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1 Kod licencji Posiadacze certyfikatu posiadają dwa kody. Skąd 

wiadomo, kiedy należy użyć kodu licencyjnego, a kiedy 

kodu certyfikatu?

Kodu licencji FSC należy używać zawsze na etykietach produktów oraz w 

oświadczeniach promocyjnych. Kodu certyfikatu używa się na fakturach oraz w 

dokumentach sprzedaży / dowodach dostawy. Poniżej znajduje się tabela pokazująca, 

gdzie należy używać kodu licencji, a gdzie kodu certyfikatu.

Zastosowanie

Na etykiecie produktu

Panel promocyjny

Inne zastosowania promocyjne

Tekstowe odniesienie do certyfikacji

Faktura - logo promocyjne dla szablonu 

Faktura - identyfikacja produktów z 

certyfikatem FSC

Inne dokumenty sprzedaży i wysyłki

Kod certyfikatu

Nie ma zastosowania

Nie ma zastosowania

Nie ma zastosowania

Nie ma zastosowania

Nie ma zastosowania

Kod licencji

Nie ma
 zastosowania

Nie ma
 zastosowania
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2 Kod licencji Czy FSC pozwala użyć dwu kodów licencyjnych w jednym 

panelu promocyjnym?

Na przykład czy organizacja, która posiada dwa 

niezależne przedsiębiorstwa mające dwa różne kody 

certyfikatu może użyć obydwu kodów licencyjnych w 

jednym panelu promocyjnym w celu jednej promocji?

Tak, w tym przypadku można w jednym panelu promocyjnym zamieścić dwa kody 

licencyjne w celu jednej promocji. 

Jednak prosimy pamiętać, że na etykiecie produktu można zamieścić wyłącznie jeden 

kod licencji.

3 Kod licencji Jeśli spółka posiada kilka kodów licencji dla różnych 

spółek zależnych, którego kodu należy użyć?

Spółki mogą korzystać z własnego indywidualnego kodu lub, jeżeli materiały są produkowane 

centralnie, z kodu spółki dominującej pod warunkiem załączenia danych kontaktowych spółki.

4 Kod licencji Czy dopuszczalne jest używanie na wizytówkach samego 

kodu certyfikatu lub kodu licencji?

Nie, FSC nie pozwala posiadaczom certyfikatu na wykorzystywanie kodu certyfikatu lub kodu 

licencji na wizytówkach. Posiadacze certyfikatów mogą jednak mieć wydrukowane na swoich 

wizytówkach etykiety produktowe drukarni w rozmiarze minimalnym, pod warunkiem że będą 

one wydrukowane przez drukarnię posiadającą ważny certyfikat FSC FSC oraz na certyfikowanym 

papierze. 
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5 Symbol znaku 
handlowego

Czy „indeks górny“ dotyczy symboli TM i ®? Tak, oba symbole powinny być zapisane w indeksie górnym.

Na przykład: FSC® lub Forest Stewardship Council®

Na przykład: FSC™ lub Forest Stewardship Council™

6 Symbol znaku 
handlowego

Jeżeli posiadacz certyfikatu ma siedzibę w kraju, w 

którym powinien być użyty znak TM ale wytwarza 

produkty dystrybuowane wyłącznie do krajów, w których 

wymagane jest użycie znaku ®, jakiego oznaczenia 

należy użyć? 

Symbol należy wybrać zgodnie z wymogami kraju, w którym produkt ma być sprzedawany lub 

dystrybuowany, a nie według zasady kraju produkcji. Dlatego w tym przypadku należy użyć ®.

W Załączniku 1 do opisu normy można znaleźć obecny status rejestracji dla poszczególnych krajów. 

Należy pamiętać, że rejestracja znaku towarowego przebiega globalnie, więc należy upewnić się, że 

dysponuje się najnowszą wersją Załącznika 1.

Na przykład: Turecki producent mebli drewnianych dystrybuuje je do Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Sprawdź załącznik 1 w FSC-STD-50-001, aby 
zobaczyć status rejestracji w pożądanym kraju/
krajach 

Krok 1: 
Wybierz właściwy symbol odpowiednio do 
kraju/krajów, w których produkty mają być 
dystrybuowane

Krok 2:

Turcja TM, Niemcy ®, Wielka Brytania ® 

Krok 1: 

®

Krok 2:

7 Tłumaczenie Czy inicjały FSC i nazwa Forest Stewardship Council mogą 

być tłumaczone na inne języki? 

Tak, jeżeli nie są one zastąpione tłumaczeniem. 

Tłumaczenie może być podane w nawiasie po podaniu nazwy lub jej inicjałów w języku angielskim. 

