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Polityka BALTIC WOOD S.A.
dotycząca zrównoważonego wykorzystania zasobów leśnych
wg rozporządzenia UE i Rady - EUTR.
Zarząd Firmy Balic Wood S.A. wprowadza politykę kontrolowanego pozyskiwania surowców
drzewnych i drewnopochodnych, poprzez którą chce wyrazić chęć i zobowiązanie się do realizacji
następujących celów:
Utrzymanie certyfikatu FSC a tym samym działanie zgodne z normą
FSC-STD-40-004 v2.1.
Spełnienie wymagań przepisów weryfikujących legalność pochodzenia drewna.
Nabywania wyłącznie drewna i wyrobów drewnianych pozyskanych zgodnie z prawem krajów
pochodzenia lub zgodnie z prawem międzynarodowym ratyfikowanym przez te kraje.
Ciągłe starania w przyczynianiu się do zwiększania powierzchni leśnych na świecie, głównie
w przypadku lasów o szczególnej wartości ochronnej (HCVF) i pozostawienie ich w jak
najlepszej kondycji dla przyszłych pokoleń.
Postawione cele realizujemy podejmując starannie następujące działania:
Współpraca z dostawcami posiadającymi ważny certyfikat FSC.
Staranne weryfikowanie Dostawców aby zwiększyć możliwość i źródła zakupu surowców
certyfikowanych w celu rzetelnej realizacji zamówień naszych Klientów.
Ciągłe weryfikowanie wymagań związanych z obowiązkami podmiotów wprowadzających do
obrotu drewno i produkty z drewna EUTR oraz informowanie na bieżąco wszystkich naszych
dostawców o w/w wymogach, wymogach związanych z lasami HCVF i przyrodniczych oraz
społecznych korzyściach wynikających z certyfikacji.
Racjonalne gospodarowanie pozyskanym do produkcji wyrobów gotowych surowcem
drzewnym.
Propagowanie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.
Spółka Baltic Wood S.A. dokonuje zakupu jedynie surowca , którego źródło pochodzenia jest
znane i pozwoli jednoznacznie wykluczyć, że:
Drewno pozyskano nielegalnie, niezgodnie z prawem kraju pochodzenia.
Drewno pozyskano z obszarów leśnych, na których pogwałcono prawa wynikające z lokalnych
tradycji i praw cywilnych.
Drewno pozyskano z obszarów leśnych nie posiadających certyfikatu FSC o wysokich walorach
ochronnych, które są zagrożone (HCVF).
Drewno pozyskano z drzew genetycznie modyfikowanych.
Drewno pozyskano z plantacji, którą założono z lasu naturalnego.
Drewno pochodzi z listy gatunków zagrożonych umieszczonych na liście CITES zał. A i B oraz na
liście IUCN pod kategoriami CE (Critically Endangered), EN (Endangered), VU (Vulnerable).
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