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1 Zarządzanie integralnością w systemie REDcert  

System zarządzania integralnością spółki Gesellschaft zur Zertifizierung nachhaltiger 

Biomasse mbH (dalej: operator systemu lub REDcert GmbH lub REDcert) przyczynia się 

bezpośrednio do wzmocnienia i zabezpieczenia systemu REDcert EU jako systemu 

certyfikacji w zakresie wdrażania dyrektywy 2018/2001/WE (dalej: RED II). Zarządzanie 

integralnością w systemie REDcert-EU jest rozumiane jako całość działań lub środków, 

które budują zaufanie do systemu REDcert-EU, jego wiarygodności i jakości, poprzez 

zgłaszanie i/lub ściganie zachowań niezgodnych z systemem oraz poprzez badanie innych 

niepożądanych incydentów. 

Obejmuje to zarówno możliwości oceny poszczególnych wymogów (stopień spełnienia) w 

ramach systemu, jak i środki mające na celu promowanie przejrzystości i akceptacji w 

stosunku do wszystkich zainteresowanych stron. 

Celem zarządzania integralnością jest osiągnięcie najlepszego możliwego połączenia 

nadzoru i odpowiedzialności wśród zainteresowanych stron w zakresie wdrażania wymogów 

systemu, przy jednoczesnym utrzymaniu zaufania do systemu REDcert-EU i wiarygodności 

tego systemu certyfikacji wśród wszystkich zainteresowanych stron. 

 

1.1 Przejrzystość w ramach systemu certyfikacji REDcert 

Ciągłe doskonalenie (np. zgodnie z normą ISO 9000:2015-11) spełniania podstawowych 

wymogów systemu wpływa nie tylko na jakość weryfikacji dokonywanej przez uczestnika 

systemu. Do tych wymogów systemu należą: 

➢ dostępność  

➢ przejrzystość/klarowność  

➢ identyfikowalność/prawdopodobieństwo  

➢ ochrona przed manipulacją  

➢ wiarygodność/niezawodność  

➢ solidność  
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Aby spełnić wymogi ustawodawcy w zakresie przejrzystości, ale co ważniejsze, nasze 

własne standardy dotyczące utrzymania integralności systemu certyfikacji, operator 

systemu przestrzega różnych zasad, na przykład: 

➢ przejrzystość w zakresie przedstawiania systemu 

➢ przejrzystość w zakresie członkostwa w systemie  

➢ przejrzystość w zakresie zarządzania systemem  

➢ przejrzystość w zakresie certyfikacji 

➢ zapewnienie integralności systemu i zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu 

systemu i oszustwom  

➢ ciągłe doskonalenie 

W wyniku różnych podjętych środków, takich jak zapobieganie, monitorowanie, korekta 

lub sankcje, istnieją wymogi lub możliwości, które operator systemu bierze pod uwagę 

podczas zarządzania systemem REDcert-EU. Zapewnia to ciągłe doskonalenie, między 

innymi w odniesieniu do przydatności, adekwatności i skuteczności systemu certyfikacji. 

Środki, które przyczyniają się do przejrzystości wymaganej przez ustawodawcę, zostały 

opisane w sekcji 6. 

 

1.2 Struktura systemu zarządzania integralnością REDcert 

Aby utrzymać integralność systemu, operator systemu wprowadził w ramach 

zarządzania integralnością podsystemy, które są aktywowane w zależności od zdarzenia. 

W przypadku operatora systemu obejmuje to: 

➢ system zarządzania zgodnością regulacyjną (zob. sekcja 3) 

➢ system zarządzania skargami (zob. sekcja 4) 

➢ system zarządzania sankcjami (zob. sekcja 5) 
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REDcert integrity management system Zarządzanie integralnością w systemie 
REDcert 

Compliance management system System zarządzania zgodnością 
regulacyjną 

Complaint management system System zarządzania skargami 

Sanction management system System zarządzania sankcjami 

Rysunek 1: Struktura systemu zarządzania integralnością REDcert 

 

Ponadto operator systemu ustanowił skuteczne działania w ramach systemu certyfikacji 

REDcert w celu zmniejszenia potencjału ryzyka wystąpienia w systemie nieprawidłowości, 

naruszeń, nadużyć i oszustw oraz skutecznego przeciwdziałania porównywalnym 

zjawiskom. Obejmują one: 

➢ analizy ryzyka 

➢ działania monitorujące 

➢ środki zapobiegawcze 

➢ kontrole 

 

1.2.1 Analiza ryzyka 

Analiza ryzyka obejmuje ogólnie wszystkie działania prowadzone w celu oceny, 

oszacowania i priorytetyzacji ryzyk. Podstawowym celem analizy ryzyka w ramach systemu 

REDcert-EU jest systematyczna identyfikacja i ocena ryzyk, które mogłyby zagrozić 

integralności systemu certyfikacji. Wynik tej analizy stanowi podstawę do podjęcia środków 

zapobiegawczych, monitorujących, korygujących lub nawet sankcyjnych, w tym ich 

odpowiedniej częstotliwości i/lub intensywności. Dzięki temu system REDcert może 

wzmocnić swoje działania w zakresie monitorowania i kontroli, aby zapewnić wdrożenie 

wymogów dyrektywy (UE) 2018/2001 oraz wymogów specyficznych dla systemu z 

możliwie najwyższym poziomem pewności.  
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1.2.2 Monitorowanie 

Termin „monitorowanie” jest używany w wielu kontekstach i oznacza „śledzenie”. Termin 

ten oznacza ogólnie wszystkie działania, które mają na celu ustalenie, czy strony 

zainteresowane systemem REDcert-EU postępują w sposób uczciwy. 

W systemie REDcert-EU termin „monitorowanie” odnosi się głównie do gromadzenia i oceny 

informacji związanych z przestrzeganiem wymogów systemu. Jest to instrument mający 

na celu zapewnienie integralności systemu. 

 

 

Requirements (REDcert scheme principles)  Wymagania (zasady systemu REDcert)  

Certification body  Jednostka certyfikująca  

Registration Rejestracja 

Certification  Certyfikacja  

Scheme participant  Uczestnik systemu  

Auditor  Audytor  

Documentation (REDcert database)  Dokumentacja (baza danych REDcert)  

1. Risk management  Zarządzanie ryzykiem  

2. Monitoring  Monitorowanie  

3. Preventive measures Środki zapobiegawcze 

4. Inspection measures Środki kontroli 

Audit  Audyt  

Implementation (REDcert inspection 
system)  

Wdrożenie (system kontroli REDcert)  

Rysunek 2: Zarządzanie integralnością systemu REDcert – model monitorowania 
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1.2.3 Środki zapobiegawcze 

W oparciu o odpowiednie normy ISO dotyczące zarządzania jakością, operator systemu 

podejmuje środki zapobiegające postępowaniu lub działaniom niezgodnym z wymogami 

systemu, które mają na celu zapobieżenie wystąpieniu tych lub innych niepożądanych 

zdarzeń, a tym bardziej systematyczną eliminację przyczyn tych zdarzeń. To, czy środek 

zapobiegawczy, który ma zostać podjęty, jest właściwy, czy nie, określa się na podstawie 

ryzyka. Identyfikacja i ocena niepożądanych zdarzeń oraz wszelkie podjęte środki są 

dokumentowane.  

