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1 Systematyka kontroli 

W celu zapewnienia zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów oraz biomasy z 

przeznaczeniem na wykorzystanie ich do celów energetycznych niezbędna jest kontrola 

uczestników łańcucha tworzenia wartości. Zarejestrowane w REDcert jednostki certyfikujące 

sprawdzają przestrzeganie wymagań systemowych na całej długości łańcucha 

produkcyjnego, przetwórczego i dostawczego.  

 

Podmioty gospodarcze zlokalizowane wzdłuż całego łańcucha biomasy, które chciałyby 

zostać poddane certyfikacji zgodnie z systemem certyfikacji REDcert, muszą zarejestrować 

się w REDcert. Mogą to uczynić on-line pod adresem www.redcert.eu. Poszczególne kroki 

dotyczące przystąpienia do systemu zostały szczegółowo opisane w dokumencie REDcert 

zatytułowanym „Zakres obowiązywania i podstawowe wytyczne systemu.” 

 

W celu przeprowadzenia kontroli neutralnej podmioty gospodarcze wybierają jedną z 

dopuszczonych przez REDcert jednostek certyfikujących. Lista dopuszczonych jednostek 

certyfikujących oraz ich dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej REDcert 

(http://www.redcert.org/). Po podpisaniu umowy pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostką 

certyfikującą, wybrana jednostka certyfikująca składa w systemie REDcert wiążące prawnie 

oświadczenie dotyczące kontroli i przeprowadza kontrolę. 

 

Przedsiębiorstwo, które ma być poddane certyfikacji, przed kontrolą musi szczegółowo 

zapoznać się z wymogami systemu REDcert. Zasady systemowe można pobrać ze strony 

internetowej REDcert z adresu www.redcert.org. 

 

Proces kontroli i certyfikacji obejmuje następujące kroki: 

(1) Powołana jednostka certyfikująca przeprowadza pierwszą kontrolę przedsiębiorstwa 

(kontrola na miejscu i ewaluacja wymagań systemowych). 

(2) Jednostka certyfikująca sporządza raport z kontroli i składa je w bazie danych 

REDcert. 

(3) REDcert rejestruje raport z kontroli. 

(4) Jednostka certyfikująca wystawia certyfikat (certyfikat / zaświadczenie kontrolne), a 

dane z tego certyfikatu wprowadza do bazy danych REDcert (www.redcert.eu). 

Wszystkie ważne certyfikaty i zaświadczenia kontrolne publikowane są pod adresem 

www.redcert.org. 

 

 

http://www.redcert.org/
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Podmiot gospodarczy może rozpocząć dostawy zrównoważonej biomasy lub 

biopłynów/biopaliw dopiero po zrealizowaniu tych kroków. 

(5) Kolejna kontrola (kontrola recertyfikacyjna) ma miejsce w okresie 12 miesięcy itd. 

 

1.1 Rodzaje kontroli 

Wyróżnia się dwa rodzaje kontroli neutralnych: kontrolesystemowe oraz kontrole specjalne. 

 

1.1.1 Kontrole systemowe 

Kontrola systemowa to weryfikacja wypełniania wymogów systemowych w oparciu o 

specyficzne dla danego etapu listy kontrolne REDcert. Kontrola systemowa obejmuje 

pierwszą kontrolę, kolejne kontrole oraz kontrolę recertyfikacyjną. 

 

Pierwsza kontrola: Pierwsza kontrola (przed wydaniem zezwolenia na uczestnictwo w 

systemie REDcert) stanowi integralną część systemu i jest obowiązkowa. 

Pierwsza kontrola to zarazem pierwsza weryfikacja i ocena zgodności z wytycznymi systemu 

REDcert przed certyfikacją podmiotu gospodarczego. Podczas tej kontroli weryfikacji 

poddane zostają procedury pod kątem ich spójności oraz dokumenty pod kątem ich 

prawidłowości, kompletności, ciągłości i racjonalności.  

 

Kontrola recertyfikacyjna: Kontrola recertyfikacyjna to kompletna dodatkowa kontrola, 

podczas której sprawdza się, czy przedsiębiorstwo jeszcze spełnia wymagania systemowe 

oraz czy wdraża uzgodnione działania korygujące. Procesy i dokumenty są kontrolowane z 

mocą wsteczną, a miejsce sprawdzane. Kontrolę recertyfikacyjną przeprowadza się przed 

upływem obowiązującego certyfikatu lub zaświadczenia kontrolnego, co ma za zadanie 

zapewnić ciągłość certyfikacji. Każde przedsiębiorstwo samodzielnie ponosi 

odpowiedzialność za dotrzymanie stosownych terminów. 

 

Przed recertyfikacją podmiotu gospodarczego, wobec którego wcześniej stwierdzono 

zasadniczą niezgodność z wymogiem podawania nazw wszystkich systemów, w których 

uczestniczy i wszelkich istotnych informacji, w tym dane bilansu masy i sprawozdań 

kontrolnych dostępnych dla audytora lub działania z naruszeniem wszelkich innych aspektów 

obowiązkowych kryteriów zrównoważonego rozwoju, jednostka certyfikująca musi 

poinformować REDcert. 

 

Dodatkowa kontrola: Dodatkowa kontrola jest konieczna, jeżeli w trakcie pierwszej kontroli 
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lub kontroli recertyfikacyjnej miały miejsce poważne odstępstwa dotyczące wypełniania 

wymogów REDcert, które uniemożliwiają przystąpienie do systemu lub które mogłyby 

doprowadzić do utraty obowiązującego certyfikatu. Dodatkowa kontrola, która musi odbyć się 

w terminie trzech miesięcy od daty poprzedniej kontroli, powinna przede wszystkim 

zapewnić, że zrealizowane zostały uzgodnione działania korygujące. W okresie pomiędzy 

kontrolą zakończoną wynikiem negatywnym a dodatkową kontrolą przedsiębiorstwo nie 

może dostarczać produktów jako produktów objętych certyfikatem zrównoważonego rozwoju. 

W przypadku braku dodatkowej kontroli w terminie trzech miesięcy konieczne jest 

przeprowadzenie pierwszej kontroli w całości. 

 

1.1.2 Kontrole specjalne 

REDcert może zarządzić przeprowadzenie kontroli specjalnych w przypadkach, w których 

podejrzewa się naruszenie lub w przypadku kryzysów, incydentów lub z innych powodów i / 

lub które również będą przeprowadzone przez REDcert. Kontrole  treścią odpowiadają 

kontrolom systemowym (np. w sensie audytu obserwacyjnego) lub są przeprowadzane jako 

audyt w obecności świadka lub audyt biurowy (patrz rozdział 6). 

Wszystkie kontrole (systemowe i specjalne) mogą prowadzić wyłącznie kontrolerzy/ 

audytorzy zaakceptowani przez REDcert. 

 

1.2 Przebieg kontroli i czas trwania kontroli 

Kontrole przeprowadza się zgodnie z wymaganiami określonymi w normie ISO 19011. O 

czasie trwania kontroli decyduje przeprowadzająca ją jednostka certyfikująca, co zostaje 

uzgodnione w umowie zawartej z danym przedsiębiorstwem jeszcze przed rozpoczęciem 

kontroli.  

Jednakże mając na celu bezpieczeństwo jakości REDcert na podstawie wyników kontroli ma 

prawo ustalić minimalny czas trwania przyszłych kontroli dla danego etapu. 

 

1.3 Częstotliwość kontroli 

Jednostka certyfikująca musi raz w roku przeprowadzić kompletną kontrolę w celu 

sprawdzenia, czy dane przedsiębiorstwo nadal wypełnia wymogi dotyczące certyfikacji. 

Dodatkową kontrolę przeprowadza się przed upływem obowiązującego certyfikatu lub 

zaświadczenia kontrolnego, co ma za zadanie zapewnić ciągłość certyfikacji.  
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1.4 Ocena wyników kontroli 

Poniższa tabela przedstawia ocenę wymagań REDcert oraz odpowiednią liczbę punktów. 

 

Tabela 1: Możliwości oceny w systemie REDcert 

Ocena Oświadczenie Liczba punktów 

A Całkowita zgodność 20 punktów 

B Prawie całkowita zgodność 15 punktów 

C Jedynie częściowe wypełnienie wymagań systemowych 5 punktów 

D Brak wypełnienia wymagań systemowych 0 punktów 

nie dotyczy 

Wymagania systemowe nie ma zastosowania 

(Wymagania ocenione symbolem „nie dotyczy“ wymagają 

uzasadnienia w raporcie kontrolnym). Nie wszystkie kryteria 

można oceniać za pomocą „nie dotyczy“.  

0 punktów 

 

Ponadto niektóre kryteria są zdefiniowane jako „kryteria KO” (patrz aktualnie obowiązująca 

lista kontrolna). Ponieważ niewypełnienie zdefiniowanego kryterium KO zagraża 

integralności systemu, po otrzymaniu oceny KO nie ma możliwości wystawienia certyfikatu. 

W takim przypadku konieczne będzie przeprowadzenie nowej kontroli. Termin takiej kontroli 

należy ustalić z właściwą jednostką certyfikacyjną  uzależniając go od rodzaju i powagi 

wykroczenia. 

