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1. MISJA I WIZJA
MISJA: Wierzymy, że każdy dom zasługuje na bezpieczeństwo, piękno i komfort.
Tworzymy lepszy dom
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. mając na uwadze, że ziemia jest naszym domem,
jako jeden z największych europejskich producentów mebli bierze odpowiedzialność
za dbanie o środowisko naturalne i konsekwencje korzystania z jego zasobów, dla dobra
obecnego i przyszłych pokoleń, uznając za ważny społeczny obowiązek, zapewnienie
ochrony środowiska zarówno w swojej działalności, jak również wśród swoich kontrahentów
(klientów i partnerów biznesowych).

Aby zrealizować swoją misję zobowiązuje się do:
•

zarządzania ukierunkowanego na zintegrowanie zagadnień ochrony środowiska
ze strategią rozwoju

•

prowadzenie działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska naturalnego
w odpowiedzialny i zrównoważony sposób, opierając się na najlepszych
technologiach i respektując przepisy prawa oraz zasady zrównoważonego rozwoju

•

budowania gospodarki obiegu zamkniętego i maksymalnego wykorzystywania
odpadów

•

nieustannego dążenia do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko

Polityka stanowi ważny element zarządzania strategicznego, a co za tym idzie,
zobowiązanie do podejmowania działań mających na celu m.in. wykorzystanie
najnowszych technologii produkcji, stosowanie materiałów o jak najmniejszym
oddziaływaniu na środowisko czy ograniczania zużycia surowców naturalnych itp.
W ten sposób Grupa FORTE daje nie tylko wysoką jakość oferowanych produktów
i bezpieczeństwo produktu i produkcji względem środowiska naturalnego,
ale i długoterminowy wkład w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

2. CELE POLITYKI
Celem Polityki jest określenie podstawowych zasad i kierunków działania w procesach
realizowanych przez poszczególne obszary biznesowe - w odniesieniu do aspektów
środowiskowych, w celu zapewnienia spójności, kompletności podejścia i jednolitego
zrozumienia oraz koordynacji działań w obszarze środowiskowym.
Polityka wskazuje w jaki sposób Grupa FORTE może przyczynić się do neutralizowania
oddziaływań na środowisko w całym cyklu życia produktu.
Polityka środowiskowa jest dokumentem umożliwiającym wprowadzenie narzędzi
wspierających działania na rzecz środowiska w kluczowych procesach i obszarach biznesowych.
Jest też podstawą do oceny działania Grupy FORTE w obszarze ochrony środowiska i zarządzania
środowiskowego.

3. DEFINICJE
Gospodarka obiegu zamkniętego
(GOZ) – Istotą tego podejścia jest
wykorzystanie odpadów jako substytut
materiałów i tym samym ograniczenie
zużycia surowców naturalnych. Efektem
jest też zmniejszenie ilości składowanych
odpadów oraz zwiększenie strumienia
odpadów wykorzystywanych w ramach
odzysku i recyklingu. To zamknięcie cyklu
życia produktu, który można podzielić na trzy
etapy: produkcja-użytkowanie- wykorzystanie
odpadów w kolejnym cyklu produkcyjnym.
Cykl życia produktu (LCA) - proces
w zarządzaniu obejmujący projektowanie,
budowę, rozruch, eksploatację, konserwację,
naprawy, modyfikację, zastępowanie oraz
likwidację lub pozbycie się produktu.
Surowce – materiały pochodzenia
naturalnego / pierwotnego przeznaczone
do dalszego wykorzystania w łańcuchu
dostaw, w szczególności: paliwa kopalne,
drewno, woda.
Materiały – materiały i półprodukty
wstępnie przetworzone, używane bądź
wytwarzane w realizowanych procesach
Łańcuch dostaw - wszelkie czynności
związane z przepływem z i do Grupy FORTE
surowców, materiałów: półproduktów,
produktów gotowych, surowców wtórnych,
odpadów. Pojęcie to zawiera również
przepływ informacji, które są istotne
podczas całego procesu.
Limity operacyjne -wartości ustanawiane
ze względu na ochronę środowiska:
stężenia dopuszczalne, limity roczne, limity
czasów pracy etc.

