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A Zakres
Poniższa norma ma zastosowanie dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej (FME)
certyfikowanych przez FSC FSS bazując na normie FSC-STD-01-001 v4-0 sprzedających
drewno na pniu, drewno pozyskane, dłużyce i/lub NTFP wyprodukowane w obrębie
Jednostki Gospodarki Leśnej w procesie wchodzącym w zakres certyfikatu. Standard ten
nie ma zastosowania do certyfikatów wydanych przez FSC FSS w oparciu o normę FSCSTD-01-001 v5. Zakres certyfikatu FME informuje, że główne lub wtórne przetwarzanie
produktu musi być zgodne z Normą Kontroli Pochodzenia Produktu (CoC) FSC: FSC-STD40-004. Odnosi się do tego osobna norma FSC CoC.

B Dokumenty odnoszące się do niniejszej normy
FSC-STD-20-007a

Raporty Certyfikacji Leśnej FSC

FSC-STD-40-004

Norma Kontroli Pochodzenia Produktu FSC

FSC-TMK-50-001

Wymagania dotyczące używania znaków handlowych FSC przez posiadaczy
certyfikatu FSC

C Warunki i definicje
CoC:

(Chain of Custody): Kontrola Pochodzenia Produktu

FME:

(Forest management enterprise): Przedsiębiorstwo Gospodarki
Leśnej

FSC:

Forest Stewardship CouncilTM

Duża skala działania:

>10,000 hektarów

NTFP:

(Non Timber Forest Products): Niedrzewne Produkty Leśne

Definicje FSC powiązane z tą normą znajdują się w słowniku pojęć FSC: FSC-STD-01-002
(grudzień 2009).
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D Normy i wymagania
1 Zarządzanie jakością
1.1.

FME wyznaczy pracownika/stanowisko odpowiedzialnego za wdrożenie systemu
Kontroli Pochodzenia Produktu.

1.2.

Odpowiedni pracownicy wykażą się znajomością procedur FME i kompetencjami we
wdrażaniu systemu Kontroli Pochodzenia Produktu FME.

1.3.

Procedury/instrukcje pracy FME zapewnią skuteczną kontrolę certyfikowanych produktów
leśnych FSC (w tym NTFP) od surowca na pniu do przekazania własności przy jego wyjeździe
z lasu. Uwaga: Dla działań na dużą skalę i Grupowych Certyfikatów, procedury Kontroli
Pochodzenia Produktu zawierające wszystkie istotne kryteria Kontroli Pochodzenia Produktu
muszą być udokumentowane. Dotyczy to:

1.3.1. Procedur fizycznej segregacji i identyfikacji materiału certyfikowanego FSC
od materiału niecertyfikowanego FSC.
1.3.2. Procedur zapewniających, że materiały niecertyfikawone FSC nie figurują
jako certyfikowane FSC na dokumentach sprzedaży i transportowych.

1.3.3. Procedur umieszczania numeru certyfikatu FSC i oświadczenia FSC (FSC 100%) na
wszystkich dokumentach sprzedaży i transportowych podczas sprzedaży produktów
certyfikowanych FSC.

Uwaga: W przypadkach kiedy umieszczenie numeru certyfikatu FME na
dokumentach transportowych nie jest możliwe lub praktyczne, procedury FME
powinny zapewniać wyraźne, możliwe do zweryfikowania powiązanie pomiędzy
transportowanym materiałem, FMU zawartym w zakresie certyfikatu i wymaganymi
dokumentami sprzedaży, zawierającymi wymagane informacje wymienione w
punkcie 1.3.3
1.3.4. Procedur przechowywania dokumentacji w celu zapewnienia, że wymagane
dokumenty związane z produkcją i sprzedażą produktów certyfikowanych
FSC (na przykład zestawienia pozyskania, zestawienia sprzedaży, faktury,
listy przewozowe) są przechowywane przez okres minimum 5 lat.
1.3.5. Procedur zapewniających, że przestrzegane są wymagania używania
wszystkich odpowiednich znaków handlowych FSC/NEPCon.

2. Przemieszczanie i segregacja materiału certyfikowanego
2.1.

FME musi w swojej siedzibie posiadać system Kontroli Pochodzenia Produktu, w
celu zapobiegania mieszania materiałów niecertyfikowanych FSC z produktami
certyfikowanymi FSC z ocenianych terenów leśnych, obejmujący:
2.1.1. Fizyczną segregację i identyfikację materiału certyfikowanego FSC od
niecertyfikowanego FSC.
2.1.2. System zapewniający, że materiał niecertyfikowany FSC nie figuruje jako
materiał certyfikowany FSC na dokumentach sprzedaży i transportowych.
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2.2.

FME określi system(y) sprzedaży lub miejsce wyjazdu produktu z lasu dla każdego
produktu certyfikowanego FSC objętego systemem Kontroli Pochodzenia Produktu:
np. sprzedaż ze składnicy, sprzedaż surowca na pniu z lasu, sprzedaż produktu u
klienta, sprzedaż dłużyc z mygły, itp.

