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Wymogi dotyczące procesu opracowywania i utrzymania Krajowych
Standardów Gospodarki Leśnej
FSC-STD-60-006 (V1-2)
WERSJA KOŃCOWA

Forest Stewardship Council (FSC) jest niezależną organizacją pozarządową, typu nonforprofit, 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
Niniejszy standard ma na celu zapewnienie jasnej podstawy, zgodnie z którą będą oceniane
wnioski i plany pracy dotyczące opracowania Standardów Gospodarki Leśnej, które
w dalszej kolejności będą wdrażane zgodnie z międzynarodowymi wymogami FSC jeszcze
przed rozpoczęciem opracowywania standardu i jego rejestracji przez FSC.
Do tej pory opracowano wiele standardów odnoszących się do FSC jednak, z uwagi na
niezgodność z wymaganiami FSC, nie kwalifikują się one do zatwierdzenia przez FSC.
Sytuacja ta spowodowała poważne opóźnienia i niepowodzenia w opracowaniu krajowych i
regionalnych Standardów Gospodarki Leśnej.
Po zarejestrowaniu procesu wymagania określone w niniejszym standardzie stają się
obowiązujące dla Grupy Opracowującej Standardy, która jest traktowana przez FSC jako
odpowiedzialna za opracowanie Standardu Gospodarki Leśnej na określonym obszarze.
W przypadku istnienia Krajowej Inicjatywy FSC Grupa Opracowująca Standardy może być
utworzona jako funkcja Krajowej Inicjatywy. W przypadku braku istnienia akredytowanej
Krajowej Inicjatywy niniejszy standard w dalszym ciągu umożliwia utworzenie Grupy
Opracowującej Standardy. Powoduje to zniesienie wymogu uzyskania akredytacji dla
Krajowej Inicjatywy przed zaaprobowaniem Krajowego/Regionalnego Standardu, ale
jednocześnie ściśle określa konieczność równowagi w reprezentacji między grupami
interesariuszy biorącymi udział w procesie, co jest kluczową siłą systemu FSC.
Standardy Gospodarki Leśnej przedłożone FSC po dacie wejścia w życie niniejszego
standardu otrzymają aprobatę, jeśli:




są zarejestrowane przez FSC;
zostały opracowane zgodnie z wymogami sprecyzowanymi w niniejszym dokumencie;
są zgodne z wymaganiami wszystkich dokumentów FSC odnoszących się do struktury
i zawartości Standardów Gospodarki Leśnej FSC.

UWAGA: Mogą być ustanowione ustalenia przejściowe, wedle uznania Departamentu
Polityk i Standardów FSC, indywidualnie dla każdego przypadku, w którym proces
opracowywania standardów był na zaawansowanym etapie jeszcze przed datą wejścia
w życie niniejszego standardu.
Uwaga dotycząca zastosowania niniejszego standardu
Wszystkie aspekty niniejszego standardu, w tym zakres, data wejścia w życie, odniesienia,
pojęcia i definicje, tabele oraz aneksy uważane są za normatywne, chyba że wskazano
inaczej.
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Uwagi dotyczące opracowywania niniejszego standardu
FSC-STD-60-006 został poddany kilku rundom konsultacji między pierwszymi projektami
opracowanymi w 2004 roku i listopadem 2005 r. Standard został ponownie rozpatrzony
w marcu 2008 r., a jego projekt rozesłany do ostatniej rundy konsultacji, które odbyły się
między 8 maja, a 15 czerwca 2008 r. W kolejnym projekcie, zaprezentowanym Komitetowi
Standardów FSC (FSC Board Standards Committee), uwzględniono analizę otrzymanych
komentarzy. Projekt wraz z rekomendacją do zatwierdzenia został przedstawiony Radzie
Dyrektorów FSC w styczniu 2009 r. Projekt został jednogłośnie zatwierdzony przez Radę
Dyrektorów 1 kwietnia 2009 r.
Dokument proceduralny FSC-PRO-60-001, który towarzyszył wcześniejszym wersjom
niniejszego standardu, został opracowany jako wzorzec i przewodnik do implementacji
niniejszego standardu przez Krajowe Inicjatywy i Grupy Opracowujące Standardy. Stanowi
on Załącznik A do niniejszego standardu.
W standardzie uwzględniono otrzymane uwagi oraz włączono w jego treść elementy
zaaprobowanego FSC-PRO-01-001 Opracowywanie i aprobowanie Międzynarodowych
Standardów FSC (V2-0). Włączenie elementów FSC-PRO-01-001 ma kilka zalet w stosunku
do poprzednich projektów FSC-STD-60-006:


Wprowadza zgodność standardu z procedurą, która ma zastosowanie przy
opracowywaniu i aprobowaniu innych standardów FSC społecznych i
przyrodniczych;



W pełni opisuje proces opracowywania i uzyskiwania aprobaty, czego brakowało
w poprzednich projektach FSC-STD-60-006;



Zapewnia, że FSC-STD-60-006 uwzględnia Kodeks Dobrych Praktyk ISEAL
w zakresie ustanawiania standardów społecznych i przyrodniczych (2004);



W pełniejszy sposób odnosi się do komentarzy otrzymanych do poprzednich
projektów;



Uwzględnia fakt, że od czasu ostatniego projektu standardu procedura nadzorowania
opracowywania i aprobowania takich standardów została przekazana z Accreditation
Services International do Programu Polityk i Standardów FSC. Jest to istotna zmiana
oznaczająca, że opracowywanie i zatwierdzanie będzie procedowane w taki sam
sposób, jak każda inna norma społeczna i środowiskowa w systemie FSC.

Niniejszy standard precyzuje, w jaki sposób, w ramach systemu FSC i zgodnie z jego
wymogami, przekazywane są kompetencje do opracowywania Standardów Gospodarki
Leśnej. Dzięki temu FSC stoi w silniejszej pozycji aby standaryzować, priorytetyzować oraz
harmonizować proces opracowywania Standardów Gospodarki Leśnej, co zwiększy
efektywność przygotowywania standardów i stopniowe wycofywanie się z lokalnie przyjętych
standardów ogólnych opracowanych przez jednostki certyfikujące.
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Załącznik A: Szablon wniosków i planów pracy
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A

Zakres

Niniejszy standard określa wymagania proceduralne, których muszą przestrzegać
zarejestrowane Grupy Opracowujące Standardy oraz Krajowe Inicjatywy w trakcie procesu
opracowywania i przeglądu regionalnych (ponadnarodowych, transnarodowych), krajowych i
sub-krajowych standardów FSC w zakresie gospodarki leśnej.
B

Data wejścia w życie

Niniejszy standard wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym od daty jego
zaakceptowania przez Radę Dyrektorów FSC w odniesieniu do wszystkich standardów FSC
w zakresie gospodarki leśnej, które są w trakcie opracowywania lub zostały złożone
propozycje dotyczące ich opracowania.
C

