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Joanna Kurowska 
Manager ds. relacji z klientami oraz audytor kontroli pochodzenia produktu FSC i PEFC. 

W branży certyfikacyjnej pracuje od 2010 roku, ukończyła szkolenia audytorskie z 

zakresu FSC, PEFC, SAS COC. Na przełomie lat przeprowadziła wiele firm przez proces 

certyfikacji, w ramach swojej pracy prowadzi również audyty i jest ekspertem ds. 

znaków towarowych. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu zarządzania i inżynierii 

produkcji. 

joanna.kurowska@rina.org; tel.: +48 698 400 352 

 

Anna Urbańczyk 
Manager ds. technicznych i administracyjnych systemów FSC® i PEFC. W branży 
certyfikacyjnej pracuje od 2012 roku, ukończyła szkolenia audytorskie z zakresu FSC® 
oraz PEFC COC. W ramach dotychczasowej pracy udzielała klientom wsparcia 
technicznego oraz administracyjnego w zakresie certyfikacji, jest również ekspertem ds. 
znaków towarowych. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu inżynierii środowiska.  

anna.urbanczyk@rina.org; tel.: +48 788 806 377 

 

 

Michał Wajnberger 
Audytor kontroli pochodzenia produktu i ekspert ds. gospodarki leśnej z wieloletnim 

doświadczeniem w audytowaniu firm z branży drzewno-papierniczej oraz w jednostkach 

zarządzających lasami – w kraju i za granicą. W branży certyfikacyjnej pracuje od 2009 

roku, ukończył międzynarodowe szkolenia audytorów wiodących różnych systemów 

certyfikacji, w tym FSC, PEFC, SBP, SAS Farm i RSPO. Uczestniczył w projekcie Forest 

Legality Assessment Framework organizowanym przez FSC IC, dotyczącym tworzenia 

CNRA dla Polski. Posiada wyższe wykształcenie z dziedziny leśnictwa. 

michal.wajnberger@rina.org, tel.: +48 698 430 277 

 

 

Szymon Jenek  
Audytor kontroli pochodzenia produktu z wieloletnim doświadczeniem w audytowaniu 

firm z branży drzewno-papierniczej. W branży certyfikacyjnej pracuje od 2011 roku, 

ukończył międzynarodowe szkolenia audytorów wiodących różnych systemów 

certyfikacji, w tym FSC, PEFC, SAS COC, RSPO itp. W ramach dotychczasowej pracy 

zdobył również doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń na temat kontroli 

pochodzenia produktu. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu administracji. 

szymon.jenek@rina.org, tel.: +48 698 404 552 
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