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Polityka w zakresie zrównoważonego rozwoju 

środowiska 
www.kingfisher.com/SustainabilityPolicy 

Wizja 

Naszym celem jest ochrona środowiska oraz ułatwienie klientom wyboru rozwiązań zrównoważonego 

rozwoju.  

Zasady 

Zapewnimy, że nasze podejście do zrównoważonego rozwoju środowiska jest zgodne z wymogami 

systemu zarządzania środowiskiem ISO14001. W związku z tym zobowiązujemy się regularnie 

kontrolować nasz wpływ na środowisko oraz dążyć do ciągłej poprawy poprzez ustanawianie celów. 

Zobowiązujemy się również zapobiegać zanieczyszczeniom oraz spełniać wszystkie prawne 

zobowiązania w zakresie środowiska. 

Jesteśmy zaangażowani we wspieranie międzynarodowych przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, w tym realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. 

Zajmujemy się wpływem na środowisko poprzez: 

• Promowanie produktów i rozwiązań do domów zrównoważonych,1 aby pomóc klientom w 

oszczędzaniu zasobów i pieniędzy. 

• Ograniczanie emisji dwutlenku węgla zgodnie z naukowymi badaniami klimatu. 

• Pozyskiwanie kluczowych surowców ze zrównoważonych źródeł i korzystanie z zasobów w 

sposób wydajny; zobacz również Politykę w zakresie drewna i papieru 

(www.kingfisher.com/WoodPolicy).  

• Promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów oraz odchodzenie od tworzyw 

sztucznych jednorazowego użytku. 

• Minimalizację ilości odpadów i działania na rzecz zerowej ilości odpadów na wysypiskach w 

naszej własnej działalności. 

• Osiągnięcie doskonałości w zakresie innowacji oraz rozwiązań obiegowego gospodarowania 

w celu rozwiązania problemu pogłębiającego się niedoboru zasobów naturalnych. 

W realizację naszych celów zrównoważonego rozwoju zaangażujemy naszych klientów, 

pracowników, dostawców oraz innych partnerów. 

Będziemy regularnie monitorować nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju i skorzystamy z 

zewnętrznych gwarancji naszych rocznych danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Postępy w 

działaniach będziemy raportować partnerom zewnętrznym, przestrzegając norm i wytycznych 

raportowania takich jak Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza. 

Dokumenty powiązane 

• Wytyczne w zakresie produktów do domów zrównoważonych 

www.kingfisher.com/SHPGuidelines 

  

 
1 Są one zdefiniowane w aktualizowanych co roku Wytycznych w zakresie produktów do domów 
zrównoważonych. 

http://www.kingfisher.com/SHPGuidelines
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Polityka w zakresie wycinki lasów 
www.kingfisher.com/DeforestationPolicy 

Wizja 

Firma Kingfisher uznaje kluczową rolę lasów w łagodzeniu zmian klimatycznych, promowaniu 

różnorodności biologicznej i zapewnianiu środków utrzymania. W związku z faktem, że jesteśmy 

sprzedawcą artykułów wyposażenia wnętrz, znaczna część sprzedawanych przez nas produktów 

pochodzi z lasów, ponieważ artykuły te są wykonane z drewna, np. podłogi, materiały budowlane, 

meble ogrodowe, meble kuchenne i tapety. 

W związku z tym firma Kingfisher przyznaje, że ma do odegrania rolę w ochronie i poprawie stanu 

lasów i terenów leśnych oraz zapewnieniu, aby sprzedawane przez nas produkty nie doprowadziły 

do: 

• wylesiania lub degradacji lasów na skutek działalności człowieka  

• utraty innych naturalnych ekosystemów i obszarów o wysokiej wartości konwersacyjnej (HCV) 

• wyzysku pracowników, ludności tubylczej i społeczności lokalnych  

Staramy się również wywierać pozytywny wpływ na lasy, wspierając inicjatywy na rzecz ich odnowy i 

dążymy do tego, aby w perspektywie długoterminowej pomagać w tworzeniu większej ilości obszarów 

zalesionych niż będziemy w stanie wyeksploatować.  

