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PEFC CoC 

1. Wprowadzenie do systemu PEFC 

 
Ekosystemy leśne, jako najbogatsze i 

najbardziej skomplikowane pod 

względem biologicznym 

spośród ekosystemów lądowych, 

stanowią formacje o wyjątkowym 

znaczeniu zarówno dla 

przebiegu procesów przyrodniczych, 

jak i dla warunków egzystencji 

społeczeństw lokalnych i całej 

ludzkości. Z tego względu ich 

zachowanie winno być uwzględnione w 

każdym przejawie ludzkiej 

działalności. 

Z dokumentu Rady PEFC - Polska 
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PEFC CoC 

1. Wprowadzenie do systemu PEFC 

Na początku lat 90-tych, na bazie publicznej debaty o potrzebie 

wprowadzenia zasad zrównoważonej gospodarki leśnej powstał system 

FSC (Forest Stewardship Council) – międzynarodowa organizacja 

typu non-profit.   

W Europie powstaje analogiczny system PEFC wspierany przez 

przemysł drzewny, papierniczy, organizacje handlowe i organizacje 

działające dla ochrony środowiska naturalnego.  

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

1. Wprowadzenie do systemu PEFC 

PEFC  (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - 

Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej)  

jest niezależną, pozarządową organizacjąnon-profit, założoną w 1999 roku, 

której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki 

leśnej przez certyfikację wykonywaną przez jednostki niezależne. 

PEFC dostarcza mechanizm potwierdzający, że nabywcy drewna i 

wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną.  

PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego 

uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele 

zainteresowanych stron. 

PEFC Council zatwierdza krajowe systemy certyfikacji leśnej, które 

muszą być zgodne z wymaganiami PEFC Council podlegającymi 

regularnym ocenom.  

www.pefc-polska.pl 

Instytut Badawczy Leśnictwa 
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PEFC CoC 

1. Wprowadzenie do systemu PEFC 

Certyfikacja łańcucha dostaw  (Chain of Custody CoC) 

Certyfikacja lasów   

(Forest Management Certification) 

Certyfikat dla określonego  obszaru leśnego  

jest przyznawany przez organizację 

certyfikującą po szczegółowym zbadaniu 

procedur i zasad zarządzania obszarem leśnym i 

jego faktycznego funkcjonowania.  

Aby upewnić się, iż oceny są przeprowadzane 

należycie a wydawane certyfikaty są 

wiarygodne, PEFC akredytuje i nadzoruje 

organizacje wydające certyfikaty. 
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PEFC CoC 

1. Wprowadzenie do systemu PEFC 

CoC 

Sprzedaż 

Kolejne firmy w łańcuchu  

dostaw lub produkt końcowy Metoda kontroli 

i/lub certyfikacji 

Certyfikaty 

pochodzenia 
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PEFC CoC 

1. Wprowadzenie do systemu PEFC 

Łańcuch dostaw  PEFC–CoC  

 Łańcuch dostaw certyfikowanego drewna od lasu do produktu końcowego 

 Obejmuje wszystkie firmy w łańcuchu 

 Weryfikacja niezależnej trzeciej strony  

 Certyfikat potwierdzający zgodność 

 

Las Tartak Transport Magazyn 

Certyfikowany 

las 

Certyfikowana 

firma 

Certyfikowany 

produkt 
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PEFC CoC 

1. Wprowadzenie do systemu PEFC 

 tartaki 

 zakłady przetwórstwa drewna 

 handel drewnem 

 stolarstwo 

 ciesielka 

 przemysł papierniczy i handel papierem 

 drukarnie, wydawnictwa 

Grupa docelowa PEFC CoC 
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PEFC CoC 

2. Normy  

PEFC ST 2002:2013  

Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne - Wymagania  

PEFC GD 2001:2014  

Chain of custody of forest-based products – Guidance for use  

 

Ważniejsze powołania  normatywne do standardu PEFC ST 2002:2013  

 STANDARD PEFC 2001:2008, Zasady używania logo PEFC – Wymagania  

 Przewodnik ISO/IEC 2:2004, Normalizacja i dziedziny związane –  

   Terminologia ogólna  

 ISO 9000:2005, Systemy zarządzania jakością – Podstawowe zasady i 

   słownictwo  

 ISO 9001:2008, Systemy zarządzania jakością – Wymagania  

 ISO 14001:2004, Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i 

   wytyczne stosowania.  

www.pefc-polska.pl 
www.pefc.org 
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PEFC CoC 

3. Definicje 

 Produkt certyfikowany – Produkt zawierający według 

   deklaracji surowiec certyfikowany, którego zawartość jest 

   weryfikowana przez łańcuch dostaw.  

