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Forest Stewardship Council (FSC) jest niezależną organizacją typu non-for-profit, która 
została założona w celu wspierania poprawnego przyrodniczo, korzystnego społecznie  
i opłacalnego ekonomicznie gospodarowania zasobami leśnymi świata. 
 
 
Wizją FSC jest, aby lasy światowe spełniały społeczne, ekologiczne i ekonomiczne 
prawa i potrzeby zarówno obecnego, jak i kolejnych pokoleń. 
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Wprowadzenie 
 
Zasady i Kryteria FSC w zakresie gospodarki leśnej zapewniają międzynarodowo 
uznawany standard dotyczący odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Jednak, jak każdy 
międzynarodowy standard musi być on dostosowany na poziomie kraju lub obszaru, by 
odzwierciedlić różnice prawne, społeczne i geograficzne w danych częściach świata. 
Dlatego też Zasady i Kryteria FSC wymagają zestawu wskaźników zaadaptowanych do 
warunków krajowych w celu ich wdrożenia na poziomie Jednostki Gospodarki Leśnej. 
Zasady i Kryteria wraz z zestawem takich wskaźników, zaakceptowanych przez FSC 
wskaźników stanowią  standard gospodarki leśnej FSC. 
 
Niniejszy standard może być używany przez Grupy Opracowujące Standard, które 
zostały zarejestrowane zgodnie z wymogami FSC-STD-60-006, by opracować 
regionalne, krajowe lub sub-krajowe standardy gospodarki leśnej By standard został 
zaaprobowany przez FSC, proces jego opracowywania musi spełniać wymogi FSC-STD-
60-006 ‘Proces opracowywania krajowych standardów FSC’, jako uzupełnienie 
wymogów niniejszego standardu. FSC na życzenie udostępnia wytyczne dotyczące 
opracowywania standardów certyfikacji lasów. Wytyczne zawarte w FSC-GUI-60-004 
‘Struktura, zawartość i sugerowane wskaźniki’ zostały przygotowane jako szablon dla  

Standardów Gospodarki Leśnej, w celu spełnienia tych wymagań. Dokument zawiera 
także zestaw sugerowanych wskaźników, które mogą posłużyć za podstawę do 
określenia regionalnych i krajowych Standardów Gospodarki Leśnej.  
 

Standard definiuje także hierarchiczną strukturę, która zapewnia, że wszystkie 
Standardy Gospodarki Leśnej FSC mogą być audytowane w spójny sposób, 
zapewniając powtarzalne wyniki.  
 
System certyfikacji FSC został stworzony w taki sposób, by mógł być dostępny we 
wszystkich państwach świata, oraz by uniknąć dyskryminacji zarządców leśnych w 
krajach, w których nie opracowano jeszcze zaakceptowanego przez FSC Standardu 
Gospodarki Leśnej.  
 
Spójność ze standardem FSC-STD-01-001 Zasady i kryteria FSC w zakresie gospodarki 
leśnej jest zapewniona poprzez zgodność z niniejszym standardem.  
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Uwaga dotycząca zastosowania niniejszego standardu 
 
Wszystkie aspekty niniejszego standardu, w tym zakres, data wejścia w życie, 
odniesienia do innych dokumentów, pojęcia i definicje, uwagi, tabele i załączniki, 
uważane są za normatywne, chyba, że wskazano inaczej (np. w przykładach). 
 
 
Spis treści 
 
A Zakres 
B Data wejścia w życie 
C Odniesienia do innych dokumentów 
D Pojęcia i definicje 
 
1 Określenie zakresu 
2 Hierarchia struktury FSC  
3 Zawartość 
4 Opracowanie wskaźników 
5 Numeracja 
6 Uwzględnienie skali i intensywności prowadzonej gospodarki leśnej 
7 Tłumaczenie 
8 Data zatwierdzenia przez FSC i data wejścia w życie standardu 
9 Zmiana struktury standardów 
 
Załącznik 1: System kodowania dokumentów dla zaakceptowanych przez FSC 
krajowych i sub-krajowych standardów gospodarki leśnej. 
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A Zakres 
 
Niniejszy międzynarodowy standard jest normatywnym dokumentem do zatwierdzania 
przez FSC regionalnych, krajowych lub sub-krajowych Standardów Gospodarki Leśnej. 
 