Takie podejście przyczynia się do:  

➢ utrzymania integralności systemu REDcert-EU 

➢ zapobiegania lub ograniczania niezgodności, które mogłyby zagrozić systemowi 

certyfikacji 

➢ wprowadzania ulepszeń, na przykład związanych z optymalizacją systemu, jego 

dalszego rozwoju przez operatora systemu i jego właściwego wdrożenia przez 

użytkowników systemu. 

 

1.2.4 Środki kontroli 

W celu zapewnienia zrównoważonej produkcji i wykorzystania biomasy, wszystkie 

podmioty gospodarcze w całym łańcuchu wartości muszą być kontrolowane. Jednostki 

certyfikujące zatwierdzone i zarejestrowane przez operatora systemu przeprowadzają 

kontrole w celu określenia zgodności z wymogami systemu w całym łańcuchu 

produkcji, przetwarzania i dostaw. W celu przeprowadzenia kontroli i certyfikacji 

podmiotu gospodarczego muszą być spełnione/stworzone następujące warunki: 

1. Podmiot gospodarczy dokonał rejestracji. (W tym przypadku środek monitorowania 

polega na sprawdzeniu dostarczonych informacji, w szczególności w odniesieniu do 

„innych” działań związanych z certyfikacją i zmianą nazwy przedsiębiorstwa w celu 

zapobiegania przechodzeniu z jednego systemu do drugiego, co jest celem 

ostatecznym).  

2. Podmiot gospodarczy podpisał umowę uczestnictwa w systemie (oznacza to, że jego 

dane zostały wprowadzone do bazy danych REDcert. Jest to jedyny sposób, w jaki 

podmiot gospodarczy jest uprawniony do uzyskania certyfikatu REDcert).  
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3. Podmiot gospodarczy wyznaczył jednostkę certyfikującą REDcert do 

przeprowadzenia certyfikacji REDcert-EU. (Jednostka certyfikująca wysyła prawnie 

wiążącą deklarację do operatora systemu). 

4. Operator systemu oczekuje, że podmiot gospodarczy zainteresowany certyfikacją 

REDcert-EU uzyskał informacje na temat wymogów systemu, które musi spełnić 

przed przeprowadzeniem kontroli (audytu) przez jednostkę certyfikującą. 

(Informacje o tych wymogach są dostępne dla podmiotu gospodarczego na stronie 

internetowej operatora systemu). 

Proces kontroli i certyfikacji składa się z następujących etapów: 

1. Zaangażowana jednostka certyfikująca przeprowadza wstępny audyt operacji 

(kontrola na miejscu i ocena spełnienia wymogów systemu). 

2. Jednostka certyfikująca sporządza sprawozdanie z audytu i zapisuje go w bazie 

danych REDcert. 

3. Operator systemu sprawdza wyrywkowo przedłożone sprawozdania. 

4. Jednostka certyfikująca wydaje certyfikat zgodności (certyfikat lub certyfikat 

kontroli) i wprowadza dane certyfikatu do bazy danych REDcert. Wszystkie 

certyfikaty zgodności są publikowane na stronie www.redcert.org. 

 

2 Zarządzanie integralnością systemu 

Charakter niezgodności z wymogami systemu REDcert-EU lub rodzaj innych niepożądanych 

zdarzeń determinuje wejście do odpowiedniego podsystemu systemu zarządzania 

integralnością. 
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REDcert integrity management system Zarządzanie integralnością w systemie 
REDcert 

Compliance management system System zarządzania zgodnością 
regulacyjną 

Complaint management system System zarządzania skargami 

Sanction management system System zarządzania sankcjami 

Tip  Wskazówka  

Complaint  Skarga  

Non-conformity  Niezgodność   

Rysunek 3: System zarządzania integralnością REDcert – przepływ pracy poszczególnych 

podsystemów (start) 

Na przykład 

➢ Wskazówki przekazywane np. przez krajowe lub międzynarodowe władze i 

organizacje, podmioty gospodarcze lub jednostki certyfikujące, jak również poprzez 

wewnętrzne działania monitorujące REDcert są przeglądane w systemie 

zarządzania zgodnością regulacyjną (zob. sekcja 3). 

➢ Skargi pochodzące na przykład od krajowych lub międzynarodowych władz i 

organizacji, ale także od podmiotów gospodarczych lub jednostek certyfikujących są 

rozpatrywane w systemie zarządzania skargami (zob. sekcja 4). 

➢ Niezgodności wykryte podczas audytów są przekazywane do systemu 

zarządzania sankcjami (zob. sekcja 5). 

Niezgodności w tym kontekście to oceny KO wystawione interfejsom, przy czym 

ocena KO wystawiona producentowi lub punktowi zbiórki jest wyjątkiem od tej reguły. 

Wszystkie zgłoszenia muszą mieć formę pisemną w celu dalszego rozpatrywania i mogą 

być składane anonimowo do operatora systemu. Formularz kontaktowy jest dostępny w 

tym celu na stronie www.redcert.org. Możliwy jest również bezpośredni kontakt z 

pracownikiem REDcert. Wszystkie dane kontaktowe są publicznie dostępne na stronie 

www.redcert.org. 

Skargi i zastrzeżenia składane do REDcert muszą spełniać następujące kryteria: 

➢ Powód skargi lub zastrzeżenia jest dobrze uzasadniony i nie jest nieistotny. 

➢ Adresatem skargi lub zastrzeżenia jest REDcert GmbH. 

➢ Skargi i zastrzeżenia muszą być jasno określone jako takie. 

➢ Jeżeli zastrzeżenie lub skarga jest skierowana przeciwko działaniom lub decyzji 

jednostki certyfikującej, należy najpierw zastosować wszystkie procedury składania 

skarg i zastrzeżeń obowiązujące w danej jednostce certyfikującej. Dopiero po 

http://www.redcert.org/
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zakończeniu tych procedur na podstawie pisemnej decyzji można skontaktować się z 

REDcert. 