Podejmując działania mające na celu zapewnienie zrównoważonej gospodarki leśnej, zajmiemy się 

problemem rosnącego niedoboru zasobów i zapewnimy przyszłe dostawy kluczowego surowca dla 

naszego przedsiębiorstwa.  

Zasady  

Najbardziej znaczący wpływ firmy Kingfisher na lasy ma pozyskiwanie towarów zawierających drewno 

i/lub papier. Zobowiązujemy się do: 

• Promowania zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z 
którym wszystkie produkty drzewne i papierowe muszą spełniać kryteria odpowiedzialnego 
zakupu określone w naszej Polityce w zakresie drewna i papieru. 

• Wymagania certyfikacji Forest Stewardship Council® (FSC®) w odniesieniu do drewna i 
papieru pochodzących z krajów tropikalnych, aby zapewnić poszanowanie praw ludności 
tubylczej i społeczności lokalnych zgodnie z naszą Polityką w zakresie praw człowieka i 
Standardami miejsc pracy w łańcuchu dostaw. 

Zdajemy sobie sprawę, że istnieje niewielka liczba innych asortymentów produktów, które zawierają 

towary mające wpływ na lasy i zobowiązujemy się do przyjęcia odpowiedzialnego podejścia do 

zamówień, w tym:  

• Korzystanie ze źródeł z certyfikatem RSPO w celu pozyskania oleju palmowego 

wykorzystywanego jako bezpośredni składnik produktów (np. świeczek). 

• Współpraca z innymi podmiotami w celu znalezienia rozwiązań dla ryzyka wylesiania w 

łańcuchu dostaw produktów zawierających skórę (np. rękawice i buty robocze). 

• Wzmocnienie kontroli produktów pozyskiwanych z lasów (np. ratanowych, bambusowych) w 

łańcuchu dostaw, aby zapewnić, że pochodzą ze znanych, legalnych źródeł i spełniają 

kryteria odpowiedzialnego zakupu określone w naszej Polityce w zakresie drewna i papieru. 

Dokumenty powiązane  

• Polityka w zakresie drewna i papieru 

www.kingfisher.com/WoodPolicy  

http://www.kingfisher.com/WoodPolicy
http://www.kingfisher.com/HumanRightsPolicy
http://www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards
http://www.kingfisher.com/WoodPolicy
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• Wytyczne dotyczące Polityki w zakresie drewna i papieru 

www.kingfisher.com/WoodGuidelines 

• Polityka w zakresie praw człowieka 

www.kingfisher.com/HumanRightsPolicy 

• Standardy miejsc pracy w łańcuchu dostaw 

www.kingfisher.com/SupplyChainStandards 

  

http://www.kingfisher.com/WoodGuidelines
http://www.kingfisher.com/HumanRightsPolicy
http://www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards
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Polityka w zakresie drewna i papieru  
www.kingfisher.com/WoodPolicy 

Wizja  

Wspieramy zrównoważoną gospodarkę leśną, nabywając wszystkie1 wyroby z drewna i papieru 

zgodnie z wymogami prawnymi i naszymi kryteriami odpowiedzialnego zakupu (określonymi poniżej). 

Zasady  

Będziemy: 

• Wymagać i przyjmować wyłącznie towary zawierające drewno i/lub papier, które spełniają 
nasze kryteria odpowiedzialnego zakupu (przedstawione poniżej w kolejności preferencji): 
o Certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC®) z PEŁNĄ kontrolą pochodzenia w 

całym łańcuchu dostaw 2. 
o Certyfikat Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)TM) z 

PEŁNĄ kontrolą pochodzenia w całym łańcuchu dostaw 2 (z wyłączeniem towarów 
zawierających drewno i/lub papier pochodzące z krajów tropikalnych 3). 

o Akceptować zweryfikowane / certyfikowane materiały poddane recyklingowi lub 
ponownie wykorzystane (w tym źródła przedkonsumenckie lub pokonsumenckie). 

o Przestrzegać programu uznanego przez firmę Kingfisher 4. 

