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Przedmowa 

Tekst dokumentu został opracowany przez Radę PEFC (Program Zatwierdzenia Programów 
Certyfikacji Leśnej) oraz Międzynarodowe Forum Akredytacji (IAF) oraz zatwierdzony przez 
Walne Zgromadzenie Rady PEFC w dniu 2 lipca 2012 roku oraz przez IAF w dniu 8 lutego 
2012 roku. Wymagania określone w dokumencie będą wiążące dla wszystkich jednostek 
certyfikujących łańcuch dostaw zgodnie z normą PEFC ST 2002:2010 Łańcuch dostaw 
wyrobów zawierających surowce leśne – Wymagania na dzień 2 lipca 2013 roku (jeden rok od 
przyjęcia) z wyłączeniem wymogów rozdziału 5.2.2, które wchodzą w życie w dniu 2 lipca 
2014 roku (dwa lata od przyjęcia). 

Wydanie drugie standardu zostało opublikowane w 2014 roku, biorąc pod uwagę konieczność 
zmian redakcyjnych. Główne zmiany wynikają z zastąpienia ISO/IEC 65 przez 
ISO/IEC  17065. ISO/IEC 17065 określa nową strukturę normy bez zmiany jakichkolwiek 
szczególnych wymagań PEFC zawartych w oryginale. 

Rada PEFC zapewnia wzajemne uznanie krajowych systemów certyfikacji leśnej i określa 
międzynarodową normę łańcucha dostaw (PEFC ST 2002:) oraz zasady używania logo PEFC 
(PEFC ST 2001). Rada PEFC wymaga, aby certyfikacja łańcucha dostaw była 
przeprowadzana przez jednostki certyfikujące, akredytowane przez jednostki akredytacyjne, 
będące sygnatariuszami Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu (MLA) certyfikacji 
produktów IAF. 

Akredytacja obniża ryzyko dla przedsiębiorstw i ich klientów zapewniając, że akredytowane 
jednostki certyfikujące posiadają kompetencje do realizacji podejmowanych przez takie 
jednostki usług. Od jednostek akredytujących, będących członkami IAF, wymaga się 
prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami, a od jednostek 
certyfikujących, które akredytują, stosowania się do odpowiednich międzynarodowych norm 
oraz Wytycznych IAF na temat stosowania tych norm. 

Akredytacje udzielone przez członków jednostek akredytujących IAF, oparte na regularnych 
wzajemnych ocenach mających na celu zapewnienie równoważności ich programów 
akredytacyjnych, zapewniają, że firmy posiadające akredytowany certyfikat oceny zgodności 
w jednej części świata, będą miały uznany ten certyfikat we wszystkich innych miejscach na 
świecie. 
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0 Wstęp 

0.1  Rada PEFC wymaga, aby jednostki certyfikujące łańcuch dostaw spełniały wymogi 
przewodnika ISO/IEC 17065, PEFC oraz odnośnych postanowień ISO 19011:2011 
określonych w niniejszym dokumencie.  

0.2  Przewodnik ISO/IEC 17065 jest Normą Międzynarodową, która określa kryteria dla 
jednostek certyfikujących wyroby, usługi i procesy. Certyfikacja łańcucha dostaw jest uważana 
za proces certyfikacji, w którym łańcuch dostaw jest zbiorem powiązanych lub 
współdziałających czynności, które przetwarzają informacje wejściowe o pochodzeniu 
zamawianego surowca na informacje wyjściowe na temat pochodzenia sprzedanych / 
przeniesionych wyrobów. Wymagania dotyczące łańcucha dostaw zostały opisane w normie 
PEFC ST 2002:, a zasady użytkowania logo PEFC w normie PEFC ST 2001 Dokumentu 
Technicznego Rady PEFC. 

0.3  Termin „powinien” został użyty w niniejszym dokumencie w celu określenia 
postanowień, które odzwierciedlając wymagania przewodnika ISO/IEC 17065 i wymagania 
określone dla certyfikacji łańcucha dostaw PEFC, są obowiązkowe. Termin „należy” został 
użyty w celu określenia wytycznej, która, chociaż nieobowiązkowa, została określona przez 
IAF oraz Radę PEFC jako uznany sposób spełniania wymagań. 

0.4  Niniejszy dokument nie obejmuje tekstu przewodnika ISO/IEC 17065 ani 
ISO  19011:2011. Wyżej wymienione dokumenty można uzyskać od ISO lub krajowych 
organizacji normalizacyjnych. 
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Norma międzynarodowa PEFC   PEFC ST 2003 

 

 

Wymagania dla jednostek certyfikujących według 
międzynarodowej normy PEFC dotyczącej łańcucha dostaw  

 
 

1  Zakres 

Niniejszy dokument określa dodatkowy program szczególnych wymagań dla jednostek 
certyfikujących prowadzących certyfikację łańcucha dostaw zgodnie z normą PEFC ST 2002:.  

2  Powołania normatywne 

W przypadku powołań datowanych, tylko wydanie cytowane ma zastosowanie. W przypadku 
powołań nie datowanych stosuje się ostatnie wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze 
zmianami). 

ISO/IEC 170001:2004, Conformity assessment – Vocabulary and general principles  

ISO/IEC 170652, Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, 
processes and services  

Na potrzeby niniejszej normy mają zastosowanie odpowiednie definicje określone 
w  przewodniku ISO/IEC Guide 2 oraz ISO 9000 wraz z poniższymi definicjami. 

ISO 19011:20113, Guidelines for auditing management systems 

PEFC ST 2002, Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne - Wymagania 
(w  dalszej części zwana normą dotycząca łańcucha dostaw), (dostępna na stronie 
www.pefc.org)4 

PEFC ST 2001 Zasady użytkowania logo PEFC - Wymagania (w dalszej części zwane 
zasadami użytkowania logo PEFC), (dostępna na stronie www.pefc.org)4 

 

1 Odpowiednia norma w języku polskim: PN-EN ISO 17000:2006 Ocena zgodności - Słownictwo 

i  zasady ogólne  

2 Odpowiednia norma w języku polskim: PN-EN ISO 17065 Ocena zgodności - Wymagania dla 

jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi  

3  Odpowiednia norma w języku polskim: PN-EN ISO 19011, Wytyczne dotyczące auditowania 

systemów zarządzania  

4 Polskie tłumaczenie normy znajduje się na stronie www.pefc.pl  

http://www.pefc.org/
http://www.pefc.org/
http://www.pefc.org/
http://www.pefc.pl/
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3  Terminy i definicje 

Na potrzeby niniejszego dokumentu zastosowanie mają odpowiednie definicje określone 
w  ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17065 oraz normie dotyczącej łańcucha dostaw.  

3.1  
Norma dotycząca łańcucha dostaw 

PEFC ST 2002: Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne - Wymagania. 

3.2  
Organizacja  

Organizacja, w tym organizacja wielozakładowa, która ubiega się o certyfikację łańcucha 
dostaw lub której łańcuch dostaw został certyfikowany. 

