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WNIOSEK O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI W OPARCIU O 
STANDARD FSC®/PEFCTM COC 

DANE KONTAKTOWE ORGANIZACJI 

Nazwa organizacji:   

Adres:   

Kod:   

Miasto:   

NIP:   

Kraj:   

Osoba kontaktowa:   

Stanowisko:   

 

Telefon:   

Fax:   

E-mail:   

Strona www:   

 
 

Proszę zaznaczyć odpowiednie pozycje oraz wypełnić odpowiednie sekcje używając klawisza TAB w celu 
przejścia do następnej pozycji: 

RODZAJ CERTYFIKATU 

                                                    Rodzaj Certyfikacji Proszę zaznaczyć 

(a) Certyfikat  kontroli pochodzenia produktu    

(b) Certyfikat  grupowy/wielozakładowy kontroli pochodzenia produktu   

(c) Certyfikacja częściowa   

(d)     Certyfikacja całościowa  

(e)     Weryfikacja oceny ryzyka surowca kontrolowanego 
przeprowadzana na terenach leśnych 

 

 

 

 

 

 



 

Poufne Dokument: PLS4511B Wydanie nr: 8 Strona: 2 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

Proszę wybrać jedno określenie z listy poniżej, które najlepiej opisuje rodzaj Państwa działalności: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup i sprzedaż wyrobów certyfikowanych poprzez bezpośrednią wysyłkę od producenta – bez żadnej 
fizycznej obsługi wyrobu (np. bezpośredni sprzedawca, handlowiec, broker lub dystrybutor) 

 

 

Zakup i sprzedaż wyrobów certyfikowanych; zawierające fizyczną obsługę wyrobu (magazynowanie, 
przechowywanie, dystrybucja), lecz bez przetwarzania lub produkcji (np. dystrybucja papieru, dostawca 
tarcicy) 

 

 

Przetwarzanie wyrobów papierniczych (np. cięcie na wymiar, arkuszowanie, producent kopert)  
 

 

Drukarnie i wydawcy 
 

 

Wstępna obróbka wyrobów drzewnych wykorzystująca systemy rozdzielania I segregacji surowców 
certyfikowanych (np. tartaki, celulozownie nie wykorzystujące systemu kredytowego, procentowego lub 
systemu mieszanych źródeł surowca) 

 

 

Wstępna obróbka wyrobów drzewnych wykorzystująca systemy, które zawierają „kontrolowane/nie-
kontrowersyjne źródła surowca” oraz systemy bazujące na systemie procentowym lub w oparciu o 
system kredytowy (np. tartaki, celulozownie wykorzystujące metodę kredytową oraz metodę procentową 
lub systemy mieszanych źródeł surowca) 

 

 

Wtórny przerób wyrobów drzewnych wykorzystujący systemy rozdzielania I segregacji surowców 
certyfikowanych (np. produkcja tarcicy, tartak, meble, itp.; nie wykorzystujące systemu kredytowego, 
systemu progowego lub systemu mieszanych źródeł surowca) 

 

 

Wtórny przerób wyrobów drzewnych wykorzystujący systemy, które zawierają „kontrolowane/nie-
kontrowersyjne źródła surowca” oraz system procentowy lub kredytowy (np.  np. tartaki, celulozownie, 
meble, itp.; wykorzystujące metodę kredytową oraz metodę procentową lub systemy mieszanych źródeł 
surowca) 

 

 

Utylizacja i/lub sprzedaż po-konsumenckich wyrobów drzewnych z recyklingu, wykorzystujące 
oświadczenia dla wyrobów certyfikowanych (np. etykieta FSC dla wyrobów z recyklingu) 
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Proszę wybrać system certyfikacji FSC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oryginalne wersje standardów FSC są dostępna na stronie: https://ic.fsc.org/index.htm  

 
Proszę wybrać metodę certyfikacji PEFC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oryginalna wersja standardu PEFC jest dostępna na stronie: http://www.pefc.org/standards/overview  

 

 

 

 

System transferowy: W systemie transferowym, w kontekście kategorii materiału i 
związanego z nim oświadczenia, obowiązuje zasada najniższego wkładu FSC (dla wejść 
pierwotnych) lub materiału poużytkowego (w przypadku stosowania wejścia z recyklingu).   

