
CERTYFIKACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW 

W SYSTEMIE PEFC

Łańcuch dostaw jest procesem weryfi kacji źródeł 
pochodzenia produktów leśnych.

W celu zapewnienia, że produkty noszące logo 
PEFC pochodzą z certyfi kowanych lasów surowiec 
musi być śledzony w całym łańcuchu dostaw, 
począwszy od lasu.

Jedynie wtedy, gdy produkt zawiera co najmniej 
70% certyfi kowanego materiału a proces 
certyfi kacji jest weryfi kowany przez niezależnego 
auditora, kwalifi kuje się do oznakowania 
logo PEFC.

PEFC zatwierdził systemy certyfi kacji 
lasu w ponad 30 krajach na czterech 
kontynentach.

Papier certyfi kowany przez PEFC niesie ze sobą 
zapewnienie, że pochodzi ze źródeł zarządzanych 
w sposób odpowiedzialny.

Więcej informacji:

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

DLA PRZEMYSŁU 
PAPIERNICZEGO, 
DRUKARŃ 
I WYDAWNICTW

PAPIER Z CERTYFIKATEM PEFC

WZRASTAJĄCE ZAPOTRZEBOWANIE 

NA PRODUKTY POCHODZĄCE Z TRWAŁEJ 

I ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI 

Zapotrzebowanie na dobra produkowane w sposób 
trwały i zrównoważony wzrasta na większości 
rynków. Konsumenci są coraz lepiej poinformowani 
i zainteresowani środowiskiem, z którego pochodzą 
kupowane przez nich produkty.

Również producenci papieru chcą wykazywać 
swoją akceptację i uznanie dla zrównoważonej 
i odpowiedzialnej produkcji poprzez rozwijanie 
wiarygodnych zasad zaopatrywania się w surowce.

Podobnie instytucje fi nansowe coraz częściej używają 
wewnętrznych raportów odpowiedzialności społecznej 
do oceny ryzyka fi nansowego i wiarygodności kredytowej.



WZRASTAJĄCE 
ZAPOTRZEBOWANIE 
NA LOGO PEFC

PEFC: PROGRAM UZNAWANIA SYSTEMÓW 

CERTYFIKACJI LASÓW 

PEFC jest organizacją parasolową. Działa 
poprzez wdrażanie i uznawanie krajowych 
systemów certyfi kacji lasów, opracowanych 
przez wszystkie zainteresowane strony, 
dostosowanych do lokalnych warunków 
i priorytetów. Każdy system krajowy 
przechodzi rygorystyczną, niezależną 
ocenę zgodności z określonymi przez PEFC 
International Kryteriami Zrównoważonego 
Rozwoju.

Kryteria te są oparte na szerokiej ugodzie 
społecznej, wyrażonej w ogólnie uznanych 
międzynarodowych i międzyrządowych 
procesach i przewodnikach promocji 
zrównoważonej gospodarki leśnej. DLACZEGO PEFC?

Firmy w swych strategiach w zakresie 
zrównoważonego rozwoju często starają się 
zapewnić, że surowce używane w procesie 
produkcji pochodzą z legalnych źródeł i nie są 
efektem rabunkowej eksploatacji. 

Jednym z najłatwiejszych sposobów wykazania, 
że podstawowy surowiec, czyli drewno, 
pochodzi z lasów zagospodarowanych w sposób 
trwały i zrównoważony jest nabywanie go 
w lasach, które posiadają niezależny certyfi kat. 
Certyfi kacja zapewnia także śledzenie 
surowców w całym łańcuchu produkcyjnym. 

Co więcej, dzięki PEFC, będącym 
pierwszym ogólnoświatowym systemem 
uwzględniającym wymagania socjalne w łańcuchu 
dostaw, chronione są podstawowe prawa 
pracownicze milionów ludzi na całym świecie.

•  Zakłady przerobu drewna, hurtownicy, 
detaliści, drukarnie, producenci, handlowcy 
otrzymują produkt certyfi kowany w całym 
procesie jego powstawania.

•  Certyfi kacja łańcucha dostaw gwarantuje 
że certyfi kowany produkt pochodzi 
z lasów zagospodarowanych w trwały 
i zrównoważony sposób.

•  Oznakowanie i logo PEFC pozwala 
klientom i konsumentom na identyfi kację 
certyfi kowanych produktów.

CERTYFIKACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI PEFC? 

●  PEFC daje pewność pochodzenia surowców. 

●  PEFC gwarantuje w pełni audytowany i weryfi kowalny łańcuch dostaw 
od lasu po użytkownika końcowego.

●  PEFC zapewnia producentom i ich klientom, że surowce pochodzą 
z legalnych źródeł, użytkowanych w trwały i zrównoważony sposób. 

●  PEFC redukuje ryzyko i może poprawić efektywność fi rmy poprzez 
włączenie certyfi kacji łańcucha dostaw w system zarządzania i kontroli 
jakości.

●  PEFC zapewnia praktyczny sposób wykazania odpowiedzialności 
środowiskowej i społecznej fi rmy poprzez kształtowanie podstaw 
wiarygodnej strategii zaopatrywania w papier.

●  PEFC udostępnia chronione prawem logo, jako narzędzie komunikacji 
sygnalizujące odpowiedzialne zarządzanie.

Są również regularnie rewidowane 
w postępowaniach zrzeszających rozlicznych 
interesariuszy tak, aby uwzględnić 
najnowsze osiągnięcia nauki, zmiany 
i oczekiwania społeczne oraz włączyć w nie 
aktualne zasady dobrych praktyk.

Dziś PEFC uznaje ponad 30 krajowych 
systemów certyfi kacji. Jednocześnie ponad 
230 mln ha certyfi kowanych lasów czyni 
z PEFC światowego lidera w tym zakresie. 
Jest to również system wybierany przez 
właścicieli lasów o niewielkiej powierzchni, 
w tym stanowiących część rodzinnych 
gospodarstw czy zarządzanych przez 
wspólnoty gruntowe. Produkty i materiały 
certyfi kowane prze PEFC są akceptowane 
w ramach licznych państwowych 
i prywatnych strategii zamówień. 

W odpowiedzi na wzrastające 
zainteresowanie branży drukarskiej 
zapewnieniem odbiorców o pochodzeniu 
papieru ze sprawdzonych źródeł, wiodący 
handlowcy oferują szeroką gamę 
papieru certyfi kowanego przez PEFC 
i w efekcie coraz więcej fi rm włącza się 
w certyfi kację łańcucha dostaw PEFC. 

Zwiększa się liczba wydawców i właścicieli 
marek decydujących się na używanie 
logo PEFC po to, by zademonstrować 
odpowiedzialne zaopatrywanie się w papier.

Znak PEFC jest rozpoznawalny na poziomie 
krajowym i międzynarodowym dzięki tak 
znaczącym wydawnictwom jak The Economist 
oraz wydawcom i fi rmom ze wszystkich 
sektorów decydującym się na umieszczenie 
logo PEFC na swoich publikacjach, 
broszurach i raportach.

LAS                            PAPIERNIA                  DYSTRYBUCJA                  DRUKARNIA           HANDEL DETALICZNY 




