
od godziny do godziny

nie tak

podpis kontrolera

data

Lista kontrolna dotycząca kontroli jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców

podpis osoby odpowiedzialnej w jednostce certyfikującej

podpis uczestnika systemu

(osoba odpowiedzialna)

za zgodność:

propozycja terminu:

kopię otrzymano

poważne odstępstwo (odstępstwa)

Nie zrealizowano wymagań REDcert!

rutynowa dokumentacja, ustalenie 

działań korygujących, sprawdzenie ich 

realizacji

Przekazać raport kontrolny do REDcert oraz do 

Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia (w terminie 

24h od zakończenia kontroli)  Konieczność 

dodatkowej kontroli

niewielkie odstępstwa

Wymagania REDcert zrealizowano w 

znacznym stopniu

100%

75 - 99%

bez odstępstw

Wymagania REDcert zrealizowano 

całkowicie

Konieczność dodatkowej kontroli?

działania

Brak konieczności działań 

korygujących

nazwisko kontrolera: 

 < 75 %

 lub

 KO

rodzaj kontroli:

nazwa firmy:

adres:

osoba odpowiedzialna:

numer wewnętrzny raportu kontrolnego 

organizacji kontroli

Wszystkie dane proszę wpisać czytelnie !!!

przedsiębiorstwo / zakład (zwany dalej przedsiębiorstwem):

(lub pieczęć)

numer uczestnika nazwa organizacji kontrolnej

       kontrola dodatkowa do kontroli z 

wynik kontroli zaklasyfikowanie

Wynik kontroli:

       planowa kontrola systemowa

Informacje na temat kontroli:

data kontroli:

© REDcert 

Sporządzono dnia 01.12.2013r.; Zatwierdzono dnia: 09.01.2014r.Ważne od: 15.02.2014r; wersja 04 strona 1  z 11 



zakład

nazwa, ulica, kod pocztowy, miejscowość
data kontroli

1

2

3

4

5

6

7

przedsiębiorstwo rolne,               nazwa, 

ulica, kod pocztowy, miejscowość
data kontroli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Informacje dotyczące przedsiębiorstwa

2. Zakres obowiązywania

przedsiębiorstwo:

W ramach 5-procentowej kontroli wyrywkowej skontrolowano następujące zakłady:

wizytowane przedsiębiorstwo rolne

(podać przedsiębiorstwo rolne i 

datę kontroli)

lub rozszerzyć listę!

wizytowane zakłady

(podać zakład i datę kontroli)

lub rozszerzyć listę!

W ramach 3-procentowej kontroli wyrywkowej skontrolowano następujące przedsiębiorstwa rolne:

olejarnia

4. Liczba przedsiębiorstw rolnych dostarczających biomasę:

dostawca / sprzedawca biomasy płynnej 

(produkty końcowe)

Lista kontrolna dotycząca kontroli jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców stosownie do 

rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy 

mikroprzedsiębiorstwo

dostawca / sprzedawca biomasy stałej 

(produkty wyjściowe)

3. liczba przyłączonych magazynów towarowych / silosów (zakładów):

małe przedsiębiorstwo

nabywca pierwotny (wypełnić również 3!)

zakład uszlachetniania / przedsiębiorstwo 

biopaliwowe / rafineria

lista kontrolna dotycząca kontroli jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców
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5. Ilość (t/m
3
) biomasy (stałej/płynnej/gazowej) będącej przedmiotem obrotów w minionym roku kalendarzowym:

Uwaga: Wszystkie pola są polami obowiązkowymi!!

lista kontrolna dotycząca kontroli jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców
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nazwa przedsiębiorstwa:

A B C D/ KO N/A

1

1.1

1.1.1 Czy istnieje pisemne 

zobowiązanie do 

przestrzegania wymagań 

systemowych w zakresie 

zastosowania? (np. w formie 

certyfikatu lub umowy z 

REDcert)

1.1.2 Czy istnieją umowy zawarte z 

osobami trzecimi 

(podwykonawcami, 

usługodawcami zewnętrznymi, 

brokerami) zapewniające 

przekazywanie wszelkich 

informacji niezbędnych do 

realizacji wymagań 

systemowych?