 

Na zakończenie kontroli audytor ustala wstępny wynik kontroli i udziela wyjaśnień 

kontrolowanemu przedsiębiorstwu. W zależności od uzyskanej liczby punktów lub od 

występowania ocen „KO“ ma miejsce podział na następujące grupy:  

 

Bez odstępstw (100%) 

Nie stwierdzono żadnych braków, wymagania REDcert wypełniono w całości. 

Można wydać certyfikat/zaświadczenie kontrolne.  

 

Niewielkie odstępstwa (75 – 99%) 

Wymagania systemowe nie zostały zrealizowane w całości, jednakże stwierdzone 

odstępstwa nie stanowią zagrożenia dla integralności systemu.  

W terminie wykonano uzgodnione z jednostką kontrolną działania korygujące.  

 Można wydać certyfikat/zaświadczenie kontrolne, po uprzednim zaakceptowaniu przez 

właściwego audytora zaproponowanych przez przedsiębiorstwo działań korygujących i 

terminów ich realizacji.  
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Poważne odstępstwa (< 75 % i/lub oceny “KO“) 

Stwierdzono poważne uchybienia przy wypełnianiu wymagań systemowych REDcert. Nie 

można zapewnić integralności systemu.  

 Bez certyfikatu/ bez zaświadczenia kontrolnego. Ściganie wykrytych braków i wszczęcie 

procedur sankcyjnych odbywa się zgodnie z systemem sankcji REDcert.  

 

W przypadku stwierdzenia poważnych odstępstw neutralna jednostka certyfikująca 

zobowiązana jest:   

 poinformować REDcert w terminie 24 godzin (to znaczy przesłać do REDcert raport z 

kontroli w formie elektronicznej) 

 w porozumieniu z uczestnikiem systemu ustalić działania korygujące oraz 

 wyznaczyć odpowiedni termin lub datę, do której przedsiębiorstwo musi udowodnić, 

że działania kontrolne zostały zrealizowane – z reguły odbywa się to na podstawie 

ponownej weryfikacji na miejscu (dodatkowa kontrola).  

 

Przed recertyfikacją podmiotu gospodarczego, wobec którego wcześniej stwierdzono 

zasadniczą niezgodność z wymogiem podawania nazw wszystkich systemów, w których 

uczestniczy i wszelkich istotnych informacji, w tym dane bilansu masy i sprawozdań 

kontrolnych dostępnych dla audytora lub działania z naruszeniem wszelkich innych aspektów 

obowiązkowych kryteriów zrównoważonego rozwoju, jednostka certyfikująca musi 

poinformować REDcert. 

 

1.5 1.5 Sprawozdawczość 

Bezpośrednio po kontroli audytor sporządzi raport z kontroli, korzystając w tym celu z 

pomocy w formie przygotowanych przez REDcert formularzy raportów, stanowiących część 

składową list kontrolnych specyficznych dla danego etapu. Raport zostanie podpisany przez 

osobę odpowiedzialną w kontrolowanym przedsiębiorstwie. 

 

Sprawozdanie z kontroli/lista kontrolna zawiera informacje o np. rozpoczęciu i zakończeniu 

kontroli (czas trwania kontroli), adres, pod którym kontrola ma zostać przeprowadzona, 

uczestnikach kontroli, wyniku kontroli, ocenie każdego indywidualnego wymogu oraz listę 

zbadanych dokumentów. Sprawozdanie z kontroli dostarcza również informacji o tym, jak 

klasyfikuje się przedsiębiorstwa w celu określenia zakresu kontroli, typu biomasy i wszelkich 

uzgodnionych działań korygujących, w tym ich wdrożenia. To poprzednie odnotowuje się 
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także na certyfikacie/zaświadczeniu kontrolnym. Poprzez zebranie powyższych informacji, 

sprawozdanie z kontroli dostarcza kompleksowego przeglądu kontroli i procesu certyfikacji. 

 

REDcert otrzymuje kopie raportu z kontroli za pośrednictwem bazy danych REDcert nie 

później niż po upływie sześciu tygodni od daty zakończenia kontroli na miejscu. W razie 

pytań dotyczących wyników REDcert zwraca się do właściwej jednostki certyfikującej. 

Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorstwo nie wypełnia wymagań systemu 

certyfikacji REDcert, raport należy przesłać do REDcert drogą elektroniczną w terminie 24 

godzin od momentu zakończenia kontroli.  

 

1.6 Przyznanie i odebranie certyfikatu 

O przyznaniu i odebraniu certyfikatu decyduje właściwa jednostka certyfikująca. 

Okres pomiędzy dniem kontroli a datą wydania certyfikatu nie może wynosić więcej niż sześć 

tygodni. W przypadku pierwszej certyfikacji wydanie certyfikatu może nastąpić dopiero po 

podpisaniu umowy systemowej pomiędzy REDcert a podmiotem gospodarczym. 

 

Należy korzystać z formularzy i wzorów przygotowanych przez REDcert. 

 

Jeżeli umowa systemowa REDcert wygasła, wszelkie ważne certyfikaty są automatycznie 

odbierane. 

 

1.7 Zakres kontroli 

Kontrola pojedyncza i certyfikacja pojedynczego zakładu: 

Kontrole dotyczą wyłącznie tego zakładu, w którym są prowadzone (dla danej lokalizacji). W 

przypadku pozytywnego wyniku kontroli kontrolowany zakład otrzymuje certyfikat lub 

zaświadczenie kontrolne (patrz 1.4). Wszystkie podmioty gospodarcze zlokalizowane wzdłuż 

łańcucha dostaw mogą być certyfikowane pojedynczo. W przypadku nabywców pierwotnych 

wszystkie zakłady muszą być poddane kontroli. 

 

 

Certyfikacja grupowa: 

Certyfikacja związku przedsiębiorstw rolnych o podobnym systemie produkcji, gdzie 

certyfikacja dotyczy grupy jako całości. W takich przypadkach można wyrywkowo wybrać 
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różne przedsiębiorstwa grupy, które na zasadzie zastępstwa zostaną skontrolowane w celu 

wykazania zgodności wszystkich jednostek. Uwzględnione zostaną przy tym wytyczne 

obowiązujących i stworzonych w tym celu standardów, np. standardu P035 „International 

Social and EnvironmentalAccreditation and Labelling Alliance” (ISEAL), w celu ustalenia 

wspólnych wymagań dotyczących certyfikacji grupy producentów.  

 

Kontrola ma miejsce raz w roku. Kontrole wyrywkowe ustala jednostka certyfikująca. 

Certyfikat lub zaświadczenie kontrolne dotyczą wszystkich członków grupy. 

Certyfikacja grupowa możliwa jest wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw rolnych, 

organizacji i spółdzielni producentów, które materiał wyjściowy dostarczają bezpośrednio do 

nabywcy pierwotnego lub do należących do niego magazynów lub punktów zbiórki. Podmioty 

gospodarcze, które w łańcuchu dostaw zlokalizowane są na dalszych pozycjach, nie mogą 

skorzystać z tej opcji (patrz również 2). 

 

Oczekuje się, że kontrole grupowe będą przeprowadzane na miejscu (np. audytorzy 

odwiedzają producentów indywidualnych). Kontrole zdalne są dozwolone pod warunkiem, że 

zapewniają taki sam poziom pewności, co inspekcja na miejscu (np. dzięki dostępności 

wysokiej jakości zdjęć satelitarnych, danych dotyczących obszarów chronionych i torfowisk, 

które dostarczają informacji na temat stosownych ram czasowych).Jednostki certyfikujące 

muszą wykazać, pod jakimi warunkami kontrole tego typu mogą zapewnić taki sam poziom 

pewności co inspekcje na miejscu. W tym celu należy określić kryteria umożliwiające 

określenie ogólnego poziomu ryzyka / potencjału określonego regionu / obszaru,  

konsekwencje takiego poziomu/potencjału ryzyka dla przeprowadzenia kontroli i rodzaj 

dostępnych dowodów w celu dopuszczenia możliwości przeprowadzenia kontroli zdalnej 

(własne oświadczenia przedsiębiorców nie mogą być uznane za wystarczający dowód w tym 

kontekście). Przykłady tego, co należy skontrolować i w jakich ramach czasowych: 

zweryfikowana zgodność z wymaganiami wzajemnej zgodności (CC), szczegółowe i 

udokumentowane informacje oraz niezależne identyfikowalne bazy danych  i narzędzia dla 

celów identyfikacji przedsiębiorstwa rolniczego i jego użytków rolnych, itp. Określone kryteria 

i dowody wykorzystywanejako podstawa kontroli zdalnej muszą być dostępne, 

transparentne, identyfikowalne, zabezpieczone przed manipulacją, wiarygodne i godne 

zaufania. 

 

Jeżeli kontrola dokumentów wykaże, że wymagania REDcert nie są spełnione lub nie są 

spełnione w odpowiedni sposób, jednostka certyfikująca musi podjąć dalsze odpowiednie 

kroki w celu sprawdzenia zgodności (np. kontrole na miejscu). 
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Dokumentacja nt. miejsca pochodzenia biomasy (ewidencja) musi być prowadzona albo 

przez przedsiębiorstwo rolne albo nabywców pierwotnych/ centralne biuro. 