Uwaga: Termin „organizacja” użyty w niniejszym dokumencie stanowi odpowiednik terminu „dostawca” 
użytego w ISO/IEC 17065.  

3.3  
Istotna niezgodność 

Nieobecność lub niepowodzenie we wdrożeniu i utrzymaniu jednego lub większej liczby 
wymagań normy dotyczącej łańcucha dostaw, które mogą spowodować ryzyko systemowe dla 
funkcjonowania i skuteczności łańcucha dostaw oraz/lub wzbudzają zaufanie do roszczeń 
organizacji dotyczących certyfikowanego surowca. 

Uwaga: Istotną niezgodnością może być niezgodność indywidualna lub szereg nieistotnych, ale 
powiązanych niezgodności, które w momencie wspólnego rozpatrzenia oceniane są jako stanowiące 
istotną niezgodność. 

3.4  
Nieistotna niezgodność 

Pojedyncze niepowodzenie w realizacji wymagań normy dotyczącej łańcucha dostaw, które 
nie może spowodować ryzyka systemowego dla funkcjonowania i skuteczności łańcucha 
dostaw oraz/lub wpłynąć na zaufanie do stwierdzeń organizacji dotyczących certyfikowanego 
surowca. 

3.5  
Spostrzeżenie 

Ustalenie w ramach oceny, które nie gwarantuje niezgodności, ale jest określone przez zespół 
ds. auditu jako okazja do udoskonalenia. 

4.  Wymagania ogólne 

Kryteria, według których oceniany jest łańcuch dostaw organizacji, zostały zawarte 
w  najnowszej wersji normy dotyczącej łańcucha dostaw oraz odpowiednich obowiązkowych 
załącznikach oraz zasadach używania logo PEFC. 

Uwaga: Najnowsza wersja normy dotyczącej łańcucha dostaw, jej zmiany oraz odpowiadający okres 
przejściowy są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Rady PEFC www.pefc.org. 

http://www.pefc.org/
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4.1 Zagadnienia prawne i związane z umową 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 4.1 ISO/IEC 17065.  

4.1.1  W przypadku, gdy jednostka certyfikująca wykorzystuje logo PEFC na dokumencie 
certyfikacyjnym do innych celów związanych z systemu certyfikacji PEFC, użycie powinno być 
wykonywane wyłącznie na podstawie ważnego zezwolenia wydanego przez Radę PEFC lub 
odpowiedniej krajowej jednostki zarządzającej PEFC. 

4.1.2  W przypadku, gdy jednostka certyfikująca wykorzystuje logo PEFC na dokumentach 
certyfikacyjnych, powinno być jasne dla organizacji, że logo PEFC na certyfikacie odnosi się 
wyłącznie do zgodności organizacji z systemem certyfikacji PEFC i nie upoważnia organizacji 
do prawa używania logo PEFC. 

Uwaga: Organizacja z ważnym certyfikatem łańcucha dostaw PEFC możne korzystać wyłącznie z logo 
PEFC z unikalnym numerem licencji "na produkcie", jak również "poza produktem", na podstawie 
umowy licencyjnej na używanie logo wydanej przez Radę PEFC lub inny podmiot uprawniony przez 
Radę PEFC i zgodnie z zasadami użytkowania logo PEFC.  

4.2 Zarządzanie bezstronnością  

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 4.2 ISO/IEC 17065.  

4.3 Zobowiązanie i finansowanie 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 4.3 ISO/IEC 17065.  

4.4 Warunki dotyczące niedyskryminacji 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 4.4 ISO/IEC 17065.  

4.5  Poufność 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 4.5 ISO/IEC 17065.  

Jednostka certyfikująca powinna poinformować organizację, że jest ona zobowiązana do 
dostarczenia informacji Radzie PEFC lub organowi krajowemu PEFC. W celu zapewnienia 
zgodności z wymogami w zakresie poufności określonymi w ISO/IEC 17065, jednostka 
certyfikująca uzyska pisemną zgodę organizacji na informacje ujawniane Radzie PEFC lub 
krajowej jednostki zarządzającej PEFC.  

4.6 Informacje dostępne publicznie  

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 4.4 ISO/IEC 17065.  

5 Wymagania dotyczące struktury 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 5 ISO/IEC 17065.  
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6. Wymagania dotyczące zasobów  

6.1 Personel jednostki certyfikującej  

6.1.1  Wymagania ogólne 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 6.1.1 ISO/IEC 17065. 

6.1.1.1  Personel zaangażowany w działalność certyfikacyjną 

Jednostka certyfikująca zapewni, że cały personel wykonujący kluczowe czynności, takie jak 
przegląd umów, badanie, wydawanie certyfikatów, monitorowanie auditorów, itp. będzie 
dysponował odpowiednią i właściwą wiedzą oraz kompetencjami odpowiadającymi tym 
czynnościom. 

6.1.1.2  Auditorzy 

Jednostka certyfikująca powinna dysponować udokumentowanym procesem w celu 
zapewnienia, że auditorzy posiadają cechy osobiste, wiedzę oraz umiejętności zgodne 
z  rozdziałami 7.1, 7.2.1,7.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2 i 7.2.3.4 ISO 19011:2011.  

6.1.1.2.1 Wykształcenie 

6.1.1.2.1.1 Jednostka certyfikująca zapewni, że auditorzy dysponują wiedzą 
odpowiadającą poziomowi wykształcenia co najmniej średniemu, który obejmuje lub został 
uzupełniony kursami związanymi z przemysłem leśnym i branżami powiązanymi 
z  leśnictwem, w których auditor(-rzy) przeprowadza(-ją) audity łańcucha dostaw. 

Uwaga: Wykształcenie średnie stanowi część krajowego systemu edukacji, która następuje po etapie 
podstawowym lub gimnazjalnym, ale która podlega ukończeniu przed przejściem na poziom wyższy, tj. 
uniwersytet lub na podobną instytucję edukacyjną.  

6.1.1.2.1.2 Określone wykształcenie dotyczące przemysłu leśnego i branż powiązanych 
z  leśnictwem może być zastąpione doświadczeniem zawodowym w tych sektorach, jeżeli 
jednostka certyfikująca może wykazać, że stanowi ono odpowiednik wymaganego 
wykształcenia. 

Uwaga: Przemysł leśny i branże powiązane z leśnictwem obejmują działania związane 
z  wytwarzaniem, transportem, dystrybucją lub transportem i magazynowaniem wyrobów 
zawierających surowce leśne.  

6.1.1.2.2 Szkolenie w zakresie łańcucha dostaw 

Jednostka certyfikująca zapewni, że w ciągu dwóch ostatnich lat auditorzy uczestniczyli 
w  programie edukacyjnym w zakresie łańcucha dostaw wyrobów zawierających surowce 
leśne, który jest uznawany przez Radę PEFC lub krajową jednostkę zarządzającą PEFC.  