 

Surowiec certyfikowany – surowiec, którego pochodzenie 

   opisane jest w deklaracjach łańcucha dostaw  

 

 Surowiec neutralny – surowiec inny niż surowiec leśny 

 

 Surowiec inny – surowiec inny niż surowiec certyfikowany 

 

 Źródła kontrolowane – materiał dla którego ryzyko pochodzenia ze 

   źródeł kontrowersyjnych zostało zminimalizowane poprzez  

   wdrożenie Systemu Należytej Staranności PEFC 

 

Ważniejsze terminy i definicje PEFC ST 2002:2013 

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

3. Definicje 

  

  
• prace leśne i pozyskanie drewna,  

• zarządzanie obszarami o określonych wysokich 
wartościach środowiskowych i kulturowych, 

• chronione i zagrożone gatunki 

• kwestie pracownicze i BHP  pracowników leśnych 

• własność ludów tubylczych 

• płatność podatków i opłat  

Legalność 

• używanie genetycznie modyfikowanych drzew GMO 

• przekształcanie lasów na inne typy wegetacji, w tym 
zmiana lasów pierwotnych na plantacje leśne 

Przekształ-
cenia lasów 

Źródła kontrowersyjne – działania w zakresie gospodarki leśnej, które nie są 

zgodne z przepisami, zwłaszcza w poniższych obszarach: 

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

4. Identyfikacja pochodzenia materiałów  

 Identyfikacja na poziomie dostawy 

• nazwa i dane dostawcy 

• nazwa i dane klienta 

• dane identyfikacyjne produktu (ów) 

• wielkość dostawy dla każdego produktu 

• data dostawy / okres dostawy / okres rozliczeniowy 

• deklaracja dotycząca pochodzenia surowca ( w tym udział  

procentowy surowca certyfikowanego) dla każdego 

certyfikowanego produktu  - ‘x% surowca certyfikowanego przez 

PEFC’ (x% PEFC certified) 

• identyfikator łańcucha dostaw dostawcy lub certyfikat gospodarki  

       leśnej lub inny dokument potwierdzający status certyfikacyjny 

       dostawcy.  

Identyfikacja na poziomie dostawcy 

• kopia certyfikatu gospodarki leśnej lub łańcucha dostaw 

• ocena statusu dostawcy (w dostępnych, uznanych rejestrach) 

 

 

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

5. System należytej staranności 

 Celem Systemu Należytej Staranności (SNS) jest zminimalizowanie 

     ryzyka, że surowce uzyskiwane są z kontrowersyjnych źródeł 

  

 Wdrożenie SNS jest wymagane dla wszystkich surowców leśnych oprócz: 

• surowców z recyklingu 

• surowców pochodzących z gatunków wymienionych w Załącznikach I 

  do III konwencji CITES 
 

 SNS musi być wspierany przez system zarządzania (p.8) 
 

Wdrażanie SNS następuje w 3 krokach: 

Zbieranie informacji 
Ocena 

ryzyka 

Zarządzanie 

dostawami 

wysokiego ryzyka   

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

5. System należytej staranności 

Zbieranie informacji 

System Należytej Staranności opiera się na informacjach 

   przekazywanych przez dostawcę. Organizacja musi mieć dostęp do 

   następujących informacji: 

• identyfikacja surowca (nazwa i rodzaj) 

• identyfikacja gatunku drzewa 

• kraj pochodzenia i region, gdzie jest to istotne     

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

5. System należytej staranności 

Ocena ryzyka  
 

 SNS jest wymagane dla wszystkich surowców leśnych oprócz 

     surowców z certyfikatem (uznawanym przez) PEFC 

 

 Organizacja musi klasyfikować dostawy jako „niskiego” i  

„wysokiego” ryzyka 

 

 Ocena ryzyka polega na ocenie prawdopodobieństwa, że: 