➢ Skargi i zastrzeżenia muszą być składane na piśmie i muszą zawierać podstawowe 

informacje o inicjatorze skargi, w tym nazwisko zgłaszającego i nazwę i organizacji, 

w celu uwzględnienia ewentualnego konfliktu interesów. Jeżeli inicjator skargi 

zamierza zachować anonimowość w trakcie dalszego procesu, musi to zaznaczyć w 

momencie składania skargi i przedstawić uzasadnione wyjaśnienie tej prośby. 

➢ Złożonej skardze lub zastrzeżeniu musi towarzyszyć dokumentacja, która 

szczegółowo przedstawia fakty sprawy w taki sposób, aby każda bezstronna osoba 

lub strona mogła wyrobić sobie jasny pogląd i zrozumieć zaistniałą sytuację. 

Dokumentacja uzupełniająca powinna zawierać podsumowanie problemów i 

wskazanie odpowiednich zainteresowanych stron. 

Wszystkie wymienione powyżej rodzaje zgłoszeń mogą skutkować podjęciem działań 

monitorujących, zapobiegawczych, korygujących i/lub sankcyjnych (np. audyty specjalne 

lub oceny integralności przeprowadzane przez REDcert). 

 

3 System zarządzania zgodnością regulacyjną 

System certyfikacji REDcert gwarantuje, że certyfikacja w zakresie zrównoważonego 

rozwoju w ramach RED II jest realizowana zgodnie z prawem w odniesieniu do biomasy w 

całym łańcuchu produkcji, przetwarzania i dostaw biopaliw, biopaliw ciekłych i paliw z 

biomasy. 

Kontrole przeprowadzane w ramach procesu certyfikacji służą systematycznemu 

monitorowaniu wszystkich uczestników systemu i są głównym narzędziem identyfikacji 

naruszeń systemu. 

Wymogi prawne można podzielić na następujące grupy/tematy ze względu na potencjalne 

ryzyko ewentualnej niezgodności regulacyjnej: 

a) wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju w zakresie produkcji/zbierania i 

wykorzystania biomasy do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, z 

uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych i podstawowych 

standardów społecznych 

b) wymogi dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i metody obliczeń 

c) wymogi dotyczące weryfikowalnej identyfikowalności i bilansowania masy w celu 

zapewnienia dowodu pochodzenia biomasy w całym łańcuchu produkcji i dostaw 
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Oprócz tych wymogów, REDcert definiuje wymogi systemowe 

d) dla jakości dokumentacji oraz  

e) dla łańcucha produktów (łańcuch nadzoru), w szczególności dla monitoringu i 

certyfikacji zaangażowanych przedsiębiorstw. 

Wszystkie powyższe wymogi są szczegółowo sformułowane w odpowiednich dokumentach 

systemu (zasady systemu). 

REDcert ustanowił procesy, które służą promowaniu przejrzystości systemu, a tym samym 

zapewnieniu zgodności regulacyjnej. Dwa poniższe schematy przedstawiają przykłady 

procesów związanych ze środkami zapobiegawczymi, które należy podjąć, gdy potencjalny 

uczestnik systemu lub potencjalna jednostka certyfikująca staje się członkiem systemu 

(np. w celu zapobiegania przechodzeniu z jednego systemu do drugiego). 

 

 



Zasady systemu dotyczące zarządzania integralnością 
 

 

© REDcert GmbH    13  

 

Registration via online portal Rejestracja przez portal internetowy 

Data complete and correct? Czy dane są kompletne i poprawne? 

Yes/ no Tak/nie 

Pre-certifications? Certyfikacje wstępne? 

Direct inspection at the economic operator? Kontrola bezpośrednia u podmiotu 
gospodarczego?  

Scheme inspection  Kontrola systemowa  

Result negative? Wynik negatywny? 

Contact cooperating? Kontakt współpracuje? 

Violation? Naruszenie? 

Indirect inspection through monitoring Kontrola pośrednia poprzez monitoring 

Position and consent Stanowisko i zgoda 

Cancellation / rejection Unieważnienie / odrzucenie 

Cooperation scheme operator / certification 
body 

Operator systemu współpracy / jednostka 
certyfikująca 

Major non-conformity  Poważna niezgodność  

Rysunek 4: Środki zapobiegawcze podejmowane, gdy potencjalny uczestnik systemu 

rejestruje się w systemie 
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Request for application forms Prośba o udostępnienie formularzy 
aplikacyjnych 

Review of application documentation Przegląd dokumentacji aplikacyjnej 

Documentation complete? Dokumentacja kompletna? 

Request for complete documentation Prośba o kompletną dokumentację 

Yes / no Tak / nie 

Documentation technically appropriate and 
correct? 

Dokumentacja technicznie odpowiednia i 
poprawna? 

Request for technically appropriate and 
correct documentation 

Prośba o technicznie właściwą i poprawną 
dokumentację 

Auditor approval / registration applied for?  Złożono wniosek o zatwierdzenie / 
rejestrację audytora?  

Request to apply for auditor approval / 
registration 

Prośba o złożenie wniosku o zatwierdzenie 
/ rejestrację audytora 

Contact cooperating? Kontakt współpracuje? 

Rejection  Odrzucenie  

Is the certification body accredited? Czy jednostka certyfikująca jest 
akredytowana? 

Request for proof of accreditation  Prośba o dowód akredytacji  

Train-the-trainer „Szkolenie szkolącego” 

Disseminator  Rozpowszechniacz  

Training / courses Szkolenia / kursy 

Approval / registration as certification body  Zatwierdzenie / rejestracja jako jednostka 
certyfikująca  

Rysunek 5: Środki zapobiegawcze, gdy potencjalna jednostka certyfikująca przystępuje do 

systemu 
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4 System zarządzania skargami 

„Skarga” to oświadczenie zainteresowanej strony, które wyraża niezadowolenie i jest 

związane z roszczeniem wobec operatora systemu.  

Skargi są skierowane przeciwko decyzjom/wnioskom operatora systemu lub jego jednostek 

certyfikujących, które w opinii inicjatora skargi są niesłuszne i oparte na domniemaniach 

w sprawie naruszeń zasad systemu. W szczególności mogą to być negatywne opinie na 

temat kontroli REDcert, sprawozdań z audytu, certyfikatów REDcert lub innych faktów. 

REDcert stworzył w tym celu system zarządzania skargami. 

Każda skarga skierowana do REDcert jest przyjmowana, analizowana i śledzona, jak 

pokazano na rysunku 6. Potencjalnymi inicjatorami skarg mogą być np. 

