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Norma krajowa PEFC  PEFC PL 1004 

 

 

Grupowa certyfikacja leśna – Wymagania 

 

 

1. Zakres 

Niniejszy dokument określa ogólne wymogi dla systemów certyfikacji leśnej, w tym grupowej 
certyfikacji gospodarki leśnej, która umożliwia wielu właścicielom/zarządcom lasów na 
certyfikację w ramach jednego certyfikatu. 

Grupowa certyfikacja gospodarki leśnej wymaga stworzenia specyficznej struktury 
zarządzania, uwzględniającej poszczególnych właścicieli/zarządców lasów. Ten podmiot jest 
przedstawicielem poszczególnych właścicieli/zarządców w procesie certyfikacji leśnej 
i  czuwa nad właściwym wdrożeniem normy zrównoważonej gospodarki leśnej oraz 
zapewnia odpowiedni poziom pewności podczas losowego doboru próbek do działań 
certyfikacyjnych.  

Uwaga: Termin „certyfikacja grupowa” jest równoważny z terminem „certyfikacja regionalna” lub innym 
wykorzystywanym w danym systemie certyfikacji leśnej, gdzie wielu właścicieli lasów podlega 
certyfikacji w ramach jednego certyfikatu. 

2. Powołania normatywne 

Wymienione poniżej dokumenty są niezbędne do stosowania niniejszego dokumentu. 
W  przypadku powołań datowanych i niedatowanych zastosowanie ma ostatnie wydanie 
(z  uwzględnieniem wszystkich poprawek).  

Przewodnik ISO/IEC nr 2:1996. Normalizacja i dziedziny z nią związane – terminologia 
ogólna  

3. Terminy i definicje 

Do celów niniejszego dokumentu za obowiązujące uznaje się terminy i definicje podane 
w  Przewodniku ISO/IEC nr 2:1996 oraz definicje wymienione poniżej. 

3.1. Obszar certyfikowany 

Obszar leśny objęty grupową certyfikacją leśną, stanowiący sumę obszarów leśnych 
należących do uczestników. 
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3.2. Podmiot grupowy 

Jednostka reprezentująca uczestników, odpowiadająca za zgodność gospodarki leśnej na 
obszarze certyfikowanym ze normą zrównoważonej gospodarki leśnej i innymi wymogami 
systemu certyfikacji leśnej. 

Uwaga 1: Termin „podmiot grupowy” jest równoważny z terminem „wnioskodawca 
regionalny/grupowy” itd.  

Uwaga 2: Związek między terminami „organizacja grupowa”, „podmiot grupowy” i „uczestnik”  
jest zilustrowany na Rysunku 1.  

3.3. Grupowy certyfikat leśny 

Dokument potwierdzający, że organizacja grupowa spełnia wymagania normy 
zrównoważonej gospodarki leśnej i innych właściwych wymogów systemu certyfikacji leśnej. 

Uwaga: Termin „grupowy certyfikat leśny” jest równoważny z terminem „regionalny certyfikat” lub 
innymi terminami stosowanymi w danym systemie certyfikacji leśnej, o ile jest on zgodny 
z  przedstawioną powyżej definicją. 

3.4. Grupowa certyfikacja leśna 

Certyfikacja organizacji grupowej w ramach jednego grupowego certyfikatu leśnego. 

Uwaga: Termin „organizacja grupowa” jest równoważny z terminem „regionalna certyfikacja leśna” lub 
innymi terminami stosowanymi w danym systemie certyfikacji leśnej, o ile jest on zgodny 
z  przedstawioną powyżej definicją. Termin „regionalna certyfikacja leśna” należy rozumieć jako 
„grupowa certyfikacja leśna” ograniczona konkretnymi granicami geograficznymi. 

3.5. Organizacja grupowa 

Grupa uczestników reprezentowanych przez podmiot grupowy do celów wdrożenia normy 
zrównoważonej gospodarki leśnej i jej certyfikacji. 

Uwaga 1: Termin „organizacja grupowa” jest równoważny z terminem „regionalna” lub innymi 
terminami stosowanymi w danym systemie certyfikacji leśnej, o ile jest on zgodny z przedstawioną 
powyżej definicją. 