6.1.1.2.3 Szkolenie w zakresie auditu 

Jednostka certyfikująca zapewni, że auditorzy z powodzeniem ukończyli szkolenie w zakresie 
technik auditorskich opartych na ISO 19011.   
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6.1.1.2.4 Doświadczenie zawodowe 

6.1.1.2.4.1 W ramach podstawowej kwalifikacji auditora jednostka certyfikująca zapewnia, 
że auditor posiada co najmniej trzyletnie (3) doświadczenie zawodowe w pracy na pełny etat 
w  przemyśle leśnym i branżach powiązanych z leśnictwem. 

6.1.1.2.4.2 Liczba lat doświadczenia zawodowego może być zmniejszona o  jeden (1) rok, 
jeżeli auditor ukończył studia wyższe odpowiednie i właściwe dla przemysłu leśnego i branż 
powiązanych z leśnictwem. 

Uwaga: Wyższe wykształcenie, określane również jako etap trzeci, poziom trzeci i wykształcenie 
pomaturalne, stanowi poziom wykształcenia następujący po ukończeniu szkoły średniej.  

6.1.1.2.5 Doświadczenie w zakresie auditu 

6.1.1.2.5.1 W ramach pierwszej kwalifikacji auditora jednostka certyfikująca zapewni, że 
auditor w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził audity łańcucha dostaw dla co najmniej 
czterech organizacji pod kierunkiem wykwalifikowanego auditora. Liczba auditów łańcucha 
dostaw w ramach szkolenia może być pomniejszona o dwa (2) audity dla auditorów, którzy 
uzyskują uprawnienia w zakresie auditu zgodnie z ISO 9001 lub 14001 w sektorze przemysłu 
drzewnego i branż powiązanych z leśnictwem. 

6.1.1.2.5.2 W ramach utrzymania kwalifikacji auditora, jednostka certyfikująca zapewni, że 
auditor wykonał co najmniej pięć (5) zewnętrznych auditów w ciągu roku, w tym co najmniej 
dwa (2) audity łańcucha dostaw, przy czym suma tych auditów powinna obejmować co 
najmniej siedem (7) dni roboczych pracy auditorskiej.  

6.1.1.2.6 Kompetencje 

6.1.1.2.6.1 Jednostka certyfikująca zapewni, że auditorzy wykazują zdolność do 
stosowania wiedzy i umiejętności w następujących dziedzinach: 

a) zasadach auditu, procedur i techniki (patrz 7.2.3.2.a ISO 19011): w celu umożliwienia 
auditorowi zastosowania zasad właściwych dla różnych auditów i zapewnienia, że 
audity są przeprowadzone w sposób spójny i systematyczny. 

b) sytuacji organizacyjnych (patrz 7.2.3.2c ISO 19011), obejmujących wielkość, strukturę, 
funkcje i związki, ogólne procesy biznesowe oraz powiązaną terminologię a także 
zwyczaje kulturowe i społeczne organizacji obejmujące wiedzę na temat języka 
roboczego stosowanego w organizacji: w celu umożliwienia auditorowi zrozumienia 
kontekstu operacyjnego organizacji. 

c) mającego zastosowanie ustawodawstwa międzynarodowego oraz systemu 
zarządzania leśnictwem oraz systemem egzekucji prawa właściwego dla zamawiania 
surowców zawierających surowce leśne oraz unikania surowców pochodzących 
z  kontrowersyjnych źródeł: w celu umożliwienia auditorowi zrozumienia zależności 
umownych z dostawcami organizacji oraz oceny procedur organizacji w celu unikania 
surowców z kontrowersyjnych źródeł. Wiedza i zrozumienie w tym zakresie powinna 
obejmować: 

- kontrakty i umowy, 

- zarządzanie lasami i system egzekwowania prawa państw posiadających 
niecertyfikowane pochodzenie surowców, 

- międzynarodowych umów i konwencji regulujących obrót produktami leśnymi (CITES). 
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6.1.1.2.6.2 Jednostka certyfikująca zapewni, że auditorzy posiadają zdolność stosowania 
terminologii, wiedzy, zrozumienia i umiejętności w następujących dziedzinach łańcucha 
dostaw wyrobów zawierających surowce leśne: 

a) zasad i wymogów normy dotyczącej łańcucha dostaw, 

b) wyrobów, procesów i praktyk w tym sektorze, stosowanego przepływu surowców, 
pomiarów i sposobów kontroli, 

c) zastosowania systemów zarządzania w leśnictwie i branżach powiązanych 
z  leśnictwem oraz interakcji pomiędzy ich składnikami,  

d) systemów informacyjnych i technologii do autoryzacji, bezpieczeństwa, dystrybucji 
i  kontroli dokumentów, danych i zapisów, 

e) zastosowania etykiet PEFC a także innych etykiet produktowych i stwierdzeń, oraz 

f) zastosowania środków mających na celu uniknięcie zamówień na surowce ze źródeł 
kontrowersyjnych, obejmujące odpowiednią metodologię i wskaźniki oceny ryzyka. 

6.1.1.2.6.3 Jednostka certyfikująca przedstawi dowód rocznego monitoringu auditorów 
łańcucha dostaw stosując metody takie jak udział w audycie, przegląd sprawozdań auditorów 
oraz informacja zwrotna od organizacji, itp. w oparciu o częstotliwość ich użycia oraz poziom 
ryzyka powiązany z ich czynnościami. W szczególności, jednostka certyfikująca dokona 
przeglądu kompetencji swojego personelu w świetle jego wydajności w celu określenia 
zapotrzebowania na szkolenia. 

6.1.1.3 Zespół auditorów 

Zespół auditorów powinien składać się z auditora(-ów) spełniających wymagania określone 
w  5.2. Niektóre przypadki mogą wymagać udziału ekspertów technicznych w celu wsparcia 
wymaganej kompetencji auditora w określonej dziedzinie technicznej przez przedstawienie 
odpowiedniej ekspertyzy technicznej. 

6.1.2  Zarządzanie kompetencjami personelu zaangażowanego w proces certyfikacji 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 6.1.2 ISO/IEC 17065.  

6.1.3  Umowa z personelem  

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 6.1.3 ISO/IEC 17065.  

6.2 Zasoby dla oceny  

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 6.2 ISO/IEC 17065.  

7 Wymagania dotyczące procesu 

7.1 Postanowienia ogólne 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.1 ISO/IEC 17065.  

7.2 Składanie wniosku 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.2 ISO/IEC 17065. 

7.2.1 Organizacja, w ramach minimum, powinna dostarczyć następujące informacje, 
stanowiące część wniosku o certyfikację łańcucha dostaw: 
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a) podmiot prawny, nazwa, adres i status prawny, 

b) udokumentowane procedury łańcucha dostaw organizacji zgodnie z definicją zawartą 
w normie dotyczącej łańcucha dostaw, 

c) opisowa identyfikacja wyrobów objętych łańcuchem dostaw, oraz 

d) zakłady objęte łańcuchem dostaw w przypadku certyfikacji wielozakładowej (jak 
podano w normie dotyczącej łańcucha dostaw). 