➢ uczestnicy systemu lub jednostki certyfikujące 

➢ właściwe urzędy Komisji Europejskiej 

➢ właściwe organy i urzędy krajowe 

➢ organizacje pozarządowe (NGO) 

Proces składania skarg jest zasadniczo poufny, tj. ani inicjator skargi, ani strona lub strony, 

których dotyczy skarga, nie są ujawniane stronom trzecim w trakcie postępowania 

prowadzonego przez operatora systemu, chyba że wymaga tego prawo, na przykład 

właściwym organom. Poszczególne kroki w procesie składania skargi są starannie 

dokumentowane przez operatora systemu. 

Osoba, która wniosła skargę – o ile nie została ona złożona anonimowo – jak również 

wszelkie inne zaangażowane strony (np. właściwe organy lub Komisja Europejska) są 

informowane o wynikach postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi. 

W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń systemu w wyniku procedury składania 

skarg, są one monitorowane w taki sam sposób, jak audyty REDcert w ramach systemu 

zarządzania sankcjami (zob. sekcja 5). 

Systematyczne zarządzanie dokumentacją i skargami przyczynia się do wzmacniania 

integralności i jakości systemu REDcert-EU. 

REDcert prowadzi rejestr wszystkich skarg i jest zobowiązany do przedstawienia ich 

podsumowania Komisji w ramach rocznego procesu sprawozdawczego ze względu na 

wymogi przejrzystości. 
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1 Complaint discussion  1 Omówienie skargi  

2 Receipt and 1. Analysis of the facts  2 Odbiór i 1. Analiza faktów  

3 Facts of the case clear ? 3 Czy fakty w sprawie są jasne? 

4 Further enquiry of complaint initiator  4 Dalsze postępowanie wyjaśniające z 
inicjatorem skargi  

Complaint initiator anonymous? Inicjator skargi anonimowy? 

5 Confirmation of receipt  5 Potwierdzenie odbioru  

6 Definition of measures 6 Określenie środków 

7 Implement defined measures 7 Wdrożenie określonych środków 

8 Evaluation of the findings 8 Ocena ustaleń 

No further processing of complaint  Zaprzestanie dalszego rozpatrywania skargi  

9 Reason for complaint eliminated? 9 Wyeliminowano przyczynę złożenia 
skargi? 

Initiation of sanction proceedings  Wszczęcie postępowania sankcyjnego  

Reporting  Sprawozdawczość  

Complaint initiator  Inicjator skargi  

Other parties, if applicable  Inne strony, jeżeli dotyczy  

Complete process  Zakończenie procesu  

Rysunek 6: Schemat procesu składania skarg 
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Szczegółowy przebieg procesu przedstawiony na powyższym schemacie wygląda 

następująco:  

① Następujące kanały komunikacji są do dyspozycji osoby zamierzającej złożyć skargę 

do operatora systemu: e-mail, faks, list pocztowy. Co najważniejsze, chcielibyśmy jeszcze 

raz podkreślić możliwość anonimowego kontaktu z nami poprzez stronę internetową 

REDcert. 

② Operator systemu decyduje, czy zgłoszenie spełnia definicję skargi. Jeżeli tak, operator 

systemu dokumentuje otrzymanie skargi i tworzy odpowiednie sprawozdanie z postępu 

prac, w którym wszystkie inne środki lub wydarzenia związane ze skargą są chronologicznie 

wpisane i powiązane z odpowiednimi informacjami i dokumentami uzupełniającymi.  

W ramach wstępnej analizy skargi systematycznie ustala się i dokumentuje następujące 

dane: 

➢ inicjator skargi (wraz z danymi kontaktowymi, jeżeli są znane) 

➢ powód skargi (informacje na temat zaangażowanych przedsiębiorstw, rodzajów i 

ilości biomasy lub biopaliw/biopłynów/paliw z biomasy, okresy czasu i inne 

informacje) 

➢ możliwe przyczyny skargi (o ile można to ustalić z pewnością w danym momencie) 

➢ potencjalne znaczenie skargi w odniesieniu do integralności systemu REDcert 

➢ ewentualne konflikty interesów (jeżeli są znane) 

③ Operator systemu bada i dokumentuje, czy złożona skarga jest na tyle znacząca w 

odniesieniu do powyższych kryteriów, że konieczne jest podjęcie dalszych działań. 

④ Jeżeli skarga nie jest wystarczająco jasna, operator systemu kontaktuje się z 

inicjatorem skargi i podejmuje próbę uzyskania brakujących informacji z perspektywy 

inicjatora skargi. Jeżeli skarga została złożona anonimowo i nie można jej dokładniej 

wyjaśnić, ponieważ nie ma osoby kontaktowej, proces składania skargi zazwyczaj kończy 

się na tym etapie. 

⑤ Jeżeli skarga jest wystarczająco merytoryczna i przekonująca, inicjator skargi – 

jeżeli jest znany – otrzyma w ciągu pięciu dni roboczych pismo potwierdzające otrzymanie 

skargi i zapewniające go, że skarga będzie dalej badana i że zostaną mu przekazane 

informacje o przebiegu procedury. 

⑥ Operator systemu określa środki mające na celu trwałe wyeliminowanie przyczyny 

skargi i jej powodów. 
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⑦ Przyczyna skargi musi zostać wyjaśniona i wyeliminowana przez daną osobę (np. 

uczestnika systemu lub jednostkę certyfikującą). 

⑧ Operator systemu dokonuje przeglądu skarg składanych przez osobę inicjującą skargę 

lub bezpośrednio sprawdza wdrożenie i skuteczność środków określonych przez daną osobę 

lub zidentyfikowanych przez operatora systemu.  

⑨ Jeżeli ocena skuteczności środków (np. wynik kolejnej kontroli) nie jest zadowalająca, 

rozpoczyna się nowy cykl środków (zob. ⑥) zgodnie z cyklem PDCA (Plan-Do-Check-Act 

- planuj-wykonaj-sprawdź-działaj), aż do trwałego wyeliminowania przyczyny skargi. 

⑩ Przed zakończeniem procedury tworzone jest sprawozdanie podsumowujące. 

 

5 System zarządzania sankcjami 

System certyfikacji biomasy produkowanej w sposób zrównoważony jest zobowiązany do 

posiadania środków, które są inicjowane w przypadku, gdy jednostka certyfikująca 

stwierdzi, że podmiot gospodarczy uczestniczący w systemie certyfikacji nie spełnia lub 

przestał spełniać wymogi określone w odpowiednich dyrektywach lub rozporządzeniach lub 

dodatkowe wymogi systemu certyfikacji. 

