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SOLIDNY GLOBALNY PARTNER

1925 Założona w Berlinie

1990

jako zarejestrowane
stowarzyszenie

Zatwierdzona jako
organizacja testująca
pojazdy
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1960

Rozwój wszechstronnej
sieci inspekcji
we Wschodnich
Niemczech

Usługi w zakresie
inspekcji
przemysłowych
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2007

2005

Wejście na rynek
energii i przemysłu
przetwórczego

Wejście na rynek
certyfikacji produktu

2012

2009

Ekspansja na rynek
doradztwa bezpieczeństwo
organizacyjne
i procesów

Wejście na rynek testów
EMC- /urządzenia
bezprzewodowe

2016

2015

Łączenie
wiedzy o testach,
automatyki w
pojazdach
i mobilności z
Internetem

Największy
w Europie tor
do badań
samochodów
autonomicznych

2018

2017

Założenie
DEKRA Digital
GmbH w celu
opracowania
nowych
cyfrowych
modeli
biznesowych

NASZA WIZJA - GLOBALNY PARTNER NA RZECZ BEZPIECZNEGO ŚWIATA

2016

2017

2018

39,357

44,057

> 45,000

+
1,000
Dochód całkowity | w milionach euro
3,134
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2017

3,300

+
5,5%
2018

26,000,000

25,000

kontroli pojazdów
rocznie

certyfikacji
systemów p.a.

w 20 państwach
akredytowana jako
jednostka certyfikująca

WYNIKI W POLSCE (2018)
Sprzedaż

ponad 19 mln euro

Pracownicy i eksperci

ponad 450 pracowników i 750 ekspertów

Klienci
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ponad 5000
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Certyfikacja FSC i PEFC

Certyfikacja

Audyty standardów
i procesów

Co to jest FSC i PEFC
•

Certyfikaty FSC i PEFC stanowią dowód, że
produkcja, przetwarzanie i handel
drewnem oraz produktami pochodzenia
leśnego odbywa się w zgodzie z
obowiązującymi przepisami UE. Oznacza to,
że stosowane przez przedsiębiorstwo drewno
pochodzi z legalnych źródeł.

•

Certyfikacja zapewnia, że na każdym etapie
produkcji spełnione są normy dotyczące
jakości i bezpieczeństwa produkcji oraz
transparentności pochodzenia surowca.

•

Do przeprowadzenia certyfikacji uprawnione
są wyłącznie akredytowane przez ASI
(Accreditation Services International)
jednostki certyfikujące.

•

DEKRA certyfikuje wg FSC i PEFC we
współpracy z Soil Assocation Certification
Limited na bazie akredytacji ASI.
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Certyfikacja łańcucha
dostaw

Dla kogo?
•

Certyfikacja FSC i PEFC przeznaczona jest
dla przedsiębiorstw z branży drzewnej
i papierniczej:

•

Ze szkoleń FSC i PEFC może skorzystać
każda osoba zainteresowana tematyką
zrównoważonej produkcji drzewnej.
Wystarczy zapisać się na szkolenie przez
formularz rejestracyjny lub skontaktować się
z Menedżerem Regionalnym bądź z Działem
Szkoleń DEKRA

•

Zapraszamy również do skorzystania z oferty
szkoleń dedykowanych DEKRA –
przeprowadzimy szkolenie dla większej grupy
pracowników w wybranym przez Państwa
miejscu

•

Dodatkowo oferujemy audyty wybranych
procesów (np. dostawców) lub standardów
ściśle dopasowane do Państwa potrzeb
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Jak możemy Państwu
pomóc?

Proces certyfikacji

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wypełnienie danych o kliencie
Kalkulacja czasu auditu i oferta DEKRA
Podpisanie zlecenia
Umówienie terminu auditu
Przygotowanie auditu w DEKRA
Przeprowadzenie auditu w siedzibie klienta
Raport z auditu
Przesłanie rekomendacji do Soil Association
Certyfikacja
Przyznanie znaków FCS/PEFC

UWAGA: Dostęp do portalu FSC oraz
przyznanie znaków wiąże się z dodatkową opłatą
w wysokości uzależnionej od obrotów organizacji
– opłata w całości na rzecz ASI
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Na czym polega
certyfikacja?

Korzyści
•

Potwierdzenie przez niezależną jednostkę
certyfikacją, że drewno nie zostało pozyskane
na terenach zagrożonych i/lub z pogwałceniem
praw lokalnych społeczności, jest coraz
częściej wymagane przez kontrahentów i
klientów firm z branży drzewno-papierniczej
(np. niektóre duże sieci handlowe)

•

Również konsumenci coraz bardziej zwracają
uwagę na oznakowanie FSC/PEFC

•

Unia Europejska od 2002 roku za priorytetowe
uznaje zwalczanie obrotu nielegalnie
pozyskanym drewnem. Zgodnie z
Rozporządzeniem UE nr 995/2010 z 20
października 2010 roku każdy producent i
dystrybutor drewna i produktów z drewna, po
raz pierwszy wprowadzający wyroby na polski
rynek, musi wdrożyć system zasad należytej
staranności obejmujący procedury i środki
służące m.in. identyfikacji źródła pochodzenia
drewna i oceny ryzyka. Jego brak grozi
poważnymi konsekwencjami finansowymi
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Obiektywna ocena
zewnętrznej, bezstronnej
jednostki certyfikującej

DZIĘKUJEMY
ZA TROSKĘ
O
BEZPIECZEŃSTWO!

