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Dla części �rm z branży stolarki otworowej certy�katy PEFC oraz FSC 

nie są czymś nowym, a niektóre produkty są już nimi oznaczane od 

dawna. Nie wszyscy jednak są świadomi co daje taka certy�kacja i jak ją 

zdobyć. W tym celu poprosiłem o poradę ekspertów w tej dziedzinie.

Certy�katy 

FSC® oraz PEFC
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F
orest Stewardship Council® to mię-

dzynarodowa organizacja pozarzą-

dowa, promująca odpowiedzialną 

gospodarkę leśną poprzez system certy-

�kacji lasów (certy�kat FSC FM) oraz pro-

duktów branży drzewnej i papierniczej 

(FSC CoC). FSC to najstarszy i najbardziej 

rozpoznawalny globalnie system certy�-

kacji lasów i produktów z drewna opar-

ty o standardy prawidłowej gospodarki 

leśnej oraz system kontroli przepływu 

surowca.

Jak ubiegać się o certy$kat FSC CoC? 
Katarzyna Sowińska-Bolechowska: 

Certy�kat FSC CoC opiera się o łańcuch 

kontroli pochodzenia produktu. Oznacza 

to, że na każdym etapie pozyskania oraz 

przetwarzania surowca muszą być prze-

strzegane standardy FSC. Wszystko po to, 

aby produkt �nalny mógł być oznaczony 

logo FSC. Aby ubiegać się o certy�kat, 

należy zaopatrywać się w certy�kowany 

surowiec, określić produkty, które będą 

sprzedawane z certy�katem FSC, wdrożyć 

w �rmie standard FSC-STD-40-004 i FSC-

STD-50-001 w obowiązujących wersjach, 

skontaktować się z wybraną jednostką 

certy�kującą i pomyślnie przejść audyt 

certy�kacyjny.

Jak wspomniałam, aby dostać certy-

�kat FSC CoC, należy wdrożyć w �rmie 

odpowiednie standardy. Obligatoryjne 

są dwa standardy: FSC-STD-40-004 v 2-1 

oraz FSC-STD-50-001 v 1-2. Pierwszy 

z nich to podstawowy standard FSC, 

który opisuje zasady, jakie muszą speł-

nić �rmy ubiegające się o certy�kat FSC. 

Drugi precyzuje wymogi dotyczące po-

sługiwania się znakami handlowymi FSC. 

Jeśli wymaga tego pro�l �rmy, to nale-

ży wdrożyć kolejne standardy FSC (np. 

standard  FSC- STD - 40 - 007 – jeżeli �rma 

ma zamiar zaopatrywać się w certy�ko-

wany materiał z recyklingu lub FSC-STD-

40-005 – jeśli zamierza posługiwać się 

Drewnem Kontrolowanym). Standardy 

te, także w polskojęzycznej wersji, znaj-

dują się na stronie internetowej FSC Pol-

ska  ( www .pl .fsc . org) w zakładce „Stan-

dardy i Publikacje”.

FSC Polska, jako Krajowa Inicjatywa 

FSC, nie pośredniczy w procesie nadawa-

nia certy�katów FSC. Zajmują się tym nie-

zależnie działające, akredytowane przez 

FSC, jednostki certy�kujące. Na terenie 

Polski działa 5 takich jednostek. Dane 

teleadresowe do każdej z nich znajdują 

się na stronie internetowej FSC Polska 

(www.pl.fsc.org), w zakładce „Jednostki 

Certy�kujące”.

Logo FSC umieszczone na produkcie 

oznacza, że drewno użyte do jego wyrobu 

pochodzi z lasów certy�kowanych w sys-

temie FSC. To potwierdzenie najwyższych 

światowych standardów ochrony środo-

wiska przy jednoczesnym poszanowaniu 

wartości społecznych miejscowej ludno-

ści oraz zachowaniu zasad ekonomii.