FORTE lub Spółka - FABRYKI MEBLI
„FORTE” S.A. spółka dominująca w Grupie
Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
Grupa FORTE lub Grupa Kapitałowa
– FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. wraz
ze spółkami zależnymi i powiązanymi,
w rozumieniu stosowanych przepisów
o rachunkowości
Obszary biznesowe - obszary podstawowej
działalności biznesowej Grupy Kapitałowej
Polityka – Polityka środowiskowa
w działaniach FORTE
Kontrahenci – podmioty zewnętrzne, inne
niż Pracownicy FORTE, z którymi określone
spółki Grupy prowadzą lub planują
nawiązać współpracę
Dyrektorzy lub Kierownicy –– dyrektor
lub kierownik właściwej jednostki
organizacyjnej FORTE lub spółek z Grupy
Kapitałowej, odpowiadający za nadzór nad
działalnością poszczególnych jednostek
organizacyjnych FORTE lub spółek z Grupy
Kapitałowej
Compliance Officer – osoba
odpowiedzialna za nadzór nad obszarem
zapewniania zgodności w Spółce
Pracownicy – osoby pracujące lub
współpracujące z FORTE niezależnie od
postawy zatrudnienia lub formy łączącej
ich ze spółką Grupy umowy, w tym również
praktykanci i stażyści

4. ZAKRES ZASTOSOWANIA POLITYKI
ŚRODOWISKOWEJ
Politykę stosuje się do wszelkiego rodzaju aktywności oraz działalności realizowanej w ramach
obszarów biznesowych Grupy FORTE, które wiążą się z oddziaływaniem na środowisko
i korzystaniem z jego zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Polityka obowiązuje wszystkich Pracowników spółek należących do Grupy Kapitałowej.

5. KIERUNKI DZIAŁANIA
5.1. Grupa FORTE traktuje ochronę

5.3. Grupa FORTE działa zgodnie

środowiska naturalnego, ograniczenie śladu

z obowiązującym prawem ochrony

węglowego w całym łańcuchu dostaw, jako

środowiska, regulacjami wewnętrznymi

jeden z priorytetów przy podejmowaniu

oraz z wartościami wyrażonymi w Kodeksie

kluczowych decyzji biznesowych. Wiodącą

etycznym, tj.

zasadą ochrony środowiska naturalnego

– doskonali technologię, by ograniczyć

w FORTE jest zasada zrównoważonego

negatywny wpływ działań na środowisko

rozwoju, w której nadrzędną wartością

naturalne,

jest człowiek jako część środowiska. Życie

– działa odpowiedzialnie, z poszanowaniem

i zdrowie każdego człowieka w tym jakość

środowiska naturalnego, tworząc produkty

środowiska są niepodważalnymi kryteriami

spełniające najwyższe standardy

na wszystkich szczeblach działalności FORTE.

jakościowe,
– monitoruje przepisy prawne w celu

5.2. Grupa FORTE Identyfikuje

podejmowania niezbędnych działań

i dokumentuje istotne wpływy na

wyprzedzających, mających wpływ na ich

środowisko, wszystkich obszarów

spełnienie

działalności Grupy, na wszystkich etapach

– działa aktywnie na rzecz ochrony

cyklu życia produktu.

środowiska naturalnego i propaguje
postawy proekologiczne,
– współpracuje z podmiotami zewnętrznymi,
które wyznają podobne wartości.

5.4. Grupa FORTE wdraża gospodarkę

5.12. Grupa FORTE monitoruje swoje

obiegu zamkniętego w celu ochrony

oddziaływania (emisje do środowiska)

zasobów naturalnych i ograniczenia

w celu wyeliminowania negatywnego

wpływu na środowisko i dąży do stałego jej

wpływu na bioróżnorodność

doskonalenia
5.13. Grupa FORTE wprowadza do
5.5. Grupa FORTE dąży do ciągłego rozwoju

oferty produkty przyczyniające się do

wiedzy i kultury odpowiedzialności

ograniczania wpływu na środowisko

środowiskowej wśród pracowników

produktu w jego cyklu życia, tj. takie

i kontrahentów

które na etapie projektowania, realizacji
bądź użytkowania uwzględniają aspekty

5.6. Grupa FORTE unika stosowania

środowiskowe i skalę oddziaływania na

substancji szkodliwych dla zdrowia

środowisko

Pracowników i środowiska, a jeśli ich
zastosowanie jest konieczne – podejmuje

5.14. Grupa FORTE aktywnie poszukuje

działania ograniczające oddziaływanie tych

rozwiązań technicznych i organizacyjnych

substancji na otoczenie.