Odniesienia do innych dokumentów

Wymienione poniżej dokumenty są niezbędne do zastosowania niniejszego standardu.
W przypadku dokumentów nieoznaczonych numerem wersji zastosowanie ma ostatnie
wydanie danego dokumentu (łącznie ze zmianami).
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-60-002 Struktura i zakres krajowych Standardów Gospodarki Leśnej
FSC-PRO-60-006 Opracowywanie i aprobowanie Standardów Gospodarki Leśnej FSC
FSC-GUI-60-004 Struktura, treść i sugerowane wskaźniki
FSC-GUI-60-100 Wytyczne dotyczące interpretacji Zasad i Kryteriów FSC z uwzględnieniem skali i
intensywności prowadzonej gospodarki leśnej
ISEAL Kodeks dobrych praktyk ISEAL w zakresie ustanawiania norm społecznych i środowiskowych
(2004)

D

Pojęcia i definicje

Grupa Opracowująca Standardy
Organ uznany przez FSC w celu opracowania ponadkrajowych, krajowych i/lub sub-krajowych
standardów na określonym obszarze zgodnie z wymogami FSC. Nie jest wymagane, by Grupa
Opracowująca Standardy była niezależnym podmiotem prawnym. Może to być komitet lub grupa
robocza powołana w celu opracowania standardów w obrębie Krajowej Inicjatywy lub poza nią. Może
być to odrębna organizacja związana umową z Krajowa Inicjatywą FSC, Regionalnym Biurem FSC
lub Departamentem Polityk i Standardów FSC, której zadaniem jest opracowanie standardów w jej
(jego) imieniu.

Standard Gospodarki Leśnej FSC
Zasady i Kryteria FSC wraz z dodatkowymi wskaźnikami, które są dostosowane do warunków
regionalnych (ponadregionalnych), krajowych i/lub sub-krajowych w celu implementacji na poziomie
Jjednostki Gospodarowania lasem (forest management unit, FMU) stanowią Standard Gospodarki
Leśnej FSC.
1

UWAGA: Jakikolwiek międzynarodowy standard , taki jak Zasady i Kryteria FSC (FSC-STD-01-001),
musi być dostosowany do poziomu regionalnego (ponadregionalnego), krajowego i/lub subkrajowego w celu odzwierciedlenia różnorodności warunków prawnych, społecznych i przyrodniczych
lasów w różnych częściach świata.
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1

Propozycja opracowania standardu Gospodarki Leśnej FSC

1.1

Propozycje opracowania Standardów Gospodarki Leśnej mogą być wynikiem
dyskusji Rady Dyrektorów FSC, Zgromadzenia Ogólnego FSC, a także propozycji
członków FSC, akredytowanych Krajowych Inicjatyw FSC, pracowników FSC lub
Accreditation Services International (ASI).
UWAGA: Pod pojęciem ‘pracownik FSC’ rozumie się personel FSC International
Center oraz krajowych i regionalnych biur.
UWAGA: Formalna decyzja dotycząca rejestracji opracowania Standardów
Gospodarki Leśnej jest podejmowana przez Dyrektora Departamentu Polityk
i Standardów FSC, przy jednoczesnym uwzględnieniu zatwierdzonej dokumentacji
planowania strategicznego, planów pracy i instrukcji Dyrektora wykonawczego.

1.2

Wszystkie elementy wniosku i opracowanego standardu muszą być przekazane do
FSC w języku angielskim lub hiszpańskim.

1.3

Pisemny wniosek zostanie przedłożony Dyrektorowi Departamentu Polityk
i Standardów FSC przez którykolwiek z podmiotów określonych w punkcie 1.1.,
zgodnie z punktem 1 Załącznika A.
UWAGA: Po otrzymaniu wniosku Departament Polityk i Standardów FSC wyznaczy
pracownika, którego zadaniem będzie ocena wniosku oraz późniejsze wsparcie
procesu opracowywania dokumentu.

1.4

Opracowywanie Standardu Gospodarki Leśnej FSC nie może rozpocząć się bez
formalnego powiadomienia o rejestracji przez Departament Polityk i Standardów
FSC.

2

Oficjalne ogłoszenie rozpoczęcia procesu opracowywania standardu

2.1

Po oficjalnej rejestracji przez Departament Polityk i Standardów FSC należy
poinformować kluczowe grupy interesariuszy na danym obszarze.
UWAGA: Decyzja dotycząca opracowania nowego Standardu Gospodarki Leśnej
zostanie oficjalne ogłoszona przez FSC np. za pośrednictwem newslettera FSC i na
stronie internetowej FSC (www.fsc.org) jako element spełniania wymogu w punkcie
1 powyżej.

2.2

Ogłoszenie obejmuje:
a)

krótki, jasny opis zakresu i celów proponowanego standardu (proponowanych
standardów);

b)

wskazanie osoby kontaktowej w Grupie Opracowującej Standard w celu
otrzymania dalszych informacji;

c)

przewidywany termin zakończenia prac nad proponowanym standardem
(proponowanymi standardami).
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3

Moderowanie i przewodniczenie

3.1

Organ proponujący opracowanie standardów wskaże osobę (lub stanowisko)
odpowiedzialną za wdrożenie każdego z elementów określonego w niniejszym
standardzie.
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procesu posiadają:

3.2
a)

wiedzę ekspercką i/lub doświadczenie w ramach gospodarki leśnej w zakresie
geograficznym Standardu Gospodarki Leśnej;

b)

aktualną wiedzę i doświadczenie z zakresu systemów i procedur FSC;

c)

umiejętność zachowania bezstronności w trakcie opracowywania standardów;

d)

zrozumienie potencjalnego wpływu standardu na zainteresowane strony;

e)

zrozumienie oraz wsparcie wizji i misji FSC;

f)

umiejętność przeglądania i komentowania dokumentów w języku roboczym
(językach roboczych) ustalonym przez Grupę Opracowującą Standard.

3.3

Moderowanie i przewodniczenie zapewniają, że Grupa Opracowująca Standardy
działa w sposób odpowiedzialny i zgodny z zakresem jej odpowiedzialności oraz
zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami.

3.4

Moderowanie i przewodniczenie zapewniają, że wszyscy członkowie Grupy
Opracowującej Standardy mają możliwość wyrażenia swoich opinii i obaw, a także
dążą do osiągnięcia konsensu w odniesieniu do wszystkich rekomendacji Grupy
Opracowującej Standardy.

3.5

Moderowanie i przewodniczenie zapewniają skuteczną komunikację między
wskazanym pracownikiem Departamentu Polityk i Standardów FSC na wszystkich
etapach opracowywania standardu.

4

Rola Grupy Opracowującej Standardy
UWAGA: Niniejsza część standardu przedstawia propozycję dotyczącą utworzenia
samodzielnej Grupy Opracowującej Standardy, zarejestrowanej przez FSC przed
rozpoczęciem opracowywania standardu. Jest to możliwe w przypadku braku
występowania akredytowanej Krajowej Inicjatywy lub w sytuacji, kiedy Zarząd
Krajowej Inicjatywy nie spełnia kryteriów niniejszej części standardu lub jeśli
zasadnym jest, by organ inny niż Zarząd zajął się opracowywaniem standardu. W
sytuacji, kiedy istniejący, akredytowany Zarząd Krajowej Inicjatywy został
zaproponowany przez krajowych członków jako Grupa Opracowująca Standardy
należy wykazać, że członkowie Zarządu spełniają kryteria wyszczególnione w tej
sekcji. Proces opracowywania standardów FSC nie może rozpocząć się, jeśli nie
zarejestrowano Grupy Opracowującej Standardy.