• działania ‚kontrowersyjne’ mają miejsce w kraju / regionie 

   dostawy - tzw. poziom kraju / regionu 

• łańcuch dostaw nie był w stanie zidentyfikować potencjalnych,  

  kontrowersyjnych źródeł – tzw. poziom łańcucha dostaw 
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PEFC CoC 

5. System należytej staranności 
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PEFC CoC 

5. System należytej staranności 

Wskaźniki  ‚wysokiego prawdopodobieństwa’ na poziomie kraju  

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

5. System należytej staranności 

Wskaźniki  na poziomie łańcucha dostaw (małe prawdopodobieństwo) 
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PEFC CoC 

5. System należytej staranności 

Zarządzanie dostawami wysokiego ryzyka 

 Organizacja musi opracować program weryfikacji własnej lub 

    przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną dla dostaw sklasyfikowanych 

    jako dostawy ‘wysokiego’ ryzyka.  

 

Program weryfikacji musi obejmować: 

• identyfikację pełnego łańcucha dostaw oraz jednostek gospodarki 

   leśnej w miejscu pochodzenia dostawy 

• inspekcję w miejscu produkcji 

• środki naprawcze i zapobiegawcze    

Identyfikacja FM 

oraz CoC 

Inspekcja 

w miejscu 

produkcji 

Środki 

naprawcze i 

zapobiegawcze   
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PEFC CoC 

5. System należytej staranności 

Zarządzanie dostawami wysokiego ryzyka 
 

Identyfikacja łańcucha dostaw 

 Organizacja musi wymagać od wszystkich dostawców dostaw  

    „wysokiego” ryzyka szczegółowych informacji o całym łańcuchu 

     dostaw i jednostkach gospodarki leśnej w miejscu pochodzenia dostaw. 

 Inspekcje w miejscu produkcji   

 Inspekcje mogą być przeprowadzone przez: 

• samą organizację 

• podmiot zewnętrzny w imieniu organizacji 

W każdym przypadku wymagane jest wykazanie się odpowiednimi 

kompetencjami do przeprowadzenia inspekcji. 

 Inspekcje w miejscu produkcji muszą obejmować: 

• bezpośredniego dostawcę oraz wszystkich dostawców na  

   wcześniejszych etapach łańcucha dostaw 

• właściciela lasu lub osobę odpowiedzialną za gospodarkę leśną. 

 

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

5. System należytej staranności 

Zarządzanie dostawami wysokiego ryzyka 
 

Środki naprawcze i zapobiegawcze 

 Organizacja musi zdefiniować pisemne procedury wdrażania środków 

     naprawczych w sytuacji braku zgodności  po stronie dostawców.    

 Zakres środków naprawczych musi zostać oparty na skali i istotności 

     przypadków braku zgodności i powinien obejmować: 

• komunikację dotyczącą braku zgodności i żądania naprawy; 

• wymaganie od dostawców określenia środków naprawczych  

  dla uzyskania zgodności  w zakresie gospodarki leśnej lub łańcucha 

  dostaw; 

• rezygnację z korzystania z dostaw danego dostawcy. 

 Organizacja musi zrezygnować z dostaw od tych dostawców, którzy 

     nie wdrożyli odpowiednich środków naprawczych (redukujących  

     ryzyko). 

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

 

Dwie opcjonalne metody spelniające wymagania PEFC CoC   

Separacja 

fizyczna 

Metoda 

procentowa 

Można wybrać jedną z tych metod lub ich kombinację dla 

poszczególnych grup wyrobów. 

LUB 

Zasady PEFC CoC 

 Identyfikacja surowców i produktów 

 Segregacja surowców i produktów 

 Dokumentacja i zapisy 
 

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Metoda  separacji fizycznej 

 

Wymagania ogólne dla separacji fizycznej  

• Metodę separacji fizycznej powinno się stosować w organizacji, w której 

  certyfikowany surowiec / produkt nie jest mieszany z innymi surowcami /  

  produktami i/lub w której certyfikowane surowce / produkty można 

  zidentyfikować podczas całego procesu produkcji.  

 

• Stosując tę metodę należy zapewnić odseparowanie od siebie surowców 

  certyfikowanych lub ich przejrzyste oznaczenie na wszystkich etapach 

  procesu produkcji lub handlu.  

