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Norma krajowa PEFC  PEFC PL 1002 

 

 

Procedury certyfikacji i akredytacji  

 

 

1. Wstęp 

PEFC Polska uznaje, że certyfikacja gospodarki leśnej i łańcucha dostaw opiera się na 
międzynarodowych procedurach certyfikacyjnych i akredytacyjnych zdefiniowanych 
w dokumentacji Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Standardization 
Organisation, ISO), Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Akredytacji (European co-
operation for Accreditation, EA) oraz Międzynarodowego Forum Akredytacji (International 
Accreditation Forum, IAF). 

W niniejszym dokumencie określono procedury certyfikacji i akredytacji dla potrzeb 
certyfikacji gospodarki leśnej i łańcucha dostaw, przyjęte i uznane za wiarygodne 
i odpowiednie przez PEFC Polska. PEFC nie ma prawa określać wymagań dotyczących 
auditów i podejmowania decyzji w procesie certyfikacji i akredytacji. Jednakże ma wpływ na 
wydawanie licencji na używanie znaku handlowego PEFC w stosunku do określonych typów 
certyfikacji. 

2. Zakres dokumentu 

W niniejszym dokumencie, opracowanym na podstawie dokumentów przyjętych przez Walne 
Zgromadzenie Rady PEFC 22 listopada 2002 r., a następnie zmienionych 31 października 
2003 r., 11 kwietnia 2005 r., 28 października 2005 r., 27 października 2006 r. i 5 października 
2007 r. określono ogólne wymagania dotyczące kompetencji oraz obowiązków jednostek 
certyfikujących w obszarze certyfikacji gospodarki leśnej i łańcucha dostaw. 

3. 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).  

PN-EN ISO/IEC 17021:2011 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących 
auditowanie i certyfikację systemów zarządzania 

PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania 

PN-EN ISO/IEC 17065:2013 Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących 
wyroby, procesy i usługi  

PEFC PL 1003:2012v.2 Zrównoważona gospodarka leśna - Wymagania  
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PEFC ST 2002:2013 Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne – Wymagania 

PEFC ST 2003:2012 Wymagania dla jednostek certyfikujących w ramach międzynarodowej normy 

dotyczącej łańcucha dostaw PEFC  

4. Jednostki certyfikujące 

4.1. Kompetencje jednostek certyfikujących 

Certyfikacja w systemie PEFC powinna być prowadzona przez niezależne strony trzecie, 
które nie mogą być zaangażowane w proces ustalania standardów jako organy zarządzające 
lub podejmujące decyzje ani zaangażowane w gospodarkę leśną, a także które nie są 
powiązane z organizacją ubiegającą się o certyfikat. Jednostki certyfikujące uznane przez 
PEFC Polska za kompetentne w zakresie certyfikacji gospodarki leśnej i/lub łańcucha dostaw 
muszą mieć następujące kwalifikacje: 

1) Jednostki certyfikujące, przeprowadzające certyfikację gospodarki leśnej, powinny 
spełniać wymagania zdefiniowane w: 

a) PN-EN ISO/IEC 17021, jeśli certyfikacja przeprowadzana jest jako certyfikacja 
systemu zarządzania, 

b) wymaganiach dla jednostek certyfikujących stawianych przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 

2) Jednostki certyfikujące prowadzące certyfikację łańcucha dostaw zgodnie  
z PEFC ST 2002 powinny spełniać wymagania określone w PEFC ST 2003 oraz  
PN-EN-ISO/ECE 17065 

3) Jednostki przeprowadzające certyfikacje gospodarki leśnej powinny posiadać 
właściwe kompetencje dotyczące oceny prowadzenia gospodarki leśnej, jej 
uwarunkowań ekonomicznych, socjalnych i środowiskowych oraz znajomość 
kryteriów certyfikacji lasów. 

