
DLACZEGO PEFC JEST
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANYM
SYSTEMEM CERTYFIKACJI

ŁAŃCUCH DOSTAW PEFC



PEFC jest organizacją „parasolową”. 
Uznaje krajowe systemy certyfi kacji 
leśnej opracowane wspólnie przez 
wszystkie zainteresowane strony 
oraz dostosowane do lokalnych 
priorytetów i warunków. Każdy krajowy 
system certyfi kacji leśnej przechodzi 
rygorystyczną ocenę prowadzoną przez 
stronę trzecią, zgodnie z Kryteriami 
Zrównoważonego Rozwoju PEFC.

Powstały one w  oparciu o szeroki 
konsensus społeczny przejawiający się 
w respektowanych na całym świecie 
międzynarodowych i międzyrządowych 
procesach oraz wytycznych z zakresu 
promocji zrównoważonej gospodarki 
leśnej. Kryteria są systematycznie 
rewidowane w procesach prowadzonych 

przez wiele zainteresowanych stron, 
uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauki, 
zmiany społeczne i ewolucję oczekiwań, 
a także włączając najbardziej aktualne 
z najlepszych praktyk.  

Obecnie PEFC obejmuje systemy 
obowiązujące w ponad 30 krajach. 
Łącznie odpowiadają one za certyfi kację 
ponad 230 milionów hektarów lasów, 
co czyni PEFC światowym liderem 
certyfi kacji leśnej. Jednocześnie jest 
to system najchętniej wybierany przez 
właścicieli lasów o niewielkiej powierzchni 
czy stanowiących własność wspólnot 
gruntowych. Produkty certyfi kowane 
przez PEFC są akceptowane w licznych 
publicznych i prywatnych strategiach 
zamówień obowiązujących na całym świecie. 

O PEFC

PEFC (Program Uznawania Systemów Certyfi kacji Lasu) jest 
międzynarodową pozarządową organizacją non-profi t, założoną 
w 1999 roku, której głównym celem jest promocja zrównoważonej 
gospodarki leśnej poprzez certyfi kację wykonywaną przez niezależne 
jednostki. Organizacja ta działa na każdym etapie łańcucha 
dostaw produktów leśnych i promuje dobre praktyki w leśnictwie, 
zapewniając, że produkty pochodzące z lasu są dostarczane zgodnie 
z najwyższymi standardami ekologicznymi, społecznymi i etycznymi.



WPROWADZENIE
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• zapewniają drewno i energię, 
surowce lecznicze i żywność;

• zwiększają bioróżnorodność 
poprzez zapewnianie siedlisk 
i schronienia wielu gatunkom;

• stanowią kluczowy element 
w globalnym obiegu wody i węgla; 

• zapobiegają pustynnieniu i odgrywają 
istotną rolę w regulacji klimatu.

Bez lasów stracilibyśmy wiele z tych 
dóbr, a gatunki związane ze środowiskiem 
leśnym stanęłyby na granicy wymarcia. 
Życie około 1,6 miliarda ludzi na całym 
świecie uzależnione jest od lasów 
i zapewnianych przez nie zasobów. 
Leśnictwo i przemysł drzewny stanowią 
ważną część światowej gospodarki.

Lasy to także jednen z najwrażliwszych 
ekosystemów. Zagraża im 
ekspansja rolnictwa i górnictwa, 
rozwój miast, eksploatacyjna 
gospodarka oraz nielegalny wyrąb. 
Jeśli chcemy, by lasy nadal pełniły 
swoje liczne funkcje, musimy je 
chronić i mądrze nimi zarządzać.

Jednym ze sposobów na zapewnienie 
zrównoważonej gospodarki leśnej 
jest certyfi kacja. Jednak obecnie 
certyfi kowanych jest zaledwie 9% 
lasów na świecie. Celem PEFC 
jest zwiększenie tego wskaźnika, 
zwłaszcza na południowej półkuli.

Oczekiwania prowadzenia zrównoważonej 
gospodarki a także rosnąca świadomość 
ekologiczna sprawiły, że fi rmy 
pragnące skutecznie funkcjonować 
w leśnictwie i przemyśle drzewnym 
chcą wykazać się odpowiedzialną 
działalnością. Klienci i konsumenci 
oczekują od producentów, dostawców 
i wytwórców spełniania najwyższych 
standardów środowiskowych, 
ekonomicznych i społecznych.

Certyfi katy zrównoważonej gospodarki 
leśnej i łańcucha dostaw PEFC 
potwierdzają spełnianie tych standardów, 
a niezależni auditorzy sprawdzają, czy 
są one przestrzegane w praktyce.