• Zapewniać zgodność z rozporządzeniem UE w sprawie drewna (EUTR) 5. 

• Regularnie współpracować z dostawcami w celu zapewnienia, że przestrzegają oni naszych 
wymagań dotyczących odpowiedzialnego pozyskiwania drewna i artykułów papierniczych 
(obejmujących zaopatrzenie, etykietowanie, zapewnienie danych i identyfikowalność) oraz 
monitorują wydajność zgodnie z wytycznymi Polityki w zakresie drewna i papieru. 

Uwaga: 
Akceptujemy certyfikat FSC z PEŁNĄ kontrolą pochodzenia produktu tylko w odniesieniu do towarów, 

które zawierają gatunki drzew sklasyfikowane jako „zagrożone” zgodnie z Czerwoną Księgą IUCN. W 

przypadku towarów, które zawierają gatunki drzew sklasyfikowane jako „narażone” zgodnie z 

Czerwoną Księgą IUCN, akceptujemy zarówno certyfikację FSC z PEŁNĄ kontrolą pochodzenia, jak i 

źródła, które są zgodne z systemem uznawanym przez firmę Kingfisher 4. 

Dokumenty powiązane 

• Wytyczne dotyczące Polityki w zakresie drewna i papieru 

www.kingfisher.com/WoodGuidelines 

• Polityka w zakresie wycinki lasów 

www.kingfisher.com/DeforestationPolicy  

 
1 Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich towarów przeznaczonych do odsprzedaży (GFR), wszystkich 
towarów nieprzeznaczonych do odsprzedaży (GNFR), wszystkich opakowań i wszystkich towarów budowlanych 
wykonanych z drewna, belek, włókna drzewnego lub papieru, które są sprzedawane i/lub używane w związku z 
działalnością gospodarczą firmy Kingfisher. 
2 Pełna kontrola pochodzenia jest wymagana w odniesieniu do wszystkich towarów przeznaczonych do 
odsprzedaży oraz do papieru katalogowego. Jest to nasza preferencja w odniesieniu do innych towarów, a nie do 
towarów do odsprzedaży i budowlanych. 
3 PEFC nie jest akceptowany w przypadku towarów zawierających drewno i/lub papier pochodzące z krajów 
tropikalnych. 
4 Są to źródła od dostawców i łańcuchów dostaw, które posiadają umowę z uznanym przez firmę Kingfisher 
niezależnym programem weryfikacji na potrzeby wykazania odpowiedzialnego pozyskiwania i które zostały 
zatwierdzone przez firmę Kingfisher. 
5 Towary, dla których firma Kingfisher Plc jest Operatorem (w przypadku których bezpośrednio importujemy 
towary spoza UE, jak określono w Rozporządzeniu UE w sprawie drewna), będą nabywane tylko wtedy, gdy 
stosowany jest system należytej staranności zgodny z EUTR. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej rozporządzenia WE w sprawie drewna 
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm  

http://www.kingfisher.com/WoodGuidelines
http://www.kingfisher.com/DeforestationPolicy
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
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Polityka w zakresie zrównoważonego 

wykorzystania materiałów opakowaniowych 
www.kingfisher.com/PackagingPolicy 

Wizja 

Naszym celem jest zminimalizowanie ilości używanych przez nas opakowań, a tam, gdzie 

opakowanie jest nieuniknione, maksymalne wykorzystanie materiałów nadających się do ponownego 

użycia i recyklingu zgodnie z zasadami gospodarki cyrkulacyjnej. 

Zasady  

Będziemy: 

• Maksymalizować wykorzystanie weryfikowalnych materiałów ponownie użytych i/lub 
poddanych recyklingowi, tam gdzie to możliwe. 

• Ułatwiać klientom ponowne użycie lub recykling opakowań poprzez wykorzystanie 
materiałów, które są na szeroką skalę ponownie wykorzystywane / poddawane recyklingowi i 
wyraźne oznakowanie opakowań odpowiednią etykietą dotyczącą recyklingu. Należy unikać 
stosowania opakowań hybrydowych, w przypadku których nie da się łatwo rozdzielić 
materiałów do recyklingu. 

