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Główne obszary naszych działań koncentrują się na 
certyfikacji, ochronie środowiska oraz zwiększaniu 

świadomości i kompetencji w tym zakresie.  

Poprzez nasze usługi oraz innowacyjne projekty 
pomagamy kształtować podejście biznesowe oraz 
zachowania konsumentów ukierunkowane na bardziej 

zrównoważone praktyki.  

Wybór skutecznych rozwiązań  

Rynkowe narzędzia zrównoważonego rozwoju są 
wiarygodne tylko wtedy, gdy mają pozytywny wpływ 
na środowisko. W związku z czym dokładnie dobieramy 

naszych partnerów, narzędzia oraz systemy w zakresie, 
których prowadzimy naszą działalność. 

Oferujemy usługi w ramach dobrze znanych programów 

certyfikacyjnych oraz skupiamy się na zapewnieniu 
wysokiej jakości auditów oraz wsparcia dla firm. 

Aktywnie uczestniczymy w dialogu mającym na celu 

rozwój i ulepszanie systemów certyfikacyjnych, 
w ramach których oferujemy nasze usługi. Jako członek 
ISEAL Alliance, dołączyliśmy do pionierskiego 

stowarzyszenia wiodących organizacji zaangażowanych 
w tworzenie wiarygodnych standardów społecznych 
i środowiskowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certyfikacja przemysłu drzewnego FSC 
i PEFC 

Nasza działalność w zakresie certyfikacji FSC obejmuje 
około 1500 firm i ponad 31 milionów hektarów 
powierzchni lasów. Oferujemy także usługi w zakresie 

certyfikacji PEFC kontroli pochodzenia produktu (CoC). 
Nasze usługi mogą być rozszerzone o szkolenia, między 
innymi o formalnie zatwierdzone szkolenie na auditora 
wiodącego FSC.  

 

 

 

 

 

Usługi w zakresie legalności pozyskiwania 
drewna 

Celem opracowanego przez NEPCon Programu 

LegalSourceTM jest pomoc przedsiębiorstwom 

w pozyskiwaniu i dostarczaniu produktów pochodzących 

z legalnych źródeł. Szeroki wachlarz narzędzi i usług 

skierowany jest do dostawców oraz firm importujących 

produkty z drewna, których przeznaczeniem są rynki 

Unii Europejskiej, USA i Australii. Program zawiera 

certyfikację i monitoring systemu należytej staranności, 

zwiększanie kompetencji, a także weryfikację 

dostawców. 

NEPCon (Nature Economy and People Connected)  

jest międzynarodową organizacją typu non-profit, 

promującą zrównoważone wykorzystanie zasobów 

naturalnych. Nasze działania umożliwiają 

przedsiębiorstwom, organizacjom rządowym  

i pozarządowym stać się integralną częścią systemu, 

którego celem jest rozwiązywanie najważniejszych 

globalnych wyzwań, w tym zapobieganie deforestacji 

i zmianom klimatycznym. 

Naszą wizją jest świat, w którym zrównoważony 

rozwój stanowi główny nurt, a decyzje 

biznesowe i konsumenckie podejmowane są 

z dbałością o dziedzictwo ekologiczne. 

Peter Feilberg,  

Dyrektor Generalny NEPCon 

” 

“ 

Eksperci NEPCon głosujący na Walnym Zgromadzeniu 

FSC 2014 

 

http://www.translatica.pl/slowniki/po-angielsku/zwi%C4%99kszanie%20kompetencji/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
FSCTM A000535 | PEFC/09-44-02  

Audity SAN CoC zapewniamy przy współpracy z organizacją Rainforest 

Alliance.  
 

 

 
 

 
Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera „Certyfikacja Aktualności”! 

www.nepcon.org/pl 

Certyfikacja Sustainable Biomass Partnership  

Certyfikacja Sustainable Biomass Partnership (SBP) jest 

dowodem na zaangażowanie w legalne i odpowiedzialne 

pozyskiwanie i dostarczanie biomasy drzewnej. Dotyczy 

ona organizacji, które produkują, handlują bądź 

wykorzystują biomasę do produkcji energii. NEPCon 

został zatwierdzony do prowadzenia certyfikacji  

w ramach programu SBP we wrześniu 2015 r. jako 

pierwsza jednostka certyfikująca na świecie. 

Usługi w zakresie Zarządzania Emisją CO2 

Oferujemy certyfikację zarządzania emisjami dwutlenku 

węgla. Standard Zarządzania emisjami dwutlenku węgla 

(Carbon Footprint Management), opracowany przez 

NEPCon, bazuje na wiodących wymogach dotyczących 

obliczeń emisji gazów cieplarnianych (GHG, PAS) 

i wymaga od naszych klientów przejścia od prostych 

pomiarów emisji dwutlenku węgla do zobowiązania się 

do stałej redukcji emisji dwutlenku węgla. 

 

Certyfikacja produktów rolnictwa 

tropikalnego 

Oferujemy Certyfikację Produktów Rolnictwa 

Tropikalnego według standardów SAN/Rainforest 

Alliance. Certyfikacja obejmuje przetwórców oraz firmy 

handlowe prowadzące obrót produktami takimi jak 

kawa, herbata, kakao, banany. Umożliwia naszym 

klientom stosowanie znaków świadczących o 

odpowiedzialnym pozyskiwaniu tychże produktów.  

 

Budowanie potencjału 

Wiedza i umiejętności są kluczem do zrównoważonego 

rozwoju. Tysiące osób z ponad 30 krajów, przystąpiły 

do szkoleń, gdzie nasi eksperci dzielą się swoimi 

spostrzeżeniami. 

Indywidualnie dopasowane usługi 

Oferujemy usługi dopasowane do indywidualnych 
potrzeb naszych klientów. Oferty przygotowywane są 
w oparciu o naszą wiedzę, analizy strategii rozwoju 
i budowanie potencjału. Naszymi klientami są 

przedsiębiorstwa, organizacje rządowe i pozarządowe 
oraz inwestorzy.   

Inicjatywy, które sprzyjają zmianom 

Angażujemy się w inicjatywy, które pomagają 
realizować naszą misję, są to między innymi projekty 
związane z ochroną bioróżnorodności oraz pomoc przy 
świadomych wyborach konsumenckich.  
Przy udziale międzynarodowych fundatorów z grona 
organizacji rządowych oraz prywatnych 
przedsiębiorców, nasza praca przyczyniła się do 

powstania ponad 100 obszarów chronionych. 
Pomogliśmy także opracować narzędzia służące 
odpowiedzialnym zakupom i szybkiemu procesowi 
certyfikacji. Więcej na naszej stronie internetowej: 
www.nepcon.org/projects.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prosimy o kontakt: 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat 

naszej działalności i są Państwo zainteresowani 
podjęciem współpracy, prosimy o kontakt:  

NEPCon Sp. z o.o. 
ul. Emaus 7/11 

30-201 Kraków 
tel.: +48 12 427 00 93  
tel.: +48 609 101 590 
e-mail: poland@nepcon.org 

http://www.nepcon.org/projects