4.1

Grupa Opracowująca Standardy zostaje utworzona w celu opracowania Standardu
Gospodarki Leśnej.

4.2

Grupa Opracowująca Standardy składa się z trzech oddzielnych izb
reprezentujących interesy społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne, z co najmniej
dwoma przedstawicielami w każdej izbie i równą liczbą osób w każdej z izb lub
równą wagą izb. W przypadku, kiedy zaproponowano proces regionalny, każdy kraj
w danym regionie musi mieć przynajmniej jednego reprezentanta w każdej izbie
Grupy Opracowującej Standardy.
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UWAGA: Zadaniem podziału na izby jest zapewnienie zaufania i wsparcie grupy
interesariuszy określonych w Części 6 Załącznika A na poziomie krajowym
i regionalnym. Brak takiego wsparcia zwiększa prawdopodobieństwo opóźnień
i sporów, a szansa osiągnięcia konsensusu w ramach powstającego standardu
zostaje zredukowana.
Członków Grup Opracowujących Standardy wybiera się na podstawie ich:

4.3
a)

wiedzy eksperckiej i/lub doświadczenia w danym zakresie;

b)

aktualnej wiedzy i doświadczenia z zakresu systemów i procedur FSC;

c)

reprezentowania punktu widzenia odpowiedniej izby FSC oraz punktu widzenia
małych, średnich i dużych instytucji, których standard dotyczy;

d)

zrozumienia potencjalnego wpływu standardu na zainteresowane strony;

e)

zrozumienia oraz wsparcia wizji i misji FSC;

f)

umiejętności przeglądania i komentowania dokumentów w języku roboczym
(językach roboczych) ustalonym przez Grupę Opracowującą Standard.
UWAGA: Uczestnictwo w szkoleniu FSC dla Grup Opracowujących Standardy może
być uznane za wystarczające w punkcie (b).

4.4

Przed rozpoczęciem opracowywania standardu wszyscy członkowie Grupy
Opracowującej Standardy otrzymają i zatwierdzą zakres zadań oraz plan pracy.

4.5

Eksperci techniczni mogą zostać wskazani do udziału w dyskusjach Grupy
Opracowującej Standardy. Otrzymają oni prawo głosu w ramach Grupy
Opracowującej Standardy, ale nie będą odgrywali roli w procesie decyzyjnym.
UWAGA: Członkowie Rady Dyrektorów FSC, pracownicy FSC i Krajowych Inicjatyw i
akredytowanych jednostek certyfikujących nie mogą uczestniczyć w procesie
decyzyjnym, jednak mogą być wskazani jako eksperci techniczni.
Podczas opracowywania standardu Grupa Opracowująca Standardy musi:

4.6
a)

uwzględnić wszystkie odnoszące się do procesu dokumenty FSC (zobacz Punkt
1.8 Załącznika A);

b)

dostarczyć szczegółowy wkład do Standardu Gospodarki Leśnej zgodny z
ustanowionym zakresem zadań;

c)

podpisać wszystkie projekty standardu przed przekazaniem ich do konsultacji;

d)

formalnie zarekomendować końcowy projekt standardu do przedłożenia go do
aprobaty FSC jako Standardu Gospodarki Leśnej FSC.

4.7

Grupie Opracowującej Standardy będzie
wyznaczone w drodze konsensusu grupy.

przewodniczyć

osoba

lub

osoby

4.8

Przewodniczący powinien (powinni) być niezależny od którejkolwiek z izb i dążyć do
osiągnięcia konsensusu, a nie reprezentowania jednej izby.

5

Zakres zadań i plan pracy

5.1
Grupa Opracowująca Standardy uzgadnia zakres zadań, plan pracy i budżet
niezbędny do opracowania proponowanego standardu.
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Zakres zadań Grupy Opracowującej Standardy obejmuje przynajmniej:

5.2
a)

zatwierdzoną wersję wniosku;

b)

procedury, których należy przestrzegać, w tym procedury wymagane niniejszym
standardem;

c)

uzgodniony język (języki) dla Grupy Opracowującej Standardy;

d)

wszystkie dokumenty powiązane z procesem opracowywania Standardu
Gospodarki Leśnej FSC;

e)

wszystkie dodatkowe wymagania niezbędne do ukończenia pracy;

f)

harmonogram procesu opracowania standardu.
UWAGA: Zakres działań może uwzględniać utworzenie jednej lub kilku ‘podgrup’
upoważnionych do zajmowania się określonymi zadaniami.

5.3

Plan pracy obejmuje przynajmniej:
a)

utworzenie i wsparcie Grupy Opracowującej Standardy zgodnie z wymogami
określonymi w Części 4 niniejszego standardu;

b)

utworzenie i wsparcie Forum Konsultacyjnego zgodnie z wymogami Części
6 niniejszego standardu;

c)

opracowanie, konsultacje i naniesienie zmian na projekt standardu (standardów)
zgodnie z wymogami Części 7 niniejszego standardu;

d)

Grupa Opracowująca Standardy przetestuje standard na gruncie leśnym przed
przedłożeniem wersji ostatecznej propozycji, celem uzyskania aprobaty FSC,
zgodnie z wymogami Części 9 niniejszego standardu;

e)

określenie planu komunikacji dla procesu opracowywania standardu, który ustali
język (języki) opracowywania standardu i najodpowiedniejszą formę komunikacji
z zainteresowanymi stronami;

f)

szczegółowy harmonogram procesu opracowywania standardu wraz
z uwzględnieniem szacunkowej daty, w której ukończony standard (standardy)
zostanie przesłany do FSC w celu zatwierdzenia.

5.4

Zakres zadań, plan pracy oraz budżet zostaną podpisane przez Grupę
Opracowującą Standardy i przesłane do Departamentu Polityk i Standardów FSC
z zastrzeżeniem dwóch (2) tygodni na zgłoszenie uwag przed rozpoczęciem procesu
opracowywania standardów.

6

Forum Konsultacyjne

6.1

Grupa Opracowująca Standardy jest odpowiedzialna za utworzenie Forum
Konsultacyjnego na potrzeby procesu opracowywanie standardów.

6.2

Rolą Forum Konsultacyjnego jest zapewnienie, że wszystkie strony, których może
dotyczyć wdrożenie standardu mają możliwość formalnego komentowania podczas
procesu opracowywania standardu.

6.3

Członkostwo w Forum Konsultacyjnym jest możliwe dla wszystkich
zainteresowanych stron na ich żądanie. Liczba członków nie jest ograniczona.
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6.4

Forum Konsultacyjne powinno zrzeszać przynajmniej osoby i/lub organizacje
reprezentujące pełną grupę interesariuszy, na którą, na poziomie krajowym, będzie
wpływał opracowywany standard (standardy), jak określono w Załączniku A.
W przypadku procesów regionalnych należy utworzyć Forum Konsultacyjne dla
każdego z krajów w regionie.