Niezgodności w sposobie stosowania systemu certyfikacji REDcert przez uczestnika 

systemu mogą być zidentyfikowane na różne sposoby, w szczególności poprzez 

➢ audyt przeprowadzony przez odpowiedzialną neutralną jednostkę certyfikującą lub 

➢ audyt specjalny przeprowadzony przez audytora na zlecenie operatora systemu. 

Ostatecznym celem systemu zarządzania sankcjami REDcert jest skuteczne karanie 

udowodnionych naruszeń systemu (z wyjątkiem certyfikacji wstępnych). Eskalacja 

środków sankcyjnych obejmuje ostrzeżenia, upomnienia (ewentualnie w połączeniu z karą 

umowną) oraz nadzwyczajne i natychmiastowe rozwiązanie umowy uczestnictwa w 

systemie REDcert. Jest to opisane bardziej szczegółowo w sekcji 6. 

W przypadku niezgodności (< 75% i/lub ocena(y) KO), które zostały wykryte podczas 

powyższych audytów (z wyjątkiem certyfikacji wstępnych) i nie gwarantują integralności 

systemu, niezależny komitet doradczy decyduje o możliwych sankcjach. Członkowie 

Komitetu ds. Sankcji są powoływani przez walne zgromadzenie operatora systemu i 

mogą zostać przez to zgromadzenie odwołani. Sposób działania Komitetu ds. Sankcji, tj. 

jego obowiązki i funkcje, jest określony w regulaminie i realizowany na podstawie umowy 

ramowej z wyznaczonymi członkami. 
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Członkowie muszą posiadać doświadczenie w sektorach certyfikowanych przez REDcert, 

ale nie mogą być narażeni na potencjalny konflikt interesów wynikający z przeszłej lub 

obecnej działalności zawodowej. Przewodniczący Komitetu ds. Sankcji musi być 

prawnikiem posiadającym kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji sądowniczych. Takie 

połączenie zapewnia, że naruszenia systemu REDcert-EU są rozpatrywane zgodnie z 

wymogami technicznymi i prawnymi, bez ryzyka konfliktu interesów. 

 

6 Środki 

6.1 Środki mające na celu zapewnienie integralności systemu 

6.1.1 Przejrzystość w zakresie przedstawiania systemu 

REDcert obszernie informuje zainteresowane strony (potencjalnych użytkowników 

systemu, media, stowarzyszenia i specjalne grupy interesów) o treści i wymogach systemu 

certyfikacji. Wszystkie zatwierdzone dokumenty systemu wymagane do jego wdrożenia i 

monitorowania są dostępne na stronie www.redcert.org. Ponadto, REDcert dostarcza 

narzędzia i materiały informacyjne uczestnikom systemu oraz jednostkom certyfikującym, 

które dla nich pracują. Zainteresowane strony i władze mają więc w każdej chwili możliwość 

wglądu do tych dokumentów oraz śledzenia aktualnego stanu systemu poprzez 

otrzymywanie bezpłatnego biuletynu informacyjnego. 

 

6.1.2 Przejrzystość w zakresie członkostwa w systemie 

REDcert zawiera pisemne umowy z uczestnikami systemu (podmiotami gospodarczymi) 

oraz z jednostkami certyfikującymi działającymi w systemie REDcert-EU. Umowy te jasno 

określają prawa i obowiązki poszczególnych stron.  

Umowy te zapewniają, że wymogi systemu certyfikacji:  

a) są wiążące w ich stosowaniu  

b) są weryfikowalne i przejrzyste  

c) mogą być, w razie potrzeby, egzekwowane za pomocą środków prawnych 

Umowy są starannie skonstruowanymi standardowymi dokumentami. Nie zawiera się 

indywidualnych umów odnoszących się do wymogów systemu. 

 

http://www.redcert.org/
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6.1.3 Przejrzystość w zakresie zarządzania systemem 

Operator systemu wykorzystuje do zarządzania systemem certyfikacji bazę danych, która 

dokumentuje  

➢ wszystkich uczestników systemu, w tym wszystkie zależne zakłady operacyjne 

każdego zarejestrowanego członka systemu 

➢ wszystkie przeprowadzone audyty (dokumentacja certyfikacyjna) niezależnie od ich 

wyniku 

➢ wszystkie środki sankcyjne 

Zarząd systemu jest w stanie zawsze udzielić zainteresowanym stronom informacji na 

temat statusu uczestników systemu REDcert, audytów i sankcji. 

 

6.1.4 Przejrzystość w zakresie certyfikacji 

Aby umożliwić wszystkim podmiotom gospodarczym przejrzysty i odporny na manipulacje 

przegląd wszystkich certyfikatów zgodności wydanych w ramach systemu 

REDcert – ważnych, wygasłych i zawieszonych – baza danych REDcert publicznie 

udostępnia te certyfikaty online wraz ze szczegółowymi informacjami na temat ważności i 

zakresu stosowania (www.redcert.org). 

 

6.1.5 Zapewnienie integralności systemu i zapobieganie niewłaściwemu 

wykorzystaniu systemu i oszustwom 

REDcert posiada skuteczne procesy redukujące potencjalne ryzyka naruszenia zasad 

systemu, jego niewłaściwego użycia i oszustwa oraz skutecznie zwalczające tego typu 

tendencje. 

 

Proces rejestracji dla nowych, potencjalnych uczestników systemu 

Każdy potencjalny uczestnik systemu musi ujawnić podczas rejestracji, czy i w jakim 

zakresie był już lub jest nadal uczestnikiem innego systemu certyfikacji. Ponadto należy 

wskazać powód zmiany systemu, a w przypadku wykluczenia z systemu z powodu 

naruszeń, operator systemu ma prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat 

przedmiotowych naruszeń od poprzedniego i aktualnego systemu certyfikacji. Te warunki 

wstępne mają na celu zapobieganie przechodzeniu z jednego systemu do drugiego. 

http://www.redcert.org/
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Systematyczne monitorowanie bilansów gazów cieplarnianych oraz ograniczeń 

emisji gazów cieplarnianych zadeklarowanych w certyfikatach zrównoważonego 

rozwoju 

Operator systemu przewiduje ścisłą współpracę z władzami krajowymi w celu 

systematycznego monitorowania bilansów gazów cieplarnianych i ograniczeń w emisji 

gazów cieplarnianych zadeklarowanych w dowodach zrównoważonego rozwoju. 