Jednostki certyfikujące przeprowadzające certyfikację łańcucha dostaw powinny 
posiadać właściwe kompetencje dotyczące nabywania i przetwarzania wyrobów 
zawierających surowce leśne oraz przepływu materiałów na różnych etapach 
przetwarzania i handlu. 

4) Jednostki certyfikujące powinny charakteryzować się dobrą znajomością krajowego 
systemu certyfikacji PEFC, w zależności od dziedziny działania (certyfikacja 
gospodarki leśnej lub certyfikacja łańcucha dostaw). 

Zgodność jednostek certyfikujących z powyższymi wymaganiami powinna być sprawdzona 
przy akredytacji, stosownie do zapisów w rozdziale 5.  

4.2. Auditorzy 

Jednostki certyfikujące są odpowiedzialne za zatrudnianie kompetentnych auditorów, 
posiadających odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą, stosownie do rodzaju 
przeprowadzanej certyfikacji, zagadnień związanych z gospodarką leśną lub łańcuchem 
dostaw. 

Auditorzy powinni spełniać ogólne kryteria przewidziane dla auditorów systemów 
zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, zdefiniowane w normie  
PN-EN ISO 19011 oraz PN-EN ISO/IEC 17065.  
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Jednostki certyfikujące mogą spełniać warunki techniczne określone dla audytorów przez 
udział ekspertów technicznych w zespołach oceniających przeprowadzających audity 
gospodarki leśnej lub łańcucha dostaw. 

Wypełnienie wyżej wymienionych warunków będzie sprawdzane podczas procesu 
akredytacji opisanego w rozdziale 5.  

5. Procedury certyfikacyjne 

Jednostki certyfikujące powinny posiadać ustalone wewnętrzne procedury dotyczące 
certyfikacji gospodarki leśnej oraz certyfikacji łańcucha dostaw.  

Stosowane procedury certyfikacyjne powinny być zgodne (odpowiednio do zakresu 
prowadzonych prac) z wymaganiami ujętymi w następujących dokumentach:  

a) PN-EN ISO/IEC 17021, jeśli certyfikacja przeprowadzana jest jako certyfikacja 
systemu zarządzania, 

b) PEN ISO/IEC 17065, jeśli certyfikacja jest przeprowadzana jako certyfikacja produktu 
(termin „produkt” używany jest w najszerszym znaczeniu i obejmuje także procesy 
oraz usługi), 

Zastosowane procedury auditowe powinny spełniać lub być zgodne z wymaganiami normy 
PN-EN ISO 19011. 

Dodatkowo jednostki certyfikujące są zobowiązane do: 

a) informowania PEFC Polska o wszystkich wydanych certyfikatach w zakresie 
gospodarki leśnej i łańcucha dostaw oraz o wszystkich zmianach dotyczących 
ważności i zakresu tych certyfikatów. 

b) przeprowadzania kontroli używania logo PEFC, jeśli certyfikowana jednostka jest 
użytkownikiem logo PEFC. 

W przypadku gdy certyfikacja łańcucha dostaw ma charakter wielozakładowy jednostka 
certyfikująca powinna dostarczyć PEFC Polska listę wszystkich zakładów wchodzących 
w skład certyfikowanego podmiotu. 

W przypadku gdy certyfikacja łańcucha dostaw ma charakter wielozakładowy obejmując 
zakłady w więcej niż jednym kraju, właściwym organem PEFC jest PEFC kraju, na którego 
terenie jest zarejestrowana główna siedziba certyfikowanego podmiotu. Informacje 
o zakładach zlokalizowanych poza krajem zarejestrowania centrali powinny dostarczone 
przez jednostkę certyfikującą również do PEFC kraju, na którego terenie znajdują się zakłady 
centrali.  

Maksymalny cykl auditów nadzoru (surveillance audits) to dwanaście miesięcy zaś auditów 
ponownej certyfikacji (reassessment audits) pięć lat, zarówno dla certyfikacji gospodarki 
leśnej, jak i certyfikacji łańcucha dostaw. 