Na przykład: Forest Stewardship Council® (nazwa przetłumaczona)
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8 Język Czy na etykiecie można użyć więcej niż jednego języka? Tak, generator etykiet pozwala na wybranie i dodanie maksymalnie czterech języków. Tytuł etykiety 

jest wyświetlany tylko raz, w pierwszym wybranym języku. 

Np. etykieta 100% w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

9 Język Czy na etykiecie można użyć więcej niż czterech języków? Tak, są dwa sposoby, które umożliwiają użycie w etykiecie więcej niż czterech języków

a) Aby dodać więcej niż cztery języki, posiadacze certyfikatu mogą użyć kilku etykiet.

b) Języki mogą być także dodawane poza etykietą.

Np.
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10 Rodzaj 
produktu

Jaki produkt określa się mianem „kartonu“? Czy drukarnia 

będzie używała produktu typu „karton“?

To od klienta zależy, czy chce określić materiał jako „karton“ czy „papier“. Typowym użytkownikiem 

produktu typu „karton“ jest producent opakowań.

11 Rodzaj 
produktu

Czy na etykiecie można pominąć rodzaj produktu? Tak, jeżeli etykiecie towarzyszy specyfikacja wyjaśniająca, która część produktu jest certyfikowana, 

można wówczas pominąć na etykiecie informację o rodzaju produktu. Ponadto informację o 

rodzaju produktu można pominąć, jeśli cały produkt zawiera wyłącznie materiały z certyfikatem 

FSC. 

Prosimy pamiętać, że rodzaj produktu musi być zawsze podany w drukowanych publikacjach 

z certyfikatem FSC.

12 Rodzaj 
produktu

Czy rodzaj produktu może być podany na dodatkowym 

oświadczeniu załączonym obok etykiety? 

Tak, rodzaj produktu może być opisany obok etykiety zamiast na niej samej. Opcję tę można 

rozważyć, jeżeli informacja o rodzaju produktu nie mieści się na etykiecie. 

Inna sytuacja zachodzi, kiedy produkt składa się z więcej niż jednego materiału z certyfikatem FSC, 

więc potrzebne są dwa rodzaje produktów. Posiadacz certyfikatu może zdecydować się na użycie 

dwóch etykiet dla dwóch różnych rodzajów produktu podanych na poszczególnych etykietach lub 

użyć jednej etykiety niewskazującej rodzaju produktu i uzupełnić ją dodatkowym oświadczeniem.

Prosimy pamiętać, że rodzaj produktu musi być zawsze podany w drukowanych publikacjach 

z certyfikatem FSC.

13 Rodzaj 
produktu

Czy FSC pozwala posiadaczom certyfikatów używać marki 

jako oznaczenia rodzaju produktu na etykiecie? 

Nie, można używać wyłącznie nazw generycznych. Nie wolno łączyć marek ze znakami towarowymi 

FSC ani na etykiecie, ani gdziekolwiek indziej. 

14 Wstęga 
Möbiusa

Dlaczego symbol recyklingu - wstęga Möbiusa - oznacza 

odzyskane włókna zarówno prekonsumpcyjne jak i 

pokonsumpcyjne? 

Jest to konieczne dla spełnienia warunków ISO. Odsetek włókien pokonsumpcyjnych można podać 

odrębnie obok etykiety. 
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15 Korzystanie z 
minietykiet

Kiedy dozwolone jest stosowanie minietykiet? a) Minietykiet można zawsze używać w następujących przypadkach:

	 •	 Rozmiar	papieru	A5	lub	mniejszy

	 •	 Opakowanie	o	objętości	500ml	lub	mniejsze

450ml

Milky

Przykład 1 Przykład 2

b)  W przypadku papieru o rozmiarze większym niż A5 minietykiet można użyć, gdy brakuje 

niezadrukowanej powierzchni dostatecznej do zamieszczenia standardowej etykiety.

c)  Decydując o tym, czy dopuszczalne jest zastosowanie minietykiet na papierze o powierzchni 

większej niż A5 jednostka certyfikująca stosuje następujące kryteria:

   1.  Ustalić, gdzie klient chce umieścić etykietę FSC.

   2. Sprawdzić, czy jest dość miejsca dostępnego do nadruku, by bez zmiany projektu zastosować  

         minietykietę.

   3. Jeżeli tak, należy użyć standardowej etykiety.

   4. Jeżeli nie, należy użyć minietykiety.

      

d)  Jednostka Certyfikująca może zatwierdzić użycie minietykiety bez konsultacji z FSC, jeżeli 

występują ograniczenia przestrzenne.
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16 Korzystanie z 
minietykiet

Jak określa się, „czy jest dość miejsca dostępnego do 

nadruku“ na potrzeby nadruku standardowej etykiety? 