B Data wejścia w życie 
 
Niniejszy standard wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 
Regionalne, krajowe i sub-krajowe standardy FSC złożone przed 1 stycznia 2010 r. 
należy dopasować do wymogów niniejszego standardu nie później niż 5 lat od daty ich 
ostatniej aprobaty.  
 
C Odniesienia do innych dokumentów 
 
Wymienione poniżej dokumenty są niezbędne do zastosowania niniejszego 

standardu. W przypadku dokumentów nieoznaczonych numerem wersji 

zastosowanie ma ostatnie wydanie odnośnego dokumentu (łącznie ze 

zmianami).  

 
Przewodnik ISO / IEC 59: 1994. Kodeks dobrych praktyk w zakresie standaryzacji 
Porozumienie WTO w sprawie barier technicznych w handlu (TBT) Załącznik 3: Kodeks 
dobrych praktyk w zakresie przygotowania, przyjęcia i stosowania norm 
Kodeks dobrych praktyk ISEAL w zakresie określania norm społecznych i środowiskowych; 
P005 Wersja 4 - styczeń 2006 r. 

FSC-STD-01-001 Zasady i Kryteria FSC w zakresie gospodarki leśnej 
FSC-STD-01-002 Słownik pojęć FSC (w trakcie opracowywania) 
FSC-STD-01-003 SLIMFS 
FSC-STD-60-006 Proces opracowywania krajowych standardów gospodarki leśnej FSC  
FSC-GUI-60-004 Standardy gospodarki leśnej FSC: struktura, zawartość i sugerowane 
wskaźniki  
FSC-GUI-60-100 Wytyczne dotyczące interpretacji Zasad i Kryteriów FSC z 
uwzględnieniem skali i intensywności prowadzonej gospodarki leśnej 
 
Normatywne dokumenty FSC zastąpione przez niniejszą wersję standardu:  
 
FSC-STD-20-002 V3-0 Do stosowania przez Krajowe Inicjatywy oraz Grupy 
Opracowujące Standard  

 
D Pojęcia i definicje 
 
Dla potrzeb niniejszego standardu mają zastosowanie definicje z FSC-STD-01-002 
Słownik pojęć FSC oraz poniższe pojęcia: 
 
Zasady i Kryteria FSC w zakresie gospodarki leśnej (P&C) 
10 Zasad i powiązanych z nimi Kryteriów określonych w dokumencie ‘Zasady i Kryteria 
FSC’ (FSC-STD-01-001). 
 
Standard Gospodarki Leśnej (w niniejszym dokumencie określany jako ‘standard’)  
Dokument normatywny określający zasady, które muszą być spełnione przez zarządcę 
obszaru leśnego w celu uzyskania certyfikatu FSC. Standard taki musi zawierać 
dokładne słownictwo Zasad i Kryteriów FSC w zakresie gospodarki leśnej wraz z 
dodatkowymi wskaźnikami koniecznymi do umożliwienia wdrożenia na poziomie 
Jednostki Gospodarowania.  
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Zasada 
Istotna zasada lub element, w przypadku FSC dotycząca gospodarowania lasami.  
 
Kryterium (l.mn. kryteria) 
Metoda oceny spełnienia lub nie Zasady (Gospodarki Leśnej).  
 
Wskaźnik 
Zmienna ilościowa lub jakościowa, która może być zmierzona lub opisana, zapewniająca 
sposób oceny dotyczący tego, czy dana jednostka gospodarki leśnej spełnia wymogi 
Kryterium FSC. Wskaźniki i powiązane z nimi progi określają więc wymogi dotyczące 
odpowiedzialnej gospodarki leśnej na poziomie Jednostki Gospodarowania i stanowią 
podstawę oceny lasów. 
 
Sposoby weryfikacji 
Potencjalne źródło informacji umożliwiające audytorowi ocenę zgodności ze 
wskaźnikiem. Sposoby weryfikacji nie są normatywne, i jednostki certyfikujące mogą, w 
uzasadniony sposób, stosować alternatywne do wymienionych. 
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1 Określenie zakresu 
 
1.1 Standard Gospodarki Leśnej (w niniejszym dokumencie określany jako 

‘standard’) określa zakres geograficzny, na którym ma zastosowanie. Może być 
to oznaczenie polityczne np. państwo lub region (tj. kilka krajów), prowincja/stan 
(tj. obszar sub-krajowy) lub kombinacja oznaczeń politycznych i ekologicznych 
(np. określony typ lasu lub obszar ekologiczny (ekoregion) w ramach oznaczenia 
politycznego).  