 

• Dozwolone jest także stosowanie metody separacji fizycznej w przypadku 

  produktów certyfikowanych z różną zawartością certyfikowanego surowca. 

  

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw   

Metoda  separacji fizycznej 

Norma dopuszcza 3 sposoby separacji 

fizycznej, by  uniknąć pomieszania 

materiałów o różnym statusie – separację 

pod względem: 

 obszaru produkcji i przechowywania 

 czasu 

 identyfikacji (oznakowania) 

  certyfikowanych surowców / produktów 

  w procesie. 
 

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Identyfikacja 
pochodzenia 

Obliczanie 
udziału 

procentowego 

Przenoszenie 
udziału 

procentowego 

Sprzedaż 
deklaracje i 

etykietowanie 

P  a  r  t  i  a      p  r  o  d  u  k  c  y  j  n  a  

Metoda  procentowa 

Metoda procentowa w łańcuchu dostaw znajduje zastosowanie w 

organizacjach, które mieszają certyfikowane surowce/produkty z 

surowcami innych kategorii.  

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Metoda  procentowa 

 Zgodność z wymaganiami CoC odnosi się do określonej grupy 

produktowej, która obejmuje:  

• jeden typ produktu lub  

• grupę produktów, która składa się z tego samego lub podobnych  

             surowców zgodnie z np. gatunkiem, asortymentem itp.  

 

 Grupa produktowa musi być wytworzona w jednym zakładzie 

produkcyjnym.  

 

 Surowiec wchodzący w skład grupy produktów musi mieć taką samą 

jednostkę miary lub jednostkę przeliczalną na taką samą jednostkę 

miary.  

 

http://www.aqme.pl/
mailto:aqme@aqme.pl


28 www.aqme.pl    AQME Konsulting    aqme@aqme.pl 

PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Metoda 

procentowa 

Obliczanie udziału procentowego 

• Zwykły udział 

• Średni ruchomy 

Przenoszenie udziału na produkty  

• Udział średni 

• Uznanie ilości 

Norma przewiduje (i dopuszcza do wyboru) dwie metody 

obliczania udziału procentowego i dwie metoty przenoszenia 

obliczonego udziału procentowego na wyjściowe produkty.  

http://www.aqme.pl/
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Obliczanie udziału procentowego surowców certyfikowanych   

 

Udział procentowy surowców certyfikowanych  liczymy oddzielnie 

dla każdej partii produkcji według następującego wzoru:  

Pc [%] = Vc / (Vc + Vo)  * 100% 

Pc – udział procentowy surowców certyfikowanych  

Vc – ilość certyfikowanych surowców  

Vo – ilość innych surowców  

 

Uwaga 1: Oprócz surowców certyfikowanych i innych kryteria dla 

określonych deklaracji definiują również surowce neutralne, które 

nie są wykorzystywane we wzorze.  

Dlatego też łączna ilość surowców to suma surowców 

certyfikowanych, neutralnych i innych : 

Vt = Vc+Vo+Vn,  gdzie  

Vt - łączna ilość surowców, a  

Vn - ilość surowców neutralnych.  
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Obliczanie udziału procentowego surowców certyfikowanych   

 

Uwaga 2:  

Należy używać jednej jednostki miary dla wszystkich surowców. 

W przypadku konieczności konwersji jednostek należy:  

 używać oficjalnych przeliczników lub, gdy nie są dostępne 

 ustalonych przez siebie ‘zasadnych i wiarygodnych przeliczników’. 

Uwaga 3:  

Do wzoru jako surowiec certyfikowany wprowadzamy tylko ilość 

odpowiadającą udziałowi procentowemu deklarowanemu przez 

dostawcę. 

Pozostała ilość stanowi ‘surowiec inny’. 

 

Dwie możliwe metody: 

 zwykły udział procentowy lub  

 średnia ruchoma udziału procentowego.  
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Stosując zwykły udział procentowy surowca certyfikowanego należy 

używać do obliczeń surowców fizycznie zawartych w określonych 

produktach w partii, dla której liczony jest udział surowców 

certyfikowanych.  

 

Przykład: Drukarnia wydrukowała 80 000 arkuszy z papieru ‘100%  

certyfikowanego PEFC ‘ i  20 000  z papieru niecertyfikowanego. 

