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1. PREAMBUŁA
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. mając świadomość, postępujących zmian klimatu których
skutkiem są globalne zmiany w środowisku naturalnym jak również, dynamicznego rozwoju
branży meblowej, podjął decyzję i o przyjęciu dokumentu Polityka Klimatyczna Grupy Kapitałowej
FABRYK MEBLI „FORTE” .
Polityka stanowi zobowiązanie do podejmowania działań mających na celu m.in. wykorzystanie
najnowszych technologii produkcji, stosowanie materiałów o jak najmniejszym oddziaływaniu
na środowisko czy w szczególności ograniczanie zużycia surowców naturalnych.
W ten sposób Grupa FORTE chce dawać nie tylko wysoką jakość oferowanych bezpiecznych
produktów i bezpieczeństwo produkcji względem środowiska naturalnego ale i długoterminowy
wkład w osiągnięcie celów Polityki Ekologicznej Polski oraz Polityki Klimatycznej Unii Europejskiej,
zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

2. CELE POLITYKI
Celem Polityki jest udział Grupy Kapitałowej w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i środowiska
naturalnego oraz zrównoważony rozwój w trosce o obecne i przyszłe pokolenia. Polityka określa
działania Grupy FORTE wspierające utrzymanie wzrostu temperatury na poziomie poniżej 2°C
względem poziomów z okresu przedindustrialnego oraz dostosowanie do tego zjawiska, zarówno
swojej działalności jaki i w relacjach z innymi interesariuszami.
Polityka pokazuje, w jaki sposób Grupa FORTE może przyczynić się do neutralności klimatycznej
w całym cyklu życia produktu, inwestując w rozwiązania technologiczne bądź dostosowując
ofertę oraz działania organizacyjne w kluczowych obszarach biznesowych swojej działalności.

3. DEFINICJE
Neutralność klimatyczna - bilans
między emisją gazów cieplarnianych
a ich pochłanianiem przez oceany/morza,
lasy i gleby bądź – wychwytywanie
i wykorzystanie dwutlenku węgla
w procesach przemysłowych. Pojęcie
„Neutralności klimatycznej” dotyczy nie
tylko dwutlenku węgla, ale również innych
gazów cieplarnianych (takich jak np.
metan).
Antropogeniczne źródła emisji
gazów cieplarnianych to źródła emisji
powodowanych działalnością człowieka,
takie jak: spalanie paliw kopalnych,
stosowanie węglanów, użytkowanie lądu.
Redukcja emisji gazów cieplarnianych
niewynikająca z obniżenia produkcji
wielkość emisji, jaka nie została
wprowadzona do powietrza w danym
okresie wskutek podjętych działań,
mających na celu obniżenie wielkości
emisji przypadającej na jednostkę
powstającego produktu lub jednostkę
wykorzystywanego surowca, materiału lub
paliwa.
Efektywność energetyczna - bardziej
efektywne wykorzystanie energii na
wszystkich etapach cyklu życia produktu.
Cykl życia produktu - proces
w zarządzaniu obejmujący projektowanie,
budowę, rozruch, eksploatację,
konserwację, naprawy, modyfikację,
zastępowanie oraz likwidację lub pozbycie
się produktu.

Łańcuch dostaw - wszelkie czynności
związane z przepływem z i do Grupy
surowców, materiałów, półproduktów,
produktów gotowych, surowców wtórnych,
odpadów. Pojęcie to zawiera również
przepływ informacji, które są istotne
podczas całego procesu.
Ryzyka związane ze zmianą klimatu to
takie, wśród których wyróżnia się:
- ryzyka fizyczne wynikające z fizycznych
skutków zmian klimatu, które niekorzystnie
wpływają na działalność Grupy FORTE,
w szczególności ryzyka wynikające
z określonych zdarzeń związanych
z pogodą (burze, powodzie, fale upałów),
zmian klimatu powodujących zmiany
temperatur lub suszę hydrologiczną,
- ryzyka przejścia obejmujące ryzyka
wynikające z transformacji na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu
(np. regulacyjne, finansowe, społeczne,
technologiczne 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 Grupy Kapitałowej,
zdefiniowane w modelu biznesowym
i operacyjnym .

Polityka – niniejsza Polityka klimatyczna
Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI
„FORTE” S.A.