Streszczenia raportów certyfikacyjne powinny być dostępne publicznie.  

Dowody na potwierdzenie zgodności z wymaganiami certyfikacji gospodarki leśnej powinny 
(jeśli to możliwe) zawierać odpowiednie informacje również ze źródeł zewnętrznych (agencje 
rządowe, organizacje społeczne, samorządy itp.). 

Zgodność procedur certyfikacyjnych z powyższymi wymaganiami powinna być sprawdzona 
podczas procesu akredytacji, zgodnie z postanowieniami zawartymi rozdziale 6.  
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6. Kryteria kwalifikacyjne jednostek certyfikujących 

Kryteria kwalifikacyjne jednostek certyfikujących oceniających gospodarkę leśną i weryfikację 
łańcucha dostaw są określone w PN-EN ISO/IEC 17021 lub innej wymienionej w punkcie 
4 niniejszego dokumentu.  

Polityka i procedury certyfikacyjne jednostki certyfikującej nie mogą w żadnym miejscu mieć 
charakteru dyskryminacyjnego, procedury nie mogą być używane w celu zniechęcenia bądź 
wykluczenia dowolnego podmiotu, z wyjątkiem przypadków opisanych w standardzie 
certyfikacji.  

Procedury stosowane do oceny gospodarki leśnej i łańcucha dostaw powinny być zgodne 
z wymaganiami Polskiego Systemu Certyfikacji Lasów PEFC.  

Jednostka certyfikująca musi ograniczyć wymagania, audity i decyzje związane 
ze szczegółowymi aspektami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów do 
kryteriów i wskaźników ujętych w PEFC PL 1003. 

Jednostka certyfikująca powinna dowieść:  

a) niezależności i obiektywności;  

b) statusu prawnego;  

c) prawa i ponoszenia odpowiedzialność za swoje działania certyfikacyjne;  

d) że każda decyzja certyfikacji jest podjęta przez osobę nie przeprowadzającą audit;  

e) odpowiedzialności za decyzje o udzieleniu, utrzymaniu, rozszerzeniu, ograniczeniu 
i zawieszeniu certyfikatu;  

f) kompetencji technicznych w dziedzinie oceniania systemów jakości;  

g) kompetencji w dziedzinie prowadzenia oceny gospodarki leśnej oraz w stosowaniu 
udokumentowanych procedur oceny gospodarki leśnej zgodnych z Polskim 
Systemem Certyfikacji Leśnictwa PEFC (w przypadku oceny i certyfikacji gospodarki 
leśnej), posiadania dokumentacji certyfikacji zawierającej:  

1) procedurę oceny i certyfikacji systemu gospodarki leśnej;  

2) procedurę wydawania, nadzorowania, przedłużania i wycofywania 
certyfikatów;  

3) nadzór nad dokumentacją stosowaną w procesach certyfikacji.  

h) posiadania dostępnej dla wszystkich zainteresowanych dokumentacji procedur:  

1) przeprowadzania auditów certyfikacyjnych u wnioskodawców zgodnie  
z PN-EN ISO19011 i innymi wymaganymi dokumentami;  

2) przeprowadzania auditów w nadzorze i dla ponownej certyfikacji 
u wnioskodawców zgodnie z PN-EN ISO 19011 dla zapewnienia, 
że wymagania certyfikacji są nadal spełniane i potwierdzenia, że powzięte 
przez wnioskodawcę zalecenia i działania w celu usunięcia niezgodności 
z wymaganiami systemu certyfikacji są właściwe;  

3) identyfikacji i rejestracji niezgodności w celu ich poprawy przez 
wnioskodawcę.  
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i) kompetencji w dziedzinie przemysłu drzewnego oraz stosowaniu udokumentowanych 
procedur oceny łańcucha dostaw zgodnych z Polskim Systemem Certyfikacji 
Leśnictwa PEFC (w przypadku oceny i certyfikacji łańcucha dostaw)  

W skład najwyższego kierownictwa jednostki certyfikującej powinny wchodzić osoby 
odpowiedzialne za:  

a) zapewnienie, że zarówno ocena jak i certyfikacja są zgodne z wymaganiami 
Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC;  

b) formułowanie i nadzór nad prowadzeniem polityki związanej z działaniem jednostki 
certyfikującej;  

c) podejmowanie decyzji o certyfikacji. 