 

 

Kontrola dokumentów: 

Przy kontroli dokumentów istnieje szereg sposobów obniżenia ryzyka ponoszonego przez 

podmioty gospodarcze zlokalizowane na dalszych pozycjach w łańcuchu dostaw. Np. 

przedsiębiorcy czasami uczestniczą w kilku dobrowolnych programach certyfikacyjnych w 

celu spełnienia wymagań klientów dotyczących certyfikatów uzyskanych w toku określonych 

programów certyfikacyjnych. Stanowi to szczególne wyzwanie dla audytorów, którzy 

weryfikują bilans masowy tego rodzaju przedsiębiorców, ponieważ muszą uzyskać pełny 

obraz wszystkich transakcji. Dlatego też przedsiębiorcy muszą zagwarantować, że audytor 

dowie się, w jakich programach uczestniczą oraz że udostępniają mu wszelkie istotne 

informacje. Dotyczy to również pełnej dokumentacji bilansu masowego zakładu oraz dostępu 

do sprawozdań z poprzednich kontroli1. 

 

W celu dalszego udoskonalenia procedury weryfikacji (kontroli), podmioty gospodarcze 

mogą stosować jedynie rzeczywiste wartości, jeśli zdolności do przeprowadzania takiego 

obliczania zgodnie z metodologią obliczania emisji gazów cieplarnianych zostały 

zweryfikowane przez inspektora. Taką weryfikację można przeprowadzić w czasie kontroli 

przedsiębiorcy przed jego przystąpieniem do dobrowolnego programu. REDcert wymaga 

również, aby podmioty gospodarcze udostępniły audytorom wszelkie istotne informacje o 

obliczaniu rzeczywistych emisji gazów cieplarnianych przed planowaną kontrolą. Z kolei 

audytor powinien ewidencjonować w sprawozdaniu z kontroli emisje powstałe w wyniku 

przetwarzania w kontrolowanym zakładzie (emisje po alokacji) i, odpowiednio, rzeczywiste 

ograniczenia w celu udokumentowania, że obliczenia zostały dogłębnie zweryfikowane i 

zrozumiane. Jeżeli emisje odbiegają znacząco od typowych wartości, sprawozdanie powinno 

wyjaśniać powód takiej sytuacji2. Więcej informacji można znaleźć w zasadach systemowych 

REDcert dotyczących obliczania emisji gazów cieplarnianych. 

 

                                                
1
Komisja Europejska DG ENER: Pismo dotyczące śledzenia odpadów i pozostałości 

wykorzystywanych do produkcji biopaliw w celu zapobiegania oszustwom (10.10.2014) dostępne na 

stronie internetowej: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_letter_wastes_residues.pdf (odwiedzona 

w dniu 10.10.2016). 
2
Komisja Europejska DG ENER: Notatka w sprawie dokonywania i weryfikowania rzeczywistych 

obliczeń ograniczeń emisji gazów cieplarnianych (2015)  dostępna na stronie internetowej 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Note%20on%20GHG%20final.pdf (odwiedzonej w dniu 10.10.2016). 

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_letter_wastes_residues.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Note%20on%20GHG%20final.pdf
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1.8 Zarządzanie ryzykiem 

Za pomocą zarządzania ryzykiem, stanowiącego ważny element wewnętrznego systemu 

zarządzania jakością, należy zagwarantować, że uczestnicy zlokalizowani wzdłuż łańcucha 

tworzenia wartości będą poddawani wystarczająco częstym i intensywnym kontrolom po to, 

żeby z możliwie największą pewnością zapewnić realizację wymagań Dyrektywy 

2009/28/WE oraz właściwych dla danego systemu wymagań dotyczących produkcji i dostaw 

biomasy. 

Na każdym etapie łańcucha tworzenia wartości REDcertw sposób szczególny uwzględnia 

kryteria ryzyka, które stanowią zagrożenie dla integralności systemu, definiując je jako 

kryteria KO. Tym samym niedotrzymanie jednego z tych kryteriów prowadzi do niewydania 

certyfikatu (w ramach pierwszej kontroli) lub do natychmiastowej utraty certyfikatu (w ramach 

dodatkowych kontroli). W przypadku niespełnienia kryteriów stanowiących o niskim lub 

średnim poziomie ryzyka certyfikacja lub podtrzymanie certyfikacji możliwe jest wyłącznie po 

wdrożeniu stosownych działań korygujących, gwarantujących spełnienie wymagań 

systemowych.  

 

Terminy na wdrożenie tych działań korygujących ustalane są i nadzorowane w zależności od 

ciężkości wykroczenia. Powyższe zadania należą do zakresu odpowiedzialności jednostek 

certyfikujących i są regularnie weryfikowane przez REDcert. 
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2 Określenie zakresu kontroli wyrywkowej na początkowym etapie 

Certyfikat dla nabywcy pierwotnego może być wydany tylko w sytuacji, gdy kontrole 

przedsiębiorstw rolnych i magazynów na początkowym etapie zostały przeprowadzone z 

wyprzedzeniem. To samo dotyczy punktów zbiórki odpadów i pozostałości oraz wytwórców 

odpadów i magazynów/punktów przeładunkowych na początkowym etapie. 

 

Przedsiębiorstwo rolne może być własnością grupy opisanej poniżej (patrz 2.1.). W 

przypadku, gdy przedsiębiorstwo rolne lub magazyn czy też punkt zbiórki nie należy do 

grupy odpowiadającej powyższemu opisowi, każde takie przedsiębiorstwo lub każdy taki 

magazyn / punkt zbiórki musi być poddany kontroli jednostkowej. 

 

Podmioty gospodarcze, które w łańcuchu dostaw zlokalizowane są na dalszych pozycjach, 

nie mogą skorzystać z certyfikacji grupowej. Wszystkie pozostałe podmioty gospodarcze 

wymagają certyfikacji indywidualnej – dla tych podmiotów gospodarczych kontrola 

wyrywkowa i certyfikacja grupowa jest niemożliwa. 

 

2.1 Kontrole grupowe i certyfikacja przedsiębiorstw rolnych 

Zgodnie ze standardem ISEAL P035 podczas certyfikacji grupowej pojedyncze podmioty 

gospodarcze łączone są w grupy strukturyzowane. Odpowiedzialność za przeprowadzenie 

kontroli częściowo przechodzi na takie grupy. W tym celu grupa potrzebuje wewnętrznego 

systemu administracji, który będzie budził zaufanie co do tego, że poszczególni członkowie 

grupy spełniają wymagania systemowe. Warunek polega na tym, że poszczególni 

członkowie grupy muszą mieć podobne systemy produkcji oraz podobne produkty. Grupa nie 

musi być niezależną osobą prawną, ale wszystkie przedsiębiorstwa należące do grupy 

muszą być związane z administracją główną grupy na mocy zawartej umowy oraz muszą 

podlegać wspólnemu systemowi administracji, który zostanie zdefiniowany i utworzony przez 

administrację główną oraz który będzie przez nią regularnie nadzorowany i kontrolowany od 

wewnątrz. Oznacza to, że administracja główna ma prawo nakazać przedsiębiorstwom 

wdrożenie niezbędnych działań korygujących. To prawo musi być zdefiniowane w oficjalnej 

umowie zawartej pomiędzy administracją główną a przedsiębiorstwami rolnymi. 

 

Kontrole grupowe mogą być przeprowadzane w przedsiębiorstwach rolnych, które 

dostarczają materiał wyjściowy bezpośrednio do nabywców pierwotnych. 
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Kontrole grupowe jako potwierdzenie zgodności z kryteriami systemu dotyczącymi gruntów 

są do zaakceptowania wyłącznie w sytuacji, w której dane grunty są położone obok siebie i 

wykazują podobne cechy. Członkowie grupy powinni mieć podobne systemy produkcji i 

produkty (jest to warunek konieczny dla kontroli grupowej). 

 

Kontrole grupowe w celu obliczenia redukcji emisji gazów cieplarnianych są do 

zaakceptowania wyłącznie w sytuacji, w której zakłady wykazują podobne systemy produkcji 

i produkty. 

Grupy mogą być tworzone przez przedsiębiorstwa rolne, które są członkami organizacji i 

spółdzielni producentów, lub też nabywcy pierwotnego, do którego dokonują bezpośrednich 

dostaw. Odbywa się to na podstawie oświadczenia własnego. 

 

Organizacje i spółdzielnie producentów muszą spełniać następujące wymagania: 

 W głównej administracji spółdzielni musi być prowadzona lista członków oraz 

administracja ta musi mieć możliwość decydowania o tym, które przedsiębiorstwa 

mogą przystąpić do grupy. 

 Pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami a grupą muszą obowiązywać ważne 

umowy. 

 Grupa musi posiadać lub utworzyć wspólną administrację główną oraz powołać 

przedstawiciela zarządu grupy, który jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie 

grupy oraz za realizowanie wymagań systemowych. 

 Administracja główna ponosi odpowiedzialność za sterowanie procesem certyfikacji 

oraz za komunikację pomiędzy jednostkami certyfikującymi a członkami grupy. 

 

Następujące wymagania dotyczą zorganizowanych przez nabywcę pierwotnego grup 

przedsiębiorstw: 

 Nabywca pierwotny musi prowadzić listę przedsiębiorstw grupy i może decydować, 

któremu przedsiębiorstwu wolno przystąpić do grupy. 

 Relacje w zakresie dostaw muszą być przejrzyste i wynikać z umów zawartych z 

przedsiębiorstwami lub z faktur. 

