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                                                                MONDI SOLEC SP. Z O.O  
 

                                              SOLEC 143 
                                  05-532  BANIOCHA, POLAND 
Bureau Veritas Certification Holding SAS certifies that the company has implemented a 
FSCTM product groups control system according to the Forest Stewardship CouncilTM 
certification system, in the following location and complies with the requirements of: 
Standard 
Bureau Veritas Certification Holding SAS zaświadcza, że firma wdrożyła system kontroli 
grup produktów FSCTM zgodnie z systemem certyfikacji Forest Stewardship CouncilTM,  
w następującej lokalizacji i spełnia wymagania:  

                         Standardu 

     FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-40-004 V3.0 
 

For its activities concerning: 
                                                                  w zakresie 
 

Production of paper packaging and flexible packaging FSC Mix certified* 
*Updated list of products & species on the FSC database (info.fsc.org) 

*Zaktualizowano listę produktów i gatunków w bazie danych FSC(info.fsc.org) 

 
Type of certification: Single 

Rodzaj certyfikacji: pojedyncza 
 

Original certification date / Data certyfikacji: 18 June 2020 
Date of certification decision / Data wydania decyzji certyfikacyjnej:  18 June 2020 
Expiration date / Data wygaśnięcia certyfikatu:  17 June 2025 
FSC Certificate code / Numer certyfikatu: BV-COC-157745 
BV Certificate No. / Numer/Wersja certyfikatu BV: PL011404 / V1 
Contract No / Numer kontraktu.: 11090843 
 

Issue date / data wystawienia: 23 June 2020 
 

 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Signed on behalf of Bureau Veritas Certification Holding 

 

 

     The validity of this certification shall be verified on: info.fsc.org 
      This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified  

   or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this  
    certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. 
      Accredited office: Bureau Veritas Certification Holding – 8, cours du Triangle - 92800 Puteaux - France: www.bureauveritas.com 

  Ważność tego certyfikatu należy zweryfikować na stronie: info.fsc.org 
    Sam certyfikat nie stanowi dowodu na to, że konkretny produkt dostarczony przez posiadacza certyfikatu posiada certyfikat FSC lub  
     FSC Controlled Wood. Produkty oferowane, wysyłane lub sprzedawane przez posiadacza certyfikatu mogą być uznane za objęte tym  
       zakresem certyfikatu, gdy wymagane oświadczenie FSC jest wyraźnie określone w dokumentach sprzedaży i dostawy. 

                              Biuro akredytowane: Bureau Veritas Certification Holding – 8, cours du Triangle - 92800 Puteaux - France: www.bureauveritas.com 
                                            Certification decision office/ Biuro wydające decyzję certyfikacyjną: 

        Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Poland 
      Contracting office/ biuro obsługujące: Bureau Veritas Certification Poland 

                A list of the products or services that are included in the scope of the certificate may be obtained on request to Bureau Veritas Certification.  
           This certificate remains the property of Bureau Veritas Certification, all copies or reproductions and the certificate itself shall be  
            returned or destroyed on Bureau Veritas certification request. All certificates not in English are for reference only 

          : Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Poland      
         Listę produktów lub usług objętych zakresem certyfikatu można uzyskać na żądanie od  Bureau Veritas Certification. 

                         Niniejszy certyfikat pozostaje własnością Bureau Veritas Certification, wszystkie kopie lub reprodukcje oraz sam certyfikat są 
                              zwrócone lub zniszczone na wniosek certyfikacyjny Bureau Veritas. Wszystkie certyfikaty w innym języku niż angielskim służą  tylko 

             do celów informacyjnych: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Poland 
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