6.5

Na każdym etapie opracowywania standardów Forum Konsultacyjne jest na bieżąco
informowane i bierze udział w konsultacjach, a złożone przez Forum uwagi są
rejestrowane i adresowane.

7

Przygotowanie projektu i konsultacje

7.1

Zostanie wyznaczona osoba (lub stanowisko) odpowiedzialna za kompilację
standardu w imieniu Grupy Opracowującej Standardy. Zakres odpowiedzialności
obejmuje prowadzenie rejestrów, zapisów i obiegów dokumentów Grupy
Opracowującej Standardy i Forum Konsultacyjnego.

7.2

Rolą członków Grupy Opracowującej Standardy jest sprawdzanie i rekomendowanie
nowych wersji, szkiców; przegląd i doradztwo w zakresie komentarzy przesłanych
przez zainteresowane strony oraz sugestie dotyczące sformułowań w zakresie
konkretnych zagadnień, które mogą uzyskać poparcie wszystkich członków Grupy
Opracowującej Standardy.

7.3

Należy przygotować przynajmniej poniższe projekty:
a)

pierwszy projekt, który zostanie rozpowszechniony na dużą skalę wśród
zainteresowanych stron w celu uzyskania komentarzy;

b)

drugi projekt, który będzie uwzględniał wstępne uwagi zainteresowanych stron
i zostanie zweryfikowany na gruncie leśnym,

c)

projekt ‘przetestowany w terenie”, który, uwzględni rezultaty weryfikacji na
gruncie leśnym zgodnie z wymogami Części 9 i zostanie rozpowszechniony na
dużą skalę wśród zainteresowanych stron w celu uzyskania komentarzy;

d)

projekt ‘do wstępnego zatwierdzenia’, który uwzględni komentarze
zainteresowanych stron dotyczące projektu zweryfikowanego w warunkach
leśnych.
UWAGA: Standard Jednostki Certyfikującej (SJC) akredytowanej przez FSC,
dostosowany do proponowanego terytorium i zakresu Krajowego/Regionalnego
Standardu Gospodarki Leśnej zgodnie z FSC-STD-20-002, może być
zaakceptowany jako spełniający powyższy punkt a) i b).
Reprezentatywne Jednostki Gospodarki Leśnej są certyfikowane zgodnie z
wymogami standardu CAB (SJC) (Certification Body Standard, Standard Jednostek
Certyfikujących) i ‘przetestowany w terenie’ projekt, jak w punkcie c) uwzględnia
analizy wszystkie uwagi zainteresowanych stron, przedstawionych akredytowanej
jednostce certyfikującej.

7.4

Proces opracowywania standardów, które będą miały zastosowanie dla małych
obszarów leśnych i/lub o niskiej intensywności użytkowania może opierać się co
najmniej na jednym projekcie ‘przetestowanym w terenie’ i szeroko
rozpowszechnionym wśród interesariuszy oraz jednym „projekcie do zatwierdzenia/’,
który może zostać przedłożony Grupie Opracowującej Standardy, aby wystąpiła z
rekomendacją o zatwierdzenie przez FSC.
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7.5

Dodatkowe projekty mogą być wymagane według uznania Grupy Opracowującej
Standardy.

7.6

Projekty należy ponumerować jako “(Projekt/Draft #-#)", gdzie pierwsza cyfra jest
numerem projektu do konsultacji publicznych, a druga numerem wersji przekazanej
do konsultacji technicznej.
UWAGA: Na przykład Projekt 1-0 to pierwszy projekt przekazany do konsultacji
publicznych. Projekt 1-1 to rewizja tego projektu, jedynie do konsultacji technicznych.
Projekt 2-0 byłby kolejnym projektem do konsultacji publicznych.
Projekty do konsultacji publicznych należy ogłosić oficjalnie zgodnie z planem
komunikacji z punktu 5.3 e) łącznie z podsumowaniem kluczowych punktów
i formularzem do składania komentarzy, oraz przekazać je do:

7.7

a)

wszystkich członków Grupy Opracowującej Standardy;

b)

wszystkich członków Forum Konsultacyjnego;

c)

wszystkich Krajowych Inicjatyw FSC oraz Krajowych i Regionalnych Biur
w danym regionie;

d)

wszystkich akredytowanych przez FSC jednostek certyfikujących działających
w danym regionie;

e)

wszystkich kluczowych grup
z wymogami Załącznika A; oraz

f)

Departamentu Polityk i Standardów FSC.

interesariuszy

zidentyfikowanych

zgodnie

7.8

Termin na przedstawienie uwag do pierwszego projektu poddanego konsultacjom
publicznym wynosi co najmniej sześćdziesiąt (60) dni od daty publikacji projektu.
Termin konsultacji w przypadku projektów pośrednich wynosi co najmniej trzydzieści
(30) dni od daty ich publikacji. Termin konsultacji końcowego projektu przed
podjęciem decyzji wynosi sześćdziesiąt (60) dni od daty jego publikacji.

7.9

Zainteresowane strony muszą być świadome, że by uznać ich komentarze za
formalne należy:
a)

złożyć komentarze w języku (językach) roboczym ustanowionym dla Grupy
Opracowującej Standardy;

b)

znać adres, pod który należy je przesłać;

c)

znać termin składania uwag;

d)

podać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i w czyim imieniu komentują;

e)

mieć świadomość, że wszystkie komentarze niespełniające powyższych
wymogów będą uznane za nieformalne. Jeśli jest to możliwe, należy
skontaktować się z autorami nieformalnych komentarzy i zachęcić ich do
złożenia formalnych uwag. Odpowiedzi na nieformalne komentarze są
udzielane, tylko jeśli jest taka możliwość;

f)

mieć świadomość, że wszystkie komentarze (formalne i nieformalne) będą
opisane i uznane za publicznie dostępne, chyba, że składająca je strona
wyraźnie zaznaczyła, że komentarz należy traktować jako poufny. Anonimowe
komentarze nie będą rozpatrywane.

7.10

Wszystkie formalne komentarze należy przechowywać.
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Należy przygotować raport dotyczący formalnych komentarzy zawierający:

7.11
a)

podsumowanie zgłoszonych kwestii;

b)

analizę zakresu grup interesariuszy, którzy przedłożyli uwagi,

c)

ogólne odpowiedzi na komentarze;

d)

wskazanie, w jaki sposób zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w późniejszym
publicznym projekcie standardu; oraz

e)

kopię wszystkich formalnych komentarzy w postaci załącznika.

7.12

Raport dotyczący formalnych komentarzy zostanie przekazany wszystkim członkom
Grupy Opracowującej Standardy. Raport zostanie opublikowany zgodnie z planem
komunikacji z punktu 5.3 e).

