
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Certyfikacja łańcucha dostaw RSPO 

Informacje o usłudze  

 www.preferredbynature.org/pl 

Czym jest certyfikacja łańcucha dostaw RSPO (SCC)? 

Certyfikacja łańcucha dostaw RSPO jest istotną częścią programu Roundtable on Sustainable Palm Oil 

obejmującego certyfikację i etykietowanie wytwarzanych w sposób odpowiedzialny produktów z oleju palmowego. 

Jego głównym celem jest kontrola przepływu certyfikowanych produktów w całym łańcuchu dostaw. Dlatego, 

w celu zapewnienia wiarygodności oświadczeń i użycia znaków towarowych RSPO, audytorzy koncentrują się na 

zakupie, przetwarzaniu, rozliczaniu ilości, sprzedaży i etykietowaniu certyfikowanych materiałów. 

 

Jakie są kluczowe role i obowiązki w ramach systemu RSPO? 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) jest globalną, wielostronną inicjatywą dotyczącą zrównoważonego 

oleju palmowego. Członkowie oraz osoby zaangażowane w działania RSPO pochodzą z wielu różnych środowisk 

i wielu krajów. Są to plantatorzy, przetwórcy i handlowcy, producenci dóbr konsumpcyjnych i sprzedawcy detaliczni 

produktów z oleju palmowego, instytucje finansowe, środowiskowe i społeczne organizacje pozarządowe. Wizją 

RSPO jest "przekształcenie rynków poprzez uczynienie zrównoważonego oleju palmowego normą". Preferred by 

Nature jest jednostką certyfikacyjną RSPO SCCS akredytowaną przez Assurance Services International (ASI), które 

jest organem nadzorczym systemu RSPO. Nasz numer akredytacji to RSPO-ACC-026 (sprawdź nas na stronie 

www.rspo.org). Wszystkie jednostki certyfikacyjne RSPO muszą przestrzegać zasad akredytacji opublikowanych 

przez RSPO i ASI.   

 

Jakie standardy certyfikacji obowiązują Państwa firmę?  

Główny standard certyfikacji RSPO SCC (RSPO Supply Chain Certification Standard wersja 

z 1 lutego 2020 r.) ma zastosowanie do wszystkich firm certyfikowanych w ramach łańcucha 

dostaw i określa ogólne wymagania dotyczące postępowania z surowcami. Poszczególne 

kryteria zawarte w tym standardzie mogą, lecz nie muszą, dotyczyć konkretnych 

przedsiębiorstw - zależnie od czynności wykonywanych w certyfikowanym zakładzie. Na 

przykład dostępne są trzy opcje śledzenia certyfikowanych materiałów i stosowania 

oświadczeń. Przedsiębiorstwa mogą prowadzić fizyczną separację certyfikowanego materiału 

(model Zachowania Tożsamości (IP) lub Segregacji (SG)) lub mieszać materiał certyfikowany i niecertyfikowany 

(model Bilansu Masy (MB)). The RSPO Rules on Market Communications and Claims Standard ze stycznia 2019 r. 

reguluje korzystanie ze znaków towarowych RSPO i jest obowiązkowy dla firm, które zamierzają ich używać.   
 

Jakich znaków towarowych możemy używać? 

Logo i znaki towarowe RSPO mogą być stosowane na certyfikowanych produktach i wykorzystywane w celach 

promocyjnych, jeśli użytkownik posiada certyfikat SCC i podpisał umowę licencyjną na stosowanie znaków 

towarowych RSPO. Firmy nabywają to prawo po uzyskaniu członkostwa RSPO.  

 

Jaka jest struktura kosztów? 

Na całkowity koszt certyfikacji składają się koszty związane z usługami audytorskimi oraz opłata programowa 

Preferred by Nature RSPO. Wysokość opłaty audytorskiej zależy od wielkości i złożoności firmy oraz modelu 

łańcucha dostaw. Koszty i ich struktura są wyszczególnione w naszej ofercie. 
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 Zapisz się do newslettera i otrzymuj aktualizacje:  

www.preferredbynature.org/newsletter 

 

 

 

Co z poufnością? 