 Nabywca pierwotny ponosi odpowiedzialność za sterowanie procesem certyfikacji 

oraz za komunikację pomiędzy jednostkami certyfikującymi a przedsiębiorstwami. 
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2.1.1 Zakres i przebieg kontroli wyrywkowej w grupie. 

Minimalna liczba przedsiębiorstw do kontroli wyrywkowej odpowiada pierwiastkowi 

kwadratowemu z łącznej liczby zakładów ( x ,przy czym x odpowiada liczbie zakładów), po 

zaokrągleniu do następnej liczby całkowitej. Przedsiębiorstwa cross-compliance muszą  

być poddane kontroli wyrywkowej. Dla ustalenia wielkości próbki istotna jest liczba 

oświadczeń własnych podpisanych przed pierwszym audytem.  

W przypadku istnienia ważnej certyfikacji w ramach systemu REDcert-DE podstawę dla 

próbki podczas pierwszego audytu stanowi lista dostawców z ostatniego audytu DE. 

Podstawę audytu recertyfikacyjnego stanowią obie wyżej wskazane listy dostawców z 

wcześniejszego audytu w połączeniu z aktualnie podpisanymi oświadczeniami własnymi. 

Jeżeli liczba podpisanych oświadczeń własnych różni się od liczby dostawców na liście z 

wcześniejszego audytu, to w takim przypadku należy wybrać większą zbiorowość generalną. 

Kontrola jest obligatoryjna dla przedsiębiorstw, które nie podlegają wymaganiom cross-

compliance. 

 

Administracja główna lub nabywca pierwotny kontrolowani są raz w roku. 

Wybierając przedsiębiorstwa do kontroli wyrywkowej należy kierować się przede wszystkim 

następującymi kryteriami ryzyka (ocena ryzyka): 

 Oświadczenie własne nie dotyczy całości biomasy wytwarzanej przez 

przedsiębiorstwo. 

 W tym samym przedsiębiorstwie uprawia się biomasę zrównoważoną oraz 

niezrównoważoną (przedsiębiorstwo dostarcza oba rodzaje biomasy). 

 Uprawa biomasy prowadzona jest na obszarach chronionych na podstawie przepisów 

krajowych lub międzynarodowych i podlega specjalnym wymaganiom. 

 Wielkość dostawców (faktycznie dostarczana biomasa). 

 

25% próbki musi stanowić wybór losowy. 

 

2.1.2 Wartość progowa dla niezaliczenia 

Jeżeli co najmniej 1/3 skontrolowanych przedsiębiorstw nie spełnia wymagań systemowych, 

należy podwoić zakres kontroli (2* x ,przy czym x to liczba przedsiębiorstw). Jeżeli co 

najmniej 1/3 dodatkowo skontrolowanych przedsiębiorstw nie spełnia wymagań 

systemowych, należy ponownie podwoić zakres kontroli. W ekstremalnym przypadku można 

kontynuować tę procedurę podwajania kontrolowanych przedsiębiorstwa tak długo, aż okaże 

się, że wszystkie przedsiębiorstwa należące do nabywcy pierwotnego muszą być objęte 
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kontrolą (gęstość kontroli do 100%). Nabywca pierwotny lub administracja główna zostaną 

poinformowani o przypadkach poważnych naruszeń. Wyłącznie przedsiębiorstwa spełniające 

wymagania systemowe mogą dostarczać biomasę oznaczoną certyfikatem zrównoważonego 

rozwoju. Przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają tego wymogu, zostaną wykluczone z 

grupy. 

 

2.2 Kontrola i certyfikacja wytwórców odpadów 

Punkty zbiórki, jednostki łącznikowe i dostawcy działający w łańcuchu produkcji i dostaw, 

którzy są zarejestrowani w systemie REDcert, muszą przechodzić kontrole i uzyskiwać 

certyfikaty. Podczas kontroli sprawdzane są: wymogi dotyczące identyfikowalności i bilansu 

masy, wymagania dotyczące dokumentacji, wymagania dotyczące ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych oraz metody obliczania, a także, w stosownych przypadkach, 

wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produkcji biomasy.W 

przypadku biomasy wytworzonej z odpadów i odpadów resztkowych –o ile nie pochodzą one 

z rolnictwa, leśnictwa czy rybołówstwa lub akwakultury – nie wymaga się weryfikacji w 

odniesieniu do kryteriów dotyczących terenów zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE. 

 

2.2.1 Zakres i przebieg kontroli wyrywkowych 

Częścią każdej kontroli punktów zbiórki przeprowadzanej na miejscu jest wyrywkowa 

kontrola przedsiębiorstw dostarczających odpady i odpady resztkowe (znanych jako 

wytwórcy odpadów). Wytwórcy odpadów dostarczający ponad 10 ton odpadów lub odpadów 

resztkowych miesięcznie (średnia roczna) podlegają kontrolom wyrywkowym 

przeprowadzanym na miejscu (√x , gdzie x jest liczbą przedsiębiorstw). Wytwórcy 

odpadów dostarczający mniej niż 10 ton odpadów lub odpadów resztkowych nie muszą być 

kontrolowani na miejscu. Jednak istnieje ewentualność przeprowadzenia kontroli pod kątem 

ryzyka. Oprócz tego, kontrole wyrywkowe można przeprowadzać wyłącznie wtedy, gdy 

umowa, będąca podstawą działalności punktu początkowego, uniemożliwia składanie 

fałszywych oświadczeń o charakterze surowca i jeżeli ryzyko nieuczciwych zachowań jest 

niskie. Wytwórcy odpadów, dla których nie można przeprowadzić kontroli wyrywkowej, 

muszą być kontrolowani indywidualnie. 
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2.2.2 Wartość progowa dla niezaliczenia 

Warunki niezaliczenia zostały opisane w 2.1.2. Pojęcia „zrównoważona biomasa” oraz 

„odpady i odpady resztkowe” są stosowane zamiennie. 

 

2.3 Kontrola i certyfikacja składowisk 

Wszystkie magazyny, które na zlecenie nabywcy pierwotnego przyjmują i przechowują 

biomasę, muszą być poddane certyfikacji. Obowiązek przeprowadzenia kontroli dotyczy 

również należących do nabywcy pierwotnego magazynów i silosów, które dokonują przyjęcia 

i ważenia biomasy oraz prowadzą ewidencje dotyczące przyjęcia i wydania biomasy, ale 

które nie wystawiają faktur. Takie magazyny zostaną skontrolowane w ramach kontroli 

nabywcy pierwotnego. 

Nabywca pierwotny kontrolowany jest raz w roku. Po pomyślnie zakończonej kontroli 

nabywca pierwotny otrzymuje certyfikat wraz z załącznikiem zawierającym listę wszystkich 

składowisk. 

 

 Klienci w każdej chwili mają możliwość sprawdzenia w bazie danych REDcert okres 

ważności certyfikatu oraz czy dany certyfikat w ogóle jest ważny (www.redcert.org). 

 

Jednostki nieautonomiczne (składowiska) punktów zbiórki muszą przejść kontrolę 

przeprowadzaną na miejscu jako część certyfikacji punktu zbiórki. Punkt zbiórki jest 

kontrolowany raz w roku.  

 

 

2.3.1 Zakres i przebieg kontroli wyrywkowych dla składowisk 

Minimalna liczba przedsiębiorstw podlegających kontroli to pierwiastek kwadratowy z łącznej 

liczby przedsiębiorstw w grupie (√ y, gdzie y stanowi liczbę przedsiębiorstw) po zaokrągleniu 

do następnej liczby całkowitej. Podstawę dla przeprowadzenia kontroli wyrywkowych 

stanowią wymienione poniżej czynniki ryzyka. Kontrolą powinien być objęty reprezentatywny 

wybór różnych przedsiębiorstw. Należy uwzględnić następujące kryteria wyboru:  

 wyniki kontroli wewnętrznych w przedsiębiorstwach oraz oceny zarządzania lub 

wcześniejszych kontroli certyfikacyjnych 

 dokumentacja zawierająca zażalenia oraz inne istotne aspekty dla działań 

kontrolnych i prewencyjnych 

 znaczne różnice w wielkości przedsiębiorstw 

http://www.redcert.org/
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 różnice w modelach warstwowych i procesach roboczych 

 złożoność procesów w poszczególnych przedsiębiorstwach 

 zmiany od daty ostatniej kontroli certyfikacyjnej 

 rozmieszczenie geograficzne przedsiębiorstw 

 dodatkowe kryteria ryzyka według swobodnej oceny ze strony właściwej jednostki 

certyfikującej 

25% próbki musi stanowić wybór losowy. 

Wyboru nie musi się dokonywać na początku kontroli. Można to również uczynić po 

skontrolowaniu nabywcy pierwotnego. Jednakże zawsze konieczne jest przeprowadzenie i 

zakończenie kontroli poszczególnych przedsiębiorstw, przed możliwością wystawienia 

certyfikatu nabywcy pierwotnemu oraz członkom grupy. 