2.3.

FME musi posiadać system, który zapewni, że produkty FME są wiarygodnie
zidentyfikowane jako certyfikowane FSC (na przykład poprzez dokumentację lub
system oznaczania) przy opuszczaniu lasu.

2.4.

FME musi zapewnić, że materiał certyfikowany FSC nie jest mieszany z materiałem
niecertyfikowanym FSC na żadnym etapie, aż do sprzedaży materiału i w jej
trakcie.

3. Sprzedaż materiału certyfikowanego i przechowywanie dokumentacji
3.1.

Dla materiałów sprzedanych z oświadczeniem FSC FME musi dołączyć następujące
informacje na dokumentach sprzedaży i transportowych (patrz uwaga 1.3.3
powyżej)
3.1.1. Numer posiadanego certyfikatu FSC oraz

3.1.2. Oświadczenie FSC: FSC 100%.
Uwaga: W zakresie certyfikatu FM/COC jest dozwolone tylko oświadczenie FSC
100% (100% czystych materiałów certyfikowanych FSC z ocenianych lasów). Jeśli
FME zamierza produkować i sprzedawać produkty z oświadczeniem FSC, które są
wytworzone z materiału certyfikowanego FSC i niecertyfikowanego FSC lub łączyć
materiał certyfikowany FSC z lasów certyfikowanych z materiałem od innego
certyfikowanego FSC dostawcy, musi wówczas uzyskać osobny certyfikat Kontroli
Pochodzenia Produktu od akredytowanej jednostki certyfikującej FSC.
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3.2.

FME musi przechowywać dokumenty dotyczące produkcji certyfikowanych
wyrobów oraz związanych z nią dokumentów sprzedaży (np. zestawienia
pozyskania, faktury, kwity wywozowe) przez minimum 5 lat. Dokumenty muszą
być przechowywane w biurze organizacji i/lub być łatwo dostępne do kontroli
podczas audytów.

3.3.

FME opracuje coroczny raport dla NEPCon dotyczący sprzedaży produktów
certyfikowanych FSC, zawierający ilość miesięcznej sprzedaży każdego produktu
certyfikowanego FSC sprzedanego każdemu klientowi. Ten raport będzie
udostępniany pracownikom NEPCon i audytorom podczas rutynowych audytów
lub na żądanie.
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4. Podwykonawstwo
Uwaga: Wymagania dotyczące podwykonawstwa nie odnoszą się do pozyskiwania i/lub
transportu przeprowadzanego przez wykonawców. Podwykonawstwo dozwolone w
zakresie certyfikatu FM/COC jest ograniczone do przemieszczania, magazynowania i/lub
krótkoterminowego podstawowego przetwarzania. Przetwarzanie jest ograniczone do
wytwarzania produktów FSC 100%, wytwarzanych z materiału pochodzącego wyłącznie z
certyfikowanych lasów FME (np. przecinanie na wymiar pod zamówienie klienta). Dla
wszystkich innych rodzajów przetwarzania wykonywanych przez podwykonawców musi
być uzyskany osobny certyfikat Kontroli Pochodzenia Produktu zawierający w swoim
zakresie
4.1.

FME musi uzyskać zgodę NEPCon przed wprowadzeniem podwykonawstwa
przemieszczania (np. składowania, koncentrowania w danej przestrzeni) lub
przetwarzania materiałów certyfikowanych FSC u podwykonawców.

4.2.

System kontroli FME musi gwarantować, że procedury Kontroli Pochodzenia
Produktu są przestrzegane w zakładach podwykonawców. FME musi przechowywać
podpisane umowy podwykonawstwa zawierające wszystkie odpowiednie
wymagania FSC dotyczące podwykonawstwa dla Normy FSC-STD-40-004
Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu.

Schematyczny odnośnik dotyczący udokumentowanych procedur podwykonawstwa jest
dostępny na życzenie.
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NEPCon
NEPCon jest międzynarodową organizacją non profit.
Nasza działalność obejmuje wspieranie zrównoważonego
użytkowania gruntów i rozwiązań przyjaznych dla klimatu
oraz ludzi w ponad 100 krajach na świecie. Dokonujemy
tego poprzez usługi certyfikacyjne, kreowanie potencjału
oraz innowacyjne projekty
NEPCon jest akredytowaną jednostką certyfikującą
FSCTM, PEFC, RSPO, RA SAS i SBP. NEPCon świadczy
również usługi w ramach certyfikacji LegalSourceTM,
Sustainable Tourism oraz Carbon Footprint Management.
NEPCon jest uznany przez UE za organizację monitorującą
zgodnie z rozporządzeniem EUTR

Kontakt
NEPCon | Filosoofi 31 | 50108 Tartu l Estonia
estonia@nepcon.org
Numer telefonu: +371 7 380 723 | Fax: + 372 7 380 724

FSC™ A000535 | PEFC/09-44-02
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