 

Lasy są jednymi 
z najcenniejszych 
i najbardziej 
zróżnicowanych 
ekosystemów naszej 
planety. To właśnie lasy:



CERTYFIKACJA ŁAŃCUCHA 
DOSTAW (CoC)

Zrównoważona gospodarka leśna, 
choć istotna dla zachowania funkcji 
pełnionych przez las, sama w sobie 
nie tworzy powiązania między 
lasem a rynkiem. Aby zapewnić, 
że drewno i produkty drzewne pochodzą 
z właściwie zarządzanych lasów, 
PEFC promuje certyfi kację łańcucha 
dostaw. Określa ona wymagania 
dotyczące przetwarzania drewna 
od lasu począwszy aż po 
produkt końcowy.

Certyfi katy CoC PEFC są niezbędne dla:
• fi rm, które chcą wdrażać 

i wykazywać odpowiedzialne 
działania biznesowe; oraz

• klientów, którzy chcą podejmować 
odpowiedzialne decyzje zakupowe.

 
Aby produkt mógł otrzymać certyfi kat, 
wszystkie podmioty wchodzące w skład 
łańcucha dostaw muszą posiadać 
certyfi kat CoC PEFC. Tylko wtedy fi rmy 
mogą używać logo PEFC na produktach 
i materiałach marketingowych, 
wykazując, że pozyskują i przetwarzają 
surowce w odpowiedzialny sposób.

STANDARDY PEFC

ZRÓWNOWAŻONA 
GOSPODARKA LEŚNA

PEFC przyjęła defi nicję 
zrównoważonej gospodarki 
leśnej stosowaną również 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych do spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO):

Zarządzanie lasami i obszarami 
leśnymi oraz ich użytkowanie 
w sposób i w stopniu, który utrzymuje 
ich różnorodność biologiczną, 
produktywność, zdolność do 
regeneracji, zdrowotność i ich 
potencjał do spełniania, teraz 
i w przyszłości, funkcji ekologicznych, 
gospodarczych i społecznych 
na szczeblu lokalnym, krajowym 
i światowym oraz który nie powoduje 
szkody w innych ekosystemach.
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Kryteria zrównoważonego rozwoju 
PEFC oparte są na globalnie przyjętych 
zasadach, wytycznych i kryteriach 
opracowanych przez międzynarodowe 
i międzyrządowe organizacje, jak 
MCPFE, ITTO/IUCN oraz ITTO/ATO*.

Las może być zarządzany 
w zrównoważony sposób bez certyfi katu. 
Jednak najlepszym sposobem na 
udowodnienie tego jest bezstronna 
i wiarygodna certyfi kacja wykonana 
przez niezależnego auditora. 
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ZALETY CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW

Zwiększony popyt na produkty z lasów 
zarządzanych w sposób zrównoważony 
powoduje wzrost zainteresowania 
certyfi katami CoC na wszystkich etapach 
produkcji. Certyfi kacja CoC PEFC 
oferuje kilka znaczących korzyści. 

swoją przewagę konkurencyjną 
nad innymi dostawcami.

Identyfi kowalność  – Certyfi kat CoC 
zapewnia, że drewno wchodzące 
w skład gotowego produktu 
pochodzi ze zrównoważonego 
źródła przestrzegającego 
standardów środowiskowych, 
ekonomicznych i społecznych.

Zarządzanie ryzykiem  – certyfi kacja 
CoC zawiera system należytej 
staranności (PEFC due dilligence 
system), który wyklucza stosowanie 
drewna pochodzącego z wylesień, 
nielegalnych wyrębów oraz zabrania 
stosowania drewna modyfi kowanego 
genetycznie. CoC PEFC jako 
pierwszy i jedyny system na świecie 
zawiera wymagania socjalne chroniące 
fundamentalne prawa pracowników 
w całym łańcuchu dostaw.

Dostęp do rynków – certyfi katy 
CoC zapewniają fi rmom dostęp 
do rynków wymagających 
produktów wytworzonych 
w odpowiedzialny ekologicznie 
sposób, a także dają przewagę 
nad konkurencją sprzedającą 
niecertyfi kowane produkty. 
Certyfi kat podnosi wartość marki.

Dostępność i wybór – dwie trzecie 
certyfi kowanych światowych lasów 
jest certyfi kowanych właśnie 
przez PEFC. Obecnie jest to 
ponad 230 milionów hektarów, 
co oznacza najszerszy dostęp 
do certyfi kowanego drewna.

Wyraźny i czytelny komunikat  – 
samo umieszczenie logo PEFC 
na produktach lub materiałach 
ich dotyczących w prosty 
i treściwy sposób informuje, że te 
produkty wytworzono z surowców 
pochodzących z lasów zarządzanych 
w zrównoważony sposób.

Pozycja lidera w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju – dzięki 
uzyskaniu certyfi katu CoC PEFC 
fi rmy przemysłu drzewnego 
i leśnego mogą zwiększyć 



PEFC jest największym 
systemem certyfi kacji leśnej 
na świecie, będąc jednocześnie 
systemem najchętniej 
wybieranym przez właścicieli 
małych, nieprzemysłowych 
lasów i wspólnoty gruntowe.