 

2.3.2 Wartość progowa dla niezaliczenia 

Poważne naruszenie ze strony jednego kontrolowanego przedsiębiorstwa pociąga za sobą 

niewydanie certyfikatu lub odebranie certyfikatu całej grupie (usunięcie certyfikatu w bazie 

danych REDcert). Ponieważ zrównoważona biomasa może być dostarczana wyłącznie przez 

przedsiębiorstwa posiadające ważny certyfikat, to w przypadku stwierdzenia takiego 

naruszenia ani nabywca pierwotny ani pojedyncze przedsiębiorstwa nie mogą prowadzić 

sprzedaży zrównoważonej biomasy. Aktualna lista ważnych certyfikatów zawsze dostępna 

jest na stronie internetowej REDcert ( www.redcert.org; publiczna baza danych z 

certyfikatami REDcert). 

 

2.3.3 Wyjątki dla punktów przeładunkowych 

Punty przeładunkowe (i ich wykorzystanie) nie są uważane za przedsiębiorstwa podlegające 

kontrolom wyrywkowym, o ile żadne z poniższych działań nie jest prowadzone na ich terenie: 

 - dokumentacja towarów przychodzących i wychodzących 

 - ważenie przychodzącej biomasy 

 - długoterminowe składowanie (dłuższe niż 24 godziny) 

 - mieszanie/przeniesienie biomasy z jednego zbiornika do drugiego 

 - przetwarzanie dostarczonej biomasy 

 

Punkty przeładunkowesą zdefiniowane jako miejsca, w których znajdują się 

towaryprzeznaczone wyłącznie do celów transportu. Należy przestrzegać odpowiednich 

przepisów dotyczących odpadów związanych z użytkowaniem punktów przeładunkowych. 

 

http://www.redcert.org/
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Jeżeli punkty przeładunkowe są wykorzystywane w sposób opisany powyżej, następujące 

wymogi nie mają zastosowania: 

1. rejestracja jako przedsiębiorstwo w bazie danych REDcert i, w wyniku tego, 

2. wyrywkowe kontrole punktów przeładunkowych 

 

W związku z odpowiednimi przepisami dotyczącymi odpadów następujące wymagania / 

warunki muszą zostać spełnione przez poszczególnych uczestników systemu w celu 

powoływania się na wyjątek. 

1. Krótki okres składowania dla celów przeładunkowych nie może przekroczyć 24 

godzin. 

2. W zbiorniku lub samym produkcie nie dokonuje się żadnego zmieszania ani zmian 

jakiegokolwiek rodzaju w miejscu przeładunkowym. 

 

Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE należy poinformować jednostkę certyfikującą o 

wykorzystaniu punktów przeładunkowych dla celów przeładunku zrównoważonej biomasy. 

Jednostka certyfikująca musi zweryfikować zgodność z powyższymi wymaganiami na 

miejscu przy następnej okazji oraz potwierdzić ten fakt w formie pisemnej dla REDERT i 

uczestnika systemu. Nieprzerwane wykorzystanie punktu przeładunkowego będzie 

potwierdzane przez jednostkę certyfikującą przy każdej następnej kontroli (np. poprzez 

dostarczenie potwierdzenia dotyczącego przeprowadzenia kontroli na miejscu). W razie 

wątpliwości jednostka certyfikująca jest upoważniona do przeprowadzenia kontroli punktów 

przeładunkowych w każdym czasie. 
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3 Wymagania i zadania dla jednostek certyfikujących 

 

Nadzór neutralny i certyfikację przedsiębiorstw w systemie REDcert przeprowadzają 

neutralne jednostki certyfikujące. Jednostki certyfikujące to niezależne osoby fizyczne lub 

prawne kontrolujące realizowanie wymagań Dyrektywy 2009/28/WE na całej długości 

łańcucha produkcyjnego i dostawczego. Przedsiębiorstwa same mogą sobie wyszukać takie 

jednostki certyfikujące, z którymi chciałyby współpracować. Jednakże wszystkie jednostki 

certyfikujące biorące udział w systemie REDcert muszą spełniać niżej wymienione 

wymagania. 

 

3.1 Wytyczne dla jednostek certyfikujących 

3.1.1 Zatwierdzenie przez krajowe organy lub jednostki akredytujące 

Wszystkie jednostki certyfikujące wymagają dopuszczenia ich przez właściwy dla danego 

państwa organ lub jednostkę akredytującą stosownie do DIN EN ISO/IEC 17065 lub ISO 

17021 lub odpowiedniego przepisu prawnego. Ten rodzaj akredytacji prowadzą członkowie 

Międzynarodowego Forum Akredytacyjnego, jednostki określone w artykule 4 

Rozporządzenia (WE) 765/2008 lub jednostki, które podpisany dwustronne porozumienie z 

European Co-operation for Accreditation. 

 

Jednostki certyfikujące przeprowadzają swoje kontrole zgodnie z wytycznymi ISO 19011 

(warunek akredytacji). Ocena zgodności odbywa się w oparciu o wytyczne ISO/ICE Guide 

60. 

 

3.1.2 Rejestracja przez REDcert i podpisanie umowy 

 

Jednostka certyfikująca składa w REDcert określony w załączniku 1„wniosek o rejestrację 

jednostki certyfikującej” (patrz 5.1). Po doręczeniu wypełnionego w całości formularza oraz 

po doręczeniu wszelkich niezbędnych dokumentów REDcert w terminie czterech tygodni 

podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o rejestrację, a o wyniku 

wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie.  

 

Akceptacja ze strony REDcert odbywa się w formie zawarcia na piśmie prawomocnej umowy 

sporządzonej przez REDcert. Jednostka certyfikująca nabywa prawo do prowadzenia 
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kontroli w ramach systemu REDcert oraz do wydawania certyfikatów dopiero po dacie 

wpływu podpisanej umowy.  

 

3.1.3 Niezależność i bezstronność 

Relacje osobiste, zachęty finansowe lub innego rodzaju powiązania nie mogą mieć żadnego 

wpływu na dokonywane oceny i podejmowane decyzje. Jednostki certyfikujące oraz 

zatrudnieni audytorzy są niezależni od jednostek łącznikowych, przedsiębiorstw i dostawców 

oraz nie biorą udziału w żadnym konflikcie interesów, co są w stanie poświadczyć 

stosownymi dowodami.  

 

3.1.4 Wymagania dotyczące techniki i personelu 

Jednostki certyfikujące dysponują odpowiednim wyposażeniem i infrastrukturą, co pozwala 

im na prowadzenie kontroli w zakresie wypełniania wymagań systemowych oraz wymagań 

określonych w Dyrektywie 2009/28/WE u wszystkich uczestników łańcucha tworzenia 

wartości. Jednostki certyfikującedysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem, 

który spełnia wymagania określone w punkcie 4. Spełnienie tych wymogów należy 

udowodnić, przedkładając stosowne dokumenty dotyczące wyposażenia zakładowego danej 

jednostki certyfikującej, jej struktury oraz jej pracowników.   

 

3.1.5 Zasada czterech oczu 

W celu zapewnienia przestrzegania zasady czterech oczu (rozdział między oceną a 

certyfikacją) jednostka certyfikująca zatrudnia nie mniej niż dwie osoby fizyczne. Tym samym 

decyzję o certyfikacji podejmuje osoba, która nie zajmowała się prowadzeniem kontroli. 

Ponadto jednostka certyfikująca wyznacza osobę posiadającą ugruntowaną znajomość 

systemu i która jest osobą odpowiedzialną za komunikację z REDcert.   

 

3.1.6 Przetwarzanie skarg i roszczeń 

Jednostki certyfikujące muszą wdrożyć skuteczną procedurę przetwarzania skarg i roszczeń. 

Taka procedura stanowi element systemu zarządzania jakością danej jednostki certyfikującej 

i zapewnia, że w przypadku wystąpienia skarg lub roszczeń nastąpi możliwie szybka reakcja 

i zostaną wdrożone ewentualne działania korygujące.   
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3.2 Zniesienie zatwierdzenia 

Przyznane jednostce certyfikującej zatwierdzenie wygasa w przypadku jego odebrania, 

odwołania, w przypadku upływu okresu ważności lub w przypadku utraty ważności w inny 

sposób.  

 

3.3 Zadania jednostek certyfikujących  

Jednostki certyfikujące, które przeprowadzają kontrole w ramach systemu certyfikacji 

REDcert, zobowiązane są do realizowania następujących zadań:  

 

3.3.1 Zarządzanie ryzykiem 

Swoim zarządzaniem ryzykiem jednostka certyfikująca zapewnia, że wszystkie 

przedsiębiorstwa i zakłady zostaną poddane wystarczająco częstym i intensywnym 

kontrolom w ramach systemu REDcert. Celem tego jest zapewnienie, że wymagania 

Dyrektywy 2009/28/WE oraz wymagania systemu certyfikacji REDcert zostaną zrealizowane 

z możliwie wysoką pewnością.   

 

3.3.2 Prowadzenie kontroli oraz wystawianie certyfikatów i zaświadczeń 

kontrolnych 

Jednostki certyfikujące muszą w sprawdzalny sposób wdrożyć udokumentowaną procedurę 

regulującą przebieg certyfikacji oraz wystawianie certyfikatów i zaświadczeń kontrolnych. 

Ogólne wymagania dotyczące przebiegu kontroli określone zostały normą ISO 19011. 

Kontrole muszą być obszernie zaplanowane, przeprowadzone i udokumentowane. 