7.13

Grupa Opracowująca Standardy przeanalizuje źródła komentarzy w celu
zapewniania, że otrzymano formalne uwagi od wszystkich kluczowych
zainteresowanych stron, które zostały wcześniej zidentyfikowane, na które będzie
wywierał wpływ proponowany standard.

7.14

Grupa Opracowująca Standardy będzie aktywnie zabiegała o wkład reprezentantów
grup interesariuszy określonych zgodnie z wymogami Załącznika A. Należy
zapewnić, że zostaną złożone formalne komentarze otrzymane od reprezentantów
marginalizowanych grup, na które standard może mieć wpływ, a potencjalny wpływ
na te grupy zostanie zidentyfikowany i wzięty pod uwagę w trakcie opracowywania
standardu.

8

Zawartość

8.1

Zawartość każdego projektu musi być zgodna z wymogami FSC-STD-60-002 i
zawierać tytuł standardu, numer projektu, datę, status, limit czasowy dla składania
komentarzy, kod rejestracyjny FSC oraz dane kontaktowe Grupy Opracowującej
Standardy.

8.2

Grupa Opracowująca Standardy postępuje zgodnie ze wszystkimi politykami,
standardami i innymi dokumentami FSC odnoszącymi się do zawartości Standardów
Gospodarki Leśnej, jak wymieniono w części 1.8 Załącznika A.

9

Testy terenowe

9.1

Przed przedłożeniem nowych standardów do aprobaty FSC należy je przetestować w
terenie. Zrewidowane standardy należy przetestować w terenie, jeśli wprowadzono w
tych standardach istotne zmiany, które mogą wpłynąć na możliwość
przeprowadzenia audytu lub kiedy weryfikacja na gruncie leśnym, jest sposobem
zasięgnięcia opinii niepiśmiennych społeczności, których dotyczy standard.

9.2

Najlepszym rozwiązaniem byłoby przetestowanie standardu w różnych warunkach,
których dotyczy, włączając w to zarówno duże, jak i małe obszary leśne oraz
reprezentatywne typy lasu wyszczególnione w zakresie standardu.

9.3

Testy terenowe zostaną przeprowadzone przez akredytowaną przez FSC jednostkę
certyfikującą i jednego przedstawiciela Grupy Opracowującej Standardy
posiadającego wiedzę techniczną w zakresie gospodarki leśnej prowadzonej na
danym obszarze.
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9.4

Testy obejmą pełen zakres wskaźników zawartych w standardzie, a także
uwzględnią możliwość przeprowadzenia audytów zgodnie ze standardem jako
całością, uwzględnią także społeczno-ekonomiczne skutki zgodności ze standardem.

9.5

Raport z wyników testów jest publicznie dostępny na żądanie.

9.6

Wnioski z testów terenowych zostaną rozważone i uzgodnione przez Grupę
Opracowującą Standardy. Powstały w ten sposób projekt utworzy projekt standardu
‘przetestowanego w terenie’.

10

Projekt standardu (standardów) przedłożony do podjęcia decyzji

10.1

Przed przedłożeniem standardu do zatwierdzenia przez FSC należy złożyć formalny
wniosek do członków Grupy Opracowującej Standardy potwierdzający, że projekt
standardu:

a)

został poddany stosownej ilości konsultacji i testów;

b)

spełnia cele określone w zakresie zadań Grupy Opracowującej Standardy;

c)

zasługuje na aprobatę FSC.

10.2

Grupa Opracowująca Standardy podejmie decyzję w drodze konsensusu,
zdefiniowanego jako ogólną zgodę na przyjęcie wniosku, przy jednoczesnym braku
sprzeciwu któregokolwiek z członków Grupy Opracowującej Standardy.

10.3

Jeśli wersja końcowa projektu nie może zostać uzgodniona w określonym przez
Grupę Opracowującą Standardy planie pracy, należy zasięgnąć opinii Departamentu
Polityk i Standardów FSC w celu ustalenia dalszego planu działań, z możliwością
wydłużenia czasu przewidzianego na ukończenie projektu o maksymalne jeden rok.
Jeśli po tym terminie nie uda się osiągnąć konsensusu, moderator przedstawi raport
Departamentowi Polityk i Standardów FSC, w którym zaproponuje kroki, jakie należy
podjąć. Decyzję w tej sprawie podejmie Dyrektor wykonawczy FSC.
UWAGA: Decyzja Dyrektora wykonawczego FSC jest ostateczna.

10.4

Po otrzymaniu formalnej rekomendacji Grupy Opracowującej Standardy projekt
zostanie opublikowany zgodnie z planem komunikacji opisanym w punkcie 5.3 e).

10.5

Należy sporządzić raport w imieniu Grupy Opracowującej Standardy. Raport zawiera:

a)

podsumowanie procesu opracowywania standardów z uwzględnieniem
wszystkich odstępstw od pierwotnego planu pracy ustalonego zgodnie
z punktem 5.3;

b)

wyjaśnienie głównym problemów i obaw zgłaszanych w trakcie trwania procesu
oraz wyjaśnienie, w jaki sposób zostały one wyjaśnione;

c)

jasny opis odstępstw od procedur z wykazaniem zgodności z wymaganiami
zawartymi w sekcji 16 niniejszego dokumentu

d)

jako załącznik - listę nazwisk i powiązań członków Grupy Opracowującej
Standardy, nazwiska i powiązania (w tym określenie czy zainteresowana strona
jest członkiem FSC, a jeśli tak, do jakiej należy izby) wszystkich członków, którzy
przedłożyli swoje uwagi w trakcie procesu opracowywania standardów;
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e)

wniosek zawierający rekomendację Grupy Opracowującej Standardy i wynik tej
rekomendacji;

f)

tłumaczenie na język angielski projektu
zarekomendowanego do aprobaty FSC;

g)

kopię wszystkich formalnych uwag otrzymanych w końcowym okresie konsultacji
publicznych.

‘do

wstępnego

zatwierdzenia’

Ukończony raport należy wysłać do Departamentu Polityk i Standardów FSC w celu
uzyskania formalnego zatwierdzenia.

10.6

UWAGA: Formalnym organem decyzyjnym w zakresie zatwierdzania standardów
Gospodarki Leśnej FSC jest Rada Dyrektorów FSC. Rolą Grupy Opracowującej
Standardy jest zapewnienie wsparcia dla projektu standardu, który zostanie
przedłożony do zatwierdzenia Radzie Dyrektorów FSC. Rada Dyrektorów FSC może
oddelegować swoje uprawienia formalnemu komitetowi, który będzie nadzorowany
przez Radę Dyrektorów FSC.
UWAGA: Rada Dyrektorów FSC (lub wyznaczony komitet):
a) zaaprobuje standard jako Standard Gospodarki Leśnej FSC; lub
b)

zaaprobuje standard jako Standard Gospodarki Leśnej FSC z drobnymi
zmianami; lub

c)

odrzuci standard.