Compliance Officer – osoba
odpowiedzialna za nadzór nad obszarem
zapewniania zgodności w FORTE.

Kontrahenci – podmioty zewnętrzne,
inne niż Pracownicy FORTE, z którymi
określone spółki Grupy prowadzą lub
planują nawiązać współpracę.

Pracownicy – osoby pracujące lub
współpracujące z FORTE niezależnie od
postawy zatrudnienia lub formy umowy
łączącej ich ze spółką z Grupy, w tym
również praktykanci i stażyści.

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.

4. ZAKRES ZASTOSOWANIA polityki
1.1 Politykę stosuje się do wszelkiego rodzaju aktywności oraz działalności realizowanej
w ramach obszarów biznesowych Grupy FORTE, których skutki wpływają na zmiany klimatu.
1.2 Polityka obowiązuje wszystkich Pracowników spółek należących do Grupy FORTE.
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5. PRIORYTETY
1.3 Grupa FORTE traktuje ochronę
środowiska naturalnego, ograniczenie
śladu węglowego i ekologicznego w cyklu
życia produktów, jako jeden z priorytetów
przy podejmowaniu kluczowych decyzji
biznesowych. Wiodącymi zasadami
ochrony klimatu w Grupie FORTE są zasady
zrównoważonego rozwoju, w których
nadrzędną wartością jest człowiek, jako część
środowiska. Życie i zdrowie każdego człowieka
w tym jakość środowiska są niepodważalnymi
kryteriami na wszystkich szczeblach
działalności Grupy FORTE.
1.4 Grupa FORTE działa zgodnie
obowiązującym prawem ochrony
środowiska oraz z wartościami wyrażonymi
w Kodeksie etycznym, tj.
■ doskonali technologię, by ograniczyć
negatywny wpływ działań na klimat,
■ działa aktywnie na rzecz ochrony klimatu
i propaguje postawy proekologiczne,
■ współpracuje z podmiotami zewnętrznymi,
które wyznają podobne wartości.
1.5 Grupa FORTE dąży do poprawy
efektywności energetycznej na rzecz
ograniczenia lub nie zwiększania zużycia
paliw i energii.
1.6 Grupa FORTE uwzględnia wpływ na
globalne ocieplenie, jako dodatkowe
kryterium oceny nowych działalności lub
inwestycji.
1.7 Grupa FORTE aktywnie
poszukuje rozwiązań technicznych
i organizacyjnych minimalizujących wpływ
działalności Grupy na zmiany klimatu.

1.8 Grupa FORTE monitoruje
bezpośrednie emisje gazów
cieplarnianych ze źródeł użytkowanych przez
Grupę.
1.9 Grupa FORTE identyfikuje
i dokumentuje istotne obszary
wpływu wszystkich rodzajów działalności
Grupy na klimat, na wszystkich etapach cyklu
życia produktu.
1.10 Grupa FORTE wprowadza do
oferty produkty przyczyniające się
do ograniczania wpływu na środowisko
produktu w jego cyklu życia i łagodzenia
skutków zmian klimatu.
1.11 Grupa FORTE dąży do ciągłego
doskonalenia i poszerzania wiedzy
i kultury odpowiedzialności klimatycznej
pracowników i kontrahentów w obrębie
łańcucha dostaw Grupy, w szczególności
wspiera dostęp do wiedzy dotyczącej zmian
klimatu.
1.12 Grupa FORTE współpracuje
z samorządami lokalnymi oraz
z organami i jednostkami administracji
państwowej, w celu wypracowania i realizacji
działań i rozwiązań związanych z adaptacją do
zmian klimatu, w tym angażuje się w politykę
publiczną dotyczącą kwestii związanych
z klimatem oraz członkostwa we wszelkich
istotnych organizacjach lub grupach interesu.
FORTE Aktualizuje Politykę 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. NARZĘDZIA WSPEIRAJĄCE REALIZACJĘ
POLITYKI Klimatycznej
Narzędziami wspierającymi realizację Polityki klimatycznej są:
6.1. Ustalone krótko i długo okresowe cele związane z klimatem i ograniczaniem wpływu
na środowisko prowadzonej działalności w całym łańcuchu dostaw (Cele długookresowe
poddawane są weryfikacji, co najmniej raz na 5 lat)
6.2. Ustalone wskaźniki i wartości docelowe dla określonych celów
6.3. Zintegrowany monitoring i sprawozdawczość umożliwiająca ocenę realizacji celów
wynikających ze zobowiązań i znaczących aspektów środowiskowych
6.4. Integracja i zapewnienie przepływu informacji, sposobu komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej Grupy FORTE
6.5. Regulacje prawne zewnętrzne i wewnętrzne ustalenia systemowe
6.6. Procesy należytej staranności w obszarach zarządzania:
a) Ryzykiem
b) Zasobami
c) Kapitałem ludzkim

7. NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ RYZYK
ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI KLIMATU
Pomimo, że profil prowadzonej działalności nie należy do sektorów najbardziej dotkniętych
skutkami zmian klimatu, FORTE zarządza zidentyfikowanymi ryzykami związanych
z klimatem. Analizy dokonano na podstawie dokumentu przyjętego uchwałą nr 67 Rady
Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030
– strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” (Dz. U. z dnia 6 września
2019 r., poz. 794).

Ryzyka fizyczne (nagłe i długotrwałe)

Ryzyka przejścia

■ Wzrost średniej temperatury

a) związane z regulacjami prawa
Regulacje dotyczące gospodarki w obiegu
zamkniętym
Rozbieżność prawa Europejskiego
z prawem polskim w zakresie emisji gazów
cieplarnianych i jej ograniczania

■ Nagle zjawiska pogodowe, takie jak: wiatry,
huragany, nawalne deszcze, susze lub
powodzie
■ Zmiana składu gatunkowego
drzewostanów oraz osłabienie ich kondycji

b) ryzyka technologiczne i techniczne
Emisyjność instalacji i urządzeń
energetycznych
Odporność infrastruktury na nagłe zjawiska
pogodowe
c) ryzyka rynkowe
Zmieniające się preferencje klientów
Wzrost cen materiałów i usług
Współpraca z dostawcami

8. ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1. Podstawowe obowiązki w zakresie
ochrony środowiska
8.1.1. Wszyscy Pracownicy, niezależnie od
zajmowanego stanowiska zobowiązani są do:
a) propagowania zachowań ekologicznych,
b) znajomości i przestrzegania prawa
w zakresie ochrony środowiska w tym
klimatu, a także Kodeksu etycznego i zasad
Polityki,
c) wewnętrznego zgłaszania wszystkich
przypadków naruszenia przepisów prawa
oraz wewnętrznych regulacji ochrony
środowiska, zgodnie z zasadami Procedury
zgłaszania nieprawidłowości.
8.1.2. Dyrektorzy i Kierownicy FORTE są
odpowiedzialni za:
a) szerzenie i weryfikację znajomości zasad
ochrony środowiska wśród podległych
Pracowników
b) prowadzenie i organizację podległych
procesów zgodnie z celami i priorytetami
zawartymi w Polityce
c) monitorowanie procesów oraz
zapewnienie terminowego, rzetelnego
i kompletnego przekazywania informacji
o stopniu korzystania ze środowiska
w ustalonym zakresie

d) usprawnianie procesów wewnętrznych
i stosowanie nowoczesnych technologii
- w celu zmniejszenia śladu węglowego
i ekologicznego.
e) wypracowanie i rekomendowanie
kierunków działań doskonalących do
podjęcia przez spółki z Grupy Kapitałowej.
8.2. Zarządy spółek z Grupy Kapitałowej
odpowiadają za zapewnienie odpowiednich
zasobów do prowadzenia i organizacji
działań zgodnie z celami i priorytetami
zawartymi w Polityce.
8.3. PREZES określa/akceptuje cele
i priorytety Polityki Klimatycznej i Ochrony
Środowiska Grupy.
8.4. Za aktualizację niniejszej Polityki
odpowiedzialny jest ZARZĄD FORTE
i Dyrektor Biura Systemów Zarządzania –
Pełnomocnik Zarządu.
8.5. Komunikację zapewnia Dyrektor Biura
Zarządzania Marką.
8.6. Nadzór nad realizacją postanowień
niniejszej Polityki i zgodności sprawuje
ZARZĄD FORTE i Dyrektor Biura Systemów
Zarządzania – Pełnomocnik Zarządu
wspierany przez Oficer Compliance.

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