Zazwyczaj w tym celu audytor: 

 określa rodzaj prowadzonej przez podmiot gospodarczy działalności, która ma 

znaczenie dla kryteriów systemu 

 określa istotne dla kryteriów systemu, wykorzystywane przez podmiot gospodarczy 

systemy i ogólną organizację podmiotu oraz sprawdza, czy zostały skutecznie 

wdrożone odpowiednie systemy kontroli, 

 przyznaje co najmniej „ograniczony poziom zaufania”3 w zależności od charakteru i 

stopnia złożoności działalności prowadzonej przez podmiot gospodarczy, 

                                                
3
 Ograniczony poziom zaufania oznacza ograniczenie ryzyka do akceptowanego poziomu stanowiącego podstawę dla 

sformułowania przez audytora opinii opartej na negacji: „w naszej ocenie nic nie zwróciło naszej uwagi każąc sądzić, że 
występują jakieś błędy”, natomiast „rozsądny poziom zaufania” sugeruje ograniczenie ryzyka do akceptowalnie niskiego 
poziomu stanowiącego podstawę  sformułowania przez audytora opinii opartej na stwierdzeniu „w naszej ocenie dane są wolne 
od istotnych nieprawidłowości” (zob. ISEA 3000) 
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 na podstawie swojej wiedzy fachowej i w oparciu o informacje przedstawione przez 

podmiot gospodarczy analizuje zagrożenia, które mogłyby prowadzić do istotnych 

nieprawidłowości, 

 sporządza plan kontroli dostosowany do analizy ryzyka oraz do zakresu i stopnia 

złożoności prowadzonej przez podmiot gospodarczy działalności, oraz definiujący 

metody pobierania próbek, które zostaną wykorzystane w odniesieniu do działalności 

danego podmiotu gospodarczego, 

 przeprowadza plan kontroli, gromadząc dane zgodnie ze zdefiniowanymi metodami 

pobierania próbek oraz wszelkie stosowne dodatkowe dowody, na podstawie których 

sporządza swoje ostateczne wnioski z kontroli, 

 zwraca się do operatora o dostarczenie wszystkich brakujących danych lub o 

uzupełnienie brakujących sekcji w ramach ścieżek audytu, wyjaśnia różnice w danych 

lub weryfikuje wnioski lub obliczenia, przed ostatecznym sporządzeniem wniosków z 

kontroli.4 

Certyfikat wystawiony jednostce łącznikowej to nic innego jak poświadczenie zgodności. 

Jednostki łącznikowe otrzymują takie zaświadczenie po spełnieniu wymagań systemowych. 

Podmioty gospodarcze spełniające wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, które same nie są 

jednostkami łącznikowymi, otrzymują zaświadczenie kontrolne. Co do zasady certyfikaty i 

zaświadczenia kontrolne wydaje się wyłącznie po pozytywnym audycie na miejscu. 

 

3.3.3 Prowadzenie wykazów jednostek łącznikowych 

Jednostki certyfikujące zobowiązane są do prowadzenia wykazu wszystkich podmiotów 

gospodarczych, którym wystawiono certyfikaty. Wykaz musi zawierać co najmniej nazwę, 

adres i jednoznaczny numer rejestru jednostki łącznikowej oraz musi gwarantować 

bezpieczeństwo danych. Dane muszą być przeniesione do historii w sposób pozwalający na 

ich identyfikację oraz muszą być aktualne. 

 

3.3.4 Przechowywanie i przetwarzanie informacji 

Jednostki certyfikujące zobowiązane są do przechowywania wyników kontroli oraz kopii 

wszystkich certyfikatów wydanych przez nie w ramach systemu certyfikacji REDcert przez 

okres nie krótszy niż dziesięć lat. Raporty kontrolne udostępniane są wyłącznie 

przedsiębiorstwu orazREDcert. W przypadku, gdy uczestnik systemu zamieni 

dotychczasową jednostkę certyfikującąna inną jednostkę certyfikującą, to dotychczasowa 

jednostka certyfikująca zobowiązana jest udostępnić nowej jednostce certyfikującej 

                                                
4
 Źródło: Komunikat Komisji w sprawie dobrowolnych systemów i wartości standardowych w systemie kryteriów 

zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów (2010/C 160/01). 
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niezbędne dane. Jednostki certyfikujące zobowiązane są do odpowiedniego 

udokumentowania oceny zgodności w sposób, który w każdej chwili umożliwi REDcert 

przeprowadzenie kontroli wyników i ewidencji. Ponadto należy zapewnić, że informacje będą 

przechowywane w sposób bezpieczny, kompletny i zrozumiały. 

 

3.3.5 Prowadzenie zewnętrznych i wewnętrznych szkoleń dla audytorów 

Jednostki certyfikujące odpowiadają za realizację wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń 

audytorów. REDcert wspiera podnoszenie kwalifikacji i dalszy rozwój audytorów, prowadząc 

dla nich coroczne obowiązkowe seminaria. Przez regularne imprezy informacyjno-

szkoleniowe oraz za pośrednictwem biuletynów informacyjnych i komunikatów jednostki 

certyfikujące są regularnie informowane i instruowane o aktualnych tematach oraz o rozwoju 

sytuacji w istotnych obszarach. Do zakresu odpowiedzialności jednostek certyfikujących 

należy powołanie osoby do kontaktu, która będzie odpowiedzialna za przekazywanie 

informacji w ramach szkoleń wewnętrznych.  
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4 Wymagania stawiane audytorom REDcert 

REDcert z nazwiska wskaże tych zatrudnionych audytorów, którzy mają obowiązek 

udokumentować fakt spełnienia wymagań określonych w dalszej części dokumentu. 

Dokumentami potwierdzającymi posiadania przez pracownika jednostki certyfikującej 

wystarczającej wiedzy specjalistycznej, zawodowej i doświadczenia na stanowisku audytora 

są ich życiorysy w połączeniu ze świadectwami, zaświadczeniami i/lub z innymi 

przekonującymi dowodami. Właściwe jednostki certyfikujące zobowiązane są do 

udokumentowania i aktualizowania powyższych dowodów posiadania kwalifikacji oraz do 

udostępniania ich na żądanie REDcert. Szczególnie w przypadku braku dokumentacji lub 

niewystarczających kwalifikacji REDcert ma prawo do odmowy zarejestrowania audytora lub 

do odwołania już istniejącej rejestracji.  

 

4.1 Wykształcenie i kwalifikacje 

Audytorzy muszą posiadać specjalistyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia kontroli 

dotyczącą kryteriów systemu oraz kontrolowanego aspektu systemu. 

 

1. Wiedza dotycząca sporządzania bilansu gazów cieplarnianych 

Wszyscy audytorzy uczestniczący w kontroli dotyczącej emisji gazów cieplarnianych muszą 

wykazać się posiadaniem odpowiedniego doświadczenia w sporządzaniu bilansu gazów 

cieplarnianych (muszą posiadać specjalistyczną wiedzę z zakresu metodologii obliczania 

emisji gazów cieplarnianych opracowanej przez RED). Wiedza na temat sporządzania 

bilansu gazów cieplarnianych może być weryfikowana, np. poprzez dokumenty 

potwierdzające posiadanie wykształcenia w dziedzinie technologii procesowej, energetycznej 

i środowiskowej, inżynierii środowiskowej, zarządzania jakością środowiska, technologii 

procedur środowiskowych, energii regeneratywnej, technologii systemu energetycznego i 

środowiskowego oraz technologii energii. 

 

2. Kontrole przedsiębiorstw rolnych 

Audytorzy prowadzący kontrole w przedsiębiorstwach rolnych muszą posiadać kompetencje 

przynajmniej w następujących dziedzinach: 

 

a) Znajomość pracy ze źródłami danych 

Potwierdzeniem posiadania znajomości pracy ze źródłami danych takimi jak np. materiał 
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kartograficzny, dane GPS, dane GIS, zdjęcia satelitarne jest fakt posiadania wykształcenia w 

zakresie nauk rolnych, geografii, nauk geograficznych, geoinformatyki, nauk 

środowiskowych. 

 

b) Wiedza w zakresie znajomości gleby 

Potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy w zakresie znajomości gleby, potrzebnej do 

określania torfowisk i szacowania degradacji terenów może być np. fakt posiadania 

wykształcenia w zakresie nauk rolnych, gleboznawstwa, geologii, nauk geologicznych, 

geoekologii, ekologii krajobrazu, nauk środowiskowych.   

 

c) Wiedza biologiczna i ekologiczna 

Potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy w zakresie znajomości gatunków 

rozpoznawczych i biototypów (np. typów terenów zielonych, terenów podmokłych), 

rodzimych gatunków drzew oraz w zakresie stwierdzania stopnia pokrywy korony drzew 

może być np. fakt posiadania wykształcenia w zakresie biologii, botaniki, ekologii, leśnictwa, 

ekologii krajobrazu, nauk środowiskowych.   

 

Badanie zgodności z kryterium „obszarów trawiastych o wysokiej różnorodności biologicznej” 

wymaga technicznej wiedzy wykraczającej poza wiedzę, posiadania której oczekuje się od 

audytorów weryfikujących dokładność informacji dostarczonych przez podmioty działające na 

rynku (np. dokonanie oceny, czy obszar trawiasty zachowuje naturalny skład gatunkowy, jak 

również jego ekologicznych cech i procesów oraz posiadania bogactwa gatunkowego). 