 

Chroniona marka REDcert 

Gesellschaft zur Zertifizierung nachhaltiger Biomasse mbH jest właścicielem znaku 

usługowego o tej samej nazwie zarejestrowanego w Europejskim Urzędzie Znaków 

Towarowych. Znak ten może być używany wyłącznie przez uczestników systemu i uznane 

jednostki certyfikujące. To prawo do znaku towarowego daje szerokie możliwości 

podejmowania działań przeciwko niewłaściwemu lub oszukańczemu wykorzystaniu marki 

REDcert, bez konieczności przedstawiania innych dowodów na niezgodne z 

wymogami zachowanie w ramach systemu. 

 

6.2 Środki mające na celu zapewnienie zgodności regulacyjnej 

systemu 

Wdrożenie przez uczestnika systemu wymogów systemu sformułowanych w odpowiednich 

zasadach systemu (zob. sekcja 7) zapewnia, że jego zachowanie jest zgodne z systemem.  

 

6.3 Środki mające na celu rozpatrywanie skarg 

W celu wyeliminowania przyczyny skargi, REDcert w pierwszej kolejności kontaktuje 

się ze stroną (np. uczestnikiem systemu lub jednostką certyfikującą) wymienioną w 

skardze i konfrontuje ją z zarzutami, o ile nie jest to sam operator systemu. Jeżeli 

powodem skargi jest bezpośrednie lub potencjalne zagrożenie dla systemu REDcert-EU, 

operator systemu jest upoważniony do przeprowadzenia audytów specjalnych (więcej 

informacji na ten temat znajduje się w Zasadach systemu dotyczących kontroli 

neutralnych). 

Wcześniej strona, przeciwko której została złożona skarga, jest proszona o zapoznanie się 

z powodem skargi i złożenie pisemnej odpowiedzi w ciągu 10 dni roboczych. Jeżeli 
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strona nie sprzeciwia się skardze, jest ona bezpośrednio proszona o usunięcie przyczyny 

skargi. 

Odpowiedź udzielona przez inicjatora skargi oraz usunięcie przyczyny skargi są sprawdzane 

przez operatora systemu. Wdrożenie i skuteczność środków eliminacji określonych przez 

zainteresowaną stronę lub nakazanych przez operatora systemu mogą być również 

sprawdzane, na przykład w drodze audytu specjalnego. 

W przypadku złożenia skargi na samego operatora systemu przeprowadza się wewnętrzny 

audyt podjętych w związku z tym środków. 

Jeżeli wdrożenie i skuteczność środków okażą się niezadowalające, operator systemu 

oczekuje lub nakazuje podjęcie dodatkowych środków, aż do trwałego wyeliminowania 

przyczyny skargi. W przypadku poważnych naruszeń ze strony uczestnika systemu 

wszczynana jest procedura nakładania sankcji. 

Po pomyślnym wdrożeniu środków sporządza się sprawozdanie z postępu prac i 

przesyła je inicjatorowi skargi oraz – w stosownych przypadkach – innym stronom. 

W niektórych przypadkach, takich jak bardziej złożone zdarzenia, operator systemu może 

być zmuszony do przygotowania sprawozdania okresowego. Sprawozdania okresowe 

muszą być sporządzane, jeżeli pomiędzy potwierdzeniem odbioru a 

rozstrzygnięciem sprawy zdarzenia upłynęło więcej niż 4 tygodnie (zob. sekcja 4, ⑨). 

 

6.4 Środki służące do nakładania sankcji i naprawiania 

poważnych naruszeń 

REDcert informuje o sankcjach wyłącznie uczestnika systemu związanego umową. 

Podstawą do nałożenia sankcji są wszystkie dostępne dowody, w szczególności ustalenia 

dotyczące naruszenia zawarte w sprawozdaniu z audytu. Uczestnik systemu ma możliwość 

udzielenia odpowiedzi w rozsądnym czasie. 

Uczestnik systemu jest odpowiedzialny wobec operatora systemu za niezwłoczne 

rozwiązanie stwierdzonego problemu. Uczestnik systemu ma jednak prawo regresu w 

stosunku do placówki operacyjnej odpowiedzialnej za nałożone sankcje. 

Jako środek natychmiastowy, wkrótce potem odpowiedzialny organ certyfikujący 

przeprowadza audyt uzupełniający. 



Zasady systemu dotyczące zarządzania integralnością 
 

 

© REDcert GmbH    23  

 

Wewnętrzne sankcje w ramach systemu w żaden sposób nie zastępują funkcji 

regulacyjnej właściwego organu. To do tego organu należy decyzja o uruchomieniu 

własnych środków regulacyjnych w przypadku stwierdzonych naruszeń. 

 

System sankcji REDcert jest podzielony na kilka poziomów: 

 

 

LEVEL POZIOM 

No measures Brak środków 

Reprimand  Nagana  

Warning without contractual penalty  Ostrzeżenie bez kary umownej  

Warning with contractual penalty  Ostrzeżenie z karą umowną  

If applicable, recommendation for 
termination of the scheme contract without 
notice  

W stosownych przypadkach zalecenie 
rozwiązania umowy uczestnictwa w 
systemie bez wypowiedzenia  

Claims for damages, if applicable  Roszczenia o odszkodowanie, jeżeli 
dotyczy  

Rysunek 7: Poziomy systemu sankcji REDcert 

Poziom sankcji 0 

Komitet ds. Sankcji stwierdza, że żadne inne środki przeciwko uczestnikowi systemu nie 

są konieczne. 

Poziom sankcji I 

Komitet ds. Sankcji stwierdza, że uczestnikowi systemu należy udzielić nagany, aby 

staranniej wdrażał wymogi przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju i systemu 

certyfikacji REDcert-EU w swoim przedsiębiorstwie. 
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Poziom sankcji II 

Komitet ds. Sankcji stwierdza, że uczestnikowi systemu należy udzielić ostrzeżenia.  

Jeżeli problem się powtarza, skutkiem jest z reguły poziom sankcji III. 

Poziom sankcji III 

Komitet ds. Sankcji stwierdza, że uczestnikowi systemu należy przekazać ostrzeżenie z 

karą umowną. 

Na poziomie sankcji III może zostać nałożona kara umowna w wysokości do 30.000 

EUR, w zależności od wagi naruszeń i/lub wysokości szkód spowodowanych naruszeniami 

i/lub biorąc pod uwagę korzyści osiągnięte dzięki nielegalnym działaniom oraz 

uwzględniając rozmiar operacji.  

Niezależny Komitet ds. Sankcji decyduje w każdym przypadku indywidualnie o ustaleniu 

wysokości kary. 

Uczestnik systemu musi ponieść koszty związane z zastosowaniem środków prawnych w 

celu wyegzekwowania kary umownej. 