W rezultacie 100 000 arkuszy może być uznane jako w 80% certyfikowane. 

80 000 / (80 000 + 20 000) * 100% = 80%  
 

80% surowca certyfikowanego 

przez PEFC  

80% PEFC certified 
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Organizacja obliczająca średnią ruchomą udziału procentowego musi 

obliczyć udział surowców certyfikowanych 

- dla konkretnej partii produkcji  i  

- okresu deklaracji,  

używając ilości surowców pozyskanych w określonym okresie 

wprowadzania surowców poprzedzającym okres deklaracji.  
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Okres deklaracji nie może przekraczać 3 miesięcy, a okres wprowadzania 

surowców nie może przekraczać 12 miesięcy.  
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Przenoszenie obliczonego udziału na wyjściowe produkty  

 

 Metoda średniego udziału procentowego  

 

Organizacja stosująca metodę średniego udziału procentowego musi 

wykorzystywać obliczony udział procentowy surowców certyfikowanych 

w stosunku do wszystkich produktów wchodzących w skład partii 

produkcji, dla której te obliczenia były przeprowadzone.  

 

Uwaga: Nie ma ustalonych minimalnych progów dla stosowania metody 

średniego udziału. Udział procentowy surowców certyfikowanych jest 

zawsze częścią deklaracji dostarczanej klientowi. W poszczególnych 

systemach certyfikacji gospodarki leśnej lub etykietowania wolno jednak 

ustalać takie progi w przypadku używania własnych etykiet.  
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Metoda średniego udziału procentowego  

Przykład: Jeśli udział certyfikowanych surowców obliczony dla 3-miesięcznego 

okresu deklaracji wynosi np. 80%, to wszystkie produkty z danej partii produkcji 

mogą być sprzedawane/przekazywane w tym okresie deklaracji jako produkty 

certyfikowane zawierające 80% certyfikowanych surowców  PEFC. 
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Przenoszenie obliczonego udziału na wyjściowe produkty 
 

Metoda uznawania ilości 

 Organizacja musi obliczyć uznania ilości, używając:  

 udziału procentowego surowca certyfikowanego oraz ilości produktów 

   wyjściowych lub  

 surowca wejściowego oraz współczynnika wejścia/wyjścia 

 
 

W metodzie uznawania ilości jest:  

 większa elastyczność w deklarowaniu udziałów procentowych 

   produktów wyjściowych 

 konieczność prowadzenia rachunku uznań. 
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6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Metoda uznawania ilości 
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6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Metoda uznawania ilości 
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PEFC CoC 

6. Metody nadzoru łańcucha dostaw  

Metoda procentowa  (średni udział)  

Metoda procentowa(uznanie) 

Certyfik. PEFC  Certyfik. PEFC  Bez mieszania 

Certyfik. PEFC  
x% PEFC  Obliczenia 

Inny 

Certyfik. PEFC  

Oblicz. uznania 

PEFC Credit 

 

Separacja fizyczna 

Inny 
Inny 
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PEFC CoC 

7. Sprzedaż i etykietowanie 

 Dokument dołączany do każdej dostawy (sprzedaży) musi zawierać 
następujące dane: 

• nazwa i dane dostawcy 

• nazwa i dane klienta 

• dane identyfikacyjne produktu (ów) 

• wielkość dostawy dla każdego produktu (ilość) 

• data dostawy / okres dostawy / okres rozliczeniowy 

• deklaracja dotycząca pochodzenia surowca ( w tym udział  procentowy 
surowca certyfikowanego) dla każdego certyfikowanego produktu np. 
‘x% surowca certyfikowanego przez PEFC’ (x% PEFC certified) 

• identyfikator łańcucha dostaw dostawcy lub certyfikat gospodarki  

       leśnej lub inny dokument potwierdzający status certyfikacyjny dostawcy.  

