
 
 
 
 
 
 

Certyfikacja kontroli pochodzenia produktu  
Dołącz do rynku zweryfikowanych produktów pochodzenia leśnego 
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Wybierając certyfikację kontroli pochodzenia produktu 

(CoC) zgodną ze światowymi systemami zrównowa-

żonej gospodarki leśnej, takimi jak FSC® lub PEFC, 

wspierasz odpowiedzialne zarządzanie lasami 

i umożliwiasz to również swoim klientom. Certyfikat 

CoC daje możliwość korzystania z ekologicznych 

oznaczeń oraz dostarczania produktów z drewna 

i papieru pochodzących z odpowiedzialnych źródeł.      

Konsumenci i klienci coraz częściej oczekują, aby 

produkty pochodzenia leśnego nie miały negatywnego 

wpływu na środowisko naturalne. Wymóg certyfikacji 

często pojawia się w zamówieniach zarówno w sekto-

rze publicznym, jak i prywatnym. 

Certyfikacja łańcucha dostaw 
Większość firm zaopatrujących się w drewno 

i papier wymaga certyfikatu od dostawców, aby 

móc promować i sprzedawać swoje produkty 

jako certyfikowane. Dotyczy to np. producentów 

opakowań, drukarni, firm handlowych oraz 

produkcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy doświadczenie w rozwiązaniach dla wszystkich 

rodzajów działalności, włączając w to procesy zlecane 

podwykonawcom, certyfikację wielooddziałową, 

a także grupową dla małych firm.   

Wykorzystaj nasze doświadczenie 
Certyfikacja CoC jest bardzo istotna dla 

zrównoważonego zarządzania lasami na świecie, 

ale też może być wyzwaniem dla tych, którzy 

muszą przestrzegać jej zasad.    

Dlatego opracowaliśmy przewodniki, wzory oraz 

przykłady, które ułatwią przygotowanie niezbędnej 

dokumentacji.  

Ponadto, przedstawiciel Preferred by Nature 

opiekujący się Państwa firmą chętnie odpowie na 

wszelkie pytania oraz pomoże zrozumieć zasady 

i wymagania systemu. 

 

 

   Nasze usługi CoC 

✓ certyfikacja FSC CoC 

✓ certyfikacja drewna kontrolowanego (FSC CW) 

✓ certyfikacja PEFC CoC 

✓ certyfikacja projektów FSC i PEFC 

✓ szkolenia w zakresie wszystkich wyżej 

wymienionych systemów 



 
 
 
 
 
 

Subscribe to Update 

www.nepcon.org/newsletter 
 
 
 Zapisz się do newslettera! 

www.preferredbynature.org/pl/newsletter 

Usługi z zakresu zrównoważonego 

rozwoju 
Mogą Państwo skorzystać z dodatkowych usług:  

✓ Zapewnienie zgodności z wymaganiami 

Rozporządzenia UE w sprawie Drewna (EUTR). 

Nasz program LegalSourceTM to wsparcie przy 

opracowaniu systemu należytej staranności oraz 

identyfikowaniu ryzyka występującego 

w łańcuchach dostaw.  

✓ Program Zarządzania Śladem Węglowym 

Preferred by Nature.   

✓ Systematyczne podejście do odpowiedzialnego 

nabywania drewna lub papieru – oferujemy 

pomoc w opracowaniu polityki firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczy się doświadczenie 
Preferred by Nature jest międzynarodową organizacją 

non profit. Nasza działalność skupia się na promocji 

zrównoważonego użytkowania gruntów i praktyk 

biznesowych korzystnych dla ludzi, przyrody i klimatu 

w ponad 100 krajach. Dążymy do tego poprzez 

wspieranie firm w obieraniu odpowiedzialnego 

podejścia.  

Staramy się udoskonalać systemy, z którymi 

pracujemy. Celem części naszych projektów jest 

usprawnienie oraz optymalizacja procesów 

certyfikacji. 

Mamy ponad 25 lat doświadczenia, wydaliśmy ponad 

3000 certyfikatów dla firm z branży drzewnej 

i papierniczej. Naszymi klientami są m.in. tartaki, 

producenci mebli, papiernie, drukarnie, wydawnictwa 

oraz firmy handlowe.  

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Edyta Dębiec 
Specjalistka ds. relacji z klientami 

+48 603 820 703 

edebiec@preferredbynature.org 
 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 Świadomość ekologiczna społeczeństwa 

rośnie z dnia na dzień, dlatego tak 

ważne jest eko-znakowanie produktów. 

–  Marcin Jaworowski, IGEPA Polska Sp. z o.o.  

firma certyfikowana w systemach FSC i PEFC  

FSC® A000535 | Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej | www.fsc.org 
PEFC/01-44-49 

 

 

Certyfikacja krok po kroku 

1. Podjęcie decyzji o zakresie certyfikatu we 
współpracy z Preferred by Nature. Przekazanie 
pakietu informacyjnego.   

2. Opracowanie przez Państwa procedur CoC oraz 

przeszkolenie pracowników.  

3. Audit CoC, zazwyczaj na miejscu. Przeprowadzamy 
rozmowy z pracownikami, sprawdzamy 
dokumentację, odwiedzamy biuro, zakład i 
magazyn.   

4. Przygotowujemy raport z auditu, jest on 
recenzowany i przesłany Państwu do ewentualnych 

uwag. 

5. Wydanie certyfikatu po pomyślnym zakończeniu 
procesu.   
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