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Do Posiadaczy Certyfikatów FSC w Polsce 

Od: FSC Polska i Międzynarodowego Centrum FSC (FSC IC)  

Data: 1 października 2013  

 

Dotyczy: Rewizji polityki opłat administracyjnych AAF (Annual Administration Fee) 

Wzmocnienie usług FSC: rewizja Polityki AAF 

Otrzymali Państwo niniejszy list w związku z prowadzoną przez FSC rewizją dokumentu 
(FSC-POL-20-005 V2-0) Polityka Opłat Administracyjnych AAF, która dotyczy wszystkich 
posiadaczy certyfikatów FSC. Nowa wersja dokumentu będzie obowiązywać od stycznia 2014 
roku. Opłata Administracyjna AAF została ustalona, by wspierać organizację FSC w 
oferowaniu usług dla posiadaczy certyfikatów FSC i nie była zmieniana od 2008 roku. 

W związku z tym, jako firma posiadająca certyfikat FSC, spotkają się Państwo z 
podwyższeniem opłat AAF, która pobierana jest na rzecz FSC przez jednostkę certyfikującą 
w ramach corocznego audytu FSC.  

Szczegółowe informacje dotyczące nowych stawek opłat AAF, znajdą Państwo na stronie 
internetowej FSC www.ic.fsc.org/aaf_revision . 

Większość firm z certyfikatem FSC spotka się z nieznaczną podwyżką w wysokości rzędu od 

50-400 $ w skali roku. Część firm znajdujących się obecnie w najwyższych przedziałach opłat 

AAF spotka się z większym wzrostem opłat. Jednak prywatni właściciele niewielkich obszarów 

leśnych oraz małe społeczności wiejskie spotkają się z minimalną podwyżką, by wesprzeć 

rozwój tej gałęzi certyfikacji. 

 

Pisząc tę wiadomość, pragniemy wyjaśnić Państwu przyczyny nadchodzących zmian oraz 
dostarczyć informacji na temat tego, czego mogą Państwo oczekiwać w zamian. 

 
Odpowiadamy na oczekiwania Państwa firm 

Zdajemy sobie sprawę z faktu,  iż firmy z certyfikatem FSC oraz zarządcy i właściciele lasów 

potrzebują wsparcia ze strony FSC. Oczekuje się, że FSC usprawni swoje działania oraz 

wzmocni pozycję na globalnym rynku, by przynieść maksymalną korzyść dla posiadaczy 

certyfikatów FSC, którzy zainwestowali poddając się procesowi certyfikacji. Jednak, aby 

sprostać rosnącym oczekiwaniom certyfikowanych firm, oraz zapewnić zasięg i jakość 

oferowanych przez FSC usług, a także by usprawnić działania marketingowe, potrzebne jest 

większe wsparcie FSC na szczeblach lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Bez rewizji 

obecnego modelu opłat AAF, osiągnięcie tego celu nie będzie możliwe.  

 

Wymagane zmiany do wzmocnienia FSC  

http://www.ic.fsc.org/aaf_revision
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Rewizja opłat AAF została zainicjowana przez Członków Międzynarodowej organizacji FSC 

podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w 2011 roku w Kota Kinabalu w Malezji. 

Aby wdrożyć postanowienia Walnego Zgromadzenia, pracownicy sekretariatu FSC 

International Center zatrudnili Zespół Doradców Finansowych, składający się z 

reprezentantów londyńskiej firmy Price Waterhouse Coopers oraz spółki Sustainability, Ltd. 

Zatrudnieni fachowcy potwierdzili, że aby wspierać dalszy rozwój organizacji oraz zapewnić 

wyższą jakość usług dla posiadaczy certyfikatów, FSC musi przekazać więcej funduszy na 

wspieranie rynków lokalnych, budowanie jednakowych kompetencji i możliwości we 

wszystkich krajowych przedstawicielstwach FSC.  

W wyniku zmiany polityki opłat AAF, określony procent opłat zebranych w danym państwie, 

zostanie przekazany do Krajowego Partnera, skąd została pobrana opłata AAF. Celem tych 

działań jest wsparcie lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych inicjatyw, a także 

zabezpieczenie rozwoju krajowych parterów FSC. Innymi słowy, dzięki wprowadzonym 

zmianom doświadczą Państwo bardziej bezpośredniej zależności między płaconymi przez 

Państwa firmę opłatami AAF a wsparciem oraz usługami oferowanymi przez FSC w Polsce. 

 

Ponadto, FSC zamierza inwestować w działania mające na celu wzmocnienie spójności 

systemu FSC oraz polepszenie poziomu oferowania usług, a w szczególności: 

 doskonalenie systemu zarządzania FSC, jako organizacji kierowanej przez swoich 

Członków, 

 utrzymania i wzmocnienia globalnego systemu polityk i standardów FSC, skupiając się 

na nowych technologiach oraz nowych możliwościach weryfikacji etapów produkcji, 

 globalną i lokalną komunikację, marketing oraz kreowanie marki we współpracy 

z partnerami komercyjnymi, 

 zarządzanie i ochronę znaków handlowych FSC, 

 doskonalenie systemu rozwiązywania sporów oraz 

 rzecznictwa rządowego i obywatelskiego. 

 

Dodatkowo, FSC zamierza inwestować w opracowanie sposobów zarządzania ryzykiem 

związanym z certyfikacją w krajach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju certyfikacji FSC 

oraz napędzenie popytu na certyfikację FSC w krajach rozwijających się, ze szczególnym 

uwzględnieniem regionów lasów tropikalnych. 

Mamy nadzieję, że zmiana polityki opłat AAF oraz idący za tym wzrost jakości usług 

oferowanych przez FSC, zostaną przez Państwa pozytywnie przyjęte. Zdajemy sobie sprawę    

z faktu, że system certyfikacji FSC przechodzi obecnie szereg zmian. Zostały one 

zaplanowane tak, aby umożliwić przemianę i rozwój FSC w jeszcze bardziej solidny i godny 

zaufania system certyfikacji. Mogą Państwo być pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby 

wypracować korzystne rozwiązania, by wspólnie z Państwem móc tworzyć silniejszą i bardziej 
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zintegrowaną organizację zarówno dla Państwa korzyści jak i kondycji lasów na całym 

świecie. 

Korzystając z okazji, pragniemy podziękować za Państwa dotychczasowe zaangażowanie.     

W 2014r. FSC będzie obchodzić 20-lecie swojej działalności na rzecz promocji 

odpowiedzialnego leśnictwa. Nie udałoby się to bez Państwa wsparcia. To dzięki 

posiadaczom certyfikatów, FSC rozwijało się i będzie się rozwijać jako najbardziej popularny 

system certyfikacji gospodarki leśnej. 

Jako osoba kontaktowa w Polsce, służę pomocą pod podanym niżej adresem e-mailowym 

w przypadku Państwa pytań lub wątpliwości.  

 

Z wyrazami szacunku,  

Ewa Pieczyrak    Kim Carstensen 

Dyrektor FSC Polska     Dyrektor Generalny FSC International Center 

e.pieczyrak@fsc.pl 