Uwaga: w systemie transferowym nie jest możliwe mieszanie materiałów, które zawierają 
przed- lub po- użytkowy materiał z recyklingu. 

 
Więcej informacji znajda Państwo na: http://pl.fsc.org/files/40-004.pdf  (nie dotyczy punktów 8 
& 9) 

 

 

System procentowy: umożliwia użycie sprzedaży wszystkich wyjść z odpowiednim 
oświadczeniem procentowym, który odpowiada zastosowanej propozycji wejścia materiałów 
FSC  i wejść materiałów poużytkowych w porównaniu do całości wkładu. 
Wtórny przerób wyrobów drzewnych wykorzystujący systemy, które zawierają 
„kontrolowane/nie-kontrowersyjne źródła surowca” oraz system procentowy lub kredytowy (np.  
np. tartaki, celulozownie, meble, itp.; wykorzystujące metodę kredytową oraz metodę 
procentową lub systemy mieszanych źródeł surowca) 

Więcej informacji znajda Państwo na: http://pl.fsc.org/files/40-004.pdf  (nie dotyczy punktów 7& 
9) 

 

System kredytowy: pozwala na sprzedaż części wyjść z oświadczeniem kredytowym, która 
odpowiada ilości wejścia surowców FSC i /lub wejścia materiałów poużytkowych. Wejścia FSC 
i wejścia materiałów poużytkowych mogą być kumulowane w kredycie na rachunku 
kredytowym. Pozostała część produkcji może być sprzedawana jako „FSC Controlled Wood”. 

 
Więcej informacji znajda Państwo na: http://pl.fsc.org/files/40-004.pdf  (nie dotyczy punktów 7 
& 8) 

 

 

Metoda Separacji Fizycznej:  Organizacja stosująca metodę separacji fizycznej musi 
zapewnić odseparowanie od siebie surowców certyfikowanych lub ich przejrzyste oznaczenie 
na wszystkich etapach procesu produkcji lub handlu. 

Więcej informacji znajda Państwo na http://www.pefc-polska.pl/dokumenty/wymagania-
lancucha-dostaw (nie dotyczy punktu 5.1) 

 

 

Metoda procentowa:  Metoda procentowa w łańcuchu dostaw znajduje zastosowanie w 
organizacjach, które mieszają certyfikowane surowce/produkty z surowcami innych kategorii. 

Więcej informacji znajda Państwo na http://www.pefc-polska.pl/dokumenty/wymagania-
lancucha-dostaw (nie dotyczy punktu 4.1) 

 

 

https://ic.fsc.org/index.htm
http://www.pefc.org/standards/overview
http://pl.fsc.org/files/40-004.pdf
http://pl.fsc.org/files/40-004.pdf
http://pl.fsc.org/files/40-004.pdf
http://www.pefc-polska.pl/dokumenty/wymagania-lancucha-dostaw
http://www.pefc-polska.pl/dokumenty/wymagania-lancucha-dostaw
http://www.pefc-polska.pl/dokumenty/wymagania-lancucha-dostaw
http://www.pefc-polska.pl/dokumenty/wymagania-lancucha-dostaw
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KATEGORIA FSC/PEFC, KTÓRĄ ZAMIERZAJĄ PAŃSTWO WYKORZYSTAĆ NA PRODUKCIE 
FSC/PEFC: 

FSC 100%  

FSC MIX  

FSC RECYKLING  

FSC DREWNO KONTROLOWANE  

KONTROLOWANE WEDŁUG FSC ( NIECERTYFIKOWANE I OCENA RYZYKA MUSI 
BYĆ PRZEPROWADZONA)  