W celu sprawdzenia poprawności księgowania certyfikowanych ilości, audytorzy SCC będą potrzebowali dostępu 

do pewnych poufnych informacji, takich jak dane dostawców, nabywców i współczynniki konwersji. Poufność 

wszystkich danych jest zapewniona, a nasi pracownicy spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące poufności. 

Jednakże wszystkie certyfikaty łańcucha dostaw RSPO są wymienione w publicznej bazie danych RSPO 

(www.rspo.org), wraz z informacjami na temat zakresu Państwa certyfikatu, np. typami produktów i lokalizacjami 

zakładów. 

 

Jak przebiega proces certyfikacji? 

Certyfikaty RSPO są wydawane na okres pięciu lat. Przeprowadzamy wstępną ocenę jako podstawę do Państwa 

certyfikacji. Następnie, aby utrzymać certyfikat, podlegają Państwo corocznym audytom okresowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak utrzymać certyfikat?  

Aby utrzymać certyfikat, należy spełniać wymogi certyfikacyjne. To jest weryfikowane 

w trakcie corocznych audytów okresowych. Należy pamiętać, że audyty te nie mogą być 

opóźnione i muszą odbyć się przed datą rocznicy wydania certyfikatu, w przeciwnym 

razie certyfikat zostanie automatycznie zawieszony. Między audytami pomagamy 

Państwu być na bieżąco z wymaganiami, zapewniając regularne informacje o zmianach 

w systemie. Jeśli podczas audytów stwierdzimy niezgodności w Państwa systemie, 

musicie Państwo podjąć odpowiednie i skuteczne działania w celu ich usunięcia.   

 

Aby zapewnić spójność systemu RSPO, stosuje się rygorystyczne wymogi w odniesieniu 

do działań korygujących dotyczących niezgodności. Wszystkie niezgodności stwierdzone 

podczas audytu okresowego mają termin 1 miesiąca. Nieskorygowanie niezgodności 

skutkuje zawieszeniem certyfikatu. Zawieszony certyfikat może być przywrócony, jeśli zostanie zapewniona 

zgodność systemu, co jest weryfikowane w trakcie audytu.  
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Po podpisaniu umowy certyfikacyjnej z Preferred by Nature i uzyskaniu statusu członka RSPO 

(www.rspo.org/members), należy przygotować się do certyfikacji, zapewniając zgodność ze 

wszystkimi obowiązującymi wymogami. Obejmuje to przydzielenie obowiązków, opracowanie 
procedur dotyczących łańcucha dostaw oraz przeszkolenie odpowiedniego personelu. Preferred 
by Nature przydziela osobę kontaktową, która będzie dostępna w celu udzielenia odpowiedzi na 

Państwa pytania podczas całego procesu audytu. 

Zalecamy zaprezentowanie Preferred by Nature procedur RSPO do wglądu przed audytem 

certyfikacyjnym.  

 

Audyty RSPO są zazwyczaj przeprowadzane na miejscu i trwają do jednego dnia roboczego 

w każdym zakładzie. Wywiady, przegląd dokumentów, inspekcja obiektów i przegląd systemu 

księgowości ilościowej to typowe elementy audytu na miejscu.  

Po zakończeniu audytu przygotowujemy pisemny raport opisujący jego wyniki. Raport zawiera 

także ewentualne zidentyfikowane niezgodności, które muszą być skorygowane przed wydaniem 

certyfikatu, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy, w przeciwnym razie konieczny jest nowy 

audyt. Raport jest sprawdzany i przedstawiany Państwu do ewentualnych uwag. Po wydaniu 

pozytywnej decyzji certyfikacyjnej przesyłamy raport z audytu i projekt certyfikatu do 

sprawdzenia i zatwierdzenia przez RSPO. Po uzyskaniu akceptacji RSPO, wysyłamy Państwu 

certyfikat. Informacje o Państwa certyfikacie będą dodane do publicznej bazy danych RSPO 

(www.rspo.org/certification/supply-chain-certificate-holders). 
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