minimalizujących określone i potencjalne
oddziaływania na środowisko oraz ciągle

5.7. Grupa FORTE dąży do

doskonali realizowane procesy

zminimalizowania strumienia
wytwarzanych odpadów poprzez

5.15. Grupa FORTE promuje ochronę

świadome planowanie i projektowanie,

przyrody w szczególności podejmując

optymalizację procesów, eliminację

działania mające na celu zachowanie

marnotrawstwa

bioróżnorodności, ochroną gatunków,
zachowanie naturalnych siedlisk, gatunków

5.8. Grupa FORTE gospodaruje odpadami

i zwierząt i funkcjonowanie ekosystemów

w stopniu wykraczającym ponad wymogi

w otoczeniu kluczowych lokalizacji

obowiązującego prawa w celu poddania

prowadzonej działalności

procesom odzysku bądź recyklingu ponad
90% wytwarzanych odpadów

5.16. Grupa FORTE chętnie podejmuje,
uczestniczy oraz wspiera uczestnictwo

5.9. Grupa FORTE monitoruje rodzaje

Pracowników we wszelkich inicjatywach,

i ilości odpadów z procesów produkcyjnych

akcjach i działaniach z zakresu edukacji

w celu maksymalnego ich wykorzystania

ekologicznej lokalnych społeczności.

w dalszych procesach odzysku bądź
recyklingu

5.17. Grupa FORTE współpracuje
z samorządami lokalnymi, organami

5.10. Grupa FORTE efektywnie gospodaruje

i jednostkami administracji państwowej

zasobami wodnymi

oraz lokalnymi społecznościami, w celu

5.11. Grupa FORTE dąży do poprawy
efektywności energetycznej w celu
ograniczenia lub nie zwiększania zużycia
surowców naturalnych

wypracowywania rekomendowanych
działań i rozwiązań związanych z ochroną
środowiska oraz aktywnie prowadzi
politykę informacyjną w zakresie ochrony
środowiska i działań podejmowanych przez
Grupę FORTE.

FORTE aktualizuje Politykę każdorazowo w przypadku zmiany ogólnych kierunków działań
Grupy lub zmiany priorytetów, jakimi będzie kierować się Grupa w kwestiach dotyczących
klimatu, ochrony środowiska oraz zmian prawnych.

6. MONITOROWANIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO
Grupa FORTE monitoruje główne

Odpowiednie jednostki organizacyjne

(znaczące) aspekty bezpośredniego

w Grupie FORTE, zapewniają

wpływu swojej działalności na środowisko

gromadzenie i terminowe przekazywanie

i rozszerza monitorowanie w zakresie

kompleksowych i rzetelnych danych

pośredniego oddziaływania na środowisko.

o zakresie korzystania ze środowiska,
w celu spełnienia wymogów

Mając na uwadze zmienne otoczenie

sprawozdawczych i realizacji wymogów

legislacyjne oraz inne uwarunkowania

prawnych.

w tym rynkowe, planowanie działań
ograniczających zidentyfikowaną

Roczne raporty niefinansowe

skalę oddziaływań, odbywa się

wskazują limity operacyjne w obszarze

w oparciu o zdefiniowane, mierzalne

środowiskowym a przeglądy zarządzania

cele środowiskowe – określane

prezentują wyniki podejmowanych działań

w poszczególnych obszarach biznesowych,

i stopień osiągnięcia zakładanych celów,

dla których jednocześnie ustanawia się

wskazując jednocześnie propozycje działań

sposób i częstotliwość ich monitorowania.

naprawczych, jeśli wyznaczone cele nie są
osiągane.

Grupa FORTE ustala wskaźniki i systemy
raportowania, które umożliwiają
obiektywne identyfikowanie i porównanie
wpływu na środowisko znaczących
aspektów środowiskowych, a następnie
podejmowanie decyzji zarządczych
w poszczególnych obszarach biznesowych
Grupy FORTE.

