Certyfikacja FSC chroni ekosystemy leśne i pomaga w walce ze
zmianami klimatu
• FSC zabrania nielegalnego pozyskiwania drewna, degradacji lasów, a także
wylesiania certyfikowanych obszarów,
• tym samym Ty i Twoja organizacja przyczyniacie się do ochrony
ekosystemów leśnych i zmniejszania wpływu zmian klimatu.
Certyfikacja FSC pomaga wypełniać wymogi rządowe
• w krajach Unii Europejskiej, USA i Australii oraz wielu innych obowiązują
przepisy zakazujące wykorzystywania nielegalnie pozyskiwanego drewna,
obrotu nim oraz produktami z niego wykonanymi; certyfikacja FSC daje Ci
pewność, że wybrane przez Ciebie drewno spełnia te wymogi.

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT FSC W 3 PROSTYCH KROKACH?
1. Kontakt z akredytowaną jednostką certyfikującą
www.accreditation-services.com/archives/standards/fsc
2. Audyt po wstępnej weryfikacji
Jednostka certyfikująca weryfikuje, czy Twoja organizacja kwalifikuje się do
certyfikacji i przeprowadza audyt certyfikacyjny.
3. Uzyskanie certyfikatu
Ważność certyfikatu FSC to 5 lat. Raz w roku przeprowadzane są audyty
okresowe.

SYSTEM
CERTYFIKACJI FSC®
ODPOWIEDZIALNE
GOSPODAROWANIE LASAMI,
KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA,
SPOŁECZEŃSTWA I BIZNESU

ZAMIAST CERTYFIKACJI – INNE FORMY WSPÓŁPRACY
LIcencja na użycie znaków handlowych FSC
Sprzedawcy detaliczni, firmy, które używają produktów certyfikowanych FSC
w swojej organizacji, organizacje medialne, instytucje naukowe, edukacyjne,
organizacje pozarządowe, które chcą promować produkty z etykietą FSC albo
system FSC jako taki, mogą uzyskać licencję na używanie znaków handlowych
FSC.

ZAINTERESOWANY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Krajowi Reprezentanci
FSC International w Polsce
Budynek Lumen Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Tel. +48 881 211 192
E-Mail: fsc-polska@pl.fsc.org

www.fsc.pl
FSC® F000100

www.fsc.pl

RAZEM PODEJMUJMY ŚWIADOME DECYZJE
Konsumenci są coraz bardziej zainteresowani pochodzeniem kupowanych
produktów i chcą podejmować odpowiedzialne decyzje.

WSPÓŁPRACA Z FSC A KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY
Firmy posiadające certyfikat FSC mają lepszy dostęp do rynków międzynarodowych, odnotowują wyższe przychody i cieszą się pozytywną opinią wśród
konsumentów. Wiele korzyści czerpią również te organizacje, które ze względu
na specyfikę swojej działalności nie potrzebują certyfikacji, ale promują produkty z etykietą FSC na podstawie umowy licencyjnej.

KIM JESTEŚMY?
Forest Stewardship Council® (FSC®) to międzynarodowa organizacja
promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi na
całym świecie. FSC jest organizacją członkowską, skupiamy właścicieli
i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy
przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby
prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.
Jesteśmy obecni w ponad 80 krajach na świecie.

CO ROBIMY?
FSC ustanawia wymogi dla dwóch rodzajów certyfikacji:
• certyfikacja gospodarki leśnej przyznawana właścicielom
i zarządcom lasów, których działalność spełnia standardy FSC,
• certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu przeznaczona
dla przedsiębiorców z branży drzewnej, papierniczej, handlowców,
dystrybutorów, pośredników, drukarni, wydawnictw itp.
System certyfikacji FSC jest obecnie najbardziej uznanym na świecie
systemem, potwierdzającym najwyższe standardy odpowiedzialnego
zarządzania zasobami leśnymi.

Czy wiesz, że w Polsce:
.

• ...jest aż 6 926 146 ha certyfikowanych lasów i aż 1 555
certyfikatów FSC CoC (Certyfikacja łańcucha pochodzenia
produktu)?
Zajmujemy wysokie, 6. miejsce na świecie pod względem ilości
certyfikatów FSC CoC oraz również 6. miejsce pod względem
wielkości obszaru leśnego certyfikowanego w systemie FSC.
[Źródło: FSC Facts & Figures, lipiec 2017]

DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ CERTYFIKAT FSC?
Certyfikacja FSC podnosi standardy dotyczące gospodarki leśnej
• wspierają nas ekologiczne organizacje pozarządowe: Greenpeace i WWF.
Nasz system certyfikacyjny jest jedynym tego typu, który zdobył sobie
uznanie tych organizacji.
Certyfikacja FSC pomaga rozszerzyć dostęp do nowych rynków
• organizacje z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie nakładają
coraz surowsze wymogi dotyczące odpowiedzialnej polityki zakupowej;
certyfikacja w systemie FSC jest doskonałym sposobem na poszerzenie
dostępu do nowych rynków i bardziej zróżnicowanej bazy klientów.
Certyfikacja FSC umacnia więzi z klientami
• marka zyskuje na wiarygodności, ponieważ klienci mogą zaufać
pochodzeniu produktów firmy.

