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1. Wstęp
Program certyfikacji systemu zarządzania jest dokumentem dla wszystkich Organizacji
ubiegających się o certyfikację systemu zarządzania gospodarką leśną na zgodność
z wymaganiami normy krajowej PEFC PL 1003 w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
(PCBC S.A.).
O certyfikację systemu zarządzania gospodarką leśną mogą wystąpić:
1. właściciele lasów,
2. zarządcy lasów na mocy upoważnienia,
3. grupy właścicieli lasów, którzy prowadzą gospodarkę leśną zgodnie ze standardami
PEFC
Gospodarkę leśną certyfikuje się w jednym z poniższych trybów:
1. Certyfikacji indywidualnej– prowadzona jest na wniosek właściciela lasu, niezależnie od
jego wielkości;
2. Certyfikacji grupowej – dotyczy właścicieli lub grup właścicieli lasów, których sposób
zarządzania lasami jest jednolity.
Wnioskodawcą może być właściciel, zarządca, osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka
organizacyjna upoważniona przez właścicieli.
W niniejszym programie przedstawiono ogólne zasady i tryb postępowania, jakimi kieruje się
PCBC S.A. udzielając / nadzorując utrzymanie certyfikacji. Szczegółowe dokumenty i formularze
obowiązujące Klienta są dostępne na stronie internetowej www.pcbc.gov.pl lub na życzenie
Organizacji.
Niedatowane wydanie przywołanej normy/dokumentu oznacza jego ostatnie wydanie,
włącznie ze zmianami i poprawkami (z uwzględnieniem okresu przejściowego zdefiniowanego
dla danej normy/dokumentu normatywnego, jeżeli ma to zastosowanie).
2. Dokumenty zawierające wymagania dla programu
Podstawowe wymagania dla programu: PN-EN ISO/IEC 17021-1.
Specyficzne (dodatkowe) wymagania dla programu: PEFC PL 1002 Procedury certyfikacji i
akredytacji, PEFC PL 1004 Grupowa certyfikacja leśna – Wymagania, DAC-18, IAF MD 1, IAF MD
2, IAF MD 4, IAF MD 11.
Aktualne wymagania dla ubiegającego się o certyfikację systemów zarządzania gospodarką
leśną wg PEFC znaleźć można również na stronie www.pefc.pl.
3. Terminy i definicje
W programie używa się terminów / definicji / określeń podanych w normach / dokumentach
przywołanych w pkt. 2 oraz w PEFC PL 1003.
4. Proces certyfikacji
W PCBC S.A. proces certyfikacji systemu Klienta na zgodność z wymaganiami normy krajowej
PEFC PL 1003 realizowany jest w Biurze Certyfikacji Systemów Zarządzania.
Proces ten przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie DBC 14 ZASADY
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CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA - Informacja dla Organizacji, dostępnym na stronie
internetowej www.pcbc.gov.pl oraz schematem postępowania, ujętym w załącznikach
przywołanych w pkt. 5 (załączniki stanowią dokumentację wewnętrzną Biura Certyfikacji
Systemów Zarządzania i nie są udostępniane Organizacji ubiegającej się o certyfikację).

5. Załączniki:
1. Ofertowanie.
2. Przegląd i rejestracja umowy z Klientem.
3. Powołanie kompetentnego zespołu auditorów.
4. Auditowanie.
5. Weryfikowanie, zatwierdzanie raportów z auditu, podjęcie decyzji w procesie certyfikacji
początkowej / ponownej.
6. Rozliczenie procesu certyfikacji początkowej / ponownej.
7. Wystawienie certyfikatu.
8. Kwalifikowanie auditorów/ekspertów.
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