7. NARZĘDZIA WSPEIRAJĄCE REALIZACJĘ
POLITYKI KLIMATYCZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Narzędziami wspierającymi realizację Polityki klimatycznej są:

7.1. Ustalone krótko i długo okresowe
cele związane z ograniczaniem wpływu
na środowisko prowadzonej działalności
w całym łańcuchu dostaw (Cele
krótkookresowe oceniane są nie rzadziej
niż raz na dwa lata, cele długookresowe
poddawane są weryfikacji, co najmniej raz
na 5 lat)
7.2. Ustalone wskaźniki i wartości
docelowe dla określonych celów
7.3. Zintegrowany monitoring
i sprawozdawczość umożliwiająca
ocenę realizacji celów wynikających
ze zobowiązań i znaczących aspektów
środowiskowych

7.4. Integracja i zapewnienie przepływu
informacji, sposobu komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej Grupy FORTE
7.5. Regulacje prawne zewnętrzne
i wewnętrzne ustalenia systemowe
7.6. Procesy należytej staranności
w obszarach zarządzania:
a) Ryzykiem
b) Zasobami
c) Kapitałem ludzkim
7.7. Systemy motywacyjne
7.8. Działania informacyjne oraz
komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

8. ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1. Podstawowe obowiązki w zakresie

e) usprawnianie procesów wewnętrznych

ochrony środowiska

z zastosowaniem nowoczesnych
technologii - w celu minimalizacji

8.1.1. Wszyscy Pracownicy, niezależnie od

oddziaływań oraz aby nie dopuścić do

zajmowanego stanowiska zobowiązani są do:

pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

a) propagowania zachowań ekologicznych,

f) wypracowanie i rekomendowanie

b) znajomości i przestrzegania prawa
w zakresie ochrony środowiska , a także
regulacji wewnętrznych w tym m.in.
Kodeksu etycznego i zasad niniejszej
Polityki,

kierunków działań doskonalących do
podjęcia przez spółki z Grupy Kapitałowej
W tym celu, Dyrektorzy i kierownicy składają
raport z działań prośrodowiskowych
w zarządzanym przez siebie obszarze do
Dyrektora Biura Systemów Zarządzania,

c) wewnętrznego zgłaszania wszystkich

w terminie do 30 dnia, po zakończeniu

przypadków naruszenia regulacji

każdego kwartału.

prawnych, wewnętrznych regulacji dot.
ochrony środowiska, zgodnie z zasadami

8.2. Zarząd FORTE odpowiada za

Procedury zgłaszania nieprawidłowości.

zapewnienie zasobów niezbędnych
do prowadzenia działalności zgodnie

8.1.2. Dyrektorzy i Kierownicy FORTE są

z kierunkami zawartymi w niniejszej

odpowiedzialni za:

Polityce

a) szerzenie i weryfikację znajomości zasad
ochrony środowiska wśród podległych
Pracowników
b) monitorowanie wpływu prowadzonych

8.3. PREZES określa/akceptuje cele
i priorytety Polityki Klimatycznej
i Ochrony Środowiska Grupy

procesów na środowisko

8.4. Za aktualizację niniejszej Polityki

c) terminowe przekazywanie rzetelnych

Systemów Zarządzania – Pełnomocnik

i kompleksowych informacji o ustalonym
zakresie korzystania ze środowiska oraz

odpowiedzialny jest Dyrektor Biura
Zarządu

o efektach środowiskowych realizowanych

8.5. Komunikację zapewnia Dyrektor Biura

procesów

Zarządzania Marką

d) organizację i prowadzenie podległych
procesów zgodnie z celami i priorytetami
zawartymi w niniejszej Polityce oraz
wewnętrznymi regulacjami i procedurami

8.6. Nadzór nad realizacją postanowień
niniejszej Polityki i zgodności sprawuje
Zarząd i Dyrektor Biura Systemów
Zarządzania wspomagany przez Oficera
Compliance

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE
10.1. Przyjęcie, zmiana lub uchylenie

10.4. Zastosowanie sankcji dyscyplinarnych

niniejszej Procedury wymaga uchwały

lub prawnych nie wyłącza możliwości

Zarządu FORTE.

dochodzenia przez FORTE roszczeń
o naprawienie szkody, w tym roszczeń

10.2. Naruszenie Polityki może wiązać

regresowych w związku z poniesionymi

się z nałożeniem na osobę dokonującą

przez FORTE stratami finansowymi lub

naruszenia sankcji dyscyplinarnych lub

karami pieniężnymi.

umownych.
10.3. Decyzję w zakresie nałożenie sankcji
wymaga przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego. Przy podejmowaniu
decyzji uwzględniany będzie całokształt
okoliczności. Decyzję w zakresie nałożenia
sankcji podejmuje Zarząd FORTE
w porozumieniu z Biurem Prawnym.

Prezes Zarządu
Fabryk Mebli „FORTE” S.A.
Maciej Formanowicz
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