
 

Szczegółowe informacje dotyczące produktów i oddziałów są wymienione w załącznikach certyfikatu.  
Ważność i zakres certyfikatu należy zawsze zweryfikować na stronie internetowej info.fsc.org.  
 
FSC™ A000535 | Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej | www.ic.fsc.org 
 
Niniejszy certyfikat nie stanowi dowodu, że dany produkt dostarczany przez posiadacza certyfikatu jest certyfikowany FSC ™ [lub posiada status 
Drewna Kontrolowanego]. Produkty oferowane, przesyłane lub sprzedawane przez posiadacza certyfikatu mogą być uznane za będące w zakresie 
certyfikatu tylko wtedy, gdy na fakturze i dokumentach transportowych jest zastosowane odpowiednie oświadczenie FSC. 
Fizyczne wydrukowany certyfikat pozostaje własnością NEPCon i należy go zwrócić na prośbę NEPCon. 
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NEPCon niniejszym potwierdza, że system kontroli pochodzenia produktu firmy 
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64-140 Włoszakowice 
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został oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania norm 

FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V1-2 
 
 

Certyfikat jest ważny od 04-08-2013 do 03-08-2018 
Data wersji certyfikatu: 19-09-2017  

 
 
Zakres certyfikatu 

Typ certyfikatu: Single Chain of Custody 
 

Numer rejestracyjny certyfikatu 

NC-COC-016233 
 

Numer Licencji FSC 

FSC-C019470 
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 Załącznik A: Zakres certyfikatu FSC™ Chain of Custody NC-COC-016233 firmy 

Tartak „Stefan” P. Cieślak, J. Cieślak Sp. j.  

 

Rodzaj Produktu Nazwa Handlowa Oświadczenia FSC 

W1.1 Rough wood FSC 100% 

W11.5.2 Parquet flooring, mosaic FSC 100% 

W11.5.3 Plank flooring FSC 100% 

W11.7 Cladding boards FSC 100% 

W13.5 Decking boards FSC 100% 

W3.3 Wood shavings FSC 100% 

W5.4 Lumber FSC 100% 

W6.1 Planed elements FSC 100% 
 

 

 


