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 CEL I PRZEDMIOT

1.1. FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. to przede wszystkim ludzie – ich wiedza, umiejętności i 

zaangażowanie. Kluczową rolą Departamentu Personalnego oraz całego kierownictwa FORTE i 

spółek zależnych jest  pozyskiwanie i utrzymanie jak najlepszych pracowników oraz ich ciągły 

rozwój, jak również tworzenie przyjaznego środowiska pracy celem budowania zaangażowania i 

motywacji pracowników.  

1.2. Celem Polityki Personalnej jest efektywne wspieranie Spółki i Grupy FORTE w osiąganiu 

wyznaczonych celów i realizacji zadań, wspieranie i rozwój kultury organizacyjnej oraz zapewnienie 

odpowiedniego traktowania pracowników poprzez wyznaczanie zasad i standardów.  

1.3. Głównymi zasadami Polityki Personalnej Grupy FORTE są: 

 transparentność,  

 równe szanse w zatrudnieniu i awansach,  

 poszanowanie różnorodności,  

 ciągły rozwój  pracowników, 

 satysfakcja  pracowników. 

 

2. ZAKRES ZASTSOWANIA POLITYKI PERSONALNEJ 
 

2.1. Politykę Personalną  stosuje się we wszystkich komórkach organizacyjnych we wskazanych 

Spółkach należących do Grupy Kapitałowej FABRYK  MEBLI  „FORTE” S.A.  

2.2. Polityka Personalna obowiązuje wszystkich dyrektorów i całe kierownictwo oraz wszystkich 

pracowników wskazanych Spółek należących do Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.  

 

3. DEFINICJE 

 

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

3.2. FORTE lub Spółka – FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. 
3.3. Grupa  lub Grupa FROTE –  – wskazane Spółki z Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” 

S.A., tj.: FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.  DYSTRI FORTE Sp. z o.o, TANNE Sp. z o. o. FORTE 

BRAND SP. z o. o.  

3.4. Departament Personalny – Departament Personalny FABRYK MEBLI „FORTE „S.A. 
odpowiadający za wdrożenie i realizację Polityki Personalnej  Grupy FORTE. 
 

3.5. Dyrektorzy lub Kierownicy – dyrektor lub kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Grupy 
FORTE odpowiadający za nadzór nad działalnością poszczególnych jednostek organizacyjnych 
Spółki lub Grupy. 



3.6. Pracownicy, Personel lub Kadra  – osoby pracujące lub współpracujące ze Spółkami z Grupy 

FORTE niezależnie od podstawy zatrudnienia lub formy łączącej ich ze Spółką z Grupy umowy, w 

tym również praktykanci i stażyści. 

3.7. Prawa Człowieka – podstawowe prawa zapewniające godność i równość każdemu człowiekowi 

uregulowane m.in. przez: Międzynarodową Kartę Praw Człowieka, Konstytucję Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3.8. Prawa Pracownicze -  prawa zawarte m.in. . w Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy 

(MOP ), w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Kodeksie Pracy: prawo do pracy, do 

swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy, prawo do równej 

płacy za równą pracę, prawo do tworzenia i do przystępowania do związków zawodowych, prawo 

do urlopu i wypoczynku i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem. 

 

4. ZASADY OGÓLNE POLITYKI PERSONALNEJ W DZIAŁANIACH GRUPY FORTE 
 

4.1  Jako Grupa FORTE, deklarujemy poszanowanie i przestrzeganie wszystkich praw człowieka, w 

tym prawa do wolności zrzeszania się i negocjacji  oraz swobodę w tworzeniu własnego statutu 

organizacji zrzeszających pracowników. Dążymy do pełnej współpracy i  porozumienia  w drodze 

negocjacji z ustanowionymi i działającymi zgodnie z prawem organizacjami pracowników. 

Dbamy o poszanowanie różnorodności i przestrzeganie zasad bezpiecznego środowiska pracy. W 

Grupie FORTE obowiązuje zakaz dyskryminacji,  zakaz pracy dzieci, a także zakaz jakichkolwiek 

form pracy przymusowej.  

4.2 Polityka Personalna Grupy FORTE obejmuje swym zasięgiem wszystkie kluczowe obszary 

zarządzania  personelem: 

 rekrutację, 

 zatrudnianie, 

 szkolenia i rozwój, 

 wynagradzanie, 

 motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników, 

 komunikację i współpracę, 

 bezpieczne i przyjazne miejsce pracy, 

 budowanie wizerunku FORTE jako odpowiedzialnego pracodawcy.  

4.3 Wszyscy Pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska zobowiązani są do: 

 propagowania i wspierania zachowań zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, 

wewnętrznymi i etycznymi; 

 unikanie powodowania lub przyczyniania się do negatywnego wpływu na prawa człowieka 

przez swoje zachowania i postawy; 

 wewnętrznego zgłaszania wszystkich przypadków naruszenia przepisów prawa, wewnętrznych 
regulacji,  praw człowieka oraz przyjętych zasad etycznych zgodnie z obowiązującą w Grupie 
FORTE Procedura zgłaszania nieprawidłowości. 

4.4 Dyrektorzy i Kierownicy w Grupie FORTE są odpowiedzialni w szczególności za: 

 prowadzenie i organizację podległych procesów zgodnie z celami i priorytetami zawartymi w 
Polityce Personalnej;  



 szerzenie poszanowania i przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych wśród 

podległych Pracowników; 

 podejmowanie działań  mających na celu zapobieżenie negatywnemu wpływowi na prawa 

człowieka powiązanemu bezpośrednio z ich stanowiskiem, rolą  i uprawnieniami; 

 zapobieganie, monitorowanie i zgłaszanie jakichkolwiek sygnałów związanych z naruszeniem 

zasad Polityki Personalnej; 

 

5. SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI PERSONALNEJ W GRUPIE FORTE  
 

5.1. Mając na uwadze rozwój zawodowy Pracowników oraz tworzenie środowiska pracy, 

umożliwiającego rozwój talentów poprzez  awanse  pionowe i  poziome, na utworzone i wolne 

stanowiska pracy poszukiwani są również wewnętrzni kandydaci  w ramach prowadzonego 

programu rekrutacji wewnętrznych. 