1.2 Struktura przedsiębiorstwa

1.2.1 Czy w sposób przejrzysty i na piśmie 

uregulowane zostały kwestie 

odpowiedzialności i uprawnień?

1.2.2 Czy właściwe osoby znają zakres 

swoich odpowiedzialności?

1.2.3 Czy przedsiębiorstwo powołało 

osobę odpowiedzialną za 

realizację i utrzymanie systemu 

zarządzania jakością w relacjach 

z REDcert?

1.3 Kwalifikacje i szkolenie 

personelu
1.3.1 Czy zapewniono, żeby właściwe 

osoby znały ustawowe regulacje i 

wymagania REDcert oraz 

dysponowały wiedzą 

(kwalifikacjami) niezbędnymi do 

ich realizacji?

1.3.2 Czy pracownicy przechodzą 

odpowiednie szkolenia 

(zaświadczenia)?

Legenda:

A=całkowita zgodność; B=prawie całkowita zgodność, C= jedynie częściowa realizacja wymagania 

systemowego 

D=brak realizacji wymagania systemowego, N/A=wymaganie systemowe nie ma zastosowania

data kontroli

lp kryterium/wymóg ocena uwagi/ opis sprawdzonych 

dokumentów/ ewidencje/ dokumenty

Podstawy systemowe

Ogólne wymagania systemowe

lista kontrolna dotycząca kontroli jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców
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A B C D/ KO N/A

lp kryterium/wymóg ocena uwagi/ opis sprawdzonych 

dokumentów/ ewidencje/ dokumenty

1.4 System bilansu masy

1.4.1 Czy przedsiębiorstwo 

wprowadziło odpowiedni 

system bilansu masy 

gwarantujący spełnienie 

wymagań rozporządzeń oraz 

wytycznych systemu REDcert?

1.4.2 Czy sporządzanie bilansu 

zrównoważonej biomasy odbywa 

się w dopuszczalnych ustalonych 

przez przedsiębiorstwo odstępach 

czasowych?
1.5 Dokumentacja

1.5.1 Czy sporządzanie bilansu 

zrównoważonej biomasy jest 

udokumentowane oraz czy 

obejmuje niezbędne ewidencje 

dotyczące dostarczonej biomasy, 

która w procesach 

przedsiębiorstwa została poddana 

przemianom i wydana?

1.5.2 Czy niezbędne ewidencje 

sprawdzane są pod kątem ich 

aktualności i kompletności, oraz 

czy są bezpiecznie 

przechowywane?

1.5.3 Czy ewidencje są dobrze czytelne 

oraz czy zawsze zachodzi 

zrozumiałe połączenie pomiędzy 

biomasą a ewidencjami?

1.5.4 Czy ewidencje przechowuje 

się zgodnie z obowiązującymi 

interwałami kontrolnymi oraz 

czy możliwe jest ich okazanie?

1.6 Postępowanie w przypadku 

niezgodności
1.6.1 Czy istnieje udokumentowana 

procedura postępowania z 

niezgodnościami oraz czy jest 

ona realizowana? Czy 

działania korygujące 

podejmowane są najszybciej, 

jak tylko jest to możliwe?

lista kontrolna dotycząca kontroli jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców
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A B C D/ KO N/A

lp kryterium/wymóg ocena uwagi/ opis sprawdzonych 

dokumentów/ ewidencje/ dokumenty
1.6.2 Czy sformułowane i realizowane 

są działania prewencyjne mające 

na celu uniknięcie niezgodności w 

przyszłości?

1.7 Sprawozdawczość i przekaz 

informacji

1.7.1 Czy odbiorcom 

zrównoważonej biomasy 

przekazywane są niezbędne 

dane i informacje?

1.7.2 Czy przekazując dane 

sensytywne przedsiębiorstwa 

do następnego 

przedsiębiorstwa zapewnia 

zostaje poufność danych?