7.2.2 Organizacja, w ramach minimum, powinna dostarczyć w odniesieniu do wyrobów 
objętych łańcuchem dostaw, następujące informacje dotyczące zastosowania opcjonalnych 
wymagań normy dotyczącej łańcucha dostaw: 

a) metoda łańcucha dostaw  

b) metoda obliczania udziału procentowego certyfikacji  

c) przeniesienie udziału procentowego certyfikacji na wyroby wyjściowe  

d) stosowana definicja pochodzenia, oraz 

e) zamierzone zastosowanie zasad użytkowania logo PEFC. 

7.2.3 Jeśli organizacja korzysta z odmiennych metod (a-e) łańcucha dostaw dla różnych 
wyrobów lub w różnych zakładach, w przypadku organizacji wielozakładowej, wniosek 
powinien obejmować informacje określone w punktach od a) do e) oddzielnie dla każdego 
wyrobu i/lub zakładu.  

7.3 Przegląd wniosku 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.3 ISO/IEC 17065. 

7.3.1 Jednostka certyfikująca powinna udokumentować procedury zapewniające, że plan 
auditu jest sporządzony dla każdego auditu w celu dostarczenia podstawy do umowy 
dotyczącej prowadzenia i planowania działań związanych z auditem. Plan auditu powinien być 
przekazany organizacji a jego data uzgodniona z wyprzedzeniem. 

Uwaga: Wytyczne do przygotowania planu auditu określone są w 6.3.2 ISO 19001. 

7.3.2 W przypadku certyfikacji wielozakładowej, plan auditu powinien zawierać listę 
zakładów, z których należy pobrać próbki. 

7.3.3 Jednostka certyfikująca powinna udokumentować procedury wyłonienia i powołania 
zespołu ds. auditu, w tym kierownika zespołu auditorów. 

Uwaga: Wytyczne dotyczące wyłonienia zespołu auditorów i jego kierownika określają 6.2.1 i  6.2.4 
ISO  19011. 

7.3.4 Jednostka certyfikująca powinna przeprowadzić przegląd dokumentacji organizacji 
(patrz 7.2b) przed auditem wewnątrzzakładowym w celu określenia zgodności dokumentacji 
łańcucha dostaw z kryteriami auditu zgodnie z 6.3.1 ISO 19011.  

7.4 Ocena 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.4 ISO/IEC 17065. 

7.4.1 Zakres auditu łańcucha dostaw obejmuje: 
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a) określenie zgodności procesu łańcucha dostaw organizacji z wymaganiami normy 
dotyczącej łańcucha dostaw i odpowiedniego Załącznika z definicją pochodzenia 
surowca i jej skutecznego wdrożenia; 

b) określenie zgodności systemu zarządzania organizacji z wymaganiami normy 
dotyczącej łańcucha dostaw i jej skutecznego wdrożenia; 

c) określenie zgodności procesu łańcucha dostaw organizacji z wymaganiami 
dotyczącymi unikania surowców ze źródeł kontrowersyjnych tam gdzie ma 
to  zastosowanie (wymagania DDS podane w normie dotyczącej łańcucha dostaw) 
i  jego skutecznego wdrożenia; 

d) określenie zgodności organizacji z zasadami korzystania z logo PEFC i ich 
skutecznego wdrożenia; oraz 

Uwaga: Korzystanie z logo PEFC i stwierdzeń PEFC ma być ocenione w czasie auditów 
nadzoru i mających na celu ponowną certyfikację. 

e) w celu określenia obszarów potencjalnej poprawy łańcucha dostaw organizacji. 

7.4.2 Jednostka certyfikująca powinna przeprowadzić wstępny audit łańcucha dostaw 
w  oparciu o odpowiednie wytyczne określone w 6.4 ISO 19011. Wstępny audit i audity 
ponownej certyfikacji powinny być przeprowadzone w zakładzie.  

7.4.3 Jednostka certyfikująca powinna udokumentować procedury określania czasu trwania 
auditu i dla każdej organizacji jednostka certyfikująca powinna określić, z udziałem auditora 
i /  lub eksperta technicznego, czas potrzebny na zaplanowanie i zakończenie pełnego 
i  skutecznego auditu łańcucha dostaw organizacji. Czas trwania auditu określony przez 
jednostkę certyfikującą oraz jego uzasadnienie, powinien zostać zapisany. Minimalny czas 
przeprowadzenia auditu w zakładzie wynosi pół dnia roboczego, z wyjątkiem 
mikroprzedsiębiorstw. 

Uwaga: Mikroprzedsiębiorstwa są definiowane jako jednostki posiadające mniej niż 10 pracowników 
i  roczne obroty lub globalne saldo na poziomie mniejszym niż 2 miliony euro lub odpowiednik tej kwoty 
w krajowej walucie.  

7.4.4 Zaleca się, aby przy określaniu czasu trwania auditu jednostka certyfikująca 
rozpatrywała, między innymi, następujące kwestie: 

a) wymagania normy dotyczącej łańcucha dostaw, 

b) wielkość i złożoność działalności organizacji, liczbę typów wyrobów i linii wyrobów 
objętych partią (-ami) produkcyjnym(-mi) i ich jedności,  

c) zakres dostaw, który mógłby tworzyć wysokie ryzyko dostawy surowców ze źródeł 
kontrowersyjnych, 

d) zakres działalności związanej ze stosowaniem etykiet PEFC, 

e) jakiekolwiek podwykonawstwo objęte zakresem normy dotyczącej standardu łańcucha 
dostaw: 

f) wyniki jakichkolwiek wcześniejszych auditów, w tym dotyczących systemów zarządzania 
organizacją, 

g) liczbę zakładów i rozstrzygnięcia dotyczące wielozakładowości, 

7.4.5 Raport z oceny powinien identyfikować części organizacji, procesy oraz grupy 
wyrobów i ich wyroby objęte łańcuchem dostaw. 

7.4.6 Raport z oceny powinien określić zastosowane kryteria certyfikacji, tj. normę dotyczącą 
łańcucha dostaw i jej części mające zastosowanie do łańcuch dostaw organizacji, w tym: 



© PEFC Council 2014 

15 PEFC ST 2003:2012 Drugie wydanie    

a) metodę łańcucha dostaw (rozdział 4 i 5 normy dotyczącej łańcucha dostaw), 

b) metodę obliczania udziału procentowego certyfikacji,  

c) przeniesienie udziału procentowego certyfikacji na wyroby wyjściowe, 

d) stosowaną definicję pochodzenia, 

e) zastosowanie zasad użytkowania logo PEFC, oraz 

f) wymagania w zakresie unikania surowców ze źródeł kontrowersyjnych. 