 
 UWAGA: Patrz - Załącznik 1, aby sprawdzić system kodowania używany przez 

FSC do zidentyfikowania zaaprobowanych krajowych i regionalnych standardów 
gospodarki leśnej. 

 
2 Hierarchia struktury FSC 
 
2.1 Standard powinien być ustrukturyzowany zgodnie z hierarchią Zasad, Kryteriów 

i powiązanych Wskaźników. Z uwagi na fakt, iż FSC zapewnia strukturę i 
numerację odpowiednich Zasad i Kryteriów, krajowe Grupy Opracowujące 
Standardy są odpowiedzialne za opracowanie wskaźników i weryfikatorów. W 
celu ułatwienia spełnienia wymogu dotyczącego hierarchii należy używać FSC-
GUI-60-004 jako szablonu dla opracowania standardu. 

 
3 Zawartość 
 
3.1 Standard powinien zawierać sformułowania z każdej Zasady i każdego Kryterium 

FSC w kolejności, w jakiej występują one w aktualnej wersji FSC-STD-01-001 
Zasady i Kryteria FSC w Zakresie Gospodarki Leśnej. 

 
 UWAGA: Standard należy opracować posługując się technicznie dokładnym 

tłumaczeniem Zasad i Kryteriów FSC w Zakresie Gospodarki Leśnej w języku 
narodowym obowiązującym na obszarze, dla którego jest on opracowywany. 
Niemniej jednak, w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji należy 
odnieść się do oficjalnej angielskiej lub hiszpańskiej wersji Zasad i Kryteriów FSC 
w zakresie gospodarki leśnej FSC.  

 
3.2 Do standardu mogą być dodane dodatkowe kryteria nie będące częścią FSC-

STD-01-001 Zasady i Kryteria FSC w Zakresie Gospodarki Leśnej. 
 
 UWAGA: W przypadku opracowywania standardów zgodnie z FSC-STD-60-006 

Proces opracowywania krajowych standardów FSC w zakresie gospodarki leśnej, 
konieczność uwzględnienia dodatkowych kryteriów musi być wyraźnie 
uzasadniona przez organ odpowiedzialny za opracowanie standardu i 
zatwierdzona przez formalny konsensus organu odpowiedzialnego za krajowe 
opracowanie standardu. 

 
3.3 Należy podać wyjaśnienie w standardzie, jeśli którekolwiek z Kryteriów FSC 

zostało uznane za nie możliwe do zastosowania w danej sytuacji. Wyjaśnienia 
nie mogą być sprzeczne z polityką FSC, standardami, notami doradczymi lub 
innymi dokumentami mającymi związek z kryterium.  

 
3.4 Standard musi być zgodny z ostatnimi zaaprobowanymi wersjami polityk, 

standardów, dyrektyw, wytycznych i not doradczych FSC, które mają 
zastosowanie przy interpretacji Zasad i Kryteriów FSC oraz są opublikowane na 
międzynarodowej stronie FSC.  
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3.5 Standard musi zawierać załączniki: 
a) listę krajowych i lokalnych przepisów dotyczących lasów i wymogów 

administracyjnych mających zastosowanie w kraju lub regionie, w którym 
ma być stosowany standard,  

 
b) listę wielostronnych porozumień środowiskowych i konwencji 

ratyfikowanych przez dany kraj oraz Konwencji MOP wymienionych w 
FSC-POL-30-401 FSC oraz Konwencje MOP, które muszą być 
przestrzegane w lasach posiadających certyfikat FSC,  

c) listę lub odniesienie do oficjalnych list zagrożonych gatunków w kraju lub 
regionie, w którym ma być stosowany standard. 

 
3.6 Standard musi zawierać definicje pozwalające zidentyfikować każdą kategorię 

użytkowników, co do której mają zastosowanie szczególne przepisy np. jednostki 
gospodarki leśnej o ‘małej skali’, ‘niskiej intensywności’, ‘społeczne’ lub plantacje.  

 
3.7 Standard może zawierać wytyczne mające na celu pomoc audytorom, 

zarządcom obszarów leśnych i innym osobom podczas użytkowania standardu. 
Taki przewodnik lub wskazówki mogą być włączone w zakres standardu jako 
załącznik lub opublikowane jako osobny dokument. W każdym z przypadków 
standard musi określać, że przewodnik lub wskazówki nie są normatywne.  