Uwaga 2: Związek między terminami „organizacja grupowa”, „podmiot grupowy” i „uczestnik” jest 
zilustrowany na Rysunku 1. 

3.6. Uczestnik 

Właściciel/zarządca lasu lub inna jednostka objęta grupowym certyfikatem leśnym, 
mająca prawa do zarządzania lasem w jasno określonym obszarze, oraz zdolność do 
wdrożenia wymogów normy zrównoważonej gospodarki leśnej w danym obszarze. 

Uwaga 1: Termin „zdolność do wdrożenia wymogów normy zrównoważonej gospodarki leśnej” 
wymaga, aby jednostka miała długoterminowe prawa do zarządzania lasem, co uniemożliwia 
tymczasowym właścicielom udział w certyfikacji grupowej. 

Uwaga 2: Związek między terminami „organizacja grupowa”, „podmiot grupowy” i „uczestnik” jest 
zilustrowany na Rysunku 1. 



© PEFC Polska 2012 

__________________________________________________________________________________ 
PEFC PL 1004:2012   6 

 

3.7. Dokument potwierdzający udział w grupowej certyfikacji leśnej 

Dokument wydawany uczestnikom indywidualnym, odwołujący się do grupowego 
certyfikatu leśnego i potwierdzający, że uczestnik jest objęty grupową certyfikacją leśną.  

4. Kryteria kwalifikacji do certyfikacji grupowej 

4.1. Wymagania ogólne dla podmiotu grupowego 

Podmiot grupowy mający grupowy certyfikat leśny powinien posiadać: 

a) osobowość prawną lub prawną delegację do prowadzenia gospodarki leśnej; 

b) zarząd i przewodniczącego;  

Uwaga: przez zarząd rozumie się również kierownictwo jednostki powołanej 

do  sprawowania nadzoru nad uczestnikami certyfikacji grupowej.  

c) zatwierdzony statut lub adekwatny dokument, z określonym profilem działalności; 

d) umowę z akredytowaną i notyfikowaną jednostką certyfikującą w zakresie 
certyfikacji leśnictwa; 

e) system gospodarowania zgodny z polskim standardem gospodarki leśnej 
w  systemie PEFC  

Podmiot grupowy jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie corocznego programu 
wewnętrznego monitorowania, który daje wystarczającą pewność co do zgodności całej 
organizacji grupowej z normą zrównoważonej gospodarki leśnej. Program monitorowania 
powinien zawierać następujące elementy:  

a) w momencie przystąpienia do organizacji grupowej, uczestnicy powinni poddać 
się wstępnej ocenie na zgodność z normą zrównoważonej gospodarki leśnej, 
przeprowadzonej przez podmiot grupowy;  

b) podmiot grupowy powinien przeprowadzić audit wewnętrzny w skali rocznej u co 
najmniej 20% łącznej liczby uczestników w zakresie ich zgodności z normą 
zrównoważonej gospodarki leśnej;  

c) podmiot grupowy zapewnia, że audit wewnętrzny jest wykonywany przez 
kompetentny personel, który jest bezstronny wobec kontrolowanego uczestnika;  

d) podmiot grupowy powinien dokonać oceny informacji na temat zgodności 
uczestników z normą zrównoważonej gospodarki leśnej, uzyskanych z publicznie 
dostępnych źródeł i innych zainteresowanych stron.  

4.2. Rola i obowiązki podmiotu grupowego 

Wymagania dotyczące funkcji i obowiązków podmiotu grupowego muszą obejmować: 

a) Reprezentowanie organizacji grupowej podczas procesu certyfikacji, również 
w  zakresie komunikacji i relacji z organem certyfikującym, przesłanie wniosku 
o  certyfikację oraz zawarcie umowy z organem certyfikującym; 

b) Zobowiązanie się w imieniu całej organizacji grupowej do przestrzegania 
wymagań normy zrównoważonej gospodarki leśnej i innych właściwych 
wymogów polskiego systemu certyfikacji leśnictwa PEFC; 

c) Ustalenie pisemnych procedur dotyczących zarządzania organizacją grupową; 

d) Dokumentowanie: 
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  zgodności podmiotu grupowego i uczestników ze normą zrównoważonej 
gospodarki leśnej oraz innymi właściwymi wymogami polskiego systemu 
certyfikacji leśnictwa PEFC, 

 wszystkich uczestników, w tym ich danych kontaktowych, należących do 
nich obszarów leśnych i ich powierzchni, 

 obszaru certyfikowanego, 

 wdrożenia wewnętrznego programu monitoringowego, jego przeglądów 
i  wszelkich podejmowanych działań zapobiegawczych i/lub naprawczych. 