REDcert z kolei zobowiązany jest:  

➢ poinformować uczestnika systemu o decyzji Komitetu ds. Sankcji  

➢ nałożyć na uczestnika systemu sankcje określone przez Komisję ds. Sankcji  

➢ swobodnie decydować o ewentualnym zwiększeniu częstotliwości kontroli, również w 

odniesieniu do innych placówek operacyjnych należących do uczestnika systemu. 

W przypadku poziomu sankcji III operator systemu jest również zobowiązany 

➢ ustalić, według własnego uznania, czy umowę należy rozwiązać przed upływem 

okresu ważności 

➢ złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy, jeżeli jest to konieczne  

➢ podjąć inne kroki w celu zaspokojenia roszczeń cywilnych (odszkodowań) 

W przypadku rozwiązania umowy uczestnictwa w systemie przed upływem okresu 

ważności, dany uczestnik systemu może przystąpić do systemu certyfikacji REDcert 

najwcześniej po 6 miesiącach i pod warunkiem ponownego przeglądu spełnienia warunków 

wstępnych. 

Jeżeli w wyniku sankcji umowa uczestnictwa w systemie zostanie rozwiązana w 

określonym terminie wypowiedzenia – niezależnie od tego, która ze stron ją rozwiąże 



Zasady systemu dotyczące zarządzania integralnością 
 

 

© REDcert GmbH    25  

 

– przedsiębiorstwo może ponownie przystąpić do systemu bez okresu oczekiwania dopiero 

po sprawdzeniu spełnienia warunków wstępnych. 

Operator systemu ma prawo poinformować wszystkie strony (np. innych operatorów 

systemów, jednostki certyfikujące, zaangażowane podmioty gospodarcze), dla których 

naruszenie jest istotne, o takim naruszeniu, jako dodatkowy i być może nawet 

konieczny środek sankcyjny. 

Za krytyczne dla powyższych stron uważa się wszystkie naruszenia, które 

➢ powodują, że dowód lub częściowy dowód zrównoważonego rozwoju staje się 

nieważny w całości lub w części, lub 

➢ odnoszą się do deklaracji konkretnych stron określanych jako „zrównoważone” w 

odniesieniu do „biomasy” na rynku 

Jeżeli tego typu naruszenia prawa zostaną wykryte lub zidentyfikowane przez uczestnika 

systemu, jest on zobowiązany do natychmiastowego poinformowania zainteresowanej 

strony o naruszeniu i jego możliwym wpływie na inne podmioty gospodarcze. Uczestnik 

systemu jest zobowiązany do poinformowania REDcert w terminie 7 dni roboczych w 

odpowiedni sposób, tj. poprzez przekazanie kopii pisemnej korespondencji. 

Jeżeli uczestnik systemu nie poinformuje REDcert o tym, jakie informacje przekazał 

zainteresowanym stronom w wyznaczonym terminie, REDcert jest upoważniony do 

przeprowadzenia natychmiastowego audytu specjalnego danej placówki i przekazania 

informacji o podejrzeniu naruszenia wszystkim innym stronom, które uważa za krytycznie 

zainteresowane. 

Od decyzji Komitetu ds. Sankcji można się odwołać. Odwołanie musi być przesłane na 

piśmie do REDcert (adres siedziby) w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnej decyzji. 

Odwołanie musi zawierać uzasadnienie.  

Odwołanie, które jest składane wraz z pisemnym uzasadnieniem, skutkuje zawieszeniem 

decyzji sankcyjnej. Decyzja Komitetu ds. Sankcji wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Komitet 

potwierdzi swoją decyzję w procedurze odwoławczej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w 

wyjątkowych przypadkach Komitet ds. Sankcji zdecydował o natychmiastowym nałożeniu 

sankcji. W takim przypadku należy najpierw zastosować się do nałożonych sankcji, 

niezależnie od ewentualnego odwołania. Po złożeniu odwołania Komitet ds. Sankcji 

dokonuje przeglądu swojej decyzji i informuje operatora systemu o wyniku tego przeglądu. 
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6.5 Środki mające na celu zapewnienie integralności systemu w 

jednostkach certyfikujących 

Jednostki certyfikujące zatwierdzone przez REDcert oraz ich audytorzy również odgrywają 

ważną rolę w zapewnieniu integralności systemu. Oprócz wymogów systemu określonych 

w zasadach systemu dotyczących kontroli neutralnej, REDcert posiada również skuteczne 

procedury dla tych jednostek kontrolnych w celu zmniejszenia ryzyka potencjalnych 

naruszeń systemu, nadużyć i oszustw oraz przeciwdziałania tym tendencjom: 

Systematyczne monitorowanie wszystkich procesów certyfikacyjnych 

Baza danych REDcert jest wykorzystywana do przeglądania i analizowania wszystkich 

przeprowadzonych certyfikacji. Dla każdej jednostki certyfikującej tworzone są corocznie i 

na żądanie statystyki dotyczące następujących kryteriów: 

a) przestrzeganie terminów przewidzianych przez system certyfikacji dla składania 

sprawozdań  i wydawania certyfikatów 

b) czas trwania kontroli „na miejscu” z uwzględnieniem odpowiedniego zakresu 

stosowania 

W przypadku odbiegających od normy lub rzucających się w oczy wartości, następuje 

kontakt z daną jednostką certyfikującą, którą prosi się o wyjaśnienie lub podjęcie działań 

naprawczych. Jeżeli niezgodności utrzymują się, operator systemu może wykluczyć daną 

jednostkę certyfikującą z systemu certyfikacji REDcert. Ponadto, operator systemu 

regularnie sprawdza sprawozdania z audytu przechowywane w bazie danych, aby upewnić 

się, że:  

a) sprawozdania są kompletne 

b) sprawozdania są zrozumiałe (treściwe i łatwe do czytania) 

c) sprawozdania są spójne (spójność pomiędzy oceną i opisem faktów) 

d) wyniki są przedstawione w sposób wiarygodny 
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Kryteria losowego wyboru jednostek certyfikujących i uczestników systemu do 

celów wewnętrznego monitorowania sprawozdań z audytu  

➢ Losowość (wszyscy uczestnicy systemu i jednostki certyfikujące podlegają 

programowi/monitoringowi integralności REDcert)  

➢ Oznaki niezgodności lub oszustwa  

➢ Minimalny zakres próby: √n przechowywanych sprawozdań z audytu na kwartał  

Oparte na ryzyku kryteria wyboru 

uczestników systemu:  

Oparte na ryzyku kryteria wyboru 

jednostek certyfikujących:  

➢ Miejsce/region  

➢ Zakres stosowania  

➢ Rodzaj biomasy  

➢ Liczba przeprowadzonych audytów 

na jednostkę certyfikującą  

➢ Liczba przeprowadzonych audytów 

na jednego audytora  

➢ Znaczące odchylenia od średniego 

czasu trwania audytu (25%)  

➢ Miejsce/region prowadzenia 

działalności  

Tabela 1: Kryteria losowego wyboru jednostek certyfikujących i uczestników systemu do 

wewnętrznego monitoringu sprawozdań z audytu. 