Uwaga: 

To może być tylko faktura lub faktura i dokument przewozowy.  
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PEFC CoC 

7. Sprzedaż i etykietowanie 

Dwa rodzaje deklaracji 

 Materiał certyfikowany PEFC (PEFC certified material) 

 „x% surowca certyfikowanego przez PEFC” (x% PEFC certified) 

 może zawierać: 

• materiał leśny certyfikowany x% PEFC i/lub 

• materiał z recyklingu* i/lub 

• materiał neutralny (inny niż leśny) i/lub 

• inny materiał (np. kontrolowany) 

      * zawartość surowca z recyklingu należy obliczyć zgodnie z ISO 14021 

 

 Materiał PEFC z kontrolowanych źródeł (PEFC controlled sources 

material) może zawierać: 

• materiał leśny certyfikowany x% PEFC i/lub 

• materiał neutralny (inny niż leśny) i/lub 

• inny materiał (np. kontrolowany) 
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PEFC CoC 

7. Sprzedaż i etykietowanie 

Wykorzystanie logotypów i etykiet  

 Umieszczanie etykiet dozwolone jest na produktach certyfikowanych, które 

spełniają kryteria etykietowania produktu tj: 

• PEFC ST 2002:2013 oraz 

• PEFC ST 2001:2008 - Zasady używania logo PEFC 

 Używanie logotypów lub etykiet, zarówno na produkcie, jak i 

     poza nim, odwołujących się do certyfikacji łańcucha dostaw wymaga 

zezwolenia – ważnej licencji wydanej przez PEFC Council lub inny 

podmiot uprawniony przez Radę PEFC. 

 Organizacja, która formułuje deklaracje umieszczane na samym produkcie 

lub jego opakowaniu (bez logo lub etykiety) dotyczące certyfikacji 

łańcucha dostaw, musi zawsze używać deklaracji formalnej (jak na 

poprzednim slajdzie) a ponadto organizacja ta musi także umożliwiać 

własną identyfikację.  
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PEFC CoC 

7. Sprzedaż i etykietowanie 

Podstawowa struktura etykiet PEFC (wg PEFC ST 2001:2008 v1)  

A – Logo i akronim PEFC 

B – Znak TM 

C – Nr licencji na używanie logo 

D – Udział % surowca PEFC 

E – Nazwa etykiety 

F – Deklaracja 

G – Strona www PEFC 
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PEFC CoC 

7. Sprzedaż i etykietowanie 

Etykieta ‘Produkt certyfikowany przez PEFC’ (PEFC ST 2001:2008 v1)  

Produkt certyfikowany przez 

PEFC 

Ten produkt [lub jego część lub 

nazwa produktu] pochodzi z 

lasu zarządzanego w trwały i 

zrównoważony sposób oraz 

z kontrolowanych źródeł 

www.pefc.org 

 

Opcjonalnie: 

• bez podawania nazwy etykiety i/lub deklaracji i/lub adresu strony www  

  w przypadku, gdyby było to niewykonalne (nieczytelne) 

• z oznaczeniem procentowej zawartości certyfikowanego surowca. 

 >70 % surowca 

certyfikowanego PEFC 

 < 85 % surowca z 

recyklingu 

 100% surowca 

kontrolowanego 
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PEFC CoC 

7. Sprzedaż i etykietowanie 
Etykieta ‘Produkt certyfikowany przez PEFC i pochodzący z recyklingu’ 

Tekst: Produkt certyfikowany 

przez PEFC i pochodzący z 

recyklingu 

Ten produkt [lub jego część lub 

nazwa produktu] pochodzi z 

lasu zarządzanego w trwały i 

zrównoważony sposób, z  

recyklingu oraz  z 

kontrolowanych źródeł  

www.pefc.org 

 
Opcjonalnie: 

• bez podawania nazwy etykiety i/lub deklaracji i/lub adresu strony www  

  w przypadku, gdyby było to niewykonalne (nieczytelne) 

• nie określono minimalnej oraz maksymalnej zawartości surowców 

  certyfikowanych PEFC z recyklingu – zawartość ta powinna być podana 

  wewnątrz symbolu recyklingu 

• surowiec z recyklingu weryfikowany w oparciu o ISO 14021 

 

 >70 % surowca 

certyfikowanego 

PEFC oraz 

surowca z 

recyklingu 

 100% surowca 

kontrolowanego 
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PEFC CoC 

8. System zarządzania 

MODEL  SYSTEMU  ZARZĄDZANIA  ŁAOCUCHA  DOSTAW 
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8. System zarządzania 

Dostawca 
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PEFC CoC 

8. System zarządzania 

8. Minimalne wymagania dotyczące systemu zarządzania   

 (PEFC ST 2002:2013) 

8.1. Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania adekwatnego do 

specyfiki organizacji. 

