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KODEKS DOSTAWCY  

GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

 

Niniejszy Kodeks Dostawcy w Grupie Kapitałowej FABRYK MEBLI  „FORTE” S.A. (Kodeks) ma służyć podmiotom 

zewnętrznych względem Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” FORTE  S.A. (dalej jako FORTE lub Grupa), 

innym niż pracownicy i współpracownicy Spółek z Grupy, z którymi FORTE prowadzi lub planuje nawiązać 

współpracę  (dalej zwani jako Kontrahenci). 

Kodeks ustanawia wymagany przez Grupę standard postępowania dotyczący Kontrahentów. Każdy Kontrahent 

zobowiązuje się, że będzie przestrzegał zasad postępowania wynikających z Kodeksu. W przypadku, gdy 

Kontrahent posiada własny kodeks postępowania lub inne regulacje wewnętrzne w zakresie compliance, 

Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania zasad o standardzie co najmniej równym do tego, który wynika z 

niniejszego Kodeksu. 

Właściwa osoba upoważniona do reprezentacji Kontrahenta po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego 

Kodeksu potwierdzi zobowiązanie do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu.  

 

1. PRZESTRZEGANIE PRAWA, STANDARDÓW BRANŻOWYCH I NADRZĘDNYCH ZASAD ETYCZNYCH 

Kontrahent zobowiązuje się, że w relacjach z FORTE będzie działał zgodnie z obowiązującym prawem, przyjętymi 

dla branży Kontrahenta standardami i poszanowaniem nadrzędnych zasad etyki. 

Kontrahent zobowiązuje się także do przestrzegania obowiązujących go przepisów prawa państw trzecich. Jeśli 

prawo państw trzecich narzuca odmienny standard postępowania, niż ten wyrażony w niniejszym Kodeksie, 

Kontrahent zobowiązuje się poinformować FORTE o tym fakcie przed podpisaniem niniejszego Kodeksu. 

 

2. DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG 

Kontrahent zobowiązuje się, że przekazywane przez niego produkty i usługi będą zgodne z postanowieniami 

zawartej z FORTE umowy, warunkami zamówienia oraz udokumentowanymi ustaleniami.  

Kontrahent zobowiązuje się, że świadczone przez niego usługi oraz dostarczane produkty będą spełniać prawnie 

wymagane normy jakościowe, w tym wymagane przez FORTE. Kontrahent zaświadcza, że posiada wszelkie 

prawnie wymagane zezwolenia oraz uprawnienia wymagane w branży materiałów lub usług które dostarcza  

Kontrahent, do dostarczenia FORTE określonych produktów i usług.  

Kontrahent zobowiązuje się ponadto, że wszyscy jego pracownicy będą posiadać wymagane kwalifikacje do 

wykonywania zadań związanych z dostarczeniem FORTE produktów i usług. 

Kontrahent zobowiązuje się, że będzie wymagał od swoich podwykonawców przestrzegania tożsamych 

standardów postępowania.  



 

3. RZETELNA WSPÓŁPRACA 

Kontrahent zobowiązuje się, że będzie przestrzegał warunków zawartej z FORTE umowy lub warunków złożonego 

zamówienia oraz uzgodnionych zasad współpracy. Kontrahent zobowiązuje się do postępowania w sposób 

zgodny z zasadami uczciwej konkurencji. 

Kontrahent w relacjach z FORTE zobowiązuje się ponadto do komunikowania się w sposób rzeczowy i przejrzysty 

oraz do przekazywania tylko potwierdzonych informacji w sposób zgodny z zasadami uczciwości biznesowej.  

W relacjach z FORTE Kontrahent będzie działał uczciwie i transparentnie. Relacje FORTE i Kontrahenta będą 

opierały się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

 

4. POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA 

Kontrahent zobowiązuje się przestrzegać międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony praw człowieka. 

Kontrahent w szczególności zobowiązuje się do niezatrudniania i nieangażowania do pracy dzieci oraz 

wystrzegania się współczesnych przejawów niewolnictwa. 

Kontrahent zobowiązuje się również wystrzegać się wszelkich form dyskryminacji i nierównego traktowania 

swoich pracowników i współpracowników. Kontrahent zobowiązuje się szanować różnorodność i promować 

integralność społeczną. 

 

5. PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI 

Kontrahent zobowiązuje się, wystrzegać  wszelkich praktyk korupcyjnych, w tym przekazywania korzyści w 

zamian za korzystne rozstrzygnięcie, realizację zamówienia, zakup usług lub inne nieetyczne działania. 

Kontrahent oświadcza, że nie współpracuje z podmiotami, o których posiada informacje, że mogły być 

zaangażowane w działania korupcyjne.  

Kontrahent zapoznaje pracowników odpowiedzialnych za współpracę z przepisami antykorupcyjnymi, które 

wynikają z przepisów obowiązujących Kontrahenta i FORTE w zakresie współpracy. 

Jeśli Kontrahent dowie się, że działania o charakterze korupcyjnym miały miejsce – podejmie odpowiednie 

działania korygujące. Jeśli zidentyfikowane działania korupcyjne mogły w jakikolwiek sposób dotyczyć obszaru 

współpracy Kontrahenta z FORTE – kontrahent zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie FORTE. 

