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Polityka zakupu drewna oraz mas włóknistych
W MM Kwidzyn sp. z o.o. do produkcji mas celulozowych oraz mas CTMP stosowane
jest drewno pochodzące w głównej mierze z polskich lasów zarządzanych przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej.
Dostawy są realizowane przede wszystkim z obszarów leśnych posiadających certyfikaty FSC
i PEFC.
Dla pełnego pokrycia potrzeb produkcyjnych prowadzone są uzupełniające zakupy drewna
pochodzącego z obszarów innych niż Polska. Dla dostawców nieposiadających certyfikatu
FSC/PEFC wymagane jest spełnienie wymogów Systemu Zasad Należytej Staranności (DDS).
Dla pełnego pokrycia zapotrzebowania na masy włókniste MM Kwidzyn sp. z o.o.
kupuje ich niewielkie ilości od zakwalifikowanych dostawców. Preferowani są producenci
przerabiający drewno pochodzące z lasów, w których jest prowadzona zrównoważona
gospodarka leśna potwierdzona certyfikacją FSC i PEFC.
Produkcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami prawnymi w
zakresie jakości, ochrony środowiska, energii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
MM Kwidzyn sp. z o.o. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością, System
Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Energią oraz System Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy potwierdzone certyfikatami.
MM Kwidzyn sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą wyznając zasady
respektowania uczciwości i rzetelności, traktując wszystkich ludzi z godnością i szacunkiem,
wspierając nasze społeczności oraz honorując przepisy ustawowe, wykonawcze i traktaty o
krajach, w których działamy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Kodeksie
postępowania, który stanowi załącznik nr 2 do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Działając zgodnie z założeniami niniejszej Polityki MM Kwidzyn sp. z o.o. przestrzega
wartości FSC i nie jest bezpośrednio ani pośrednio zaangażowana w następujące działania:
1) nielegalne pozyskiwanie drewna, handel nielegalnym drewnem lub produktami
leśnymi,
2) naruszenie praw człowieka i tradycyjnych w ramach operacji leśnych,
3) niszczenie wysokich walorów ochronnych w ramach operacji leśnych,
4) znaczące przekształcenia lasów na plantacje lub nieleśne użytki,
5) wprowadzenie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w ramach operacji leśnych,
6) naruszenie którejkolwiek z konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, jak
określono w Deklaracji MOP dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, 1998.
W celu spełnienia wymagań PEFC MM Kwidzyn sp. z o.o.:
1) nie pozyskuje surowców pochodzących z zagrożonych gatunków ujętych w klasyfikacji
konwencji CITES,
2) nie wykorzystuje surowców leśnych pochodzących z krajów, które zostały objęte
stosownymi sankcjami ONZ, UE lub innych państw,
3) nie wykorzystuje drewna pochodzącego z rejonu konfliktu,
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4) nie wykorzystuje w wyrobach objętych Systemem Zasad Należytej Staranności
żadnych surowców drzewnych pochodzących z przekształcenia lasów w inny typ
roślinności, w tym konwersji lasów pierwotnych na plantacje leśne.
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