 

Ocena, czy obszar trawiasty zachowuje naturalny skład gatunkowy, jego ekologicznych cech 

i procesów oraz posiadania bogactwa gatunkowego, może zostać przeprowadzona przez 

ekspertów, którzy nabyli dla tych celów specjalne kwalifikacje (np. w dziedzinie biologii, 

ekologii, botaniki, socjologii roślin, łąkoznawstwie, ocenie terenu, ekosystemów, mapowania 

terenu, itp.). Eksperci muszą być zewnętrzni, niezależni od kontrolowanych działań oraz 

wolni od konfliktu interesów. Rolą eksperta jest ustalenie  w każdym przypadku indywidulnie 

czy określony teren jest lub, w przypadku przekształcenia, był obszarem trawiastym o 

wysokiej różnorodności biologicznej. Ocny tego rodzaju nie trzeba przeprowadzać co roku. 

Często wystarczy dokonanie pojedynczej oceny, np. czy użytki zielone zostały 

przekształcone w pola uprawne w celu uprawy surowców rolnych.  

Pod względem przeprowadzania kontroli neutralnych oznacza to, że należy stosować 

ostrożne podejście co do faktu, czy obszar trawiasty charakteryzował się wysoką 

różnorodnością czy nie: audytor musi stwierdzić, czy ocena obszary trawiastego o wysokiej 
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różnorodności jest konieczna lub czy wynik tej oceny odpowiada informacjom dostarczoną 

przez producenta i czy ekspert dokonujący ocenę wziął wszystkie wymagania pod uwagę5. 

Jeżeli ocena jest konieczna, musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego 

niezależnego eksperta, który może towarzyszyć audytorowi. Ocena i jej wynik są następnie 

weryfikowane jako część kontroli. 

 

Kontrole jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców 

Audytorzy prowadzący kontrole jednostek łącznikowych, magazynów i dostawców potrzebują 

wiedzy na temat sporządzania bilansu masy, identyfikowalności danych oraz obchodzenia 

się z danymi. Fakt posiadania stosownej wiedzy można udokumentować posiadanym 

wykształceniem uniwersyteckim, wykształceniem na poziomie szkoły wyższej lub 

porównywalnym ukończeniem studiów w dziedzinie technologii procesowej, gospodarki 

energetycznej, technologii środowiska, zarządzania środowiskiem i jakością, 

środowiskowych technologii procesowych, energii ze źródeł odnawialnych.  

 

4.2 Wymagana wiedza, doświadczenie zawodowe i praktyczne na 

stanowisku audytora 

Kompetencje specjalistyczne technika kontroli, zdolności komunikacyjne, obszerna wiedza na 

temat regulacji prawnych w ważnych obszarach oraz na temat 

wytycznych systemu REDcert 

Wymagane kwalifikacje na 

stanowisku audytora 

szkolenie (np. zgodnie z normą EN ISO 19011)  

czas trwania: nie krócej niż trzy dni 

Doświadczenie zawodowe co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe  

w kontrolowanych przez niego obszarach na odpowiedniej pozycji 

Doświadczenie praktyczne na 

stanowisku audytora 

co najmniej pięć kontroli w ostatnich dwóch latach  

w kontrolowanych obszarach (ISO 9001, ISO 14001 GMP, QS)  

  

4.2.1 Dokształcanie i szkolenia 

Przed rozpoczęciem swoich czynności w systemie audytorzy muszą przejść szkolenia w 

zakresie systemu REDcert. Następnie zobowiązani są oni do regularnego uczestniczenia w 

szkoleniach dotyczących systemu REDcert, jednakże nie rzadziej niż raz w roku. Działania 

szkoleniowe oferuje i prowadzi albo REDcert, albo po uzgodnieniu ich treści i zakresu sama 

                                                
5
Komisja Europejska DG ENER: Pismo dla dobrowolnych systemów ze wskazówkami , jak badać 

ochronę obszarów trawiastych o wysokiej różnorodności (29.01.2015) dostępne na stronie 

internetowej: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/PAM%20to%20vs%20on%20HBG.pdf (odwiedzona w 

dniu 10.10.2016) 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/PAM%20to%20vs%20on%20HBG.pdf
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odpowiedzialna za nie jednostka certyfikująca. Warunkiem powyższego jest jednak udział 

odpowiednich "multiplikatorów" jednostki certyfikującej w szkoleniach oferowanych przez 

REDcert. Wszystkie działalnia szkoleniowe należy udokumentować.  

Działania szkoleniowe obejmują: 

 treści obowiązujących ustaw 

 listy kontrolne REDcert dotyczące kontroli neutralnej 

 sprawozdawczość 

 kwestie dotyczące praktyki kontrolnej oraz systemu REDcert 

 warsztaty dotyczące kategoryzacji odstęp i zapewnienia jednolitej opinii.  
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5 Proces rejestracji 

Wykres 1: Procesy rejestracyjne REDcert (1) do (6), patrz pkt 5.1 i 5.2) 

Formularz 

rejestracyjny

Sprawdzeni 

e złożonych 

dokumentów

Podpisane umowy

Rejestracja w bazie     

danych REDcert

(dostęp do zastrzeżonej 

części portalu)

Powiadomienie o 

rejestracji

Formularz 

rejestracyjny

Powiadomienie o 

rejestracji

Kontrole 

systemowe

Kontrole 

systemowe

Patrz 1 kontrola 

systemowa, 

zakres 

zastosowania 

REDcert oraz 

podstawowe 

wymagania 

systemowe

Partner/

uczestnik 

systemu

Jednostka certyfikująca Audytor

Sprawdzeni 

e złożonych 

dokumentów

Rejestracja w bazie     

danych REDcert

(dostęp do zastrzeżonej 

części portalu)

Powiadomienie 3) Powiadomienie 6)

Umowa 2)

Wniosek 1)
Wniosek 5)

Nie OK Nie OK

OK

Skolenie REDcert

Potwierdzenie 4)

Opublikowane jako 

jednostka certyfikująca 

REDcert
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5.1 Istotna dokumentacja 

5.1.1 Rejestracja partnera systemu 

Patrz zasady systemowe REDcert „Zakres i podstawowe wymagania systemowe” 

 

5.1.2 Rejestracja jednostki certyfikującej 

Następujące dokumenty udostępniane są na żądanie lub po przejściu odpowiedniego 

systemu rejestracyjnego REDcert: 

 

(1) Wniosek o rejestrację jednostki certyfikującej w systemie REDcert 

Wniosek zawiera zwięzłe pytania dotyczących oczekiwań względem jednostek 

certyfikujących REDcert sformułowanych w 3 „Wymagania i zadania dla jednostek 

certyfikujących”. Ma on zostać przesłany w formie elektronicznej przez jednostki 

certyfikujące składające wniosek wraz z przykładową dokumentacją wymienioną w 

niniejszym dokumencie.Wniosek i dokumentacja podlegają procesowi oceny w 

REDcert. Jeżeli informacja złożona przez jednostkę certyfikującą nie spełnia 

wymogów REDcert, proces rejestracyjny zostaje przerwany w celu wyjaśnienia 

wszystkich wątpliwości. Jeżeli informacja złożona przez jednostkę certyfikującą 

spełnia wymogi REDcert, wówczas REDcert wysyła jednostce certyfikującej umowę 

ramową. 

 

(2) Umowa ramowa na kontrole neutralne w systemie REDcert 

Umowa ramowa reguluje warunki funkcjonowania jednostek certyfikujących w 

systemie REDcert oraz procedury certyfikacji dla uczestników systemu REDcert. Po 

podpisaniu umowy jednostka certyfikująca jest uznawana przez REDcert i 

rejestrowana w bazie danych REDcert (dostęp do zastrzeżonej część portalu 

certyfikacji REDcert). Zarejestrowane dane muszą być uaktualniane przez jednostkę 

certyfikującą. Jeżeli te informacje ulegną zmianie, należy powiadomić o tym fakcie 

REDcert. 

 

(3) Powiadomienie o rejestracji jednostki certyfikującej w systemie REDcert 

Wraz z powiadomieniem o rejestracji REDcert przesyła wszelkie dokumenty i 

informacje konieczne uzyskania certyfikatu REDcert przez jednostkę certyfikującą. 

 

Umowa 
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(4) Potwierdzenie udziału w szkoleniu REDcert przeznaczonym dla szkoleniowców 

REDcert prowadzi sesje szkoleniowe dla szkoleniowców jednostki certyfikującej. W 

ich trakcie „multiplikatorzy” z jednostki certyfikującej otrzymują wyczerpujące 

informacje umożliwiające jednostkom certyfikującym rozpoczęcie działań 

certyfikacyjnych zgodnie z systemem REDcert. Uczestnictwo w sesjach 

szkoleniowych dla szkoleniowców jest obowiązkowe przed rozpoczęciem działań 

certyfikacyjnych przez jednostkę certyfikującą. Szkolenie jest udokumentowane 

świadectwem uczestnictwa wydanym przed REDcert i przechowywanym przez 

REDcert. 

