełnienie formularza do dnia 28 września 2022 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.

Prowadzący szkolenie:
Waldemar Malinowski, Auditor CoC: tel. 603 799 710, e-mail: wmalinowski@preferredbynature.org
Maciej Lisieniecki, Auditor CoC: tel. 604 101 132, e-mail: mlisieniecki@preferredbynature.org
Jakub Wicher, Auditor CoC: tel. 603 665 495, e-mail: jwicher@preferredbynature.org
Małgorzata Buczkowska, Specjalistka ds. Certyfikacji, Ekspertka ds. Znaków Towarowych, tel. 603
599 797, e-mail: mbuczkowska@preferredbynature.org

Informacji organizacyjnych udziela:
Iwona Kopczyńska: tel. +48 605 083 183, e-mail: ikopczynska@preferredbynature.org
Katarzyna Biros: tel. 607 103 269, e-mail: kbiros@preferredbynature.org

www.preferredbynature.org/pl