Użycie standardowej etykiety jest konieczne w następujących przypadkach:

a) Jest dostatecznie dużo wolnej niezadrukowanej powierzchni, aby zostawić wolną przestrzeń 

wokół najmniejszej standardowej etykiety.

b) Jeżeli możliwe jest uzyskanie wolnej powierzchni na najmniejszą standardową etykietę i wolną 

przestrzeń wokół niej.

Jednakże obszar przeznaczony do pisania lub drukowania, na przykład szablon listów lub 

pocztówek, nie jest uważany za wolną niezadrukowaną przestrzeń. 

 

POST CARD PLACE 
STAMP 
HERE

THIS SPACE FOR ADDRESS ONLY

THIS SPACE FOR WRITING MESSAGES

17 Korzystanie z 
minietykiet

Jeżeli produkt jest tak mały, że nie mieści się na nim 

nawet minietykieta, czy są inne możliwości?

Tak, należy przesłać do Jednostki Certyfikującej wizerunek produktu, włącznie z propozycją dodania 

etykiety FSC. Jednostka Certyfikująca skonsultuje tę kwestię z Działem FSC ds. Znaków Handlowych 

(Trademark Unit) w celu zatwierdzenia.

 
18 Etykietowanie Czy FSC wymaga, by produkty z certyfikatem FSC były 

oznaczone etykietą FSC?  

Nie. FSC, nie wymaga by produkty z certyfikatem FSC były oznaczone etykietą FSC, jednak 

sprzedawcy nie wolno promować produktów nieoznaczonych etykietą.

 

19 Etykietowanie Czy etykiety FSC można używać razem z innymi 

etykietami?

Tak. Jeżeli nie jest to etykieta systemu certyfikacji leśnej, dopuszczalne są inne ekoetykiety, 

niezwiązane z leśnictwem. 
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20 Etykietowanie Czy można zamieścić etykietę FSC na wewnętrznym 

skrzydełku koperty? 

21 Etykietowanie Czy dopuszczalne jest użycie znaków handlowych FSC w 

charakterze znaków segregacji?

Tak, znaki handlowe FSC mogą być wykorzystywane do identyfikacji produktów z certyfikatem FSC, 

w łańcuchu dostaw, przed udostępnieniem produktów konsumentom końcowym - FSC traktuje to 

jako znak segregacji.

Znaki segregacji powinny być usunięte przed przekazaniem produktów do miejsca ostatecznej 

sprzedaży. 

Np.

10

Tak, użycie etykiety na wewnętrznym skrzydełku koperty jest dozwolone, pod warunkiem że na 

wewnętrznym skrzydełku będzie najbardziej widoczna część etykiety. Jest to także zwyczajowe 

miejsce oznaczania kopert znakiem marki, recyklingu % itp.

Np. 
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22 Etykietowanie Czy można używać symbolu ® lub TM bez zastosowania 

indeksu górnego?

23 Etykietowanie Czy na korku do wina można użyć minietykiety, nawet 

jeżeli jest wystarczająco dużo miejsca na standardową 

etykietę? 

Czy minietykieta na korku może mieć większy rozmiar dla 

poprawy czytelności?

11

Korek do wina o bardzo 
szorstkiej powierzchni

Korek do wina o bardzo 
szorstkiej powierzchni

Dopuszcza się wyjątki, w razie problemów technicznych, jak np. korek o bardzo chropowatej 

powierzchni, gdy jest technicznie niemożliwe uzyskanie czytelnych znaków ® lub TM zapisanych w 

indeksie górnym. 

Uwaga: wymagane jest specjalne zezwolenie FSC udzielane za pośrednictwem Jednostki 

Certyfikującej.

Tak, jeśli na szorstkiej powierzchni korka trudno jest zamieścić czytelną etykietę standardową, 

wówczas można użyć zamiast niej minietykiety. Dla poprawy czytelności można użyć minietykiety o 

większych rozmiarach. 

Uwaga: wymagane jest specjalne zezwolenie FSC udzielane za pośrednictwem Jednostki 

Certyfikującej
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Stałe składniki nie obejmują:

	 •	 Materiałów	niepochodzących	z	lasu

	 •	 Składników	mających	w	produkcie	funkcje	drugorzędne	na	przykład:	transport		

                                      produktu lub jego ochrona, np. opakowanie 

	 •	 Składniki	pochodzenia	leśnego	(np.	drewno	i	papier),	które	są	materiałami	wyraźnie		

                                      wyróżniającymi się i mogą mieć swój odrębny certyfikat, pod warunkiem że rodzaj        

                                      produktu jest podany na etykiecie w celu wskazania, który składnik produktu jest  

                                      objęty certyfikatem 

Więcej informacji i przykłady praktycznych zastosowań można znaleźć w ADVICE-40-004-06 w FSC-

DIR-40-004.