SUROWIEC Z RECYKLINGU  

SUROWIEC 100% PEFC  

SUROWIEC PEFC BAZUJĄCY NA METODZIE PROCENTOWEJ  

PEFC Z RECYKLINGU  

NIE-KONTROWERSYJNE ŹRÓDŁA SUROWCA DLA PEFC ( OCENA RYZYKA MUSI 
BYĆ PRZEPROWADZONA)  

SUROWIEC Z RECYKLINGU ZASTOSOWANY W PRODUKCIE PEFC  

 

 

 

PODWYKONAWCY 

Czy zlecają Państwo podwykonawstwo produkcji lub obsługi wyrobu  

( nie zawierające wspólnych przewoźników)? 

 NIE 

 TAK 

JEŻELI ZLECAJĄ PAŃSTWO PODWYKONAWSTWO, PROSZĘ DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCYCH 
INFORMACJI: 

NAZWA ORGAZNIZACJI   

MIASTO   

RODZAJ USŁUGI 

(INTROLIGATORNIA, CIĘCIE, 
ITP) 
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GRUPY PRODUKTOWE 

 

 Proszę zaznaczyć w tabelach poniżej jakie grupy produktowe będą objęte zakresem 
certyfikatu FSC. 

   

WYROBY Z DREWNA 

W1 Drewno okrągłe  

W2 Węgiel drzewny  

W3 Zrębki, drewno rozdrobnione  

W4 Drewno zaimpregnowane  

W5 Drewno lite/tarcica (przetarte, 
łupane, cięte lub łuszczone: 
tarcica, fryzy, deski, słupy, itp.) 

 

W6 Drewno strugane  

W7 Okleina  

W8 Płyty drewnopochodne  

W9 Wysoko przetworzone wyroby z 
drewna (drewno oklejone 
mikrowczepowo, płyty klejone, 
kompozyty drewniane, itp.) 

 

W10 Drewniane opakowania i pokrewne  

W11 Drewno konstrukcyjne  

W12 Meble do wnętrz  

W13 Meble ogrodowe i wyroby 
ogrodowe 

 

W14 Instrumenty muzyczne  

W15 Produkty rekreacyjne (zabawki, 
sport) 

 

W16 Produkty gospodarstwa 
domowego 

 

W17 Artykuły biurowe z drewna  

W18 Inne wyroby wytwarzane z drewna 
(kołki łącznikowe, trumny, 
instrumenty medyczne, narzędzia 
trzonki do narzędzi, itp.) 

 

W19 Inne wyroby drewniane  
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WYROBY Z CELULOZY I PAPIERU 

P1 Celuloza  

P2 Papier  

P3 Tektura  

P4 Papier i tektura falista  

P5 Opakowania papierowe  

P6 Produkty gospodarstwa 
domowego z papieru i celulozy 

 

P7 Papeteria  

P8 Produkty drukowane  

P9 Bobiny, szpule, role i podobne  

P10 Inne nie wymienione wyżej 
produkty z papieru i celulozy 

 

 

PRODUKTY NIEDREWNIANE POCHODZĄCE Z LASU 

N1 Kora  

N2 Nawozy do ziemi i substraty dla 
roślin 

 

N3 Korek i wyroby z korka  

N4 Słoma, wiklina, ratan i podobne  

N5 Bambus i wyroby bambusowe  

N6 Rośliny i części roślin  

N7 Naturalna guma, żywica, oleje i 
pochodne 

 

N8 Produkty chemiczne, medyczne i 
kosmetyczne 

 

N9 Jedzenie  

N10 Inne produkty niedrewniane 
pochodzące z lasu 

 

 Proszę zaznaczyć w tabelach poniżej jakie grupy produktowe będą objęte zakresem 
certyfikatu PEFC. 

