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Program szkolenia z zakresu wymagań FSC® i PEFC™ 

Łódź, 17-18 marca 2020r. 

 

Dzień pierwszy – 17 marca 2020r.- ‘Certyfikacja FSC COC’ 

9:30 Przywitanie uczestników szkolenia oraz kilka słów o RINA Poland 

10:00 Wprowadzenie do certyfikacji FSC oraz baza danych FSC 

10:15 Rodzaje certyfikatów FSC COC: indywidualne, grupowe, wielooddziałowe 

10:45 Przerwa kawowa* 

11:00 Omówienie wymagań normy FSC-STD- 40-004 wersja 3.0 

13:00 Przerwa obiadowa  

14:00 Kontynuacja omawiania wymagań normy  

15:15 Omówienie najczęściej występujących niezgodności, zadania praktyczne 

15:30 Materiały odzyskane w produkcji FSC 

15:45 Przerwa kawowa 

16:00 Wykorzystywanie znaków towarowych FSC w praktyce zgodnie z wymaganiami normy FSC-STD-

50-001 wersja 2.0 

16:30 Czas na pytania i dyskusję 

16:45 Zakończenie szkolenia  

17:00 Wspólna obiadokolacja dla uczestników szkolenia z możliwością indywidualnych rozmów 

z prowadzącymi szkolenie 

 

*Podczas przerwy kawowej uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na dwie grupy, ze względu na 

stopień zaawansowania w tematyce szkolenia, zgodnie z deklaracją złożoną podczas zgłoszenia się na 

szkolenie.  
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Dzień drugi – 18 marca 2020r. – ‘Certyfikacja drewna kontrolowanego FSC Controlled Wood (FSC CW)’ 

oraz ‘Certyfikacja PEFC w oparciu o nowe wersje norm PEFC’ 

Grupa FSC CW: 

9:30 Przywitanie uczestników szkolenia oraz kilka słów o RINA Poland 

9:45 Wprowadzenie w tematykę drewna kontrolowanego FSC, omówienie pojęć 

10:15 Baza danych FSC z uwzględnieniem informacji na temat drewna kontrolowanego FSC CW 

10:30 Przerwa kawowa 

10:45 Omówienie wymagań normy FSC-STD-40-005 wersja 3.1 

13:00 Przerwa obiadowa 

14:00 Kontynuacja omawiania wymagań normy  

15:15 Przerwa kawowa 

15:30 Omówienie najczęściej występujących niezgodności, zadania praktyczne 

16:00 Czas na pytania i dyskusję 

16:30 Zakończenie szkolenia 

 

Grupa PEFC: 

9:30 Przywitanie uczestników szkolenia oraz kilka słów o RINA Poland 

9:45 Wprowadzenie do certyfikacji PEFC oraz baza danych PEFC 

10:15 Informacje na temat nowych standardów PEFC, których publikacja zaplanowana jest na 14 lutego 

2020r.  więcej informacji można znaleźć tutaj. 

10:30 Przerwa kawowa 

10:15 Omówienie wymagań nowej wersji normy PEFC dotyczącej kontroli pochodzenia produktu 

13:00 Przerwa obiadowa 

14:00 Kontynuacja omawiania wymagań normy  

14:45 Wykorzystanie znaków towarowych PEFC 

15:15 Przerwa kawowa 

15:30 Omówienie najczęściej występujących niezgodności, zadania praktyczne  

16:00 Czas na pytania i dyskusję  

16:30 Zakończenie szkolenia 
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Prowadzący szkolenie: 

Joanna Kurowska – Manager ds. relacji z klientami oraz audytor kontroli 

pochodzenia produktu FSC i PEFC. W branży certyfikacyjnej pracuje od 2010 

roku, ukończyła szkolenia audytorskie z zakresu FSC, PEFC, SAS COC. Na 

przełomie lat przeprowadziła wiele firm przez proces certyfikacji, w ramach 

swojej pracy prowadzi również audyty i jest ekspertem ds. znaków 

towarowych. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu zarządzania i inżynierii 

produkcji. 

 

Michał Wajnberger- Audytor kontroli pochodzenia produktu i ekspert ds. 

gospodarki leśnej z wieloletnim doświadczeniem w audytowaniu firm z branży 

drzewno-papierniczej oraz w jednostkach zarządzających lasami – w kraju i za 

granicą. Ukończył międzynarodowe szkolenia audytorów wiodących różnych 

systemów certyfikacji, w tym FSC, PEFC, SBP, SAS Farm i RSPO. Uczestniczył w 

projekcie Forest Legality Assessment Framework organizowanym przez FSC IC, 

dotyczącym tworzenia CNRA dla Polski. Posiada wyższe wykształcenie z 

dziedziny leśnictwa. 
 

Szymon Jenek - Audytor kontroli pochodzenia produktu z wieloletnim 

doświadczeniem w audytowaniu firm z branży drzewno-papierniczej. Ukończył 

międzynarodowe szkolenia audytorów wiodących różnych systemów 

certyfikacji, w tym FSC, PEFC, SAS COC, RSPO itp. W ramach dotychczasowej 

pracy zdobył również doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń na temat 

kontroli pochodzenia produktu. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu 

administracji. 

 

Marco Carena - Manager ds. Certyfikacji oraz Audytor ISO 9001. Posiada ponad 

25-letnie doświadczenie w zakresie współpracy z firmami z sektora 

motoryzacyjnego w różnych krajach, w tym we Włoszech, Tunezji, Francji oraz 

Polsce. W RINA pracuje od września 2015r., odpowiada za rozwój biznesu w 

zakresie certyfikacji dla Polski, Czech i Słowacji. 
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