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Audit Okresowy FSC® Gospodarki Leśnej w 

LZD w Rogowie 

pod adresem: ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów, Poland 
12 listopada 2017 

 
Wprowadzenie – NEPCon zamierza przeprowadzić audit okresowy FSC gospodarki 

leśnej i kontroli pochodzenia produktu w LZD w Rogowie, mieszczącym się pod 
adresem: ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów, Poland. Audit okresowy odbędzie się w 
grudniu 2017 roku. Dokładna data zostanie ustalona w najbliższym czasie. 

 
Zakres Auditu Okresowego – oceniane będą aspekty związane z ochroną środowiska, 

hodowlą lasu oraz kwestie społeczno-ekonomiczne w LZD w Rogowie zgodnie ze 
standardem FSC-STD-POL-01-01-2013. Aby otrzymać kopię stosownych wytycznych 
lub wnieść uwagi dotyczące tych standardów proszę o kontakt telefoniczny, mailowy 

lub faksem z NEPCon (dane kontaktowe podano na końcu dokumentu). Informujemy, 
że standard może być modyfikowany w celu uwzględnienia uwag zgłoszonych przez 

strony zainteresowane. NEPCon jest akredytowany przez Forest Stewardship Council® 
(FSC) i proces auditu okresowego musi być zgodny z procedurami zatwierdzonymi 
przez FSC. Standard gospodarki leśnej FSC można pobrać ze strony FSC Polska 

https://pl.fsc.org/pl/dokumenty lub FSC IC https://ic.fsc.org/en/document-
center/id/217. 

 
Na obszarze, który zostanie poddany certyfikacji, występują lasy o wysokich walorach 
ochronnych (HCVF – High Conservation Value Forests). NEPCon oceni sposób 

identyfikacji, zarządzania i ochrony lasów tego typu jak również prosi o stosowne 
komentarze od interesariuszy. 

 
Skład Zespołu Oceniającego: 
Auditor wiodący: Michał Wajnberger - Polska 

Z racji niewielkiej powierzchni tylko jeden auditor będzie prowadził audit. Jest to 
zgodne z wymaganiami LoE określonymi przez jednostkę akredytacyjną ASI 

(Accreditation Services International) w dokumencie ASI-ADV-20-007-Audit time D1-1 
(2). 
 

Plan i Etapy Auditu Okresowego – Poniżej przedstawiono krótki opis procesu 
certyfikacji i wstępny plan auditu: 

 
 Organizacja auditu – auditor NEPCon spotka się z zarządcą lasów w pierwszym 

dniu auditu. 

 Audit na miejscu – auditor odwiedzi powierzchnie leśne będące własnością p. LZD 
w Rogowie. Ocenie zostaną poddane dokumenty nadzorcze – PUL, instrukcje BHP 

oraz inne mające zastosowanie dokumenty. 
 Konsultacje ze stronami zainteresowanymi – Podczas auditu, auditor skonsultuje 

się z lokalną społecznością w sprawie gospodarki leśnej prowadzonej na 

https://pl.fsc.org/pl/dokumenty
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/217
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/217
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powierzchniach leśnych nadzorowanych przez LZD w Rogowie w miejscowościach 

otaczających działki leśne. Konsultacje będą obejmować wywiady i dyskusje ze 
stronami zainteresowanymi. 

 Spotkania publiczne ze stronami zainteresowanymi – Spotkanie publiczne odbędzie 
się w biurze NEPCon Sp. z o.o., ul. Emaus 7/11, 30-201 Kraków, Polska w dniu 27 
listopada 2017 roku. W razie braku możliwości pojawienia się w biurze NEPCon w 

podanym wyżej dniu, zapraszamy do siedzi NEPCon również w innym terminie. 
 Podsumowanie auditu certyfikacyjnego – Przed odjazdem, auditor spotka się z 

przedstawicielami LZD w Rogowie w celu ostatecznego zgromadzenia danych oraz 
przedstawienia wstępnych wniosków wynikających z oceny. 

 Sporządzenie raportu wstępnego – auditor sporządzi poufny raport wstępny, który 

zostanie przekazany LZD w Rogowie do wglądu w celu wniesienia ewentualnych 
uwag. 

 Decyzja certyfikacyjna – Po otrzymaniu uwag i komentarzy do raportu wstępnego 
od LZD w Rogowie oraz wszystkich innych uwag wniesionych przez strony 
zainteresowane, NEPCon wyda decyzję certyfikacyjną. Jeśli nie wystąpią żadne 

nieprzewidziane przeszkody, powinno to nastąpić do końca stycznia 2018 roku. 
 

Prosimy Państwa o uwagi – W ramach auditu okresowego zachęcamy strony 
zainteresowane do wnoszenia uwag i komentarzy dotyczących gospodarki 

prowadzonej na obszarze lasów LZD w Rogowie w odniesieniu do zgodności z 
wymaganiami standardu wymienionego powyżej. Mile widziane są wszystkie uwagi, 
zarówno publiczne, jak i te prywatne, poufne, w każdej formie, która będzie dla 

Państwa stosowna. Państwa opinia będzie pomocna na każdym etapie procesu auditu, 
jednak wolelibyśmy otrzymać ją przed auditem tak, abyśmy mogli wziąć ją pod uwagę 

podczas auditu. Możliwości zakomunikowania Państwa obserwacji są następujące: 
 
1. Spotkanie z auditorem NEPCon przed lub w czasie auditu w terenie. 

2. Rozmowa telefoniczna. 
3. Przesłanie uwag na piśmie pocztą, e-mailem lub faksem do biura NEPCon. Jeśli nie 

zaznaczą Państwo inaczej, uwagi te będą traktowane jako poufne i będą 
wykorzystane tylko na potrzeby niniejszego procesu certyfikacji. 

4. Podczas wizyty w biurze NEPCon Sp. z o.o. w dniu 27 listopada 2017 roku. 

 
Źródła wszystkich otrzymanych informacji będą traktowane jako poufne i będą 

dostępne tylko dla pracowników FSC, NEPCon i ASI. 
 
Strony zainteresowane, które będą chciały zakwestionować jakikolwiek aspekt 

certyfikacji leśnej lub decyzji certyfikacyjnej mogą zapoznać się z procedurami 
dotyczącymi skarg, odwołań i rozwiązywania sporów na stronie 

https://www.nepcon.org/library/policy/dispute-resolution-policy-polish 
 
 

 
  

https://www.nepcon.org/library/policy/dispute-resolution-policy-polish
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Kontakt z NEPCon 

 
E-mail: poland@nepcon.org 

Tel.: +48 12 427 00 93 
Faks: +48 12 376 79 79 
Strona internetowa: www.nepcon.org 

 
Z wyrazami szacunku, 

 
Michał Wajnberger 
FM Task Manager, Lead Auditor 

SBP Coordinator 