7. Akredytacja 

Jednostka akredytująca powinna być członkiem Międzynarodowego Forum Akredytacji (IAF) 
lub członkiem uznanej przez IAF grupy regionalnej i wdrożyć procedury opisane  
w ISO/IEC 17011 oraz innych dokumentach uznanych przez wyżej wymienione organizacje. 

Jednostka certyfikująca, prowadząca certyfikację gospodarki leśnej, w celu zapewnienia 
wiarygodności certyfikacji powinna być akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji.  

Informacja o akredytacji, zawierająca numer akredytacji i nazwę jednostki akredytującej, 
powinna znajdować się na każdym wydanym certyfikacie. 

Jednostka certyfikująca powinna prowadzić certyfikacje gospodarki leśnej i łańcucha dostaw 
jako certyfikacje akredytowane. 

Jednostka certyfikująca przeprowadzająca certyfikację gospodarki leśnej na podstawie 
PEFC PL 1003 powinna być akredytowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17021.  

Jednostka certyfikująca przeprowadzająca certyfikację łańcucha dostaw na podstawie  
PEFC ST 1002 powinna być akredytowana w oparciu o PEFC ST 2003 oraz  
PN-EN ISO/IEC 17065. 

Niedostosowanie do wymogów akredytacji powoduje uznanie certyfikacji za niezgodną 
z wymaganiami PEFC Polska; taka certyfikacja nie będzie rozpatrywana jako certyfikacja dla 
celów PEFC. 

W wyjątkowych przypadkach Walne Zgromadzenie PEFC Polska, na pisemną prośbę PEFC 
Polska, może wyrazić zgodę na czasowe odstępstwo od powyższych wymagań. Pismo w tej 
sprawie musi zawierać powód, dla którego zostaje przedłożona prośba oraz wyjaśnienie jak 
zostanie zachowana wiarygodność procesu certyfikacji z uwzględnieniem wymiernych, 
bieżących działań zmierzających do zapewnienia wiarygodności.  

8. Uznawanie jednostek certyfikujących przez PEFC Polska 

Jednostki certyfikujące prowadzące certyfikację gospodarki leśnej i/lub certyfikację łańcucha 
dostaw w ramach Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC powinny być uznane 
przez PEFC Polska 
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Prośba o uznanie powinna zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 
kwalifikacyjnych dla jednostek certyfikujących opisanych w rozdziale 6 niniejszego 
dokumentu oraz zobowiązanie do informowania PEFC Polska o: 

a) wszystkich zmianach w jednostce certyfikującej związanych z kryteriami 
kwalifikacyjnymi (status prawny, procedury audytu, posiadane akredytacje, etc.); 

b) wydaniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu; 

c) podmiotach certyfikowanych (nazwa, typ certyfikatu, aktualna powierzchnia lasów 
objęta certyfikatem, wielkość produkcji certyfikowanej).  

PEFC Polska nie może używać tych warunków w celu dyskryminowania jednostek 
certyfikujących lub tworzenia przeszkód do działania na rynku usług certyfikacyjnych.  

9. Odwołania, skargi i spory 

9.1. Certyfikacja  

Postępowanie z odwołaniami, skargami i sporami z jednostką certyfikującą reguluje 
PN EN 17021.  

Do obowiązków jednostki certyfikującej należy rozpatrzenie wszystkich skarg, wniosków 
i sporów wniesionych przez wnioskodawcę procesu certyfikacji.  