7.4.7 Jeżeli kryteria certyfikacji różnią się dla poszczególnych wyrobów/grup wyrobów, 
definicja opisana w rozdziale 7.4.6 powinna być określona oddzielnie dla każdego 
wyrobu/grupy wyrobów.  

7.5  Przegląd 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.5 ISO/IEC 17065.  

7.6  Decyzja w sprawie certyfikacji 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.6 ISO/IEC 17065. 

7.6.1 Ustalenia auditu powinny być klasyfikowane jako niezgodności istotne, nieistotne oraz 
spostrzeżenia.  

7.6.2 Istotne i nieistotne niezgodności powinny być skorygowane a działanie(-a) naprawcze 
zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą przed udzieleniem certyfikacji lub ponownej 
certyfikacji.  

7.6.3 Istotne i nieistotne niezgodności ujawnione w auditach nadzoru powinny skutkować 
działaniem(-ami) naprawczym(-mi) organizacji usuwającymi niezgodności. Plan działania 
naprawczego, w tym ramy czasowe, powinien być przejrzany i zaakceptowany przez 
jednostkę certyfikującą. Czas realizacji działania(-ń) naprawczego(-ych) istotnych 
niezgodności ujawnionych w auditach nadzoru i ich weryfikacji przez jednostkę certyfikującą 
powinien być zgodny z zasadami jednostki certyfikującej, ale nie przekroczyć 3 miesięcy. 
Działania(-nie) naprawcze w odniesieniu do nieistotnych niezgodności powinny(-o) być 
weryfikowane nie później niż w trakcie kolejnego auditu. 

7.6.4 Działanie(-a) naprawcze wszystkich niezgodności ujawnionych w auditach wstępnym, 
nadzoru i ponownej certyfikacji powinny być weryfikowane przez jednostkę certyfikującą 
w  trakcie wizyty w zakładzie lub poprzez inne właściwe formy weryfikacji. 

7.7 Dokumenty certyfikacyjne 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.5 ISO/IEC 17065. 

7.7.1 Dokumenty certyfikacyjne powinny zawierać co najmniej następujące informacje:  

a) identyfikację jednostki certyfikującej, 

b) nazwę i adres organizacji lub jej części, której łańcuch dostaw jest objęty certyfikacją, 

c) zakres udzielonej certyfikacji (patrz 7.7.2),  

d) znak akredytacji przewidziany przez jednostkę akredytującą (w tym numer akredytacji, 
tam gdzie ma to zastosowanie) oraz datę udzielenia, przedłużenia lub wznowienia 
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certyfikacji oraz datę wygaśnięcia lub datę wymagalności wydania ponownej 
certyfikacji (patrz 12.2.6). Data wejścia w życie dokumentu certyfikacyjnego nie 
powinna nastąpić przed datą decyzji dotyczącej certyfikacji, oraz 

7.7.2 Zakres certyfikacji powinien obejmować, co najmniej następujące informacje: 

a) identyfikację normy łańcucha dostaw, 

b) zastosowaną metodę łańcucha dostaw, 

c) wyroby objęte łańcuchem dostaw. 

7.7.3 W przypadku, gdy identyfikacja krajowa normy dotyczącej łańcucha dostaw różni się 
od międzynarodowej, certyfikat łańcucha dostaw powinien zawsze, dodatkowo do identyfikacji 
krajowej, obejmować identyfikację międzynarodową, tj. PEFC ST 2002:2010, Łańcuch dostaw 
wyrobów zawierających surowce leśne - Wymagania.  

Uwaga: Identyfikacja normy dotyczącej łańcucha dostaw powinna dotyczyć wersji normy łańcucha 
dostaw, w odniesieniu do której przeprowadzona została ocena i która była ważna w momencie 
udzielania certyfikacji. W celu uniknięcia konieczności wydawania nowego dokumentu certyfikującego 
za każdym razem, kiedy norma dotycząca łańcucha dostaw jest zmieniana, identyfikacja normy 
dotyczącej łańcucha dostaw powinna obejmować stwierdzenie „ze zmianami” z odniesieniem do strony 
internetowej Rady PEFC (www.pefc.org), na której przestawiono zmiany do obowiązującej wersji normy 
dotyczącej łańcucha dostaw.  

7.7.4  W przypadku zastosowania różnych definicji pochodzenia surowców w odniesieniu do 
poszczególnych wyrobów / grup wyrobów, zakres dokumentu certyfikującego (12.2.2 b) 
powinien być określony dla poszczególnych wyrobów. W przypadku, gdy zakres certyfikacji 
jest zawarty w załączniku do certyfikatu, certyfikat powinien zawierać odniesienie do 
załącznika jako jego integralnej części. 

7.7.5 Na podstawie wniosku organizacji, jednostka certyfikująca powinna wydać dokument 
certyfikujący w powszechnie znanym międzynarodowym języku lub, co najmniej w języku 
angielskim. 

7.7.6  Certyfikacja powinna być udzielona maksymalnie na 5 lat. 

7.7.7  Jednostka certyfikująca powinna upublicznić informację na temat ważności i zakresu 
każdego wydanego dokumentu certyfikującego.  

Uwaga: Strona internetowa jednostki certyfikującej stanowi właściwy i uznany sposób publicznego 
udostępniania informacji. 

7.7.8 Jednostki certyfikujace powinny niezwłocznie poinformować odpowiednią krajową 
jednostkę zarządzającą PEFC lub Radę PEFC, w przypadku, gdy krajowa jednostka 
zarządzająca PEFC nie istnieje, kiedy certyfikacja została udzielona, zawieszona, cofnięta lub 
zmieniony został jej zakres. 

7.8 Wykaz certyfikowanych wyrobów 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.8 ISO/IEC 17065. 

7.9 Nadzór 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.9 ISO/IEC 17065. 

http://www.pefc.org/
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7.9.1 Audit nadzoru powinien być przeprowadzony co najmniej raz w roku. 

7.9.2 Audit nadzoru powinien być przeprowadzany w zakładzie organizacji. Roczny 
zakładowy audit nadzoru w siedzibie organizacji może być zastąpiony przez inne techniki 
auditorskie, takie jak przegląd dokumentacji i zapisów a okres pomiędzy audytami nadzoru nie 
będzie trwał dłużej niż dwa (2) lata, przy czym:  

a) jednostka certyfikująca może wykazać, że zastosowane techniki auditorskie zapewniają 
wystarczającą pewność co do zgodności jednostki certyfikowanej z kryteriami certyfikacji,  

b) organizacja jest mikroprzedsiębiorstwem, 

c) nie zgłoszono żadnej niezgodności podczas wcześniejszych auditów wstępnych, nadzoru 
lub mających na celu ponowne udzielenie certyfikacji, 

d) zamówienia organizacji nie obejmują dostaw wysokiego ryzyka, oraz 

e) organizacja dostarczy jednostce certyfikującej wszystkie indywidualne zapisy, których 
przechowywanie jest wymagane na podstawie normy dotyczącej łańcucha dostaw lub 
listę wszystkich zapisów, które umożliwiają jednostce certyfikującej określenie 
niezależnego pobierania próbek.  