e) Nawiązanie relacji ze wszystkimi uczestnikami na podstawie pisemnego 
porozumienia, które zawiera zobowiązanie uczestników do przestrzegania 
wymogów normy zrównoważonej gospodarki leśnej. Podmiot grupowy powinien 
zawrzeć pisemne porozumienie lub umowę ze wszystkimi uczestnikami. 
W  dokumencie należy zapisać prawo podmiotu grupowego do wdrożenia 
i  egzekwowania wszelkich działań naprawczych lub zapobiegawczych oraz do 
rozpoczęcia procedury wykluczenia uczestnika z zakresu objętego certyfikatem 
w  przypadku braku zgodności z normą zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Uwaga: Wymagania dotyczące „zobowiązania uczestników” i „pisemnego porozumienia lub 
umowy ze wszystkimi uczestnikami” można spełnić w formie zobowiązania zapisanego 
w  pisemnym porozumieniu ze stowarzyszeniem właścicieli/zarządców lasów, o ile 
stowarzyszenie wykaże, że z punktu widzenia przepisów prawa może reprezentować 
uczestników, a warunki umowy są wykonalne z mocy prawa. 

f) Przesłanie uczestnikom dokumentów potwierdzających ich udział w grupowej 
certyfikacji leśnej; 

g) Zapewnianie wszystkim uczestnikom informacji i wskazówek niezbędnych do 
skutecznego wdrożenia normy zrównoważonej gospodarki leśnej i innych 
właściwych wymogów polskiego systemu certyfikacji leśnictwa PEFC; 

h) Zarządzanie rocznym wewnętrznym programem monitoringowym, który 
umożliwia ocenę zgodności uczestników z wymogami certyfikacji, oraz; 

i) Prowadzenie przeglądu zgodności ze normą zrównoważonej gospodarki leśnej, 
z  uwzględnieniem wyników wewnętrznego programu monitoringowego oraz 
oceny i nadzoru jednostki certyfikującej, realizacja koniecznych działań 
naprawczych i zapobiegawczych oraz ocena skuteczności podjętych działań 
naprawczych.  

4.3. Rola i obowiązki uczestników  

Wymagania wobec uczestników certyfikacji grupowej są następujące: 

a) Zawarcie z podmiotem grupowym pisemnego porozumienia, zawierającego 
zobowiązanie do przestrzegania normy zrównoważonej gospodarki leśnej lub 
innych właściwych wymogów polskiego systemu certyfikacji leśnictwa PEFC; 

Uwaga: Wymagania dotyczące „pisemnego porozumienia” i „zobowiązania” uczestników 
można spełnić w formie pisemnego porozumienia podmiotu grupowego ze stowarzyszeniem 
właścicieli/zarządców lasów, o ile stowarzyszenie wykaże, że z  punktu widzenia przepisów 
prawa może reprezentować uczestników, a warunki umowy są wykonalne z mocy prawa. 

b) Przestrzeganie normy zrównoważonej gospodarki leśnej i innych właściwych 
wymogów polskiego systemu certyfikacji leśnictwa PEFC; 

c) Pełna współpraca i pomoc w zakresie wszelkich próśb ze strony podmiotu 
grupowego lub jednostki certyfikującej o udostępnienie danych, dokumentacji lub 
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innych informacji, umożliwianie dostępu do obszaru leśnego i innych obiektów, 
w  ramach formalnego audytu, przeglądu lub innych przypadków; 

d) Wdrożenie właściwych działań naprawczych i zapobiegawczych ustalonych przez 
podmiot grupowy.  

 
 
Rys. 1: Definicja organizacji grupowej 
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