2 Wymagania właściwe dla danego etapu procesu

2.1 Wymagania ogólne

2.1.1 Czy przedsiębiorstwo 

zidentyfikowało / ustaliło i 

udokumentowało kolejność 

procesów we własnym 

zakresie zastosowania?

2.2 Przyjęcie towaru

2.2.1 Czy z ewidencji wynika, kto 

przeprowadził kontrolę i 

weryfikację danych i ilości w 

momencie przyjęcia 

zrównoważonej biomasy do 

przedsiębiorstwa?

lista kontrolna dotycząca kontroli jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców
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A B C D/ KO N/A

lp kryterium/wymóg ocena uwagi/ opis sprawdzonych 

dokumentów/ ewidencje/ dokumenty
2.2.2 Czy dokumentacja dostawy 

dotyczącza każdej zakupionej 

ilości zrównoważonej biomasy 

obejmuje:

- nazwę i adres dostawcy / 

poprzedniego przedsiębiorstwa

- numer certyfikatu oraz nazwę 

systemu certyfikacji, 

- rodzaj przyjmowanej 

zrównoważonej biomasy,

- ilość zrównoważonej biomasy,

- datę przyjęcia zrównoważonej 

biomasy,

- emisję gazów cieplarnianych 

wyrażoną w gramach ekwiwalentu 

dwutlenku węgla w przeliczeniu 

na kilogram przyjętej 

zrównoważonej biomasy (w 

przypadku indywidualnych 

obliczeń lub na żądanie odbiorcy 

biomasy) LUB informację, które 

(częściowe) wartości 

standardowe, wartości NUTS II 

lub wartości szacunkowe mają 

mieć zastosowanie dla 

przyjmowanej biomasy

- kraj uprawy lub pochodzenia

2.2.3 Czy dostępne są umowy 

sprzedaży lub inne typowe dla 

branży dokumenty o charakterze 

podobnym do umów sprzedaży?

2.3 Procesy wewnątrzzakładowe (oczyszczanie i mieszanie)

2.3.1 Czy każda nowa pochodząca z 

wewnątrzzakładowego procesu 

ilość biomasy jest 

ewidencjonowana w systemie 

bilansu masy?

lista kontrolna dotycząca kontroli jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców
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A B C D/ KO N/A

lp kryterium/wymóg ocena uwagi/ opis sprawdzonych 

dokumentów/ ewidencje/ dokumenty
2.3.2 Czy zewidencjonowano 

następujące dane?

- nazwa procesu 

wewnątrzzakładowego (np. 

wyciskanie, rafinacja, mieszkanie 

w magazynie paliwowym itp.),

- ilość zrównoważonej biomasy 

wprowadzonej do procesu,

- ilość zrównoważonej biomasy 

wyprowadzonej z procesu,

- właściwe dla procesu i instalacji 

współczynniki konwersji / 

współczynniki przekształceniowe, 

straty

- emisji gazów cieplarnianych

- alokacji emisji gazów 

cieplarnianych,

- sporządzanie salda wartości 

gazów cieplarnianych

2.4 Wydanie towaru

2.4.1 Czy ewidencja obejmuje co 

najmniej następujące dane oraz 

czy przekazywane są one do 

kolejnego przedsiębiorstwa?

- numer certyfikatu i nazwę 

systemu certyfikacji,

- rodzaj wydanej zrównoważonej 

biomasy,

- datę wydania zrównoważonej 

biomasy,

- ilość zrównoważonej biomasy,

- emisję gazów cieplarnianych 

wyrażoną w gramach ekwiwalentu 

dwutlenku węgla w przeliczeniu 

na kilogram przyjętej 

zrównoważonej biomasy  (przy 

obliczeniach indywidualnych oraz 

w przypadku takiego żądania ze 

strony odbiorcy biomasy) LUB 

informację,  które (częściowe) 

wartości standardowe, wartości 

NUTS II lub wartości szacunkowe 

powinny mieć zastosowanie w 

odniesieniu do przyjętej 

zrównoważonej biomasy. 