7.9.3 Auditu nadzoru w zakładzie można również uniknąć i zastąpić go inną techniką 
auditorską, w której dostarczone zapisy stanowią wystarczający dowód, że organizacja nie 
nabywała ani nie wydawała stwierdzeń w odniesieniu do certyfikowanych surowców od 
ostatniego auditu certyfikacyjnego, nadzoru lub mającego na celu ponowne wydanie 
certyfikatu. Okres przypadający pomiędzy wewnątrzzakładowymi nadzorami nie może jednak 
być dłuższy niż dwa (2) lata. 

7.9.4 Minimalny czas trwania auditu w nadzorze lub mającego na celu ponowne wydanie 
certyfikatu jest taki sam, jak dla auditu wstępnego zdefiniowanego w 10.2.1 i 10.2.2.  

7.10  Zmiany mające wpływ na certyfikację 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.10 ISO/IEC 17065.  

7.11 Zakończenie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji  

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.11 ISO/IEC 17065. 

7.12 Zapisy 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.12 ISO/IEC 17065. 

7.13 Skargi i odwołania 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 7.13 ISO/IEC 17065.  

8 Wymagania dotyczące systemu zarządzania 

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 8 ISO/IEC 17065.  
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Załącznik 1 – Akredytacje akceptowane przez Radę PEFC 

Zgodnie z wymaganiami Rady PEFC, certyfikacja łańcucha dostaw powinna być prowadzona 
przez jednostki certyfikujące, które są akredytowane przez jednostki akredytacyjne będące 
sygnatariuszami Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu (MLA) dla certyfikacji wyrobów 
IAF lub Regionalne Grupy Akredytacyjne IAF takie jak Europejska Współpraca w zakresie 
akredytacji (EA), Inter-amerykańska Współpraca Akredytacyjna (IAAC), Pacyficzna 
Współpraca Akredytacyjna (PAC) oraz Południowoafrykańska Wspólnota Rozwojowa 
w  Akredytacji (SADCA).  

Zakres akredytacji powinien wyraźnie obejmować normę dotyczącą łańcucha dostaw PEFC 
(PEFC St 2002:2010, Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne - Wymagania) 
w swojej obowiązującej wersji oraz/lub w odniesieniu do jakichkolwiek przyszłych zmian 
przyjętych przez Radę PEFC i znajdujących się na oficjalnej stronie Rady PEFC  
www.pefc.org. 

Zakres akredytacji powinien również wyraźnie przywoływać ISO/IEC 17065, niniejszy 
dokument i pozostałe wymagania na podstawie których jednostka certyfikująca została 
oceniona.  

 

 

  

http://www.pefc.org/
http://www.pefc.org/
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Załącznik nr 2 – Uznawanie jednostek certyfikujących przez PEFC  

(Wymagania nie dotyczą akredytacji jednostki certyfikującej) 

Jednostka certyfikująca działająca w ramach uznanej przez PEFC certyfikacji łańcucha 
dostaw powinna być notyfikowana przez Radę PEFC lub inny upoważniony organ PEFC dla 
określonego kraju, w którym prowadzi działalność.  

Notyfikowanie przez PEFC wymaga, aby jednostka certyfikująca miała ważną akredytację 
uznaną przez Radę PEFC (patrz Aneks nr 1 do niniejszego dokumentu). Jednostka 
certyfikująca powinna dostarczyć Radzie PEFC lub odnośnej jednostce uznanej przez PEFC 
informacje o udzielonych certyfikacjach, określone przez Radę PEFC lub odpowiedni 
upoważniony organ PEFC. 

Uwaga: Informacja o udzielonej certyfikacji zwykle obejmuje identyfikację posiadacza certyfikatu, 
zakres udzielonych certyfikacji, obrót organizacji w przypadku określenia opłaty notyfikacyjnej PEFC.  

Notyfikacja PEFC może wymagać, aby jednostka certyfikacyjna zapłaciła opłatę notyfikacyjną 
PEFC określoną przez Radę PEFC lub odnośny upoważniony organ PEFC.  
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Załącznik nr 3 - Wielozakładowa certyfikacja łańcucha dostaw 

(Aneks nr 3 to normy dotyczącej łańcucha dostaw) 

0  Wstęp 

0.1  Niniejszy aneks przeznaczony jest do auditu i certyfikacji łańcucha dostaw organizacji 
posiadającej sieć zakładów w celu zapewnienia, że audit dostarcza odpowiedniego zaufania 
do zgodności łańcucha dostaw organizacji z normą dotyczącą łańcucha dostaw we 
wszystkich wymienionych zakładach, a także że audit jest praktyczny i wykonalny zarówno 
pod względem ekonomicznym jak i operacyjnym. 

1  Kryteria kwalifikacji dla organizacji wielozakładowej  

1.0.1  Kryteria kwalifikacji dla organizacji wielozakładowej, w tym definicje, zawarte zostały w 
Załączniku 3 do normy dotyczącej łańcucha dostaw. 

1.0.2  Poza wymaganiami podanymi w Załączniku 3 do normy dotyczącej łańcucha dostaw, 
organizacja wielozakładowa powinna wykazać zdolność do zbierania i analizowania danych 
(nie tylko ograniczonych do punktów określonych poniżej) ze wszystkich zakładów, w tym, 
centrali i zwierzchnictwa nad wszystkimi zakładami jak również wykazywać swoje 
upoważnienie do inicjowania zmian, jeżeli jest to wymagane: 

a) dokumentacji łańcucha dostaw i zmian łańcucha dostaw, 

b) przeglądu zarządzania, 

c) skarg, 

d) oceny poleceń naprawczych, 

e) planowania auditu wewnętrznego i oceny wyników, 

f) różnych wymagań prawnych dotyczących unikania surowców pochodzących ze źródeł 
kontrowersyjnych. 

1.0.3  W odniesieniu do Załacznika 3 do normy dotyczącej łańcucha dostaw, organizacja 
wielozakładowa, która została utworzona jako grupa niezależnych podmiotów prawnych 
wyłącznie na potrzeby uzyskania i utrzymania certyfikacji łańcucha dostaw, powinna składać 
się wyłącznie z typowych małych przedsiębiorstw. 

2  Kryteria kwalifikacji dla jednostki certyfikującej 

2.0.1 Jednostka certyfikująca powinna dostarczyć organizacji informacje na temat kryteriów 
kwalifikacyjnych określonych w niniejszym dokumencie oraz Załączniku nr 3 do normy 
dotyczącej łańcucha dostaw przed rozpoczęciem procesu oceny i nie powinna kontynuować 
oceny, jeżeli jakiekolwiek kryteria kwalifikacyjne dla organizacji wielozakładowej nie zostały 
spełnione. Przed rozpoczęciem procesu oceny, jednostka certyfikująca powinna 
poinformować organizację o tym, że certyfikat nie zostanie wydany, jeżeli w trakcie auditu 
ujawnione zostaną niezgodności z wymienionymi kryteriami kwalifikacyjnymi. 

