Program szkolenia z zakresu wymagań FSC®, PEFC oraz EUTR

Warszawa, 9-10 maja 2018 r.
9 maja – certyfikacja FSC
Godzina
9:30
10:00

Temat
Wprowadzenie w tematykę szkolenia oraz kilka słów o NEPCon
Zasady stosowania logo FSC zgodnie z nową wersją normy FSC-STD-50-001 v 2.0

11:00

Przerwa kawowa
Podział uczestników szkolenia na grupy
Grupa początkująca*

11:30

Grupa zaawansowana*

Proces certyfikacji FSC - krok po kroku
Omówienie wymagań normy FSC-STD-40004 v 3.0, która obejmuje wymagania dla
posiadaczy certyfikatów FSC CoC

Omówienie wymagań normy
FSC-STD-40-004 v 3.0, która obejmuje
wymagania dla posiadaczy certyfikatów
FSC CoC
Zadanie praktyczne

Zadania praktyczne
13:00

Przerwa obiadowa

14:00

Wystąpienie p. Macieja Zdzieborskiego, przedstawiciela IKEA Purchasing Services
Poland Sp. z o.o. na temat polityki zakupowej Ikea

14:30

Jakie dane obejmuje baza danych FSC? Jak korzystać z niej w praktyce?

15:00

Jakie dokumenty należy przygotować do
auditu certyfikacyjnego?

Kontynuacja omówienia wymagań normy
FSC-STD-40-004 v 3.0

Na co należy zwrócić szczególną uwagę,
aby uniknąć niezgodności?

Zadanie praktyczne

Zadania praktyczne
15:45
16:00

Przerwa kawowa
Podział certyfikatów na indywidualne,
grupowe, wielooddziałowe

Wymagania dotyczące stosowania
materiałów odzyskanych w produkcji
wyrobów certyfikowanych FSC

Jakie wymagania należy spełnić, aby
korzystać z podwykonawcy w zakresie
certyfikatu?
16:30
17:30

Dyskusja, pytania oraz zakończenie

Dyskusja, pytania oraz zakończenie

Kolacja integracyjna w formie grilla dla uczestników szkolenia, możliwość
indywidualnych rozmów z pracownikami NEPCon.

www.nepcon.org

Program szkolenia z zakresu wymagań FSC®, PEFC oraz EUTR

Warszawa, 9-10 maja 2018 r.
10 maja – certyfikacja PEFC oraz
wymagania dla materiału kontrolowanego FSC i EUTR
Godzina
9:30
10:00

Temat
Wprowadzenie w tematykę szkolenia oraz kilka słów o NEPCon
Wystąpienie p. Jacka Paczuskiego, przedstawiciela Tarkett Polska Sp. z o.o. na temat
praktyki oceny dostaw i dostawców według systemu należytej staranności

10:40

Przerwa kawowa
Podział uczestników szkolenia na grupy
Grupa PEFC

11:00

Grupa Materiał kontrolowany i EUTR

Proces certyfikacji PEFC - krok po kroku
Rodzaje certyfikatów: indywidualny,
wielozakładowy
Systemy kontroli oświadczeń:
- system fizycznej segregacji,
- system procentowy
Zadania praktyczne

13:00
14:00

System Należytej Staranności
w certyfikacji FSC i wymogach prawnych
EUTR
- sposób zarządzania
- elementy systemu
- próbkowanie
- analizy ryzyka KAR (Krajowa Analiza
Ryzyka) oraz CNRA (Centralized National
Risk Assessment)
- narzędzia do samodzielnego
opracowania analiz ryzyka

Przerwa obiadowa
Zasady stosowania logo PEFC

Zgodność systemu Kontroli Pochodzenia
Produktu FSC i/lub PEFC z wymogami
prawnymi EUTR

Dokumentacja PEFC w praktyce

Różnice między importem surowca
drzewnego certyfikowanego
i niecertyfikowanego
15:30
15:45

Przerwa kawowa
Jakie dokumenty należy przygotować do
auditu certyfikacyjnego?

Kontrole prowadzone przez WIOŚ
(Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska)

Dyskusja i pytania
CITES; FLEGT; LegalSource oraz inne
certyfikaty i świadectwa w świetle
rozporządzenia EUTR
Dyskusja i pytania
16:30

Zakończenie

Zakończenie

Subscribe to the NEPCon Update

www.nepcon.org/newsletter

Miejsce szkolenia:
WARSAW PLAZA HOTEL ****
Łączyny 5, 02-820 Warszawa (4km od Lotniska im. F. Chopina)

http://www.warsawplazahotel.pl/

Koszt udziału w szkoleniu:

Cena jednostkowa
Cena dla klientów NEPCon
oraz dla firm, które
zarejestrują na szkolenie
przynajmniej 2 uczestników.

Koszt udziału w jednym dniu
szkolenia (9 lub 10 maja)

Koszt udziału w dwóch dniach
szkolenia (9 i 10 maja) - cena
obejmuje koszt jednego noclegu
w pokoju jednoosobowym wraz ze
śniadaniem

1000zł + 23% VAT/za osobę

1 700zł + 23% VAT/za osobę

850zł + 23% VAT/za osobę

1 500zł + 23% VAT/za osobę

Uczestnicy szkolenia mogą wziąć udział w jednym lub dwóch dniach szkolenia, wybierając
odpowiadającą im grupę pod względem tematyki oraz stopnia zaawansowania.
Cena zawiera materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia, obiad oraz kolację pierwszego
dnia szkolenia. Parking jest bezpłatny.
Płatności należy dokonać przed szkoleniem przelewem na podstawie wystawionej faktury.

Zgłoszenia:
Prosimy o dokonanie zgłoszenia e-mailem przez wypełnienie druku ‘zgłoszenie na szkolenie’.
Wszelkich informacji o szkoleniu udziela:
Olga Staroń, tel. +48 12 427 00 93, , e-mail: ost@nepcon.org
NEPCon Sp. z o.o., ul. Emaus 7/11, 30-201 Kraków www.nepcon.org/pl

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 20 kwietnia 2018r.
Zaświadczenia:
Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
w szkoleniu. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zostaną rozesłane do uczestników drogą
mailową, po szkoleniu.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona!
W przypadku niewystarczającej liczby chętnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania
szkolenia i zwrotu całości kosztów szkolenia zarejestrowanym uczestnikom, którzy dokonali
płatności.

Subscribe to the NEPCon Update

www.nepcon.org/newsletter