  



 

Poufne Dokument: PLS4511B Wydanie nr: 8 Strona: 7 

 

 

 

WYROBY Z DREWNA 

01010 Drewno okrągłe (wielko i 
średniowymiarowe) 

 

01020 Papierówka  

01030 Zrębki, drewno rozdrobnione  

02000 Węgiel drzewny  

03000 Drewno lite/tarcica (przetarte, 
łupane, cięte lub łuszczone: 
tarcica, fryzy, deski, słupy, itp.) 

 

04000 Drewno strugane  

05010 Okleina  

05000 Płyty drewnopochodne  

08000 Wysoko przetworzone wyroby z 
drewna (drewniane opakowania i 
pokrewne,  stolarka, drewno 
dekoracyjne, narzędzia, meble i 
inne) 

 

09000 Drewno budowlane i elementy, 
wyroby ogrodowe 

 

 

 

 

 

WYROBY Z CELULOZY I PAPIERU 

06000 Celuloza,   

07000 Papier i wyroby z tektury  

 

PRODUKTY NIEDREWNIANE POCHODZĄCE Z LASU 

11010 Kora  

11020 Korek i wyroby z korka  

12000 Wyroby energetyczne  

13000 Inne produkty niedrewniane   

14000 Inne  
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PROPONOWANA DATA AUDITU 

Proszę podać proponowaną datę auditu 

Audit zasadniczy   

INNE INFORMACJE 

Czy kontaktowali się już Państwo z SGS? TAK  NIE  

Nazwisko osoby kontaktowej SGS   

Nazwa biura SGS   

Czy posiadacie Państwo certyfikat ISO 9001? TAK  NIE  

Czy posiadacie Państwo certyfikat ISO 14001 / 
EMAS? 

TAK  NIE  

        

Czy korzystali Państwo z 
usług firmy konsultacyjnej?     

Jeśli tak, proszę wskazać 
kto wdrażał u Państwa 

system. 

 

TAK  NIE  

 

Poprzednia certyfikacja 

Czy organizacja była wcześniej 
certyfikowana zgodnie ze 
standardem FSC i/lub PEFC: 

FSC COC TAK  NIE  

PEFC COC  TAK  NIE  

Proszę podać nazwę 
poprzedniej jednostki 
certyfikującej: 

  

Proszę podać powód 
wycofania/anulowania 
certyfikatu FSC i/lub PEFC: 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE CERTYFIKATU - CHAIN OF CUSTODY  

Proszę dołączyć listę jeśli tabela ta jest niewystarczająca 

WSTĘPNA OBRÓBKA  

Nazwa zakładu 
Liczba 
zatrudnionych 

Produkcja (podać asortyment) 
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Proszę dołączyć listę jeśli tabela ta jest niewystarczająca 

                                            DALSZA PRODUKCJA/HANDEL/DRUKARNIA/INNE 

Nazwa zakładu 
Liczba 
zatrudnionych 

Produkcja (podać asortyment) 

    

    

    

    

 

Proszę wypełnić poniższą tabelę jeżeli jakikolwiek etap procesu produkcyjnego wyrobów odbywa się u 
podwykonawcy/ outsourcingu: 

Proszę dołączyć listę jeśli tabela ta jest niewystarczająca 

PODWYKONAWCY / OUTSOURCING 

Nazwa zakładu Usługa wykonywana 

   

   

   

   

   

  

Dostawcy drewna kontrolowanego 

Liczba dostawców   

Dostawcy zlokalizowani są w   

Czy jacyś dostawcy zostali ocenieni 
jako "Nieokreślone ryzyko" dla FSC 
drewno kontrolowane 

 

 

Dostawcy surowca z recyklingu 

Liczba dostawców   
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OPŁATY (AAF = FSC Opłata Akredytacyjna)  

Opłata jest wymagana przez FSC i pobierana za pośrednictwem SGS 

1.  OPŁATA DLA ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH 

1a. Opłata jest naliczana na podstawie rocznych obrotów firmy  

   Opłata dla pojedynczego zakładu = 1 NIP = jedna lokalizacja = 1 certyfikat  

1b. Dla wielozakładowego certyfikatu kontroli pochodzenia produktu całościowa opłata odpowiada 
sumie opłat ponoszonych przez każdą jednostkę, obliczonych na podstawie ich indywidualnych obrotów. 