Do dziś certyfi kat CoC PEFC 
uzyskało około 10 000 fi rm 
na całym świecie oferujących 
dziesiątki tysięcy produktów 
certyfi kowanych przez PEFC.

Istnieje wiele powodów, dla których 
tak wiele osób wybiera PEFC, 
mimo obecności innych systemów 
certyfi kacji łańcucha dostaw.

CO CZYNI PEFC 
WYJĄTKOWYM?
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Bezwarunkowo utrzymuje najwyższe standardy 
w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej:
• od 2001 wymaga zgodności ze wszystkimi podstawowymi konwencjami 

Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie zarządzania lasami, ustalając nowe 
wzorce dla kwestii społecznych;

• jest dostosowany do specyfi cznych potrzeb lokalnych, z uwzględnieniem lasów drobnej 
własności i należących do niewielkich społeczności, wspierając tym samym rozwój 
terenów wiejskich;

• oferuje sprawdzone procesy certyfi kacji grupowej otwierając rynek dla produktów 
pochodzących również z niewielkich gospodarstw leśnych;

• ustala wysokie standardy dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej, które są zgodne 
z polityką większości krajowych rządów w zakresie następujących kwestii:

 - utrzymywania lub zwiększania bioróżnorodności;
 - ochrony lasów o szczególnej wartości ekologicznej
 - zakazu zamiany obszarów leśnych na inne formy użytkowania i wyłączenie

      certyfi kacji plantacji powstałych na wylesianych obszarach;
 - zakazu stosowania najniebezpieczniejszych środków chemicznych oraz drzew 

      modyfi kowanych genetycznie (GMO);
 - ochrony praw i dobra pracowników;
 - szanowania tradycji i praw lokalnych społeczności, w tym w szczególności 

      praw użytkowania obszarów leśnych;
 - wymagania konsultacji na poziomie lokalnych społeczności;
 - przestrzegania obowiązującego prawa.
• włącza wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w certyfi kację łańcucha dostaw

Zapewnia wysokie zaangażowanie zainteresowanych stron 
w przypadku wszystkich standardów:
• ściśle rozdziela ustanawianie standardów, certyfi kację i akredytację, aby zapewnić 

pełną niezależność i odrębność tych procesów;
• wymaga, aby wszystkie standardy krajowe były niezależnie opracowywane, przy 

otwartym udziale wszystkich zainteresowanych stron; 
• wymaga, aby wszystkie standardy były poddawane konsultacjom publicznym, zarówno 

na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym;
• wymaga systematycznej rewizji krajowych programów certyfi kacyjnych. 

Jest oparty na międzyrządowych umowach i uznanych procesach:
• opiera swoje rozumienie zrównoważonej gospodarki leśnej na szerokim konsensusie 

społecznym przejawiającym się w respektowanych na całym świecie międzynarodowych 
i międzyrządowych procesach; 

• wspiera wdrażanie umów rządowych poprzez dobrowolne mechanizmy rynkowe;
• jest zgodny z przyjętymi wytycznymi ISO dotyczącymi certyfi kacji i akredytacji.
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 PEFC JEST JEDYNYM GLOBALNYM SYSTEMEM CERTYFIKACJI, KTÓRY:



Certyfi katy CoC PEFC otrzymały 
już fi rmy z ponad 50 krajów. 
Jest to standard preferowany 
w regulaminach składania 
zamówień obowiązujących na całym 
świecie. Wyróżniające się i szybko 
rozpoznawane logo PEFC przekracza 
bariery językowe i czyni organizację 
prawdziwie globalną marką.

Dodatkowe informacje na temat certyfi katu 
łańcucha dostaw PEFC można uzyskać 
od przedstawiciela PEFC w Polsce:

www.pefc-polska.pl 

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

Telefon: 022 715 06 61
e-mail: nscl@ibles.waw.pl
www.pefc-polska.pl

* (MCPFE) Konferencja Ministerialna w sprawie Ochrony Lasów w Europie 
  [Ministerial Conference for the Protection of Forests in Europe]

 (ITTO/IUCN) Międzynarodowa Organizacja ds. Drewna Tropikalnego 
  / Światowa Unia Ochrony Przyrody [International Tropical Timber 
  Organisation/ International Union for the Conservation of Nature] 

 (ITTO/ATO) Międzynarodowa Organizacja ds. Drewna Tropikalnego / Afrykańska 
  Organizacja Drewna [International Tropical Timber Organisation/African Timber Organisation]

CZY SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI OTRZYMANIEM CERTYFIKATU?

Zdjęcia: A. Brunori, L. Gordts, PEFC Belgium, PEFC France, PEFC Germany
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