Certy�kat FSC jest gwarancją, że �rma 

zaopatruje się w surowiec pochodzący 

z lasów zarządzanych w prawidłowy spo-

sób, daje przewagę na rynku, upoważnia-

jąc do sprzedaży produktów z logo FSC, 

potwierdza spełnienie najwyższych stan-

dardów społecznych i środowiskowych, 

pomaga budować zaufanie klientów 

i kreować ekologiczny wizerunek �rmy. 

Nadawany jest na 5 lat, w czasie których 

wymagane jest przebycie corocznych 

audytów wery�kujących. Kontrola ma na 

celu sprawdzenie procedur wdrożonych 

w �rmie oraz zwery�kowanie, czy stan-

dardy FSC są utrzymywane.

Katarzyna 
Sowińska-Bolechowska
Specjalista ds. CoC w FSC Polska.
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W celu zwiększenia wiedzy na temat cer-

ty$kacji PEFC oraz poznania różnić między 

PEFC i FSC, przeprowadziłem krótką rozmo-

wę z Joanną Chodkowską, Specjalistą ds. 

Certy$kacji FSC i PEFC w NEPCon Sp. z o.o.

WINDOOREXPERT: Proszę przybliżyć 

nam czym właściwie jest certy&kat 

PEFC?

Joanna Chodkowska: PEFC (Programme 

for Endorsement of Forest Certi�cation 

Schemes) to organizacja pozarządowa 

utworzona w celu wspierania zasad zrów-

noważonej gospodarki leśnej. Certy�kacja 

PEFC umożliwia wprowadzenie na rynek 

produktów pochodzących z drewna cer-

ty�kowanego według standardów PEFC.  

Jest oceną zgodności postępowania �r-

my z tymi standardami. Certy�kat kontro-

li pochodzenia PEFC CoC (Chain of Custo-

dy) przeznaczony jest dla wszystkich grup 

przedsiębiorców branży drzewnej, pa-

pierniczej, handlowców, dystrybutorów, 

pośredników, drukarni, wydawnictw itp. 

Podstawowym warunkiem posługiwania 

się certy�katem PEFC CoC jest zaopatry-

wanie się w certy�kowany surowiec na 

potrzeby swojej produkcji/handlu oraz 

posiadanie numeru certy�katu nadanego 

przez jednostkę certy�kującą (po pozy-

tywnie przebytym audicie). W przypadku 

chęci posługiwania się logo PEFC w ce-

lach promocyjnych oraz oznaczania pro-

duktów �rma musi zwrócić się o wydanie 

licencji na stosowanie logo PEFC.

Co certy&kat PEFC daje producentom 

okien i drzwi drewnianych oraz ich do-

stawcom drewna?

- W przypadku firm produkujących 

drzwi i okna drewniane, certyfikacja 

daje większe możliwości kreowania 

wizerunku firmy prowadzonej z myślą 

o odpowiedzialności społecznej i przy-

rodniczej, oraz produktu wytworzonego 

w zgodzie ze światowymi standardami. 

Popularność i rozpoznawalność logo 

PEFC oraz świadomość konsumentów 

jest z roku na rok większa, co prowadzi 

do wzrostu zainteresowania certyfika-

cją PEFC.  Producenci drzwi i okien, któ-

rzy chcą dostosować się do panujących 

trendów oraz otworzyć się na współ-

pracę międzynarodową, coraz chętniej 

przystępują do procesu certyfikacji, 

a w późniejszym etapie – korzystają 

z możliwości promowania się poprzez 

stosowanie logo PEFC. 

Posiadając Certy�kat Kontroli Pochodze-

nia Produktu PEFC, �rma spełnia wymogi 

krajowych oraz zagranicznych odbiorców 

półproduktów oraz produktów gotowych, 

którzy coraz częściej zwracają uwagę na 

ekologiczne aspekty biznesu i produktu. 

Poprzez posiadane certy�katy �rma zy-

skuje przewagę na rynku, co więcej – bu-

dowane jest zaufanie klientów. Certy�kat 

PEFC potwierdza, że �rma zaopatruje się 

w surowiec pochodzący z prawidłowo 

zarządzanych lasów, które spełniają stan-

dardy społeczne i środowiskowe. 