Uwaga: Można wykorzystać funkcjonujący w organizacji system zarządzania 

jakością wg ISO 9001 lub zarządzania środowiskowego ISO 14001.  

8.2 Odpowiedzialność i uprawnienia 

 wyznaczenie Członka Zarządu odpowiedzialnego za PEFC CoC 

 wyznaczenie pracowników wykonujących działania i / lub 

odpowiedzialnych za: 

• zakupy surowców 

• produkcję 

• sprzedaż i etykietowanie 

• przechowywanie danych 

• audyty wewnętrzne i kontrolę zgodności 

• system należytej staranności. 
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PEFC CoC 

8. System zarządzania 

8.3. Opracowanie udokumentowanych procedur obejmujących: 

• strukturę organizacyjną, odpowiedzialność i uprawnienia 

• opis przepływu surowca, w tym definicję partii 

• procedury dla łańcucha dostaw 

• procedury dla systemu należytej staranności 

• procedury audytów wewnętrznych 

• procedury odwoławcze 
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PEFC CoC 

8. System zarządzania 

8.4.  Przechowywanie danych 

Organizacja musi opracować i przechowywać dokumenty dotyczące łańcucha 

dostaw a w tym dokumenty dotyczące: 

• dostawców certyfikowanych surowców 

• surowców, w tym deklaracje pochodzenia 

• obliczeń (dla metody procentowej) 

• produktów sprzedanych lub przeniesionych, w tym deklaracje dotyczące 

pochodzenia surowców 

• systemu należytej staranności 

• audytów wewnętrznych, ocen łańcucha dostaw, braków zgodności i 

podjętych działań naprawczych  

• odwołań i ich rozpatrywania 

 

Organizacja musi przechowywać dokumenty przez co najmniej pięć lat.  
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PEFC CoC 

8. System zarządzania 

8.5.  Zarządzanie zasobami 

 

 Zasoby ludzkie / pracownicy 

Wszyscy pracownicy w obszarze PEFC powinni wykazywać się 

odpowiednimi  kompetencjami poprzez:  

• szkolenia 

• wykształcenie 

• doświadczenie zawodowe. 

 

 Środki techniczne 

Organizacja musi określić, dostarczyć i utrzymywać infrastrukturę oraz środki  

techniczne do skutecznego wprowadzenia i utrzymania łańcucha dostaw 

zgodnego z wymaganiami normy.  
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PEFC CoC 

8. System zarządzania 

8.6.  Inspekcje i kontrole 

Organizacja musi co najmniej raz w roku przeprowadzić: 

• audyty wewnętrzne całego systemu 

• analizę raportów z audytów oraz  

wykazać, że prowadzi działania naprawcze i zapobiegawcze. 

 

8.7. Skargi 

Organizacja musi opracować procedury rozpatrywania skarg zgłaszanych 

przez dostawców, klientów i inne strony dotyczących łańcucha dostaw. 
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PEFC CoC 

8. System zarządzania 

8.8.  Podwykonawstwo 

System PEFC CoC obejmuje również podwykonawców, zarówno  

zewnętrznych jak i działających na terenie zakładu organizacji i w związku z 

tym: 

• musi być zapewniona fizyczna separacja surowcow przekazywanych do i 

od podwykonawcy 

• organizacja bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie  działania 

prowadzone po stronie podwykonawców 

• podmiot, który jest zaangażowany w pozyskiwanie surowców lub sprzedaż 

produktów wyjściowych jest zobowiązany do wdrożenia własnego 

łańcucha dostaw. 

• organizacja musi posiadać pisemną umowę ze wszystkimi 

podwykonawcami zapewniającą fizyczną separację surowców / produktów 

• podwykonawcy powinni być objęci programem audytów wewnętrznych 

organizacji.  
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Prezentacja ta jest własnością intelektualną AQME Konsulting i może być rozpowszechniana bezpłatnie wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym 

problematyką łańcucha dostaw surowców lesnych, jednakże wyłączając cel komercyjny i bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tekście i przy zachowaniu 

nieedytowalnego formatu .pdf.  Wszelkie inne rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora. Dozwolone jest cytowanie fragmentów materiału z podaniem 

źródła.  
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