
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Program szkolenia dotyczącego certyfikacji FSC
®
 i PEFC oraz nowych 

wymogów EUTR dla importerów drewna  

Kraków 7-8 marca 2013r.  
 

www.nepcon.pl 
FSC-N001927 | PEFC/09-44-02 

7 marca – certyfikacja FSC i PEFC 
godzina temat 

9:30 Rejestracja uczestników  

10:00 Przywitanie uczestników i wprowadzenie  

10:30 Korzyści wynikające z certyfikacji  

10:45 Czym jest certyfikacja FSC, zasady certyfikacji Gospodarki Leśnej 

11:15 Jak znaleźć dostawców surowca certyfikowanego - baza danych FSC oraz lista klientów NEPCon na mapie Google 

11:45 Przerwa kawowa 

12:00 
Wystąpienie przedstawiciela FSC Polska - pani Katarzyny Bolechowskiej: FSC- kierunki rozwoju organizacji w Polsce i 
na świecie oraz najważniejsze inicjatywy 

12:30 Podział na grupy 

godzina 
Grupa początkująca  

(przeznaczona dla przedstawicieli firm  
planujących uzyskanie certyfikatu) 

godzina 
Grupa zaawansowana  

(przeznaczona dla przedstawicieli firm  
posiadających certyfikat) 

12:20 
Szybka certyfikacja zakończona sukcesem -kolejne 
etapy procesu certyfikacji 

12:20 

 Jak funkcjonują poszczególne systemy 
oświadczeń FSC, czy ten wybrany przez moją 
firm jest na pewno właściwy? 

 Jakie wymagania należy spełnić, aby móc 
mieszać materiał - Drewno Kontrolowane 
(FSC CW) 

 Ćwiczenia w grupie 

12:35 

Rodzaje certyfikatów, omówienie podstawowych 
wymagań: 

 certyfikat indywidualny 

 certyfikat organizacji wielooddziałowej 

 certyfikat grupowy 

13:05 

 Jak przygotować się do auditu 
certyfikacyjnego FSC - dokumentacja oraz 
wdrożenie systemu w praktyce 

 Ćwiczenia w grupie 

13:30 Przerwa obiadowa 13:30 Przerwa obiadowa 

14:30 
Który system kontroli oświadczeń FSC wybrać i 
dlaczego 
Zadanie praktyczne, pytania i dyskusja 

14:30 
Jak prowadzić dokumentację FSC; 
Zadanie praktyczne, pytania i dyskusja 

15:45 
Logo FSC i znak Rainforest Alliance Certified

TM
 jako 

element skutecznej promocji firmy;  
Zasady stosowania i praktyczne przykłady 

15:25 

Materiały odzyskane wykorzystane do produkcji 
wyrobów certyfikowanych (na podstawie wymagań 
FSC-STD-40-007) oraz certyfikacja organizacji 
wielooddziałowej (FSC-STD-40-003) 

16:05 
Certyfikacja PEFC - omówienie głównych wymagań 
oraz wskazanie różnic między certyfikacją FSC a 
PEFC 

15:45 
Certyfikacja PEFC - omówienie głównych wymagań 
oraz wskazanie różnic między certyfikacją FSC a PEFC 

16:35 Dyskusja i pytania 
16:15 

Logo FSC i znak Rainforest Alliance Certified
TM

 jako 
element skutecznej promocji firmy; 
Zasady stosowania i praktyczne przykłady 

16:45 Dyskusja i pytania 

 17:00  Zakończenie i konkurs 17:00 Zakończenie i konkurs 

           *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu szkolenia.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

www.nepcon.pl 

Program szkolenia dotyczącego certyfikacji FSC
®
 i PEFC oraz nowych 

wymogów EUTR dla importerów drewna  

Kraków 7-8 marca 2013r.  

FSC-N001927 | PEFC/09-44-02 

8 marca - wymogi EUTR dla importerów drewna 
godzina temat 

9:30 Rejestracja uczestników  

9:45 Przywitanie uczestników i wprowadzenie  

10:15 Nielegalny handel drewnem na świecie i w Polsce 

10:30 Przerwa kawowa 

10:45 Czym jest EU Timber Regulation 

11:15 Organ właściwy, organizacja monitorująca 

11:30 Czy posiadanie certyfikatu FSC jest jednoznaczne ze spełnieniem wymagań EUTR? 

11:45 
Wystąpienie przedstawiciela firmy IKEA - pana Pawła Domagalskiego: IKEA Forestry Standard - wdrażanie i 
zabezpieczanie legalności pochodzenia drewna w łańcuchach dostaw IKEA 

12:15 Co firma musi zrobić, aby spełnić wymagania EUTR 

13:30 Przerwa obiadowa 

14:30 Co firma musi zrobić, aby spełnić wymagania EUTR - praktyczne przykłady 

15:45 Dyskusja i pytania 

16:45 Zakończenie 

  *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu szkolenia.  
 

Koszt uczestnictwa 
Udział w jednym dniu szkolenia (7 lub 8 marca) - 700 zł + 23% VAT/za osobę. 

Udział w dwóch dniach szkolenia (7 i 8 marca) – 1 000 zł + 23% VAT/za osobę. 

W przypadku, gdy w szkoleniu weźmie udział przynajmniej 2 przedstawicieli jednej firmy lub firma jest klientem 
NEPCon Sp. z o.o. koszty są następujące: 

Udział w jednym dniu szkolenia (7 lub 8 marca) - 500 zł + 23% VAT/za osobę. 

Udział w dwóch dniach szkolenia (7 i 8 marca) – 800 zł + 23% VAT/za osobę. 

Cena zawiera materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia oraz obiad.  

Płatności można dokonywać przed szkoleniem przelewem na podstawie wystawionej faktury, bądź gotówką w 
trakcie szkolenia. 

Zgłoszenia 
Prosimy o dokonanie zgłoszenia pocztą, faksem lub mailem 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.pl 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 20 lutego 2013r.  

mailto:mk@nepcon.net
http://www.nepcon.pl/
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Materiały szkoleniowe i zaświadczenia 
Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające 
uczestnictwo w 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.pl.    

Zachęcamy do zapoznania się opiniami, na temat współpracy z naszą firmą, opinie można przeczytać klikając tutaj. 

 

 

Uwaga: liczba miejsc ograniczona! 
 

 

Pytania 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z p. Moniką Kowalską tel. +48 12 426 47 10 lub 
+48 605 083 183, faks: +48 12 3767979, e-mail: mk@nepcon.net.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.nepcon.pl/
http://www.nepcon.net/1941/Polski/START/Klienci_o_nas/
mailto:mk@nepcon.net