2.1  Przegląd umowy 

2.1.1 Procedury jednostki certyfikującej powinny zapewnić, że wstępny przegląd umowy 
ujawni złożoność i skalę działań objętych łańcuchem dostaw, będącym przedmiotem 
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certyfikacji i wszelkich różnic pomiędzy zakładami, jako podstawę do określania poziomu 
poboru próbek.  

2.1.2 Jednostka certyfikująca powinna zidentyfikować główną funkcję organizacji, która jest 
jej umownym partnerem w celu przeprowadzenia certyfikacji. Umowa powinna umożliwić 
jednostce certyfikującej przeprowadzenie czynności certyfikacyjnych we wszystkich 
zakładach wielozakładowej organizacji. 

2.1.3 Jednostka powinna przeprowadzić analizę, w każdym indywidualnym przypadku, do 
jakiego stopnia zakłady organizacji mają podobny przepływ surowców, który umożliwia 
wdrożenie łańcucha dostaw w podobny sposób. Podobieństwo zakładów wchodzących w 
skład organizacji wielozakładowej zostanie wzięte pod uwagę podczas stosowania procedur 
pobierania próbek. 

2.1.4  Jednostka certyfikująca powinna zachować zapis w celu wykazania, że wymagane 
czynności określone w 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 zostały wdrożone. 

2.2  Audit 

2.2.1 Jednostka certyfikująca powinna mieć udokumentowane procedury związane z 
przeprowadzeniem auditów w ramach procedury wielozakładowej. Takie procedury auditowe, 
obejmujące przegląd dokumentacji i zapisów, audity w zakładach, itp. powinny określać 
sposób w jaki jednostka certyfikująca stwierdza, między innymi, że wymagania łańcucha 
dostaw zostały zastosowane we wszystkich zakładach oraz, że wszystkie kryteria podane w 
normie dotyczącej łańcucha dostaw, w tym w Załączniku 3 do tej normy, zostały spełnione. 

2.2.2 Jeżeli więcej niż jeden zespół auditorów jest zaangażowany w ocenę/nadzór sieci, 
jednostka certyfikująca powinna wskazać kierownika auditu, którego zadaniem jest 
konsolidacja wyników uzyskanych od wszystkich zespołów auditorów i stworzenie zbiorczego 
raportu. 

2.3  Niezgodności 

2.3.1 W przypadku stwierdzenia niezgodności w jakimkolwiek zakładzie w wyniku auditu 
wewnętrznego organizacji lub auditu przez jednostkę certyfikującą, powinno być 
przeprowadzone dochodzenie w celu określenia czy może to mieć wpływ na inne zakłady. W 
związku z tym jednostka certyfikująca powinna zobowiązać organizację do dokonania 
przeglądu niezgodności w celu określenia czy wskazują one na ogólne niedociągnięcia 
łańcucha dostaw odnoszące się do wszystkich zakładów czy też nie. W przypadku 
stwierdzenia takich niedociągnięć, należy przeprowadzić działania naprawcze zarówno w 
centrali jak i w poszczególnych zakładach. W przypadku niestwierdzenia takich niedociągnięć, 
organizacja powinna móc uzasadnić jednostce certyfikującej ograniczenie czynności 
następczych.  

2.3.2 Jednostka certyfikująca powinna wymagać dowodu takich czynności oraz zwiększyć 
częstotliwości pobierania próbek, do momentu stwierdzenia, że kontrola została przywrócona. 

2.3.3 Jeśli w trakcie procesu podejmowania decyzji, w jakikolwiek zakładzie występuje 
niezgodność, powinna nastąpić odmowa udzielenia certyfikacji całej organizacji 
wielozakładowej do czasu pozytywnego zakończenia działań naprawczych.  

2.3.4 Nie powinno być dopuszczalne, aby w celu przezwyciężenia przeszkód w procesie 
certyfikacji wynikłych z istnienia niezgodności w pojedynczym zakładzie, organizacja dążyła 
do wyłączenia z zakresu „problematycznego” zakładu. 
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2.4 Dokument certyfikacyjny 

2.4.1  Powinien być wydany jeden dokument certyfikacyjny zawierający nazwę i adres 
centrali organizacji. Wykaz wszystkich zakładów objętych certyfikatem powinien znajdować 
się na samym certyfikacie lub w postaci załącznika lub w inny sposób określony w certyfikacie. 
Zakres lub inne odniesienie na certyfikacie powinno wyjaśniać, że certyfikowane czynności są 
wykonywane przez sieć zakładów wymienionych na liście. 

Jeżeli poszczególne zakłady stosują różne metody łańcucha dostaw lub definicje 
pochodzenia surowców, zastosowanie normy dotyczącej łańcucha dostaw zostanie wyraźnie 
określone w dokumencie certyfikacyjnym lub jakimkolwiek załączniku dla tych zakładów. 

2.4.2 Sub-certyfikat może być wydany organizacji dla każdego zakładu objętego certyfikacją 
pod warunkiem, że zawiera ten sam zakres lub pod-zakres takiego zakresu oraz zawiera 
wyraźne odniesienie do głównego certyfikatu.  

2.4.3 Certyfikat zostanie cofnięty w całości, jeżeli centrala lub jakikolwiek zakład nie spełni 
niezbędnych kryteriów do utrzymania certyfikatu (patrz 2.2 powyżej). 

2.4.4 Jednostka certyfikująca powinna aktualizować listę zakładów. W tym celu, jednostka 
certyfikująca powinna zwrócić się do organizacji o informowanie na temat zamknięcia, 
utworzenia lub zmiany czynności zakładów. Niedostarczanie takich informacji będzie uważane 
przez jednostkę certyfikującą za nadużycie certyfikatu i będzie ona postępowała zgodnie ze 
swoimi procedurami. 

2.4.5  Dodatkowe zakłady mogą być dodane do istniejącego certyfikatu w wyniku czynności 
w nadzorze / mających na celu dokonanie ponownej oceny. Jednostka certyfikująca powinna 
dysponować procedurą dotyczącą dodawania nowych zakładów. 

Uwaga: Zakłady tymczasowe, takie jak budowy, ustanowione przez organizację w celu wykonania 
określonych prac, nie będą traktowane jako część działalności wielozakładowej. Jakiekolwiek 
pobieranie próbek działań wykonywanych w takich zakładach będzie wykonywane na potrzeby 
potwierdzenia działalności stałego biura, którego łańcuch dostaw podlega certyfikacji, nie na potrzeby 
wydawania certyfikatów na rzecz samych zakładów tymczasowych. 