Joanna Chodkowska
Specjalistą ds. Certy"kacji FSC 

i PEFC w NEPCon Sp. z o.o.

Joanna Chodkowska

› 



80

LABORATORIUM

Dane �rmy posiadające certy�kat widocz-

ne są w globalnej bazie posiadaczy cer-

ty�katów PEFC, dostępnej zarówno dla 

biznesu jak i odbiorców indywidualnych 

(www.pefc.org).

W Europie znany jest jeszcze certy&kat 

FSC. Czym różni się PEFC od FSC?

- Oba systemy powstały w latach 90’, a ich 

założeniem jest wspieranie zasad zrów-

noważonej gospodarki leśnej. Główne 

różnice wynikają z wymagań poszcze-

gólnych norm, jednak ogólny cel dzia-

łalności obu systemów jest zbliżony.  Na 

dzień dzisiejszy 11 Regionalnych Dyrekcji 

Lasów Państwowych posiada certy�kat 

PEFC, natomiast certy�kat FSC posiada 16 

spośród 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Polsce. Zauważalny jest 

trend wzrostu popularności obu certy�ka-

tów zarówno wśród producentów drzwi i 

okien, jak i również producentów półpro-

duktów drewnianych. Firmy bardzo czę-

sto decydują się na posiadanie obu certy-

�katów gdyż wdrożenie i utrzymanie obu 

systemów w praktyce nie jest skompliko-

wane, a w efekcie daje �rmom większe 

możliwości na poszerzenie oferty oraz 

pozyskanie atrakcyjnych kontraktów.  

Jak ocenia Pani popularność certy&ka-

tu w branży okien i drzwi? 

Niestety na dzień dzisiejszy nie są pro-

wadzone dokładne statystyki z podzia-

łem na branże, jednak na chwilę obecną 

praktycznie wszyscy najwięksi producen-

ci okien i drzwi posiadają przynajmniej 

jeden z certy�katów. Biorąc pod uwagę 

to, że na rynku polskim materiał certy�-

kowany PEFC dostępny jest od niedawna 

można przypuszczać, że �rmy posiadają-

ce tylko FSC wkrótce będą również starać 

się o uzyskanie certy�katu PEFC, zwłasz-

cza, iż na chwilę obecną zauważane jest 

duże zainteresowanie tym certy�katem 

wśród producentów półproduktów. Prze-

bieg procesu certy�kacji PEFC wygląda 

następująco: 

W celu uzyskania certy�katu PEFC należy 

zgłosić się do jednostki certy�kującej ta-

kiej jak NEPCon, która po wstępnej wery-

�kacji decyduje, czy �rma ma możliwość 

posiadania certy�katu PEFC. Po wstępnej 

akceptacji �rma musi wdrożyć system po-

chodzenia produktu zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi standardami PEFC. Na-

stępnie przeprowadzany jest audit cer-

ty�kacyjny, podczas którego sprawdzana 

jest zgodność procedur �rmy ze stan-

dardami PEFC. Jeśli podczas auditu nie 

zostały zidenty�kowane niezgodności ze 

standardami PEFC i raport zostanie zaak-

ceptowany, to po dopełnieniu formalno-

ści wydawany jest certy�kat.

Wielu naszych klientów potwierdza, że 

certy�kat zwiększa szanse �rmy na ryn-

kach zagranicznych oraz otwiera możli-

wości pozyskania atrakcyjnych kontak-

tów biznesowych. Dodatkowo umiejętne 

wykorzystanie posiadania certy�katu uła-

twia �rmie kreowanie wizerunku �rmy 

prowadzonej z myślą o odpowiedzialno-

ści ekologicznej i społecznej, a tym sa-

mym zwiększa zaufanie klientów do �r-

my i produktów spełniających światowe 

standardy.

W sprawie szczegółowych informacji 

dotyczących certy&kacji FSC prosi-

my o kontakt z  sekretariat @ fsc. pl lub 

 + 48 68 454 70 04.

Na temat PEFC i FSC więcej może po-

wiedzieć Joanna Chodkowska pod nu-

merem telefonu +48 609 101 590 lub 

 jch@ nepcon . net.
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