UWAGA: Jeśli Rada Dyrektorów FSC odrzuci standard, to w ciągu trzydziestu (30)
dni od daty podjęcia decyzji poda powody odrzucenia i może zasugerować kroki,
jakie uważa za niezbędne, by móc zaadresować jej obawy.
11

Zatwierdzenie jako standardu w wersji 1-0

11.1

Jeśli standard otrzyma aprobatę Rady Dyrektorów FSC jako standard FSC
w zakresie gospodarki leśnej, zostanie opublikowany jako Standard Gospodarki
Leśnej FSC zgodnie z planem komunikacji w punkcie 5.3 e) i zostanie publicznie
ogłoszony:

a)

wszystkim członkom FSC na danym obszarze;

b)

wszystkim członkom Grupy Opracowującej Standardy;

c)

wszystkim członkom Forum Konsultacyjnego;

d)

wszystkim Krajowym Inicjatywom oraz Krajowym i Regionalnym Biurom FSC na
danym obszarze;

e)

wszystkim akredytowanym przez FSC jednostkom certyfikującym;

f)

wszystkim posiadaczom certyfikatów FSC Forest Management objętych
zakresem standardu;

g)

kluczowym zainteresowanym stronom wymienionym w Załączniku A.

11.2

Standard należy wdrożyć zgodnie z określonym zakresem i datą wejścia w życie.

11.3

W obszarach, na których już ustanowiono certyfikację FSC w ramach gospodarki
leśnej data wejścia w życie standardu może być do trzech (3) miesięcy od daty
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ogłoszenia aprobaty standardu, w celu umożliwienia jednostkom certyfikującym
dostosowania ich systemu do wymogów nowego standardu.
12

Przegląd i rewizja Standardu Gospodarki Leśnej

12.1

Błędy typograficzne i drobne niespójności mogą zostać skorygowane po
zatwierdzeniu standardu, za zgodą Departamentu Polityk i Standardów FSC.
Najnowsza wersja zostanie opublikowana zgodnie z planem komunikacji w punkcie
5.3 e).
UWAGA: W przypadku, kiedy zmiany są rezultatem korekt lub poprawek opisanych
w punkcie 12.1, wówczas Departament Polityk i Standardów FSC przyporządkuje
standardowi nową wersję, V1-1, V1-2 itd., wraz z datą aktualizacji.

12.2

Należy zachować wszystkie komentarze dotyczące standardu, które zostały
przedłożone po dacie jego zatwierdzenia.

12.3

Raport z przeglądu wszystkich komentarzy dotyczących standardu; zmian
powiązanych elementów systemu FSC, wraz z uwzględnieniem okoliczności
zewnętrznych oraz jego dalszym znaczeniem, należy przygotować w ciągu trzech (3)
lat od daty zatwierdzenia standardu.
UWAGA: Standardy Gospodarki Leśnej są zwykle zatwierdzane na okres pięciu lat.
Przegląd i ewentualny proces rewizji, należy zaplanować tak, by końcowy projekt
został przedłożony Radzie Dyrektorów FSC przed końcem tego okresu.

12.4

Raport z przeglądu standardu należy przedłożyć do Departamentu Polityk
i Standardów FSC w celu uzyskania komentarza oraz, jeśli będzie to wymagane,
rejestracji procesu zmian.

12.5

Proces rewizji powinien przebiegać zgodnie z wymogami niniejszego standardu,
podobnie, jak w przypadku opracowywania wersji 1-0 Standardu Gospodarki Leśnej.
Proponowane pominięcia poszczególnych elementów procesu mogą być
uzasadnione w planie pracy, zgodnie z charakterem zmian opisanych w raporcie
z przeglądu standardu.

12.6

Jeśli Grupa Opracowująca Standardy została rozwiązana po opracowaniu Standardu
Gospodarki Leśnej wszystkie zapisy należy przekazać Krajowej Inicjatywie, jeśli jest
obecna, lub do Departamentu Polityk i Standardów FSC.

12.7

W przypadku braku przeglądu lub propozycji rewizji w ciągu trzech (3) lat od daty
zaaprobowania standardu Departament Polityk i Standardów FSC dokona przeglądu
wymogów FSC mających zastosowanie oraz wszystkich otrzymanych komentarzy.
UWAGA: W zależności od wniosków płynących z przeglądu Departament Polityk
i Standardów FSC przedłuży zatwierdzenie; zaproponuje rewizję lub wyda
zawiadomienie dotyczące daty wygaśnięcia standardu. Datą wygaśnięcia standardu
to zwykle pięć (5) lat od daty jego zatwierdzenia.

13
13.1

Skargi
Na skargi związane z treścią zaaprobowanego standardu należy odpowiedzieć
udzielając wyjaśnienia, dlaczego dany punkt widzenia nie został włączony w
końcową wersję standardu przedłożoną do aprobaty i/lub wyjaśniając, w jaki sposób
można ponownie podnieść daną kwestię przy okazji rewizji standardu.
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13.2

Na skargi związane z kwestiami proceduralnymi w pierwszej kolejności odpowiada
Grupa Opracowująca Standardy. Jeśli strona składająca skargę nie jest
usatysfakcjonowana otrzymanym wyjaśnieniem, skarga zostanie rozpatrzona
zgodnie z mającym zastosowanie Procesem Rozwiązywania Sporów przez FSC.

14

Dostępność zatwierdzonych Standardów Gospodarki Leśnej FSC

14.1

Zatwierdzone Standardy Gospodarki Leśnej FSC powinny być dostępne bez
dodatkowych opłat dla wszystkich zainteresowanych stron w formie elektronicznej.
Grupa Opracowująca Standardy może pobierać opłaty za przygotowanie i
udostępnienie wersji papierowych standardów (np. za koszty wysyłki, druku i
pakowania zamówień).
UWAGA: Departament Polityk i Standardów archiwizuje wszystkie zatwierdzone
Standardy Gospodarki Leśnej FSC.

15

Zaakceptowane odstępstwa od procedur

15.1

Odstępstwa od tych procedur mogą być zaakceptowane przez Departament Polityk i
Standardów FSC tylko w wyjątkowych okolicznościach, kiedy postępowanie zgodnie
z procedurą jest niemożliwe z powodów niezależnych od FSC i/lub kiedy
alternatywne postępowanie byłoby w najlepszym interesie misji FSC.

15.2

Jakiekolwiek odstępstwa od procedury należy zgłosić pisemnie do Departamentu
Polityk i Standardów FSC niezwłocznie po ich zgłoszeniu lub zaobserwowaniu przez
Grupę Opracowującą Standardy, która zwraca się po opinię Departamentu Polityk
i Standardów FSC przed wdrożeniem lub kontynuacją odstępstwa od procedury.

15.

Ustalenia przejściowe mogą być uzgodnione, wedle uznania Departamentu Polityk i
Standardów FSC, w przypadku tych procesów opracowywania standardów, które
poczyniły znaczne postępy jeszcze przed datą wejścia w życie niniejszego
standardu. Należy wówczas przedstawić opis dotychczasowego procesu, z
uwzględnieniem wszelkich odstępstw od wymogów niniejszego standardu oraz
propozycji wypełnienia brakujących elementów procesu. Grupa Opracowująca
Standardy zwróci się do Departamentu Polityk i Standardów FSC celem uzyskania
opinii przed kontynuującą procesu opracowywania Standardu Gospodarki Leśnej
FSC.