- kraj pochodzenia lub uprawy

lista kontrolna dotycząca kontroli jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców

sporządzono dnia: 01.12.2013r; zatwierdzono dnia: 09.01.2014r.; ważna od dna 15.02.2014r; wersja 04 8 von 11



A B C D/ KO N/A

lp kryterium/wymóg ocena uwagi/ opis sprawdzonych 

dokumentów/ ewidencje/ dokumenty
2.4.2 Czy te ewidencje umożliwiają 

dokonanie połączenia z 

udokomentowanym przyjęciem 

towaru?

2.4.3 Czy wyrównanie ilości pomiędzy 

przyjęciem a wydaniem towaru 

jest przekonywujące?

3 Wymagania typowe dla 

danego etapu

3.1 naywca pierwotny        entfällt

3.1.1 Czy nabywca pierwotny dokonał 

weryfikacji oświadczeń własnych 

przedsiębiorstw rolnych pod 

kątem ich racjonalności i 

kompletności?

3.1.2 Czy możliwe jest zrozumiałe 

przyporządkowanie biomasy 

do konkretnego 

przedsiębiorstwa rolnego?

Czy istnieje dokumentacja 

dotycząca miejsca uprawy 

biomasy?

3.2
Pozostałe jednostki 

łącznikowe

(olejarnie, instalacje do 

estryfikacji, do 

uwodorniania, do produkcji 

bioetanolu i biogazu)

        niedotyczy

3.2.1 Czy w momencie wystawiania 

poświadczeń zrównoważonego 

rozwoju spełnione są wytyczne 

wynikające z rozporządzeń w 

sprawie zrównoważonego 

rozwoju?

3.2.2 Czy wystawione poświadczenia 

są poprawne i kompletne? Czy są 

zgodne z podanym wzorem?

3.2.3 Czy poświadczenia 

zrównoważonego rozwoju oraz 

wszystkie dokumenty niezbędne 

do sporządzenia tych 

poświadczeń są przechowywane 

przez okres nie mniej niż 10 lat?

lista kontrolna dotycząca kontroli jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców
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A B C D/ KO N/A

lp kryterium/wymóg ocena uwagi/ opis sprawdzonych 

dokumentów/ ewidencje/ dokumenty
3.2.4 Czy ostatnia jednostka 

łącznikowa dokonuje obliczeń 

potencjału emisji gazów 

cieplarnianych? C

Czy te obliczenia są kompletne 

i zrozumiałe?

Czy na żądanie zostaną 

udostępnione wszystkie 

niezbędne ewidencje?

3.3 Dostawcy zlokalizowani za 

ostatnią jednostką 

łącznikową (certyfikacja 

       niedotyczy

3.3.1 Czy dla każdej dostawy biomasy 

po ostatniej jednostce łącznikowej 

wystawione zostaje częściowe 

poświadczenie zrównoważonego 

rozwoju?

3.3.2 Czy system bilansu masy 

dostawcy zapewnia 

prawidłowy transfer danych z 

otrzymanych już poświadczeń 

zrównoważonego rozwoju 

(zarówno w kwestii podziału, 

jak i zmieszania biomasy)? 

obliczenie wyników audytu A B C D N/A KO (brak dopuszczenia)

liczba ocen 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

max. Punktzahl

suma wszystkich ocen (bez wycen N/A) 0

wynik kontrolny % (suma wszystkich 

punktów podzielona przez maksymalną 

liczbę punktów * 100)

lp.

( A=20 Pt., B=15 Pt., C=5 Pt., D=0 Pt., 

N/A=0 Pt., KO = brak dopuszczenia)

suma wszystkich punktów

wynik kontrolny w %

0

#DIV/0!

0

lista kontrolna dotycząca kontroli jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców
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plan działań

B C
D/K

O
data

wynik

(spełnia / nie 

spełnia)

ustalone działania 

korygujące

termin na 

ich 

realizację

sprawdzenie przez audytora 

realizacji działań korygujących

lp
kryterium/        

wymóg

ocena

uwagi

Plan działań
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