Opłata dla pojedynczego zakładu = 1NIP = wiele lokalizacji = 1 certyfikat obejmujący 
wiele lokalizacji    Na przykład, certyfikat wielozakładowy z 3 lokalizacjami: 

Lokalizacja A, obrót roczny 6 milionów US$ 

Lokalizacja B, obrót roczny 3 miliony US$ 

Lokalizacja C, obrót roczny 20 milionów US$ 

Obrót całościowy = 29 milionów, opłata AAF jest w klasie 5 US$ 1880.00 

 

1c. Opłata dla grupowego certyfikatu kontroli pochodzenia produktu będzie naliczana w sposób 
następujący: 

 Stała opłata 20$ na każdego członka grupy oraz 

 Całościowa opłata, która oparta jest na zsumowanych rocznych obrotach każdego z członków 
grupy, obliczana jak dla pojedynczego certyfikatu 

 

Opłata dla wielu zakładów = wiele NIP = wiele lokalizacji = wiele certyfikatów pod jednym 
numerem, z rozszerzeniem A, B, C, itd.  

Na przykład, certyfikat grupowy z 3 Zakładami w różnych lokalizacjach: 

Zakład A, obrót roczny 6 milionów US$ 

Zakład B, obrót roczny 3 miliony US$ 

Zakład C, obrót roczny 20 milionów US$ 

Obrót całościowy = kat. 4 + kat. 3 + kat. 4 + 3x20 USD 

 

 

 

 

 

Zasady grupowego certyfikatu zostały ustalone tak, by zapewnić większą dostępność certyfikacji FSC dla 
mniejszych przedsiębiorstw, po mniejszych kosztach. Opłata AAF dla grupowego certyfikatu kontroli 
pochodzenia produktu odnosi się do tych ustaleń. 
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2.  OPŁATA AKREDYTACYJNA AAF FSC DLA BROKERÓW  

Definicja: BROKER: osoba fizyczna lub podmiot prawny, który kupuje i sprzedaje surowiec drzewny 
i/lub inne drzewne i nie drzewne użytki leśne oraz negocjuje kontrakty, zamówienia, sprzedaże lub 
transfery produktów w imieniu stron trzecich i kto wchodzi w prawne i/lub legalne posiadanie dóbr. 

Opłata AAF dla brokerów bierze pod uwagę, że ten rodzaj firm może mieć wysoki obrót roczny w                            
stosunku   do ich marży. 

 

 

2a        Dla wielozakładowego certyfikatu kontroli pochodzenia produktu całościowa opłata odpowiada           
sumie opłat ponoszonych przez każdą jednostkę, obliczonych na podstawie ich indywidualnych obrotów. 

Opłata dla pojedynczego zakładu = 1NIP = wiele lokalizacji = 1 certyfikat obejmujący 
wiele lokalizacji 

Na przykład, certyfikat wielozakładowy z 3 lokalizacjami: 

Lokalizacja A, obrót roczny 6 milionów US$ 

Lokalizacja B, obrót roczny 3 miliony US$ 

Lokalizacja C, obrót roczny 20 milionów US$ 

Obrót całościowy = 29 milionów, opłata AAF jest w klasie 5 US$ 670.00 

          
 
 

 

3.  OPŁATA AAF DLA CERTYFIKACJI PROJEKTU 

Opłata AAF związana z certyfikacją projektu ma taką samą opłatę zaplanowaną, jako AAF dla 
handlowców (tabela powyżej), z ogólnych kosztów projektu rozważane zamiast rocznego obrotu 
produktów leśnych. Opłata AAF dla Certyfikacji Projektu pobierana jest tylko raz, kwartał po wydaniu 
certyfikatu. 