 

5.1.3 Rejestracja audytora 

 

(5) Wniosek o rejestrację audytora w systemie REDcert 

     Wniosek zawiera zwięzłe pytania dotyczących oczekiwań względem jednostek 

certyfikujących REDcert sformułowanych w 4 „Wymagania i zadania stawiane 

audytorom”. Ma on zostać przesłany w formie elektronicznej przez jednostki 

certyfikujące składające wniosek wraz z przykładową dokumentacją wymienioną w 

niniejszym dokumencie. Wniosek i dokumentacja podlegają procesowi oceny w 

REDcert. Jeżeli informacja złożona przez jednostkę certyfikującą nie spełnia 

wymogów REDcert, proces rejestracyjny zostaje przerwany w celu wyjaśnienia 

wszystkich wątpliwości. Jeżeli informacja złożona przez jednostkę certyfikującą 

spełnia wymogi REDcert, wówczas REDcert wysyła powiadomienie o rejestracji 

audytora w systemie REDcert. 

 

(6) Powiadomienie o rejestracji audytora w systemie REDcert 

     Po wysłaniu powiadomienia o rejestracji audytor zostaje uznany przez REDcert i 

zarejestrowany w bazie danych REDcert (dostęp do zastrzeżonej część portalu 

certyfikacji REDcert). Należy informowaćREDcert o wszelkich zmianach dotyczących 

zarejestrowanego audytora. 
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6 Integralność REDcert i działania służące poprawie jakości 

 

     REDcert podejmuje szereg działań w celu monitorowania integralności i zagwarantowania 

jakości, jak również zgodności z wymogami systemowymi. Dotyczy to zarówno 

podejmowania środków zapobiegawczych w celu spełnienia określonych wymogów jakości 

oraz działań kontrolnych, które odzwierciedlają stopień ich spełnienia, jak również stanowią 

podstawę ciągłego dalszego rozwoju i poprawy systemu  REDcert. Poniższy schemat 

ilustruje strukturę systemu zarządzania integralnością REDcert. 

 

 

 

 

Wykres 2: System zarządzania integralnością REDcert 
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6.1 Monitoring wewnętrzny 

Wykres 3: Model monitoringu 

 

 

Monitorowanie wewnętrzne, oprócz środków zapobiegawczych, np. ustalenie, czy 

wcześniejsze lub obecne certyfikaty istnieją po zarejestrowaniu nowego uczestnika systemu, 

aby zapobiec "przeskakiwaniu systemu", a także dogłębne sprawdzenie wszystkich 

certyfikatów i inspektorów przed ich zaakceptowaniem, obejmuje również przegląd 

sprawozdań z kontroli w systemie REDcert. Wszystkie sprawozdania z kontroli dla celów 

procedur certyfikacyjnych REDcert są przechowywane w bazie danych REDcert i są 

weryfikowane przez REDcert w celu zagwarantowania dotrzymania terminów oraz że są one 

kompletne i aktualne. Oprócz formalnej weryfikacji dokonanej przez odpowiedzialną 

jednostkę certyfikującą, REDcert przeprowadza także kontrole na miejscu w celu określenia 

wiarygodności. Każda jednostka certyfikująca podlega corocznej kontroli, a oprócz tego 

innym częstszym kontrolom związanym z różną tematyką, taką jak sprawozdania z kontroli. 

Celem jest zidentyfikowanie słabych stron, zapobieganie podawaniu nieprawdziwych lub 

nienależycie potwierdzonych informacji oraz harmonizacja jakości kontroli jednostek 

certyfikujących aktywnych w systemie REDcert. Obowiązkiem jednostek certyfikujących jest 
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wydawanie opinii nt. niejednoznaczności oraz uzupełnianie i poprawianie 

zakwestionowanych sprawozdań z kontroli (patrz także zapewnianie integralności i 

zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu i nadużyciom w zasadach systemowych „Zakres 

i podstawowe wymogi systemu”). 

 

6.2 System zarządzania skargami 

Wszelkie negatywne opinie na temat kontroli, sprawozdań, certyfikatów lub innych sytuacji, 

które podważają integralność i jakość systemu REDcert, są przyjmowane i analizowane w 

systemie zarządzania skargami REDcert.Uczestnicy programu, jednostki certyfikujące lub 

inne osoby fizyczne lub prawne mogą skontaktować się z REDcert za pomocą formularza 

kontaktowego na stronie internetowej www.redcert.org lub wysyłając wiadomość e-mail na 

adres info@redcert.de. 

 

W przypadku otrzymania sakrgi zbierane są i sprawdzane wszystkie wymagane informacje 

dotyczące jej przyczyny w celu wykrycia ewentualnych naruszeń wymagań systemu REDcert 

przez uczestnika systemu REDcert, akredytowanych jednostek certyfikujących lub 

audytorów. Po rozpatrzeniu skargi odpowiedzialna jednostka certyfikująca może zostać 

poproszona o wewnętrzną weryfikację faktów i poinformowanie REDcert o jej wynikach w 

odpowiednim czasie. Jeśli te środki nie doprowadzą ostatecznie do wyjaśnienia sprawy , 

można przeprowadzić specjalną inspekcję uczestnika systemu REDcert, zwykle informując o 

tym fakcie z 24-godzinnym wyprzedzeniem lub w szczególnych przypadkach bez 

wcześniejszego poinformowania. 

Istnieje również możliwość obserwacji pracy audytorów w ramach przeprowadzania 

regularnej kontroli systemowej. 

Poszczególne etapy procesu rozpatrywania zażaleń zostały szczegółowo opisane w 

dokumencie REDcert "System zarządzania zażaleniami". 

 

6.3 Działania służące poprawie jakości w celu monitorowania 

całego systemu REDcert 

Działania służące poprawie jakości w celu monitorowania całego systemu obejmują 

monitorowanie audytów partnerów systemu (kontrole specjalne, np. w sensie audytu 

obserwacyjnego), jak również monitorowanie audytów jednostek certyfikujących i audytorów 

pracujących w systemie REDcert (kontrole specjalne, np. w formie  kontroli administracji w 

http://www.redcert.org/
mailto:info@redcert.de
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jednostkach certyfikujących lub audyty przeprowadzane przez audytorów w obecności 

świadków). Jednostki certyfikujące i partnerzy sytemu są wybierani do kontroli za pomocą 

obiektywnych kryteriów. Bierze się pod uwagę zarówno kryteria jakościowe (np. weryfikacja 

sprawozdań z kontroli, analiza procesu certyfikacji w zakresie monitorowania REDcert lub  

zażalenia lub zgłoszenie istotnych informacji o potencjalnych niezgodnościach przez 

podmioty zewnętrzne), jak również wskaźniki ekonomiczne ((np. liczba wydanych 

certyfikatów i zaświadczeń kontrolnych).Ponadto, istnieje możliwość wszczęcia audytów 

monitorujących na podstawie losowego wyboru głównie audytorów i jednostek 

certyfikujących. Audytorzy REDcert mogą uczestniczyć w audytach monitorujących 

partnerów systemu i audytorów lub przeprowadzać je niezależnie (np. w sensie audytu 

obserwacyjnego). 

 

6.3.1 Kontrole specjalne  

W przypadku podejrzenia naruszenia wynikającego ze sprawozdań z kontroli lub 

otrzymanych skarg REDcert może zamówić i / lub przeprowadzić kontrole specjalne.  

Kontrola może być przeprowadzona bez uprzedzenia. Nie ma wpływu na ważność 

certyfikatu firmy, o ile nie podano oceny KO. Jeżeli ocena KO zostanie wydana dla kontroli 

specjalnej, należy przeprowadzić pełną kontrolę systemową po wdrożeniu uzgodnionych 

działań korygujących. 

 

6.3.2 Audyty z udziałem świadka 

Kontrola przeprowadzana w systemie REDcert może być obserwowana przez REDcert lub 

przez osobę wyznaczoną przez REDcert (audyty z udziałem świadka). 

 

6.3.3 Audyty administracji 

W ramach kontroli administracji sprawdzana jest jakość wybranych procesów 

certyfikacyjnych poprzez weryfikację dokumentów. REDcert przeprowadza kontrole 

administracji jednostek certyfikujących z pomocą własnych pracowników i/lub zewnętrznych 

audytorów. 
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7 Istotna dokumentacja 

 

Struktura dokumentacji systemu REDcert obejmuje: 

nr dokument wydanie / 

przeredagowanie 

1 Zakres obowiązywania i podstawowe wytyczne 

systemu 

 

 

Aktualna wersja zasad 

systemowych REDcert-UE 

została opublikowana  

na stronie internetowej 

www.redcert.org 

2 Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy, 

biopaliw  

i biopłynów 

3 Zasady systemowe dotyczące obliczania gazów 

cieplarnianych 

4 Zasady systemowe dotyczące sporządzania bilansu 

masy 

5 Zasady systemowe dotyczące kontroli neutralnej 

6 System sankcji 

7 System zarządzania skargami 

8 Lista kontrolna określonego stadium postępowania 

 

REDcert zastrzega sobie prawo do tworzenia i publikowania w razie konieczności 

dodatkowych uzupełniających zasad systemowych. 

 

W niniejszych dokumentach zawarte są wymagania oraz realizacja ustawowych regulacji  

i przepisów unijnych dotyczących zrównoważonej biomasy oraz biopaliw płynnych  

i biopłynów przy uwzględnieniu innych istotnych źródeł stanowiących podstawę dokumentacji 

RED-cert-EU i są publikowane osobno na stronie internetowej REDcertwww.redcert.org. 

Przy odniesieniu do  regulacji prawnych obowiązuje ich najbardziej aktualna wersja. 

 

http://www.redcert.org/

