
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Program szkolenia online z zakresu 

wymagań FSC® 

11 maja 2022 r. 
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Godz. Temat 

9:00 Powitanie oraz kilka słów o Preferred by Nature, aktualności FSC 

9:30  Wdrożenie i doskonalenie systemu kontroli pochodzenia produktu FSC, według 
normy FSC-STD-40-004 V3-1: 

– Wprowadzenie i orientacja w łańcuchu dostaw FSC:  

– Kryteria kwalifikacji do indywidualnej, wielozakładowej i grupowej certyfikacji CoC 

– Źródła pozyskiwania surowca, Sposoby postępowania z materiałem, rejestr 
materiałów i wyrobów FSC 

– Sprzedaż, zgodność z przepisami prawa dotyczącymi legalności drewna 

– Kontrola oświadczeń FSC, podwykonawstwo, etykietowanie 

12:30 Przerwa  

12:45 Nowe wymagania standardu FSC "Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu 
FSC-STD-40-004 V3-1" 

– Podstawowe wymagania FSC dotyczące praw pracowniczych, samoocena 
spełniania podstawowych wymagań FSC 

– Przebieg audytu, jak się do niego przygotować i przykłady niezgodności 

14:20 Przerwa 

14:30 Stosowanie znaków towarowych FSC 

15:15 Pozyskiwanie drewna kontrolowanego FSC - FSC-STD-40-005 V3-1 

– Wprowadzenie do wymogów standardu FSC-STD-40-005 V3-1 

– System Zasad Należytej Staranności (DDS) 

16:45 Dyskusja, pytania, podsumowanie pierwszego dnia szkolenia 
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Godz. Temat 

9:00 Aktualności PEFC 

9:30  Wymagania nowej wersji normy "Łańcuch dostaw wyrobów zawierających 

surowce leśne i drzewne – PEFC ST 2002:2020": 

– Wprowadzenie i orientacja w łańcuchu dostaw PEFC (PEFC ST 2002) 

– Szczegółowe wymagania w ramach Łańcucha Dostaw PEFC (PEFC ST 2002) 

– Szczegółowe wymagania w ramach Łańcucha Dostaw PEFC (PEFC ST 2002) 

– Zasady dotyczące znaków towarowych PEFC — wymagania (PEFC ST 2001) 

– Przebieg audytu, jak się do niego przygotować i przykłady niezgodności 

13:30 Przerwa  

14:00 – Prezentacja na temat Preferred by Nature 

– Prezentacja na temat FSC 

– Prezentacja na temat PEFC 

16:45 Dyskusja, pytania, podsumowanie całości szkolenia 

 

 

 

 

 

 

Program szkolenia online z zakresu 

wymagań PEFC 

12 maja 2022 r. 
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Miejsce szkolenia: 

Platforma Zoom, po zarejestrowaniu zgłoszenia otrzymają Państwo dalsze instrukcje. 

Prowadzący szkolenie: 

Waldemar Malinowski, Auditor Kontroli Pochodzenia Produktu  

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

Jakub Wicher, Auditor Kontroli Pochodzenia Produktu  

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 

Koszt udziału w szkoleniu: 

 

Certyfikacja FSC (11 maja 2022 r.): 

• Dla klientów Preferred by Nature: 350 zł + 23% VAT/osobę 

• Dla pozostałych uczestników cena jednostkowa: 550 zł + 23% VAT/osobę 

 

Certyfikacja PEFC (12 maja 2022 r.): 

• Dla klientów Preferred by Nature: 350 zł + 23% VAT/osobę 

• Dla pozostałych uczestników cena jednostkowa: 550 zł + 23% VAT/osobę 

 

Cena zawiera zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz materiały szkoleniowe, które zostaną 

rozesłane drogą mailową po szkoleniu.  

Płatności należy dokonać przed szkoleniem przelewem na podstawie wystawionej faktury. 

 

Zgłoszenia: 

Prosimy o dokonanie zgłoszenia przez wypełnienie formularza 

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 29 kwietnia 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. 

 

Informacji organizacyjnych udziela: 

Iwona Kopczyńska, Koordynator Usług Certyfikacyjnych 

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

Informacje dodatkowe na temat 
szkolenia online  
11-12 maja 2022 r. 
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