 

Jeżeli sprawozdania nie spełniają wymogów REDcert, REDcert zastrzega sobie prawo do 

podjęcia dalszych działań w celu zapewnienia integralności systemu. Działania te mogą być 

uzależnione od wagi odstępstwa: 

➢ korekta sprawozdania z audytu 

➢ szkolenie uzupełniające dla jednostki certyfikującej 

➢ wymóg szkolenia uzupełniającego dla audytora 

➢ przeprowadzenie audytów specjalnych  

➢ wniosek o powtórzenie audytu 

➢ wniosek o cofnięcie certyfikatu 

➢ itp. 
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Niezakceptowane sprawozdania są zwracane przez REDcert do jednostki certyfikującej do 

wyjaśnienia i w razie potrzeby poprawiane przez jednostkę certyfikującą w określonym 

terminie. 

Działania monitorujące obejmują zarówno audyty jak i kontrolę próbki sprawozdań z 

audytów przygotowanych przez każdą jednostkę certyfikującą. 

Celem tego środka monitorowania jest identyfikacja słabych punktów, zapobieganie 

nieprawidłowym lub niewystarczająco uzasadnionym informacjom oraz harmonizacja 

jakości kontroli jednostek certyfikujących działających w systemie REDcert. 

 

Systematyczne monitorowanie jednostek certyfikujących 

Wszystkie jednostki certyfikujące działające w ramach systemu REDcert-UE są 

przynajmniej oficjalnie uznane lub posiadają równoważną akredytację. Oprócz środków 

zapewnienia jakości zawartych w procesie uznawania i akredytacji, operator systemu 

ustanowił niezależny proces monitorowania jednostek certyfikujących. Obejmuje on: 

a) rejestrację i zatwierdzanie w odniesieniu do konkretnej wiedzy specjalistycznej, 

jak również monitorowanie wdrażania audytorów 

b) obowiązek regularnego szkolenia wdrożonych audytorów przez jednostkę 

certyfikującą 

c) kwalifikowanie przez operatora systemu odpowiednich osób odpowiedzialnych za 

wdrażanie zasady „szkolenie szkolącego” w każdej jednostce certyfikującej 

d) opcjonalne monitorowanie kontroli i/lub oceny jednostki certyfikującej przez 

własnych audytorów REDcert lub audytorów działających na zlecenie REDcert 

 

Wymogi dotyczące wiedzy i sprawozdawczości jednostek certyfikujących 

Jednostki certyfikujące muszą natychmiast poinformować operatora systemu, jeżeli okaże 

się, że podmiot gospodarczy, który posiada certyfikat REDcert i chce uzyskać ponowną 

certyfikację, poważnie narusza ten wymóg lub jakikolwiek inny aspekt obowiązkowych 

kryteriów zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu REDcert może zainicjować wszelkie 

niezbędne kroki wymagane przez system zarządzania integralnością. 
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7 Odpowiednie dokumenty 

Struktura dokumentacji systemu REDcert-EU obejmuje następujące elementy: 

Nr Dokument  Opublikowany/zmieniony  

1  Zakres i podstawowe wymogi systemu   

Aktualna wersja zasad systemu 

REDcert-EU jest opublikowana na 

stronie internetowej pod adresem 

www.redcert.org.  

2  Zasady systemu dotyczące produkcji 

biomasy, biopaliw, biopłynów i paliw z 

biomasy 

3  Zasady systemu dotyczące obliczania 

emisji gazów cieplarnianych  

4  Zasady systemu dotyczące bilansu masy  

5  Zasady systemu dotyczące kontroli 

neutralnych  

6 Zasady systemu dotyczące zarządzania 

integralnością 

7 Listy kontrolne dla poszczególnych etapów  

REDcert zastrzega sobie prawo do opracowania i opublikowania dodatkowych, 

uzupełniających zasad systemu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Regulacje prawne UE oraz przepisy dotyczące zrównoważonej biomasy, jak również 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wraz z innymi odpowiednimi odniesieniami, które 

stanowią podstawę dokumentacji REDcert-EU, są publikowane oddzielnie na stronie 

internetowej REDcert pod adresem www.redcert.org. Odniesienia do przepisów prawnych 

dotyczą zawsze aktualnej wersji. 

 

  

http://www.redcert.org/
http://www.redcert.org/
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8 Informacje o zmianach Wersja EU 01 

Sekcja 

(różnych zasad 

systemu) 

Zmiana(y) 

 

6.1 

6.2  

6.3  

6.3.1  

6.3.1.1 

6.3.1.2 

Zasady systemu dotyczące kontroli neutralnych, wersja 05 

Monitorowanie wewnętrzne 

System zarządzania skargami 

Środki zapewnienia jakości w celu monitorowania całego systemu REDcert 

Kontrole specjalne 

Audyty obserwacyjne 

Audyty biurowe 

Usunięto, zmieniono na: 

Zasady systemu dotyczące zarządzania integralnością, Wersja EU 01 

1.2.2. Monitorowanie 

3 System zarządzania zgodnością regulacyjną 

6 Środki 

 6.1 Środki mające na celu zapewnienia integralności systemu 

 6.1.1 Przejrzystość w zakresie przedstawiania systemu 

 6.1.2 Przejrzystość w zakresie członkostwa w systemie 

 6.1.3 Przejrzystość w zakresie zarządzania systemem 

 6.1.4 Przejrzystość w zakresie certyfikacji 

 6.1.5 Zapewnienie integralności systemu i zapobieganie niewłaściwemu 

wykorzystaniu systemu i oszustwom 

 6.2 Środki mające na celu zapewnienie zgodności regulacyjnej systemu 

wszystkie System zarządzania skargami, Wersja 01  

Usunięto, zmieniono na: 

Zasady systemu dotyczące zarządzania integralnością, Wersja EU 01 

4 System zarządzania skargami 

6.3 Środki mające na celu rozpatrywanie skarg 

7 Odpowiednie dokumenty 

wszystkie System sankcji REDcert, Wersja 04 
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Usunięto, zmieniono na: 

Zasady systemu dotyczące zarządzania integralnością, Wersja EU 01 

5 System zarządzania sankcjami 

6.4 Środki służące do nakładania sankcji i naprawiania poważnych 

naruszeń 

7 Odpowiednie dokumenty 

 