 
3.8 Standard może zawierać odniesienia do innych, uzupełniających standardów lub 

dokumentów (np. przewodnika dobrych praktyk) opracowanych przez strony 
trzecie, które dostarczą dodatkowych wskazówek w zakresie wdrożenia. 
Odniesienia takie muszą wyraźnie określać, czy zgodność z dodatkowymi 
wymogami jest normatywna. 

 
4 Opracowanie wskaźników 
 
4.1 Standard musi zawierać wskaźniki dla każdego elementu każdego kryterium 

zgodnie z wymogami niniejszego standardu. 
 

UWAGA: Proponowane ogólne wskaźniki wyszczególnione w FSC-GUI-60-004 
powinny być użyte jako wyjściowe do opracowania wskaźników krajowych.  

 
4.2 Każdy wskaźnik powinien określać nie wiele, a jeden aspekt dotyczący 

zgodności.  
 
4.3 Kiedy Kryterium FSC zawiera kilka wymagań (np. Kryterium FSC 6.5, Kryterium 

FSC 7.1 a), b), c), itd.), wówczas dla każdego wymagania należy opracować 
osobny wskaźnik.  

 
4.4 Każdy wskaźnik musi być opracowany zgodnie z zasadą SMART 

(sprecyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny, namacalny). 
 

4.4.1 Sprecyzowany: Każdy wskaźnik powinien odnosić się do jednego aspektu 
podlegającego ocenie. Wskaźnik, który obejmuje więcej niż jeden aspekt 
podlegający ocenie powinien wymieniać każdy z nich oddzielnie, jako 
elementy składowe wskaźnika.  

 
4.4.2 Mierzalny: Wskaźniki powinny określać możliwe do zmierzenia podczas 

oceny rezultaty i poziomy (np. progi) przy zachowaniu rozsądnych 
kosztów. Poziom wydajności wymagany do spełnienia wskaźników 
powinien być jasno określony dla czytelnika.  
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UWAGA: Wskaźnik może określać, jako wymóg, by dana procedura była 
określona i udokumentowana, jednak wymogowi takiemu powinien 
towarzyszyć wymóg przedstawienia dowodu wdrożenia i wskazania 
oczekiwanego rezultatu w danej jednostce gospodarki leśnej. 

 
 
 
 
 

4.4.3 Osiągalny: Wskaźniki nie mogą być definiowane pod względem 
charakterystyk opisowych i projektowych i nie mogą faworyzować 
określonej technologii lub opatentowanego przedmiotu.  

 
4.4.4 Istotny: Wskaźniki muszą obejmować wyłącznie elementy konieczne do 

osiągnięcia zgodności z Kryterium FSC.  
 

4.4.5 Namacalny: Wskaźniki muszą być opisane w sposób przejrzysty, spójnym 
językiem, który jest wolny od elementów subiektywnych. Należy unikać 
użycia zwrotów takich jak ‘zwykle’, ‘proaktywny’, ‘istotny’, ‘stosowny do’, 
‘zminimalizować’, ‘w miarę możliwości’ lub ‘najlepsze dostępne’.  

 
4.5 Każdy wskaźnik powinien zawierać przykłady sposobów jego weryfikacji. 

 
Uwaga: Sposoby weryfikacji nie są normatywne. Nie określają progów zgodności, 
ale przedstawiają potencjalne źródła informacji lub dowodów, które audytor może 
uznać za przydatne podczas oceny zgodności, takie jak zapisy, dokumenty, 
mapy, obserwacje terenowe lub wywiady (zobacz Ramka 1). 

 

Ramka 1 
 
Wskaźnik: Dokumentacja sprzedażowa drewna umożliwia prześledzenie drogi całego 
sprzedanego drewna aż do miejsca jego pozyskania.  
 
Sposób weryfikacji: dokumenty kontraktowe, dowody wysyłki lub dostawy, faktury 
przewoźników  

 
4.6 Wskaźniki powinny mieć zastosowanie do wszystkich lasów objętych zakresem 

standardu, w tym do lasów o niewielkiej powierzchni lub o niskiej  intensywności 
użytkowania, chyba że wskazano inaczej.  

 
5 Numeracja 
 
5.1 Numeracja Zasad i Kryteriów w standardzie musi być taka sama, jak w FSC-

STD-01-001 FSC Zasady i Kryteria FSC w Zakresie Gospodarki Leśnej.  
 