3  Pobieranie próby na potrzeby auditów w zakładzie 

3.1  Metodologia  

3.1.1 Jednostka certyfikująca może zastosować pobieranie prób zakładów na potrzeby 
auditów w zakładzie w przypadku, gdy pobieranie prób jest właściwe do uzyskania 
wystarczającej pewności co do zgodności organizacji wielozakładowej z wymaganiami 
łańcucha dostaw. Jednostka certyfikująca powinna móc przedstawić uzasadnienie wyboru 
zakładów na potrzeby auditów w celu zapewnienia, że wszystkie różnice pomiędzy zakładami 
i wdrożeniami łańcucha dostaw zostały ocenione. 

3.1.2 Próba dla auditu wstępnego, nadzoru, a także auditu mającego na celu ponowne 
wydanie certyfikatu powinna być określona oddzielnie dla zakładów wykorzystujących różne 
metody łańcucha dostaw (metoda separacji fizycznej i metoda oparta na udziale 
procentowym). Próba powinna być reprezentatywna pod względem różnic w procesach 
prowadzonych przez zakłady oraz czynności, które podlegają certyfikacji łańcucha dostaw. 

3.1.3 Zaleca się, aby próba była częściowo selektywna na podstawie czynników 
określonych poniżej a częściowo nieselektywna i prowadzić do wyboru różnych zakładów, nie 
wykluczając przypadkowego elementu pobierania próby.  
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3.1.4 Co najmniej 25% próby należy wybierać losowo.  

3.1.5 Uwzględniając kryteria wymienione poniżej, zaleca się aby pozostała część próby była 
wybierana w taki sposób, aby różnice pomiędzy zakładami wybieranymi w okresie ważności 
certyfikatu były możliwie jak największe. 

3.1.6 Kryteria wyboru zakładu powinny obejmować, między innymi, następujące aspekty: 

a) Wyniki auditów wewnętrznych lub uprzednich auditów certyfikacyjnych, 

b) Zapisy dotyczące skarg i innych istotnych aspektów działań naprawczych i 
zapobiegawczych, 

c) Znaczne zróżnicowanie wielkości zakładów oraz procesów produkcji zakładów, 

d) Zróżnicowanie zastosowanych metod łańcucha dostaw, 

e) Modyfikacje od ostatniego auditu certyfikującego, 

f) Rozkład geograficzny. 

3.1.7 Powyższy wybór nie musi być dokonywany na początku procesu oceny. Można go 
również dokonać po zakończeniu auditu centrali. W każdym przypadku, centrala powinna być 
poinformowana, które zakłady będą częścią próby. Może to nastąpić w stosunkowo krótkim 
czasie, ale wystarczającym na przygotowanie do audytu 

3.1.8 Centrala powinna być oceniana podczas każdego auditu wstępnego, nadzoru i 
ponownej certyfikacji, jako części próby.  

3.2  Wielkość próby 

3.2.1  Jednostka certyfikująca powinna mieć udokumentowane procedury mające na celu 
określenie próby, jaka ma być pobrana podczas dokonywania auditu zakładów w ramach 
części oceny i certyfikacji organizacji wielozakładowej. Zaleca się uwzględnienie wszystkich 
czynników opisanych w niniejszym załączniku. 

3.2.2 W przypadku, gdy zastosowanie procedury jednostki certyfikującej spowoduje 
mniejszą próbę, niż wynikałaby to z zastosowania poniżej określonych wytycznych, jednostka 
certyfikująca powinna dokonać zapisu powodów uzasadniających powyższe i wykazać, że 
działa zgodnie ze swoją zatwierdzoną procedurą.  

3.2.3 Poniższe wymagania opierają się na przykładzie działania o niskim do średniego 
ryzyku, przy poziomie zatrudnienia poniżej 50 pracowników w każdym zakładzie. Minimalna 
liczba zakładów, które należy odwiedzić w ramach jednego auditu to: 

Audit wstępny: zaleca się, aby wielkość próby stanowiła pierwiastek kwadratowy liczby 
zakładów: (y=√x), zaokrąglona w górę do liczby całkowitej.  

Audit nadzoru: zaleca się, aby wielkość rocznej próby stanowiła pierwiastek kwadratowy 
liczby odległych zakładów z uwzględnieniem współczynnika 0,6 (y=0,6√x), zaokrąglona w 
górę do liczby całkowitej.  

Audit mający na celu ponowne wydanie certyfikatu: zaleca się, aby wielkość próby była taka 
sama jak w przypadku auditu wstępnego. Bez względu na powyższe, w przypadku, gdy 
system łańcucha dostaw okaże się skuteczny przez okres trzech lat, wielkość próby może być 
zmniejszona z uwzględnieniem współczynnika 0,8, tj.: (y=0.8 √x), zaokrąglona w górę do 
liczby całkowitej. 
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3.2.4 Zaleca się zwiększenie wielkości próby w przypadku, gdy analiza ryzyka czynności 
objętych systemem zarządzania jakością podlegającym certyfikacji, przeprowadzana przez 
jednostkę certyfikującą, wskazuje szczególne okoliczności w odniesieniu do czynników takich 
jak:  

a) Wielkość zakładów i liczba pracowników; 

b) Złożoność i zróżnicowanie przepływu surowców i metod łańcucha dostaw; 

c) Zróżnicowanie zastosowanych metod łańcucha dostaw i definicji pochodzenia 
surowców; 

d) Poziom ryzyka zamówień surowców ze źródeł kontrowersyjnych; 

e) Zapisy dotyczące skarg i innych istotnych aspektów działań naprawczych 
i  zapobiegawczych, 

f) Wszelkie aspekty wielonarodowe; 

g) Wyniki auditów wewnętrznych. 

3.3  Terminy auditu 

3.3.1 Jednostka certyfikująca powinna móc uzasadnić czas poświęcony na audity w ramach 
swojej ogólnej polityki dotyczącej przydziału czasu auditu. 

3.3.2 Minimalny czas auditu poświęcony dla pojedynczego zakładu jako część auditu 
wstępnego, w nadzorze lub ponownej certyfikacji jest taki sam jak w przypadku auditu 
wstępnego określonego w rozdziale 10.2.1. Można skrócić czas auditu biorąc pod uwagę 
rozdziały normy dotyczącej łańcucha dostaw, które nie są istotne dla zakładów i są 
rozpatrywane wyłącznie w centrali. 

3.3.3 Niedozwolone jest skrócenie czasu auditu w przypadku centrali. 

3.4  Dodatkowe zakłady 

3.4.1 W przypadku zgłoszenia nowej grupy zakładów, które mają być przyłączone do sieci 
wielozakładowej posiadającej certyfikat, zaleca się, aby każda nowa grupa zakładów była 
rozpatrywana jako niezależny zespół na potrzeby określenia wielkości próby. Po włączeniu 
nowej grupy do certyfikatu, nowe zakłady powinny być połączone z poprzednimi w celu 
określenia wielkości próby na potrzeby przyszłych wizyt związanych z auditem nadzoru lub 
ponownej certyfikacji. 