• Stosować materiały opakowaniowe o niskim ryzyku dla zdrowia ludzkiego i środowiska, 
zgodnie z naszą Polityką dotyczącą środków chemicznych 
(www.kingfisher.com/ChemicalsPolicy) 

• Upewniać się, że opakowanie jest identyfikowalne, co najmniej w zakresie miejsca produkcji i 
spełnia wymagania naszej Polityki etycznego pozyskiwania 
(www.kingfisher.com/EthicalSourcingPolicy). 

• Upewniać się, że wszystkie opakowania kartonowe i drewniane spełniają wymagania naszej 
Polityki w zakresie drewna i papieru (www.kingfisher.com/WoodPolicy). 

• Dążyć do zminimalizowania stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku poprzez 
przeprojektowanie opakowań lub materiałów alternatywnych. W przypadku stosowania 
opakowań z tworzyw sztucznych, muszą one być wykonane z polimeru1 bazowego 
poddawanego szeroko zakrojonemu recyklingowi.  

• Utrzymywać i regularnie aktualizować nasze specyfikacje zrównoważonego rozwoju w 
odniesieniu do określonych materiałów opakowaniowych i drukowanych (zawartych w 
naszych wymaganiach dotyczących opakowań dla dostawców). 

  

 
1 Program działania w zakresie odpadów i zasobów (WRAP) definiuje następujące trzy polimery jako 
powszechnie poddawane recyklingowi: polipropylen (PP), politereftalan etylenu (PET); lub polietylen (PE, HDPE, 
LDPE). 

http://www.kingfisher.com/ChemicalsPolicy
http://www.kingfisher.com/EthicalSourcingPolicy
http://www.kingfisher.com/WoodPolicy
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Polityka w sprawie substancji chemicznych  
www.kingfisher.com/ChemicalsPolicy 

Wersja polityki 

Poprzez odpowiedzialne wykorzystywanie substancji chemicznych w naszych produktach i łańcuchu 

dostaw chcemy chronić naszych pracowników, klientów i pracowników dostawców w zakładach 

produkcyjnych.  

Polityka  

Będziemy wykraczać poza wymogi ustawowe, kontrolując substancje chemiczne w naszych własnych 

i markowych produktach oraz łańcuchu dostaw, kładąc nacisk na trzy kluczowe obszary: 

• Przejrzystość: Będziemy pracować na rzecz zwiększenia przejrzystości w zakresie 
substancji chemicznych stosowanych w naszych produktach i łańcuchu dostaw. 

o Przyjmiemy podejście oparte na ryzyku, zakładające identyfikowanie produktów i 
procesów produkcyjnych, które potencjalnie wiążą się z wysokim ryzykiem. 

o W przypadku produktów wysokiego ryzyka będziemy wymagać od dostawców 
przedstawienia wykazu substancji1.  

o W przypadku procesów produkcyjnych wysokiego ryzyka będziemy współpracować z 
dostawcami w celu uzyskania przejrzystości w zakresie substancji chemicznych 
wykorzystywanych do wytwarzania produktów2. 

• Zarządzanie substancjami chemicznymi: Przyjmiemy proaktywne podejście w celu kontroli 
substancji chemicznych wykorzystywanych w naszych produktach i łańcuchu dostaw. 

o Opracujemy stanowisko w sprawie nieuregulowanych substancji, odnosząc się do 
czynników ryzyka poprzez podejmowanie takich środków jak stopniowe wycofywanie 
lub zastępowanie substancji chemicznych w produktach i procesach produkcji.  

o Będziemy wspierać zakłady produkcyjne, z którymi współpracujemy w celu poprawy 
praktyk zarządzania substancjami chemicznymi.  

• Innowacyjne rozwiązanie: Będziemy promować innowacje w zrównoważonej branży 
chemicznej. 

o Będziemy umożliwiać naszym klientom tworzenie zdrowych domów i ogrodów 
poprzez promowanie zrównoważonych rozwiązań chemicznych w naszych 
produktach i procesach produkcji.  