5.2 Wskaźniki muszą być ponumerowane z uwzględnieniem początkowego numeru 

Kryterium FSC, a następnie numerem wskaźnika w ramach kryterium. Wskaźniki 
mogą być podzielone na mniejsze elementy, jeśli zostanie to uznane za 
przydatne, z wymienionymi częściami składowymi (zobacz Ramka 2). 
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Ramka 2 
 
Kryterium 7.4 
 
Wskaźnik 7.4.1 
Dokument zawierający podsumowanie poniższych danych w odniesieniu do 
przedsiębiorstwa jest dostępny publicznie:  
 7.4.1.1  Cele zarządzania;  
 7.4.1.2  Zasoby leśne (w tym ich ograniczenia środowiskowe, użytkowanie gruntów 

i status własności, warunki społeczno-ekonomiczne, profil sąsiadujących gruntów);  
 7.4.1.3  Gospodarka leśna i/lub inny system zarządzania;  
 7.4.1.4  Uzasadnienie dotyczące wskaźnika rocznego pozyskania i wyboru 
         gatunków;  
 7.4.1.5  Przepisy dotyczące monitorowania wzrostu i dynamiki lasu; 
 7.4.1.6  Zabezpieczenia środowiskowe oparte na ocenach środowiskowych;  
 7.4.1.7  Plany identyfikacji i ochrony rzadkich, zagrożonych wyginięciem gatunków;  
 7.4.1.8  Uzasadnienie technik pozyskiwania drewna i wykorzystanego sprzętu.  

 
6 Uwzględnienie skali i intensywności prowadzonej gospodarki leśnej1 
 
6.1 Standard musi być efektywny kosztowo i praktyczny w zastosowaniu przez 

Jednostki Gospodarki leśnej o małej powierzchni i niskiej intensywności 
użytkowania.  

 
6.2 Lasy małe i/lub o niskiej intensywności użytkowania mogą być zwolnione 

z niektórych wskaźników, które mają zastosowanie do innych lasów i/lub można 
opracować alternatywne wskaźniki, które będą stosowane w lasach o małych 
powierzchniach i/lub niskiej intensywności prowadzonej gospodarki leśnej. W 
takim przypadku musi to być wyraźnie zaznaczone w standardzie. Możliwe jest 
także opracowanie wskaźników dla lasów o dużej powierzchni i wysokiej 
intensywności użytkowania.  

 
UWAGA: Utworzenie jednego standardu obejmującego swoim zakresem 
wszystkie typy lasów będzie bardziej wydajne i spójne, niż tworzenie wielu 
standardów dla różnych typów lasów. Umożliwi to także wyraźne wyłączenie 
niektórych rodzajów lasów z pewnych wskaźników.  

 
6.3 Alternatywne wskaźniki i powiązane z nimi sposoby weryfikacji mogą być 

opracowane dla każdego z kryteriów, ale należy je określić przynajmniej dla 
poniższych Kryteriów FSC, które wymagają specjalnego zapisu, jeśli są 
stosowane w odniesieniu do skali, intensywności i niepowtarzalności źródła, 
którego dotyczą: Kryterium 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 
9.1, 10.5 i 10.8. 

 
6.4 Standard musi zawierać jasne wytyczne dotyczące kategorii Jednostek 

Gospodarowania, do których mają zastosowanie jakiekolwiek wyłączenia lub 
alternatywne wskaźniki.  

 
 UWAGA: Standardy mogą identyfikować jednostki gospodarki leśnej, które 

kwalifikują się do zmodyfikowania wskaźników lub sposobów weryfikacji, na 
podstawie klasyfikacji wielkości (np. ‘mające zastosowanie do FMU mniejszych 
niż 200 ha’) lub rozmiaru lub intensywności użytkowania (np. ‘dotyczy drobnych 

                                                      
1 FSC International Center opracowuje dodatkowe wytyczne w celu ułatwienia opracowania standardów 

mających zastosowanie dla lasów o małej powierzchni i niskiej intensywności użytkowania.  
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posiadaczy leśnych’, ‘dotyczy pozyskania mniejszego niż x metrów sześciennych 
na rok’) (zobacz Ramka 3). 

 
 UWAGA: Zdefiniowane kategorie dla lasów o małej powierzchni i/lub niskiej 

intensywności użytkowania, dla których mają zastosowanie specjalne wskaźniki 
mogą różnić się od kategorii SLIMFS, które mają zastosowanie do 
usprawnionych procedur certyfikacyjnych (patrz FSC-STD-01-003 Kryteria 
kwalifikacji SLIMF). 

