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Wszelkiego rodzaju produkty są 
opatrzone różnorodnymi znakami 
handlowymi i certyfi katami – jeśli 
jednak przyszłość lasów na świecie 
ma dla Was znaczenie wówczas 
istotny jest tylko jeden.

PEFC to Program Uznawania 
Systemów Certyfi kacji Lasów zaś 
jego logo z „zielonymi drzewami” 
zapewnia, że wyroby z drewna – 
począwszy od desek a skończywszy 
na meblach, opakowaniach 
czy papierze – pochodzą ze 
źródeł użytkowanych w trwały 
i zrównoważony sposób. PEFC działa 

na całym świecie zapewniając, że 
lasy spełniają najwyższe standardy 
trwałego i zrównoważonego rozwoju, 
a drewno w nich pozyskiwane jest 
śledzone w całym łańcuchu dostaw, 
w trakcie jego przetwarzania 
w szeroką gamę produktów.

I rzeczywiście, gdy zaczniecie szukać, 
zauważycie „zielone drzewka” PEFC 
w wielu miejscach. To naprawdę 
pomocny wskaźnik, który pozwoli 
Wam określić czy produkt, który 
zamierzacie właśnie kupić jest 
wykonany z surowca pochodzącego 
z właściwie zarządzanych lasów. 

Najcenniejsza w tym programie jest 
dalekosiężna idea zrównoważonego 
rozwoju. 

Podejście do zrównoważonej 
gospodarki leśnej prezentowane 
przez PEFC uwzględnia szczegółowe 
wymagania środowiskowe, społeczne 
i ekonomiczne, których spełnianie 
jest regularnie weryfi kowane przez 
niezależnych auditorów. Ten sposób 
działania pozwolił PEFC stać się 
najpowszechniej używanym systemem 
certyfi kacji lasów na świecie, co 
oznacza, że jego logo pojawia się na 
coraz większej liczbie produktów. 

Lasy są wspaniałym miejscem. 
Oprócz dostarczania nam drewna 
oferują też inne zasoby, zapewniają 
środowisko życia i schronienie wielu 
organizmom, mają fundamentalne 
znaczenie dla ochrony klimatu. 

Co więcej – około 1,6 mld ludzi na całym 
świecie opiera swój byt na lasach 
i dobrach z nich czerpanych. Dziś ich 
sytuacja i tradycyjny sposób życia jest 
zagrożony przez nielegalne pozyskanie 
drewna, wyrąb lasów pod uprawy rolne 

czy rozwój miast. Potrzeba ochrony 
naszych lasów i ich zrównoważonego 
zagospodarowania nigdy nie była 
większa. My, konsumenci, możemy 
pomóc je zachować wybierając 
produkty certyfi kowane przez PEFC. 

CO OZNACZA LOGO PEFC

DLACZEGO LASY MAJĄ TAK DUŻE ZNACZENIE 
I CO MOŻEMY DLA NICH ZROBIĆ 

„Jesteśmy zaangażowani 
w ochronę lasów, ich bezcennej 
bioróżnorodności oraz wspólnot 
i rodzin będących właścicielami, 
pracujących i żyjących w lasach 
i ich otoczeniu.” William Street, 
Przewodniczący Rady PEFC



PEFC jest niezależną, niedochodową 
organizacją promującą zrównoważoną 
i trwałą gospodarkę leśną poprzez 
system certyfi kacji lasów i produktów 
z nich pochodzących. 

Dokonuje się to przez dwa odrębne, 
choć powiązane ze sobą procesy. 
Certyfi kacja lasów zapewnia, 
że są one zarządzane zgodnie 
z wymaganiami środowiskowymi, 
społecznymi i ekonomicznymi – 
równoważąc potrzeby ludzi, przyrody 
i ekonomii. Certyfi kacja łańcucha 
dostaw pozwala natomiast śledzić 
drogę, którą przebywa drewno 
począwszy od lasu po produkt 
fi nalny. Certyfi kat jest przyznawany 
po niezależnych auditach, 
prowadzonych przez odrębne 
jednostki, weryfi kujących zgodność 
prowadzonych działań z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju PEFC.

Dziś około 10 000 fi rm i 230 mln ha 
lasów w ponad 30 krajach jest 
certyfi kowanych w ramach systemu 
PEFC, co stawia tę organizację na 
pozycji lidera w tym zakresie.

Wysokie standardy w ramach PEFC 
zawierają wymagania dotyczące:

•  Zabezpieczenia obszarów leśnych 
istotnych z ekologicznego punktu 
widzenia

• Ochrony i wzbogacania 
różnorodności biologicznej

• Zakazu zmiany lasów w inne formy 
użytkowania

• Zakazu stosowania szkodliwych 
substancji chemicznych

• Zakazu wprowadzania gatunków 
drzewiastych modyfi kowanych 
genetycznie

• Przestrzegania praw pracowniczych 
i praw ludności tubylczej

• Wspierania lokalnego rynku pracy

• Zgodności z podstawowymi 
konwencjami Międzynarodowej 
Organizacji Pracy

• Zapewnienia konsultacji z lokalną 
ludnością i innymi interesariuszami

• Uwzględnianie tradycyjnych praw 
użytkowania gruntów i lokalnych 
zwyczajów

JAK DZIAŁA PEFC

JAK DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O LOGO 

KILKA FAKTÓW O LASACH

Około 13 mln hektarów lasów 
tracimy każdego roku – to 
jak wycinanie co 2 sekundy 
obszaru o wielkości boiska 
piłkarskiego. Certyfi kacja 
lasów zapewnia, że są 
one zarządzane w sposób 
zrównoważony, zapewniający 
efektywność ekonomiczną, 
sprawiedliwość społeczną 
i bezpieczeństwo ekologiczne.

PEFC jako największy na świecie 
system certyfi kacji lasów obejmuje 
2/3 powierzchni certyfi kowanych 
lasów w świecie, co stanowi około 
6% w skali globalnej. To oznacza, 
że większość lasów na świecie jest 
ciągle niecertyfi kowana, dlatego tak 
ważne jest poszukiwanie produktów 
z logo PEFC. Daje nam to pewność, 
że nasz wybór wspiera fi rmy, dla 
których liczy się coś więcej niż tylko 
maksymalizacja zysku.

Logo PEFC można znaleźć na 
katalogach, gazetach, opakowaniach 
w supermarketach, na papierze 
i kopertach, i w wielu innych 
branżach, wraz z tym, jak coraz 
więcej fi rm przyswaja zasady 
odpowiedzialnego biznesu.

Więcej na temat zrównoważonej 
gospodarki leśnej, certyfi kacji lasów 
i PEFC na www.pefc-polska.pl.  



PEFC Polska

Instytut Badawczy Leśnictwa
Ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn

Telefon: 022 715 06 61
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www.pefc-polska.pl
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