16

Przechowywanie dokumentacji

16.1

Grupa Opracowująca Standardy lub Krajowa Inicjatywa, jeśli jest obecna,
przechowuje następujące zapisy:

a)

pisemną propozycję dotyczącą opracowania standardu;

b)

nazwiska wraz z opisem przynależności członków Grupy Opracowującej
Standardy lub Forum Konsultacyjnego, a także innych zainteresowanych stron, z
którymi przeprowadzono konsultacje w trakcie opracowywania standardu;

c)

protokoły z posiedzeń Grupy Opracowującej Standardy;

d)

kopie upublicznionych projektów standardów rozpowszechnionych w celu
zgłaszania uwag;

e)

kopie wszystkich dokumentów otrzymanych w trakcie konsultacji nad projektem
standardów;
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f)

podsumowanie komentarzy otrzymanych w odpowiedzi na każdy konsultowany
projekt standardu wraz z ogólną odpowiedzią na komentarze;

g)

kopie projektów technicznych standardu;

h)

raport Grupy Opracowującej Standardu wraz ze wszystkimi otrzymanymi
komentarzami do raportu;

i)

opis wszystkich odstępstw od określonej procedury opracowywania standardu
wraz z opisem działań podjętych w związku z odstępstwami (zobacz Część 15);

j)

decyzje FSC w odniesieniu do wymogów niniejszego standardu.

16.2

W przypadku rozwiązania Grupy Opracowującej Standardy wszystkie zapisy należy
przekazać Krajowej Inicjatywnie, jeśli jest obecna, lub Departamentowi Polityk i
Standardów FSC.
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Załącznik A: Szablon wniosków i planu pracy do opracowania lub rewizji Standardu
Gospodarki Leśnej FSC
Niniejszego szablonu należy użyć do opracowania wniosku i planu pracy Grupy
Opracowującej Standardy, które będą służyły jako dokument roboczy.
Można go także przesłać zainteresowanym stronom celem wyjaśnienia przebiegu procesu
oraz uzyskania wstępnego wsparcia.
Wypełniony szablon należy przesłać do FSC celem formalnej rejestracji procesu
opracowania lub rewizji Standardu Gospodarki Leśnej FSC.
Proces opracowywania Standardu Gospodarki Leśnej FSC nie może rozpocząć się przed
formalnym zezwoleniem ze strony Dyrektora Wykonawczego FSC.
1 Wniosek zmiany Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla: [państwo/region]
1.1 Wniosek przedłożony przez:
Imię i nazwisko:
Podpis:
Stanowisko:
Organ (Proszę wybrać z poniższych):
Rada Dyrektorów FSC/ członek FSC / akredytowana przez FSC Krajowa Inicjatywa/
/pracownik FSC lub Accreditation Services International.
Adres:
Telefon:
E-mail:
1.2 Zakres przedkładanego standardu, wraz z uzasadnieniem opracowania Standardu
Gospodarki Leśnej FSC na danym obszarze.
Zakres może być ograniczony ze względu na skalę i intensywność prowadzonej gospodarki
leśnej, do lasów naturalnych lub plantacji, jednak preferowane są wnioski obejmujące swoim
zakresem wszystkie sytuacje występujące na danym terytorium. Zachęca się do regionalnej
harmonizacji standardów pomiędzy państwami i zwiększenia obszaru objętego zakresem
standardów.
1.3 Czy wniosek dotyczy opracowania nowego Standardu Gospodarki Leśnej, czy
rewizji już istniejącego?
Rewizja

Idź po punktu 1.4

Nowa wersja

Idź do punktu 1.5

1.4 Przegląd i uzasadnienie rewizji zaaprobowanego Standardu Gospodarki Leśnej
FSC
Przegląd wszystkich uwag dotyczących standardu; zmian powiązanych z elementami
systemu FSC (patrz punkt 1.8) wraz z uwzględnieniem okoliczności zewnętrznych oraz
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dalszego znaczenia normy. Należy streścić i wyszczególnić kroki, jakie należy podjąć w
związku z rewizją standardu – w kolejnej sekcji. (FSC-STD-60-006 Część 12).
1.5 Dostępne środki i zasoby oraz/lub potencjalne źródła finansowania: (FSC-STD-60006 Część 5.1)
Można dołączyć uszczegółowiony budżet, jednak nadrzędnym celem jest zapewnienie
dostępności środków i zasobów finansowych w celu ukończenia procesu.

Wymagane
środki/zasoby

Źródło

Wkład

Potwierdzone
?

1.6 Istniejące wskaźniki lub wytyczne
Już opracowane lub będące w trakcie opracowywania przez strony trzecie w państwie lub
regionie, uwzględniając Standardy Gospodarki Leśnej FSC, które mogą być przydatne
w zapewnieniu lokalnej interpretacji Zasad i Kryteriów FSC. Należy podać powody, dla
których zidentyfikowany standard (standardy) lub wytyczne nie powinny zostać
zaadoptowane przy jednoczesnym uwzględnieniu podejścia krajowego lub regionalnego.
1.7 Język (języki) pracy Grupy Opracowującej Standardy: (FSC-STD-60-006 Część
5.2c)
1.8 Dokumenty FSC związane z procesem: (FSC-STD-60-006 Część 8)
UWAGA: FSC-GUI-60-004 V1 0 Szablon struktury i zawartości Standardu Gospodarki
Leśnej FSC jest dostępny i powinien zostać użyty przez Grupę Opracowującą Standardy.
Szablon uwzględnia wszystkie poniższe dokumenty, a także zawiera zestaw “Sugerowanych
wskaźników” opracowanych na podstawie wcześniejszych doświadczeń i zaakceptowanych
standardów Krajowych Inicjatyw i Jednostek Certyfikujących.
FSC STD 01 001 V4 0 EN Zasady i Kryteria FSC
FSC-STD-60-006 Procedura opracowywania Standardów Gospodarki Leśnej
FSC STD 20 002 V2 1 EN Struktura i zawartość Standardów Gospodarki Leśnej
FSC STD 01 003 V1 0 EN Kryteria kwalifikacji SLIMF
FSC STD 01 003a EN Kryteria kwalifikacji SLIMF, uzupełnienie 2008 02 13
FSC-GUI-60-100 Wytyczne dotyczące interpretacji Zasad i Kryteriów FSC z uwzględnieniem
skali i intensywności
FSC-GUI-20-200 EN Wytyczne FSC dla Jednostek certyfikujących 2005
FSC POL 30 401 EN Certyfikacja FSC i Konwencja MOP 2002
FSC POL 20 002 EN Częściowa certyfikacja 2000
FSC Guidance Document FSC-GUI-30-004: Zasady 2 i 3 FSC: Wytyczne dotyczące
interpretacji
FSC GUI 30 001 V2 0 EN Wytyczne dotyczące polityki pestycydowej FSC 2007
FSC GUI 30 001a V1 0 EN Zaaprobowane derogacje dotyczące użycia pestycydów 2008 01
2008
FSC POL 30 001 EN Polityka pestycydowa FSC 2005
FSC PRO 01 004 V2 1 EN Procedowanie wniosków o derogacje pestycydów
FSC POL 30 602 EN Polityka FSC dotycząca GMO 2000
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FSC ADV 30 602 EN Konwersja plantacji w tereny nieleśne 2004 03 29
FSC ADV 30 901 EN Interpretacja kryterium 9 2 2003 04 28
FSC ADV 31 001 EN Interpretacja kryterium 10 9 2002 12 03
1.9 Dodatkowe szczegółowe wymagania konieczne do ukończenia prac: (np.
wymagania donora) (FSC-STD-60-006 Część 5.2e)
2. Harmonogram procesu opracowywania standardu.
Kolejne propozycje i rundy konsultacji społecznych mogą być dodane, jeśli będzie to
konieczne w trakcie trwania procesu: (FSC-STD-60-006 Części: 7, 9, 10)

