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FSC® - Forest Stewardship Council®



TWORZYMY BEZPIECZNY ŚWIAT

FSC® - Forest Stewardship Council®
Forest Stewardship Council® (FSC®)  jest międzyna-

rodową organizacją non-profit, która wyznacza standardy 
dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę 
aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Konsumenci zwracają coraz większą uwagę na to, 
czy produkty są wytwarzane w odpowiedzialny sposób, 
z poszanowaniem praw ludzi i środowiska naturalnego. 
Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu FSC® 
umożliwia firmom wykorzystanie etykiety FSC® na 
produktach, gwarantując konsumentom właściwe pocho-
dzenie produktów, zgodne z wymogami systemu FSC®. 
W ten sposób certyfikacja FSC® pomaga podejmować 
etyczne i odpowiedzialne decyzje w lokalnym supermar-
kecie, w księgarni, w sklepie z meblami i w wielu innych 
miejscach.

Certyfikacja FSC jest dobrowolnym standardem ukie-
runkowanym na wspieranie odpowiedzialnej gospodarki 
leśnej.

Certyfikat FSC® CoC 
Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu FSC® 

służy zapewnieniu, że materiał z certyfikatem FSC® został 
prawidłowo zidentyfikowany i oddzielony od materiałów 
niecertyfikowanych i niekontrolowanych - w ramach całego 
łańcucha dostaw, od pozyskania drewna, aż po produkt 
końcowy.  

Kontrola łańcucha pochodzenia produktu FSC® (CoC) 
obejmuje pozyskiwanie, przetwarzanie, handel i dystry-
bucję, o ile kolejny etap wiąże się ze zmianą własności 
produktu.

Certyfikacja dotyczy w szczególności następujących 
etapów w łańcuchu dostaw:

• Zakup
• Przetwarzanie
• Przechowywanie
• Sprzedaż

Dla kogo FSC® CoC:
Certyfikat łańcucha pochodzenia drewna FSC® jest 

przeznaczony dla każdego przedsiębiorstwa zajmują-
cego się obrotem lub wykorzystaniem certyfikowanych 
produktów FSC® (np. producenci mebli, wydawcy, właści-
ciele tartaków, przemysł celulozowy i wszyscy inni 
wytwórcy produktów z drewna). 

Certyfikat łańcucha pochodzenia drewna FSC® szcze-
gólnie ważny jest dla firm eksportujących swoje produkty 
na rynek UE – gdzie konsumenci i partnerzy kładą silny 
nacisk na źródło pochodzenia surowców oraz produktów.

Certyfikat FSC® CoC to przede wszystkim:
■ gwarancja, że surowce pochodzą z lasów zarządza-

nych w odpowiedzialny sposób,
■ możliwość etykietowania swoich produktów znanym 

na całym świecie znakiem,
■ kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,
■ możliwość poszerzenia rynku zbytu swoich 

produktów,
■ zwiększenie świadomości i zainteresowania  pocho-

dzeniem produktów wśród konsumentów.



Certyfikacja
Certyfikaty FSC® zachowują ważność przez okres 5 

lat. Akredytowana przez FSC jednostka certyfikująca co 
roku prowadzi audyt okresowy w celu weryfikacji bieżącej 
zgodności z wymogami certyfikacji w systemie FSC®. 
Gdy okres ważności Certyfikatu dobiegnie końca, należy 
podejść do auditu recertyfikacyjnego, aby przedłużyć 
ważność certyfikatu o kolejnych pięć lat.

Wymagania wstępne dotyczące certyfikacji:
■ brak mieszania drewna FSC® z niekontrolowanym 

drewnem
■ weryfikacja ilości / systemy kontroli zapasów dla 

zakupionego, przechowywanego i dostarczanego 
towaru z certyfikatem FSC®

■ zgodność z opisem procesu

Dzięki certyfikacji łańcucha dostaw drewno może być 
zidentyfikowane w dowolnym momencie, na każdym 
etapie przetwarzania i wprowadzania do obrotu. 

To wszystko stanowi przewagę konkurencyjną dla 
Twojej firmy:

■ Wyróżniasz się jako dostawca wysokiej jakości, 
dzięki użyciu uznanego logo FSC®  

■ Masz pewność co do zgodności z wymaganiami UE
■ Zwiększasz wiarygodność Twojej firmy poprzez certy-

fikację zgodnie z globalnie uznanym standardem
■ Kreujesz ekowizerunek dzięki zweryfikowanemu 

zaangażowaniu w środowisko, etykę biznesową 
i przejrzysty przepływ towarów

■ Pozyskujesz nowych klientów 

Droga do certyfikacji:
■ Decydujesz się na certyfikację FSC® CoC
■ Wypełniasz zapytanie ofertowe
■ My przygotowujemy ofertę i udzielamy odpowiedzi 

na Twoje pytania
■ Wysyłasz zlecenie
■ Wspólnie wyznaczamy dogodny termin auditu 
■ Przeprowadzamy audit na miejscu 
■ Otrzymujesz sprawozdanie z wynikami auditu oraz 

zalecenia dla certyfikacji każdej części łańcucha 
produktu

■ Jeśli ocena jest pozytywna, Twoje firma otrzymuje 
certyfikat FSC® CoC (ważność 5 lat), wpis do bazy 

danych FSC®, oraz logo do wykorzystania na produk-
tach, które zostanie wydane w ciągu 24 godzin

Jeżeli Twoja firma chciałaby wejść na rynki w krajach 
o szczególnej świadomości ekologicznej i społecznej, 
certyfikacja FSC® CoC stanowi bardzo często kluczowy 
warunek wiarygodności Twojej firmy.

TUV NORD  jest niezależną stroną trzecią, posiadającą 
akredytację ASI uprawnioną do wydawania certyfikatów 
kontroli łańcucha pochodzenia produktu zgodnie ze 

Standardem FSC®. 

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana 
otrzymaniem ofert lub masz dodatkowe 
pytania – zapraszamy do kontaktu:

Mariusz Gołąb
Product Manager ds. Ochrony Środowiska
Tel.: 32 786 46 47
Tel. kom.: 603 890 664
Fax: 32 786 46 04
e-mail: m.golab@tuv-nord.pl
fb.me/TuvNordGreenProcjects
www.tuv-nord.pl

Więcej informacji na temat certyfikacji w systemie FSC 
na stronach www.fsc.pl oraz www.fsc.org