Kontrahent zobowiązuje się również działać w dobrej wierze we współpracy z FORTE i zgłaszać wszelkie przypadki 

konfliktu interesów i innych nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć negatywnie na współpracę z FORTE, 

zgodnie z zasadami przyjętymi w organizacji. 

 

6. PRZESTRZEGANIE PRAW PRACOWNIKÓW 

Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad właściwego postępowania w 

relacjach z pracownikami i współpracownikami. Kontrahent zapewnieni swoim pracownikom odpowiednie 

warunki pracy, w tym godziwe wynagrodzenie. 

Kontrahent zobowiązuje się, że zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i współpracowników jest dla niego 

priorytetem. Kontrahent zobowiązuje się, że zapewnia środowisko pracy zgodne z przyjętymi zasadami 



bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmuje odpowiednie środki, w celu przeciwdziałania chorobom 

zawodowym i wypadkom przy pracy swoich pracowników. 

 

7. OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA, INFORMACJI POUFNYCH I DANYCH OSOBOWYCH 

Kontrahent zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji pozyskanych w trakcie i w związku 

ze współpracą z FORTE oraz ochrony wszelkich poufnych danych i informacji, które znajdą się w jego 

posiadaniu. Kontrahent zapewni, że informacje te będą przechowywane w sposób zapewniający ich 

bezpieczeństwo i zgodnie z obowiązującym prawem, przez okres nie dłuższy, niż wymagają tego 

przepisy prawa. Kontrahent zapewnia odpowiednie środki, aby utrzymać bezpieczeństwo informacji i 

danych o charakterze poufnym. 

Kontrahent zobowiązuje się do szczególnej ochrony informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, informacji poufnych i danych osobowych i oraz zapewnia bezpieczeństwo wszelkich 

nośników zawierających te dane. 

 

8. TROSKA O ŚRODOWISKO 

Kontrahent zobowiązuje się przestrzegać  obowiązujących regulacji prawnych, norm 

międzynarodowych, regionalnych i krajowych, wytycznych branżowych i wewnętrznych zasad 

dotyczących ochrony środowiska. 

Kontrahent zobowiązuje się także do podejmowania starań w celu unikania stosowania lub emisji  

jakiejkolwiek substancji, których stosowanie (chociaż nie jest zabroniona przez obowiązujące przepisy 

prawa), jest uznawane w danej branży lub przez organy ochrony środowiska, za zagrożenie dla 

środowiska lub życia człowieka w dowolnym kraju lub regionie, w którym Kontrahent działa. Jeżeli taka 

substancja z jakiegokolwiek powodu powinna lub musi być używana, przez Kontrahent zobowiązuje się 

że  należy dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować jej wpływ negatywne oddziaływanie na 

środowisko. 

Kontrahent zobowiązuje się, że w zakresie, w jakim będzie to możliwe, wykaże się troską o środowisko 

naturalne oraz o tworzenie przestrzeni dla innowacji, które pomogą ograniczyć negatywny wpływ na 

środowisko i klimat. Kontrahent zobowiązuje się, że działa proaktywnie, aby zminimalizować 

wykorzystanie energii, zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych i przyczyniać się do poddawania 

recyklingowi odpadów w toku wszelkich działań biznesowych, aby efektywnie wykorzystywać zasoby 

naturalne, zapobiegać globalnemu ociepleniu i zmianom klimatu. 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADZÓR NAD PRACOWNIKAMI I PODWYKONAWCAMI 

Kontrahent zobowiązuje się, że zapewni należyte środki nadzoru oraz zachowa należytą staranność w wyborze i 

nadzorze nad swoimi pracownikami, współpracownikami i kontrahentami, z którymi Kontrahent współpracuje w 

zakresie działań związanych ze współpracą z FORTE.  

Kontrahent ponadto zobowiązuje się egzekwować wśród swoich pracowników, współpracowników i 

kontrahentów znajomość stosownych przepisów oraz przestrzeganie standardów wynikających z Kodeksu w 

zakresie działań powiązanych ze współpracą z FORTE. W przypadku, gdy Kontrahent posiada własny kodeks 

postępowania lub inne regulacje wewnętrzne w zakresie compliance, Kontrahent zobowiązuje te podmioty do 

przestrzegania zasad o standardzie co najmniej równym do tego, który wynika z niniejszego Kodeksu. 



 

10. KONTAKT 

W razie wątpliwości w zakresie postanowień niniejszego Kodeksu oraz w przypadku zidentyfikowania 

nieprawidłowości związanych z obszarem współpracy z FORTE, prosimy o kontakt z Compliance Officerem w 

FABRYKACH MEBLI „FORTE” S.A.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPIS KONTRAHENTA 

NAZWA KONTRAHENTA IMIĘ I NAZWISKO ORAZ CZYTELNY PODPIS 

OSOBY UPOWAŻNIONEJ  

  

  

 

DANE KONTAKTOWE 

Compliance Oficera w  Grupie FABRYK MEBLI“FORTE” S.A. 

Dariusz Bilwin 

Adres e-mail: dariusz.bilwin@FORTE.com.pl 

Pocztą: ul. Biała 1  

Siedziba: 07-300 Ostrów Mazowiecka 


