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Program szkolenia z zakresu wymagań FSC®, PEFC oraz EUTR  
Warszawa, 18-19 marca 2015r.  

 

Coroczne szkolenie prowadzone przez NEPCon Sp. z o.o. odbędzie się 18 i 19 marca 2015r. 

Uczestnicy szkolenia mogą wziąć udział w jednym lub dwóch dniach szkolenia, wybierając 

odpowiadającą im grupę pod względem tematyki oraz stopnia zaawansowania.  

18 marca – certyfikacja FSC 

Godzina Temat 

9:30 Wprowadzenie w tematykę szkolenia oraz kilka słów o NEPCon. 

Kontrola Pochodzenia Produktu FSC od początku, czyli certyfikacja lasów. 

Jakie dane obejmuje baza danych FSC? Jak korzystać z niej w praktyce? 

Czy platforma OCP jest obowiązkowa? 

11:00 Przerwa kawowa 

Podział uczestników szkolenia na grupy 

 Grupa początkująca* Grupa zaawansowana* 

11:30 
Jakie są kolejne etapy certyfikacji FSC? 
 

Rodzaje certyfikatów: 
-certyfikat indywidualny, 
-certyfikat grupowy, 
-certyfikat organizacji 
wielooddziałowej. 
 

Jaki system kontroli oświadczeń FSC 
wybrać: 
-transferowy, 
-procentowy, 

-kredytowy? 
 

Zadania praktyczne. 

Dokumenty określające wymagania 
FSC oraz charakterystyka certyfikatów 

indywidualnych, grupowych oraz 
wielooddziałowych.  
 

Zasady wyboru oraz funkcjonowania 

systemów kontroli oświadczeń FSC: 
- transferowego,  
- procentowego, 
- kredytowego.  
 

Czym jest drewno kontrolowane 
i na jakiej zasadzie można je włączyć 

do produkcji/sprzedaży certyfikowanej? 
 

Zadania praktyczne. 

13:30  Przerwa obiadowa 

14:30  
Jakie dokumenty należy przygotować 
do auditu certyfikacyjnego?  
 

Jak prowadzić dokumentację związaną 
z posiadanym certyfikatem FSC? 
 

Funkcjonowanie systemu FSC w 
praktyce - najczęściej pojawiające się 
niezgodności. 
 

Zadania praktyczne. 
 

Jak stosować logo FSC w praktyce? 
 

Dyskusja i pytania. 

Funkcjonowanie systemu FSC w 
praktyce - najczęściej pojawiające się 
niezgodności. 

 
Zadania praktyczne. 
 
Czym są materiały odzyskane, na 
jakich zasadach można je wykorzystać 
w produkcji FSC? 
 

Jak stosować logo FSC w praktyce?  
 
Dyskusja i pytania. 

17:00 Zakończenie.  Zakończenie. 

17:30  
Kolacja dla uczestników szkolenia, możliwość indywidualnych rozmów 
z prelegentami.  

*Grupa początkująca przeznaczona jest dla firm planujących uzyskanie certyfikatu, posiadających 

certyfikat przez krótki czas, lub posiadających łatwy system CoC. Na grupę zaawansowaną 

zapraszamy firmy posiadające certyfikat przez dłuższy czas, z bardziej rozwiniętym systemem CoC 

lub interesujące się szczegółowym omówieniem tematyki CoC. 
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19 marca - certyfikacja PEFC oraz wymogi EUTR 

Godzina Temat 

9:30 
Wprowadzenie w tematykę szkolenia oraz kilka słów o NEPCon.  

Czy w Polsce mamy problem z nielegalnym drewnem? Co to jest rozporządzenie 
EUTR? 

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Środowiska, Departamentu Leśnictwa i 
Ochrony Przyrody Pana Łukasza Wróbla.  

11:00 Przerwa kawowa 

Podział uczestników szkolenia na grupy 

11:30  Grupa PEFC  Grupa EUTR  

Jakie są kolejne etapy certyfikacji 

PEFC? 
 
Wymagania certyfikatu 
indywidualnego oraz 
wielozakładowego.  

 
Rodzaje systemów kontroli 
oświadczeń: 
- system fizycznej segregacji,  
- system procentowy.  
 