Pozycja

Potrzeby czas

Szacowana data

3. Moderowanie i przewodniczenie: (FSC-STD-60-006 Część 3, 4.8)
To czy powyższe role są wypełniane przez jedną, czy kilka osób jest uzależnione od potrzeb
Grupy Opracowującej Standardy, okoliczności regionalnych i ograniczeń finansowych
Jedna osoba powinna objąć przewodnictwo i sprawować nadzór nad procesem. Należy
wpisać tę osobę jako pierwszą osobę kontaktową dla Departamentu Polityk i Standardów
FSC.
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Imię i nazwisko

Rola

Dane kontaktowe

4. Grupa Opracowująca Standardy: (FSC-STD-60-006 Część 4)
Biorąc pod uwagę specyfikę Standardów Gospodarki Leśnej FSC, Grupa Opracowująca
Standardy musi mieć trzy odrębne izby reprezentujące interesy społeczne, przyrodnicze
i ekonomiczne, z co najmniej dwoma przedstawicielami w każdej izbie, z równą liczbą osób
w każdej z izb lub równą wagą każdej z izb.
Wymaganych jest przynajmniej dwóch (2) reprezentantów z każdej izby, jednak liczba ta
może się zwiększyć, pod warunkiem, że proces decyzyjny będzie równoważny w trzech (3)
izbach. W życiorysie reprezentantów należy podać krótką informację o ich doświadczeniu
oraz znajomości systemu FSC (szkolenie z zakresu opracowywania standardów leśnych
przeprowadzone przez FSC może pomóc w spełnieniu tego wymogu).
Grupa Opracowująca Standardy podejmuje decyzje w drodze konsensusu określonego jako
ogólna zgoda na przyjęcie wniosku, przy jednoczesnym braku sprzeciwu któregokolwiek z
członków Grupy Opracowującej Standardy..

Przyrodnicza

Ekonomiczna

Społeczna
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5. Eksperci techniczni: (FSC-STD-60-006 Punkt 4.5)
Moderator może powołać ekspertów technicznych, którzy będą uczestniczyli w dyskusjach
Grupy Opracowującej Standardy. Eksperci techniczni mają prawo zabrać głos w dyskusjach
nad standardem, lecz nie odgrywają formalnej roli w procesie decyzyjnym. Zespół ekspertów
może być także potrzebny do zbadania konkretnych aspektów interpretacji standardów,
takich jak kwestie społeczne lub HCV. Każdy zespół ekspertów wymaga opisania:

Nazwa Zespołu
Ekspertów

Członkowie

Lista dokumentów
(Zakres zadań, plan
pracy, opracowane
stworzone
dokumenty)

6. Forum Konsultacyjne: (FSC-STD-60-006 Część 6)
W skład Forum Konsultacyjnego wchodzą osoby indywidualne i/lub organizacje
odzwierciedlające spektrum stron zainteresowanych opracowywanym standardem
(standardami).
Należy posiadać dowody, takie jak np. podpisane pismo od reprezentanta organizacji lub,
jeśli ma to zastosowanie, osoby prywatnej, potwierdzające, że dane grupy wspierają proces.
Konieczne jest zaangażowanie w proces istniejących organizacji pozarządowych (NGO), co
nie wyklucza udziału organizacji rządowych.
Należy mieć na względzie, że niektóre organizacje mogą pokrywać więcej niż jeden obszar
zainteresowań, w takim przypadku należy zaznaczyć to w tabeli
Obszar zainteresowań

Organizacja/
Indywidualny

Dane kontaktowe

Dowody
wsparcia
procesu?

a) Ekonomiczny interes:
Właścicieli/zarządców
dużych i średnich lasów
Właścicieli/zarządców
małych lasów
Właścicieli/zarządców
lasów, na których jest
niska intensywność
pozyskiwania drewna
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Obszar zainteresowań

Organizacja/
Indywidualny

Dane kontaktowe

Dowody
wsparcia
procesu?

Wykonawców leśnych
Stowarzyszeń
producentów drewna

b) Społeczny interes:
Pracowników leśnych
Ludności rdzennej
Społeczności lokalnych
Rekreacji leśnej
Konsumentów

c) Interes przyrodniczy:
Różnorodność biologiczna
Woda
Gleby
Ekosystemy i krajobrazy

7. Plan komunikacji: (FSC-STD-60-006 Część 5.3e)
Plan komunikacji musi być dostosowany do możliwości interesariuszy w zakresie dostępu do
informacji z uwagi na fakt, że niektóre grupy mogą nie mieć dostępu do poczty e-mail lub
mogą mieć trudności z piśmiennością.
Plan komunikacji może być tak krótki jak:
“Standard Gospodarki Leśnej będzie promowany na każdym etapie jego opracowywania
wszystkim zidentyfikowanym interesariuszom poprzez [e-mail/pocztę/ustnie] i opublikowany
na stronie www.xxx.xxx”.
8. Testy na gruncie leśnym: (FSC-STD-60-006 Część 9)
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Standard musi być przetestowany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą -w
następującym zakresie warunków, w celu uwzględnienia pełnego zakresu wskaźników.
Odnosi się to zarówno do dużych i małych lasów oraz reprezentatywnych typów lasów w
określonym zakresie. [‘Data testu’ i ‘Obszar’ mają zastosowanie tylko do tych, które były w
procesie przed zatwierdzeniem FSC-STD-60-006. W takim przypadku należy załączyć
podsumowanie rezultatów testów.]
Standard powinien być testowany na gruncie leśnym przez akredytowaną przez FSC
jednostkę certyfikującą i jednego reprezentanta Grupy Opracowującej Standardy z wiedzą
techniczną z zakresu gospodarki leśnej w danym obszarze wskazanego przez
Przewodniczącego Grupy Opracowującej Standardy.
Typ lasu

Data testu

Lokalizacja

Jednostka
certyfikująca

Reprezentant
GOS

9. Skargi: (FSC-STD-60-006 Część 13)

10. Przechowywanie dokumentacji: (FSC-STD-60-006 punkt 16)

odniesieniu
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