Kategoria 

Class 

Obrót  w USD 

Annual Turnover  

Indywidulany COC 

Single COC  

Wielozakładowy 
COC 

Multisite COC  

Indywidualny 
Handlarz 

Trader single  

Wielozakładowy 
Handlarz 

Trader Multisite  

1  < 200’000  □ USD 72 □ USD 72 □ USD 28 □ USD 28 

2  200’000 – 1’000’000  □ USD 296 □ USD 296 □ USD 110 □ USD 110 

3  > 1 – 5 Million  □ USD 580 □ USD 580 □ USD 219 □ USD 329 

4  > 5 – 25 Million  □ USD 1170 □ USD 1170 □ USD 437 □ USD 437 

5  > 25 – 100 Million  □ USD 2055 □ USD 2055 □ USD 733 □ USD 733 

6  > 100 – 500 Million  □ USD 4372 □ USD 5138 □ USD 1094 □ USD 1202 

7  > 500 – 1’000 Million  □ USD 7324 □ USD 10930 □ USD 2186 □ USD 2296 

8  > 1’000 – 2’000 Million  □ USD 10275 □ USD 21860 □ USD 4372 □ USD 4646 

9  > 2’000 – 3’000 Million  □ USD 16396 □ USD 32790 □ USD 5466 □ USD 6558 

10  > 3’000 – 5’000 Million  □ USD 21131 □ USD 42262 □ USD 7396 □ USD 8452 

10+  > 5’000 Million  □ USD 31697 □ USD 52828 □ USD 10566 □ USD 12679 
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4.  PEFC- OPŁATA NOTYFIKACYJNA  

i. Obroty z opłat akredytacyjnych organizacji certyfikowanych przez PEFC dla przemysłu 
drzewnego. 

ii. W przypadku certyfikacji wielozakładowej obroty obliczane są, jako suma obrotów wszystkich 
zakładów objętych zakresem certyfikacji. 

iii. Opłaty PEFC mogą ulec zmianie zgodnie z wymogami lokalnej PEFC. 

 

KLASYFIKACJA W OPARCIU O OBROTY ROCZNE  OPŁATY Proszę zaznaczyć 

Obroty do 1 Miliona EUR  450 PLN  

Obroty powyżej 1 Milionów EUR do 10 Milionów EUR  900 PLN  

Obroty powyżej 10 Milionów EUR do 100 Milionów EUR 1800 PLN  

Obroty powyżej 100 Milionów EUR 4500 PLN  

 

 

System Wielozakładowy / Grupowy  

iv. Proszę zaznaczyć roczne obroty poszczególnych zakładów. 

 

Proszę dołączyć listę jeśli tabela ta nie jest wystarczająca. 

Nazwy zakładów AAF KATEGORIA 
OPŁATA 

NOTYFIKACYJNA 

     

     

     

     

     

    

 

Diagram dostaw 

Proszę załączyć do wniosku diagram łańcuchu pochodzenia przedstawiający zaopatrzenie zakładu/ów w 
surowiec (z podaniem źródła surowca). Proszę o zaznaczenie potencjalnych miejsc gdzie może zachodzić 
mieszanie się surowca certyfikowanego i nie certyfikowanego. 

Proszę potwierdzić, że diagram jest załączony:    
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□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
dokumencie  oraz podanego powyżej adresu email przez SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (01-233), przy ulicy Bema 83 w celach marketingowych, w tym również w celu 
marketingu bezpośredniego.  

Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawie  
ich poprawienia. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

□ Wyrażam zgodę na przesyłanie i otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany powyżej przeze 
mnie adres email, informacji handlowych wysłanych przez SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (01-233), przy ulicy Bema 83, w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób i/lub 
podmiotów. 

 

 

ZAKOŃCZENIE WNIOSKU 

Podpis:   

Nazwisko:   

Stanowisko:   

Data:   

 

Koniec 

 