Zadania praktyczne. 

Wymagania rozporządzenia EUTR, co 

firma powinna przygotować, aby 
postępować zgodnie z prawem. 
 
Czy posiadanie certyfikatu FSC/ PEFC 
jest równoznaczne ze spełnieniem 

wymogów EUTR? Jakie elementy 
powinien obejmować Dokumentowany 
System Kontroli? 
 
Zadania praktyczne. 

13:30 Przerwa obiadowa 

14:30 Jakie dokumenty należy przygotować 
do auditu certyfikacyjnego?  
 
Jak prowadzić dokumentację 

związaną z posiadanym certyfikatem 

PEFC? 
 
Jak stosować logo PEFC w praktyce?  
 
Zadania praktyczne, pytania i 
dyskusja. 

 

Przykłady spełnienia wymogów EUTR, 
wystąpienie Pana Piotra Piechoty z DLH 
POLAND Sp. z o.o. 
 

Organizacje monitorujące, zakres ich 

obowiązków. 
 
Program LegalSource™ jako narzędzie 
spełnienia wymogów EUTR.  
 
Zadania praktyczne, pytania i dyskusja. 

 

16:00 Zakończenie. Zakończenie. 

 

Miejsce szkolenia: 

Hotel Mercure Warszawa Airport 

Al. Krakowska 266 

02-210 Warszawa 

http://www.mercure.com/pl/hotel-8999-hotel-mercure-warszawa-airport/index.shtml 

Wskazówki jak dojechać: http://www.mercure.com/pl/hotel-8999-hotel-mercure-

warszawa-airport/location.shtml 
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Koszt udziału w szkoleniu 

 

 
Koszt udziału w jednym 

dniu szkolenia (18 lub 19 
marca). 

Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia 
(18 i 19 marca) - cena obejmuje koszt 
noclegu w pokoju jednoosobowym z 

dnia 18 na 19 marca, wraz ze 

śniadaniem. 

Cena jednostkowa 
900zł + 23% VAT/za 

osobę. 
1 600zł + 23% VAT/za osobę. 

Cena dla klientów NEPCon, 
oraz dla firm, które 
zrejestrują na szkolenie 
przynajmniej 2 
uczestników.  

750zł + 23% VAT/za 
osobę. 

1 400zł + 23% VAT/za osobę. 

Cena zawiera materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia, obiad, kolację 

pierwszego dnia szkolenia oraz parking.  

Płatności należy dokonać przed szkoleniem przelewem na podstawie wystawionej faktury. 

 

Zgłoszenia  

Prosimy o dokonanie zgłoszenia e-mailem lub faksem przez wypełnienie druku ‘zgłoszenie 

na szkolenie’.  

Wszelkich informacji o szkoleniu udziela:  

Monika Kowalska, tel. +48 12 426 47 10 lub +48 605 083 183, faks: +48 12 3767979,  

e-mail: mk@nepcon.net  

NEPCon Sp. z o.o., ul. Emaus 7/11, 30-201 Kraków www.nepcon.net 

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 23 lutego 2015r.  

 

Materiały szkoleniowe i zaświadczenia 

Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w formie papierowej 

dotyczące wybranej grupy oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. 

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zostaną rozesłane do uczestników drogą 

mailową, po szkoleniu. 

 

Organizator szkolenia 

NEPCon Sp. z o.o. - jeden z największych dostawców usług certyfikacyjnych FSC i PEFC na 

rynku przemysłu drzewnego i papierniczego. Dzięki uczestnictwu w procedurach 

certyfikacyjnych setek firm, zlokalizowanych niemal w każdym kraju europejskim, NEPCon 

wielokrotnie pomógł swoim klientom osiągnąć ich założone cele oraz umocnić ich pozycję 

na rynku. Więcej informacji na stronie www.nepcon.net. 

 

Uwaga: liczba miejsc ograniczona! 

 

W przypadku niewystarczającej liczby chętnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania 
szkolenia i zwrot całości kosztów szkolenia zarejestrowanym uczestnikom. 

http://www.nepcon.net/
mailto:mk@nepcon.net
http://www.nepcon.net/
http://www.nepcon.net/

