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From l Control Union Poland Sp. z o. o., al. Wojska Polskiego 45, 65-764 Zielona Góra 

Subject l Dobrowolne konsultacje społeczne środków ograniczających ryzyko zgodnie z  system należytej 

staranności dla materialu kontrolowanego wg standardu FSC 40-005 V3.1 

Date l 25-9-2019 

 

Nazwa firmy Swiss KRONO Sp. z o.o. 

Adres siedziby głównej ul. Serbska 56 

Lokalizacja audytu ul. Serbska 56 

Obszar leśny (ha) Nie dotyczy 

Audytor prowadzący Krystyna Stachura 

Członkowie zespołu - 

Rodzaj audytu Audyt recertyfikujący  

Standard FSC-STD-40-005 V3.1 

Data audytu 10-12/09/2019 

Zakres Ocena zgodności ze standardami FSC w zakresie certyfikatu 

 

Szanowni Państwo, 

 

Control Union Certifications (CUC) ogłaszają ocenę zgodności firmy ze standardem drewna kontrolowanego FSC® dla 

przedsiębiorstw łańcucha dostaw w porównaniu z FSC-STD-40-005 V3-1. Dostęp do zastosowanego standardu można 

uzyskać poprzez następujące łącze: 

https://fsc.org/en/document-center 

Wstępna agenda procesu oceny Swiss KRONO Sp. z o.o. jest przedstawiona poniżej: 
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Czynność Data 

Dobrowolne konsultacje z zainteresowanymi stronami w ramach 

całościowej oceny zgodności 

25.09.2019 – 30.10.2019 

Spotkanie otwierające 10.09.2019 

Ocena dokumentacji / systemu firmy 10-12.09.2019 

Wizyta w zakładzie i w terenie 10-12.09.2019 

Przegląd niezgodności 10-12.09.2019 

Spotkanie zamykające 12.09.2019 

Raport z audytu, analiza rezultatu konsultacji, decyzja certyfikacyjna Do 15.11.2019 

 

Konsultacje z zainteresowanymi stronami są jedną z części procesu certyfikacji. Jako interesariusze możecie Państwo wnieść 

pozytywny wkład w decyzję o certyfikacji. Control Union zapewnia dostęp do podsumowania DDS Drewna Kontrolowanego 

Swiss KRONO Sp. z o.o. na Państwa prośbę. Dlatego prosimy o przedstawienie, z Państwa perspektywy, swojego punktu 

widzenia na temat praktyk gospodarki leśnej ( jeśli firma prowadzi takie) i wszelkich innych powiązanych działań Swiss 

KRONO Sp. z o.o. lub działań na obszarze, z którego firma pozyskuje materiały, mających na celu ograniczanie ryzyka 

pozyskania materiału kontrolowanego z obszaru o ryzyku określonym w ramach analiz ryzyka FSC stosowanych przez firmę 

dla jej obszarów zaopatrzenia. Gorąco zachęcamy Państwa do przesyłania wszelkich komentarzy lub sugestii dotyczących tej 

firmy przed 30.10.2049 

Proszę przesłać swoją odpowiedzieć pocztą, pocztą elektroniczną lub w innej dowolnej formie, która jest dla Państwa 

najbardziej dogodna, do Control Union Certifications. 

 

E-mail:  polska@controlunion.com 

Adres pocztowy : Control Union Poland Sp. z o. o., al. Wojska Polskiego 45, 65-764 Zielona Góra 

 

Odpowiedzi będą rozpatrywane z zachowaniem całkowitej poufności i będą przekazywane wyłącznie odpowiednim osobom 

w organizacjach CUC i FSC. 

W razie potrzeby Państwa odpowiedź pozostanie poufna. Prosimy wówczas o dodanie słowa „Poufne” w swojej 

odpowiedzi, a jeśli Państwo wolą, mogą Państwo pozostawić swoją odpowiedź jako anonimową w publicznym 

podsumowaniu raportu. W takim przypadku również prosimy o dodanie słowa „Anonimowe” w swojej odpowiedzi.  

Na Państwa prośbę, zespół audytowy dokona niezbędnych ustaleń, aby umożliwić Państwu spotkanie z zespołem podczas 

oceny. 

Jeżeli w ramach certyfikacji FSC poczyniono istotne uwagi, uwagi te zostaną przekazane wnioskodawcy. Po zakończeniu 

procesu certyfikacji podsumowanie raportu z certyfikacji, w tym wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami, zostaną 

podane do wiadomości publicznej na stronie www.info.fsc.org  w dokumentach posiadacza certyfikatu. 
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W przypadku, gdy Państwa informacje z jakiegokolwiek powodu zostaną niewłaściwie wykorzystane lub źle 

zinterpretowane, mogą Państwo skontaktować się z Control Union Certifications. 

Wszelkie uwagi lub skargi mogą Państwo również kierować listownie do dyrektora zarządzającego Control Union 

Certifications w Zwolle w Holandii, przy czym należy podać przynajmniej następujące informacje: (i) problem (ii) nazwę 

projektu (iii) Państwa relację z projektem (iv) status poufności podanych informacji (v) załączony materiał dowodowy. 

Państwa komentarze zostaną ocenione przez Control Union Certifications, a Państwo zostaną powiadomieni o wyniku tej 

oceny. W przypadku, gdyby wynik oceny Państwa nie zadowalał, mogą Państwo zwrócić się do sekretariatu FSC jako 

ostatniego organu odwoławczego dla takich skarg. Mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat procedury rozwiązywania 

sporów, kontaktując się z Control Union Certifications. Nasz personel doradzi Państwu lub prześle odpowiedni dokument na 

Państwa prośbę, lub mogą Państwo bezpośrednio uzyskać protokół rozstrzygania sporów z naszej strony internetowej: 

http://cucpublications.controlunion.com/ 

 

Na Państwa prośbę są dostępne wszelkie dodatkowe informacje na temat certyfikacji lasów. 

 

Z góry doceniamy Państwa wkład oraz zaangażowanie. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

 

Hubert Jurczyszyn 

Control Union Certifications 

 

 

 