25 Etykietowanie Czy etykieta FSC może być odwzorowana z użyciem 

wytłoczenia lub tłoczenia wklęsłego?

Tak, pod warunkiem że etykieta jest czytelna.

26 Etykietowanie Czy etykieta FSC może być nadrukowana z użyciem folii 

metalizowanej?

Tak, pod warunkiem że etykieta jest czytelna i spełnia wymagania w zakresie koloru.

12

24 Etykietowanie Które składniki produktu są uważane za „stałe“?

27 Kolor Czy etykiety FSC można drukować farbą metaliczną? Tak, pod warunkiem że etykieta jest czytelna i spełnia wymagania w zakresie koloru.

28 Kolor Czy dopuszczalne są wyjątki w zakresie kolorów na 

etykietach?

Tak, tylko w wyjątkowych okolicznościach, jeżeli nie można użyć żadnej z opcji kolorystycznych 

określonych w standardzie. W takim przypadku można zaproponować FSC za pośrednictwem 

jednostki certyfikującej indywidualne rozwiązanie.

29 Umieszczenie Czy można umieścić etykietę FSC na odwrocie plakatu? Nie, powinna być ona umieszczona w widocznym miejscu. 
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30 Umieszczenie Jakie miejsce można uznać za „widoczne“ na potrzeby 

umieszczenia etykiety? 

Idealne miejsce na etykietę to przód produktu lub jego opakowanie, ponieważ kiedy produkt 

jest na wystawie jest ono widoczne dla konsumenta. Alternatywnie etykietę można umieścić w 

dowolnym miejscu na produkcie lub opakowaniu, normalnie przeznaczonym do zamieszczenia 

informacji o produkcie. Jest to dozwolone, pod warunkiem że etykieta FSC nie będzie jedyną 

informacją wydrukowaną w tym miejscu.

13

31 Umieszczenie Gdzie należy umieszczać etykietę FSC w książkach? Etykieta może być umieszczona na czwartej stronie okładki lub w zwyczajowym miejscu na 

informacje o produkcie, czyli na jednej z wewnętrznych stron. Etykieta FSC nie może być tam 

zamieszczona, jeżeli byłaby jedyną informacją na tej stronie.

32 Umieszczenie Czy FSC zezwala na stosowania etykiet produktów na 

próbnikach kolorów?

Na próbniku kolorów można zamieścić etykietę, jeżeli wydrukowany jest on na papierze 

kwalifikującym się do zamieszczenia takiej etykiety. We wszystkich innych przypadkach certyfikacja 

FSC może być promowane poprzez użycie paneli promocyjnych, logo lub tekstowego oświadczenia 

promocyjnego.

First published in 2010

by Greens and Smith

Hucklebury House

78-89 Great Hulburn Street

London WC5G 6DS

Printed in England by HPT Books LDN

ISBN 98789 - 9 - 87655 - 9879

33 Promocja Czy projektu etykiety można użyć na materiałach 

promocyjnych niezamieszczanych bezpośrednio na 

produkcie? 

Nie, etykiety można zamieszczać wyłącznie na produktach z certyfikatem FSC. Nie można ich 

wykorzystywać do celów wyłącznie promocyjnych. Zamiast tego FSC zapewnia panel promocyjny, 

który jest wyraźniej powiązany z projektem etykiety FSC i jest łatwy w użyciu.
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34 Promocja Czy muszę używać panelu promocyjnego na fakturach? Nie, ale w razie użycia takiego panelu należy dodać następujące oświadczenie: „Certyfikatem FSC 

objęte są wyłącznie odpowiednio oznaczone produkty“. W razie przedstawiania faktury zawierającej 

informację o certyfikacie FSC należy załączyć stosowne oświadczenie zgodnie z FSC-STD-40-004. 

35 Promocja Czy organizacja może informować, że jest w trakcie 

uzyskiwania certyfikatu?

Informacji o certyfikacie FSC można udzielać dopiero po zakończeniu procedury nadawania 

certyfikacji.

14

36 Promocja Jakie są inne przykłady zabronionych dodatkowych 

oświadczeń?

37 Promocja Czy w komunikacie prasowym lub na stronie internetowej 

można wspomnieć o Drewnie Kontrolowanym?

Nie, posiadacze certyfikatów Drewna Kontrolowanego nie mogą podawać informacji o nich w 

komunikatach prasowych ani na dostępnych publicznie stronach www.

Przykłady zabronionych dodatkowych oświadczeń

Bez domieszki drewna z lasów dziewiczych

Produkt jakości FSC

Nasze xxxx są certyfikowane przez FSC/PEFC

Certyfikacja FSC/PEFC oznacza, że…

Wybierając papier z certyfikatem FSC, ograniczyliśmy emisję CO2 o xxx
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