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Polityka pozyskiwania drewna, włókien oraz 
gospodarki leśnej i przestrzennej w firmie 
Stora Enso 
To wyraz naszego zaangażowania na rzecz odpowiedzialnego zaopatrywania 
się w drewno i włókna pochodzące z lasów i plantacji zarządzanych w sposób 
zrównoważony.  
 

 

Ambicja 

Lasy mają podstawowe znaczenie dla ludzi i planety. Zarządzamy naszymi lasami i plantacjami drzew w sposób zrównoważony 

oraz odpowiedzialnie pozyskujemy drewno i włókna. 

 
Założenia 

• Przestrzegamy wszystkich przepisów prawnych oraz regulacji krajów i regionów, w których prowadzimy działalność.  

• W sposób przejrzysty, konstruktywny i znaczący angażujemy kluczowych interesariuszy w planowanie i gospodarowanie 
zasobami leśnymi. 

• Szanujemy tradycyjne i różnorodne formy korzystania z lasów. 

• Uznajemy szczególne prawa ekonomiczne i kulturowe ludności rdzennej, w tym przysługujące jej prawo do rodzimej 
ziemi i jej użytkowania. 

• Stosujemy i promujemy wśród właścicieli lasów zrównoważone praktyki gospodarki leśnej i przestrzennej, które 
zachowują prozdrowotne i ekologiczne funkcje ekosystemów oraz pomagają chronić  bioróżnorodność, glebę i zasoby 
wodne. Monitorujemy stan lasów i konsekwencje naszej działalności oraz wykorzystujemy narzędzia, takie jak 
certyfikacja odpowiedzialnej gospodarki leśnej, aby promować i weryfikować stosowanie jej zasad w naszym łańcuchu 
dostaw. 

• Nie nabywamy drewna ani włókien, które: 
o zostały pozyskane nielegalnie; 
o zostały pozyskane na obszarach objętych ochroną lub, co do których prowadzone są postępowania w sprawie 

ustanowienia obszaru chronionego, chyba że wycinka prowadzona jest w zgodzie z krajowymi przepisami 
ochrony środowiska; 

o są pozyskiwane w lasach, których Wysokie Walory Przyrodnicze1 zagrożone są wycinką; 
o pochodzą z obszarów leśnych lub innych ekosystemów zadrzewionych przekształcanych na plantacje lub użytki 

nieleśne, chyba że działania takie są uzasadnione ze względu na korzyści społeczne i środowiskowe; lub 
o zostały pozyskane z naruszeniem praw zwyczajowych i praw człowieka. 

 

• Stosujemy systemy dla zapewnienia identyfikowalności, aby zagwarantować, że wykorzystywane przez nas drewno  
i włókna pochodzą z legalnych źródeł. 

• Wymagamy, aby nasi dostawcy masy celulozowej w swoich procesach zakupowych kierowali się podobnymi zasadami 
jak nasze. 

• Wykorzystujemy drewno w sposób efektywny zapewniając wysoką wartość dodaną używanym zasobom, promujemy 
recykling drewna i włókien oraz wykorzystujemy makulaturę tam gdzie ma to środowiskowe i komercyjne uzasadnienie. 

• Projektujemy i zarządzamy plantacjami drzew w ramach lokalnej gospodarki przestrzennej tak, aby przyczyniały się one 
do zapewnienia stabilnych źródeł utrzymania. 

• Powstrzymujemy się od komercyjnego wykorzystania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Będziemy  

prowadzić badania w tej dziedzinie. 
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1 zgodnie z definicją HCVRN (ang. High Conservation Value Resource Network)  

oraz interpretacją uzgodnioną ze stronami zaangażowanymi.   