Jednostka certyfikująca jest zobowiązana do:  

a) przechowywania wszystkich odwołań, skarg i dokumentacji sporów oraz kroków 
korygujących związanych z postępowaniem certyfikacyjnym;  

b) podjęcia odpowiednich działań korygujących;  

c) dokumentowania podjętych kroków i określania ich efektywności;  

d) rozpatrzenia odwołania, skargi lub sporu w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc.  

Przy rozwiązywaniu poszczególnych odwołań, skarg i sporów jednostka certyfikująca 
współpracuje z PEFC Polska.  

Na żądanie PEFC Polska, jednostka certyfikująca musi przedstawić informacje o sposobie 
rozpatrywania odwołań, skarg i sporów wynikłych podczas przeprowadzania certyfikacji oraz 
działaniach podjętych w związku z nimi. 

9.2. Certyfikacja  

W celu zapewnienia funkcjonowania procedury odwoławczej, Zarząd PEFC Polska, powołuje 
komisję rozjemczą do rozpatrywania odwołań, skarg i sporów powstałych podczas procesu 
certyfikacji.  

Komisja rozjemcza PEFC Polska składa się z Przewodniczącego PEFC Polska lub osoby 
przez niego upoważnionej oraz 2-3 powołanych przez niego specjalistów, biegłych 
w rozpatrywanym przedmiocie odwołania, skargi lub sporu.  

Strony, na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie żądania, mogą jeden raz zażądać 
zmiany jednego z powołanych specjalistów.  
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Procedura rozpatrywania odwołania, skargi lub sporu w komisji rozjemczej trwa nie dłużej niż 
2 miesiące.  

Komisja rozjemcza PEFC Polska w przypadku przeprowadzania postępowań rozjemczych 
składa na Walnym Zebraniu Członków PEFC Polska sprawozdanie ze swojej działalności 
wraz z podjętymi decyzjami i propozycją wprowadzenia środków zaradczych. Dokumentacja 
przeprowadzonego postępowania, podjęcia środków zaradczych i określenia ich 
skuteczności jest prowadzona i przechowywana przez PEFC Polska. 

9.3. Odwołania, skargi i spory związane z zarządzaniem i administrowaniem 
systemem PEFC  

Odwołania, skargi i spory rozpatrywane są przez komisję skarg. PEFC Polska powołuje 
bezstronnego przewodniczącego komisji. Każda ze stron biorących udział w sporze 
wyznacza jednego przedstawiciela do komisji. 

W przypadku zastrzeżeń wysuwanych przez jakąkolwiek osobę lub organizację, które 
odnoszą się do decyzji i / lub działalności PEFC Polska, ma zastosowanie następująca 
procedura: 

a) skarga powinna być skierowana na piśmie do przewodniczącego PEFC Polska, który 
działa jako punkt kontaktowy i przekazuje niezwłocznie wszystkie odpowiednie 
dokumenty do przewodniczącego komisji skarg. Skarga powinna zawierać: 

 Dane kontaktowe składającego skargę, 

 Formalną skargę i jej uzasadnienie, 

 Dokumenty, na podstawie których złożono skargę, 

 Inne powiązane dokumenty. 

Skarga musi być podpisana przez skarżącego.  

b) PEFC Polska powinna poinformować skarżącego o otrzymaniu skargi i powiadomić 
go o procedurze rozpatrywania skarg,  

c) komisja skarg powinna rozpatrzyć skargę prawidłowo i bezstronnie, 

d) komisja skarg wydaje swoją decyzję na piśmie. Decyzja musi być podpisana przez 
przewodniczącego i członków komisji skarg. Decyzja powinna zawierać krótki opis 
problemu, uzasadnienie i wyniki pracy komisji skarg. Komisja skarg powiadamia 
PEFC Polska oraz skarżącego o swojej decyzji. 

e) decyzja komisji skarg reklamacji jest wiążąca. 

Ramy czasowe rozpatrywania przyjętej formalnie skargi nie powinny przekroczyć dwóch 
miesięcy.  