5.2 Wszystkie rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne prowadzone są w oparciu o obiektywne kryteria, z 

użyciem dedykowanych nowoczesnych metod i narzędzi. O wyborze kandydatów decydują ich 

kompetencje, wiedza i umiejętności zgodnie z zasadami równych szans i braku jakiejkolwiek 

dyskryminacji. 

5.3 Pielęgnowana jest dbałość o atrakcyjność oferty  i przejrzystość warunków zatrudnienia  dla 

wszystkich kandydatów, które są podstawą do podjęcia przez nich dobrowolnej decyzji o stosunku 

zatrudnienia opartego na obustronnej zgodzie.  

5.4 W Grupie FORTE prowadzony jest szereg różnorodnych działań związanych z rozwojem kadry. 

Liczne programy rozwojowe adresowane są do wszystkich grup Pracowników.  

5.5 Dopasowane do potrzeb Grupy FORTE i wysoko rozwinięte kompetencje Pracowników Grupy są 

jednym z kluczowych czynników sukcesu oraz warunkiem umożliwiającym dalszy rozwój całej 

Grupy FORTE. 

5.6 Przy tworzeniu  programów rozwojowych, Grupa FORTE kieruje się zasadą, że podnoszenie 

kompetencji Pracowników jest zaproszeniem ich do partnerstwa i współodpowiedzialności za  

budowanie przyszłości oraz tworzenie sukcesu Grupy. 

5.7 Grupa FORTE docenia osiągniecia Pracowników wspierając je sprawiedliwym systemem 

wynagrodzeń   uwzględniając złożoność zadań, efekty świadczonej pracy oraz umiejętności i 

kompetencje, niezbędne do wykonywania obowiązków i zadań przypisanych do danego stanowiska 

oraz  stosując zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn. Dla Grupy FORTE istotnym 

jest, aby  system wynagrodzeń wspierał rozwój i zaangażowanie Pracowników oraz realizację celów 

biznesowych Grupy. 

5.8 Grupa FORTE buduje zaangażowanie i motywację Pracowników, proponując im szereg działań 

oraz świadczeń pozafinansowych. Dbałość o zdrowie, wsparcie w kształceniu, kontakt z kulturą i 

sztuką wpisują się w działania podejmowane przez podmioty z Grupy FORTE. Grupa wspiera 

rodzinne, wielopokoleniowe i różnorodne środowisko pracy, oferując m.in. pomoc dla pracujących 

rodziców przez prowadzone przedszkola przyzakładowe, ułatwianie powrotu rodziców po urlopach 

macierzyńskich i docenianie pracowników odchodzących na emeryturę. 

5.9 Grupa FORTE  rozwija kulturę wzajemnego szacunku, otwartości na opinie współpracowników, 

prowadzi transparentną komunikację firmową z wykorzystaniem różnorodnych kanałów komunikacji 

z Pracownikami. W Grupie promowana jest  kultura przekazywania ciągłej informacji zwrotnej dla 



wzmacniania  bieżącej współpracy pomiędzy Pracownikami a także pomiędzy Pracownikami a ich 

przełożonymi.  

5.10  W dbałości o przyjazne i bezpieczne miejsce pracy realizowane jest ciągłe wdrażanie procedur 

i działań w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Pracowników, zapobiegania wypadkom i urazom 

w miejscu pracy, oraz bezpieczeństwa epidemiologicznego. Na bieżąco przyjmowane i wdrażane  

są i regulacje wzmacniające kulturę etycznego środowiska pracy i przeciwdziałania nadużyciom.  

5.11  Grupa FORTE aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami średnimi i 

zawodowymi, bierze udział w targach pracy, organizuje staże i praktyki  dla studentów i uczniów. 

Mając na uwadze potrzeby szkolnictwa zawodowego, Grupa FORTE zaangażowana jest w 

tworzenie klas patronackich kształcących techników technologii drewna, mechatroników i 

automatyków oraz operatorów maszyn drzewnych.  

5.12  Zatrudnianie w Grupie FORTE młodzieży  pomiędzy  15 i 18 rokiem życia możliwe jest jedynie 

w celu przyuczenia ich do zawodu w ramach prowadzonej współpracy ze szkołami zawodowymi, 

zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

5.13  W ramach działalności na rzecz rozwoju szkolnictwa   w miejscach swojej aktywności 

biznesowej, Grupa FORTE aktywnie współpracuje z samorządami lokalnymi, uczelniami wyższymi 

oraz szkołami podstawowymi i  średnimi.  

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
6.1. Zarząd FORTE określa i  akceptuje cele niniejszej Polityki Personalnej. 

6.2.  Za wdrożenie i aktualizację Polityki Personalnej odpowiedzialny jest i Dyrektor Departamentu 
Personalnego. 

6.3. Nadzór nad realizacją postanowień  Polityki Personalnej i zgodności sprawuje Zarząd FORTE.. 

6.4. Przyjęcie, zmiana lub uchylenie  Polityki Personalnej wymaga uchwały Zarządu FORTE.  

6.5. Polityka Personalna jest podawana do wiadomości Dyrektorów, Kierowników i Pracowników w 
Grupie FORTE w sposób zwyczajowo przyjęty w danej Spółce w Grupie FORTE.  

 