 

Ramka 3: 
 
Kryterium  
 
Wskaźnik 4.1.1a (mający zastosowanie dla FMU o powierzchni większej niż 
200 ha):  
 
Sposoby weryfikacji:  
 
Wskaźnik 4.1.1b (mający zastosowanie dla FMU o powierzchni mniejszej 
niż 200 ha):  
 
Sposoby weryfikacji:  
 

 
 
7 Tłumaczenie 
 
7.1 Standardy mogą być opracowywane w jednym lub kilku językach obowiązujących 

w kraju, w którym mają zastosowanie. Jednakże, w celu zatwierdzenia przez 
FSC standard musi być złożony w jednym z języków urzędowych FSC (tj. w jęz. 
angielskim lub hiszpańskim). Wersja w języku urzędowym FSC, oceniona i 
zaakceptowana przez FSC, będzie uważana za ostateczną w przypadku 
jakiegokolwiek sporu.  

 
7.2  Znaczenie angielskich słów powinno być zgodne z terminologią podaną w 

Shorter Oxford English Dictionary lub Concise Oxford Dictionary, chyba, że w 
Słowniku Pojęć podano zamierzone znaczenie. 

 
7.3  Znaczenie hiszpańskich słów powinno być zgodne z terminologią podaną 

w Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española) lub Diccionario 
de uso del español (María Moliner), chyba, że w Słowniku Pojęć podano 
zamierzone znaczenie. 

 
8 Data zatwierdzenia przez FSC i data wejścia w życie standardu 
 
8.1 Każdy zatwierdzony przez FSC regionalny, krajowy lub sub-krajowy standard 

jasno określa:  
 

a) datę zatwierdzenia przez FSC, 

b) datę ‘wejścia w życie standardu’, 

c) numer wersji. 
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8.2 Zaakceptowany standard będzie wykorzystywany przez jednostki certyfikujące 
dla wszystkich ocen objętych zakresem standardu od daty wskazanej w części 
‘data wejścia w życie’.  

 
9 Zmiana struktury standardów 
 
9.1 Standardy FSC mogą mieć zmienianą strukturę w celu ułatwienia wdrożenia w 

ramach prowadzonej gospodarki leśnej lub w celu ułatwienia zrozumienia 
standardów przez zainteresowane strony, o ile wymagania nie zostaną 
zmienione lub pominięte. 

 
9.2 Zmiana struktury nie będzie miała wpływu na wymogi dotyczące zgodności lub 

procesów decyzyjnych, a w przypadku skargi lub odwołania, kompletny, 
zatwierdzony przez FSC standard uważany jest za ostateczny.  

 
UWAGA: Zaakceptowana przez FSC wersja regionalnego, krajowego lub sub-
krajowego standardu gospodarki leśnej jest formalną podstawą do 
przeprowadzenia audytu i podejmowania decyzji. W przypadku sporu wersja 
zatwierdzona przez FSC uważana jest za ostateczną.  
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Załącznik 1: System kodowania dokumentów dla zaakceptowanych przez FSC 
krajowych i sub- krajowych standardów gospodarki leśnej 
 
Wszystkim standardom, po zaakceptowaniu przez FSC, zostanie przypisany kod 
dokumentu zgodny poniższym formatem:  
 
<FSC-STD-XXX-## ####opis LA> 
 
Gdzie: 
 
XXX: to trzyliterowy kod ISO 3166 Alpha-3 dla danego kraju (np. BRA dla Brazylii, USA 
dla Stanów Zjednoczonych Ameryki) 
 
##: to numer wersji zatwierdzonego standardu, np. 01 = Wersja 1 
 
####: to rok akceptacji 
 
Opis: to krótki opis zakresu normy (np. brazylijskie plantacje), jeśli zakres różni się od 
tradycyjnego zakresu ogólnego  
 
LA: to kod ISO 639-1 Alpha-2 dla języków, np. EN dla języka angielskiego lub ES dla 
języka hiszpańskiego. 
 
Przykład: 
 
<FSC-STD-BRA-01-2005 Brazil plantations ES> byłoby kodem referencyjnym i nazwą 
dla pierwszej zatwierdzonej, hiszpańskojęzycznej wersji standardu dla plantacji w 
Brazylii, zatwierdzonej w 2005 r.  
 