  

 
1 Jeśli dostawcy nie posiadają jeszcze wykazu substancji, będą zobowiązani do dostarczenia wykazu materiałów 
do wyznaczonego przez nas zewnętrznego przedstawiciela celem przekształcenia na wykaz substancji.  
2 Uwaga: Firma Kingfisher wspiera wykorzystywanie materiałów z odzysku. Jednakże ze względów 
bezpieczeństwa wymagamy przejrzystości w zakresie wszelkich surowców plastikowych pochodzących z 
odzysku. Jeśli odpady przed użytkowaniem są poddawanie recyklingowi przez tego samego producenta, ich 
skład chemiczny powinien być już znany, co pozwoli upewnić się, że materiał nie zawiera substancji 
niebezpiecznych. W przypadku odpadów po użytkowaniu wymagana jest pełna przejrzystość odnośnie do źródła 
pochodzenia i wcześniejszego użytkowania. 
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Polityka w zakresie praw człowieka  
www.kingfisher.com/HumanRightsPolicy 

Wizja 

Zobowiązujemy się szanować i przestrzegać praw człowieka (podstawowych praw człowieka i jego 

swobód) wszystkich osób zaangażowanych w naszą działalność gospodarczą, w tym klientów, 

pracowników, współpracowników w naszym łańcuchu dostaw oraz lokalnych społeczności.  

Stawiamy sobie za cel zapewnienie, że nasze podejście do praw człowieka jest zgodne z 

międzynarodowymi porozumieniami i wytycznymi, w tym wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i 

praw człowieka, Międzynarodową Kartą Praw Człowieka (która obejmuje Powszechną deklarację 

praw człowieka), zasadami ONZ Global Compact, Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy 

dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy, praw dzieci i zasad prowadzenia działalności, a 

także konwencjami ONZ w sprawie zniesienia dyskryminacji. 

Zasady 

Będziemy szanować prawa człowieka i wprowadzimy środki należytej staranności, aby unikać 

naruszania praw innych osób, w tym: 

• będziemy regularnie monitorować współczesne zagrożenia w zakresie niewolnictwa i praw 
człowieka związane z naszą działalnością, w tym w ramach przejęć nowych firm i istniejących 
operacji. 

• wprowadzimy kontrole w celu złagodzenia zagrożeń, w tym zagrożeń dla łańcucha dostaw 
(zobacz naszą Politykę etycznego pozyskiwania, aby zapoznać się z naszym stanowiskiem w 
sprawie etycznego pozyskiwania).  

• będziemy promować poszanowanie praw człowieka w naszym Kodeksie postępowania, 
Standardach miejsc pracy w łańcuchu dostaw i w innych odpowiednich zasadach spółki. 

• wprowadzimy usługę poufnego informowania, aby umożliwić zgłaszanie wątpliwości 
związanych z naruszaniem praw człowieka.  

• rozpatrzymy każdy przypadek domniemanego naruszenia praw człowieka. 

• będziemy promować dostęp do środków zaradczych dla ofiar naruszeń praw człowieka 
związanych z naszymi operacjami. 

Dokumenty powiązane 

• Zasady etycznego zaopatrzenia oraz zapewnienia etyki i ochrony środowiska w łańcuchu 

dostaw (ang. Ethical Sourcing and Supply Chain Ethical and Environmental Assurance, 

SWEEA) 

www.kingfisher.com/EthicalSourcingPolicy 

• Kodeks postępowania 

www.kingfisher.com/CodeofConduct 

• Standardy miejsc pracy w łańcuchu dostaw  

www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards 

 

  

http://www.kingfisher.com/EthicalSourcingPolicy
http://www.kingfisher.com/CodeofConduct
http://www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards
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Polityka w zakresie zasad etycznego zaopatrzenia 

oraz zapewnienia etyki i ochrony środowiska w 

łańcuchu dostaw (ang. Ethical Sourcing and Supply 

Chain Ethical and Environmental Assurance, 

SWEEA) 
www.kingfisher.com/EthicalSourcingPolicy 

Wizja 
Zobowiązujemy się do promowania praktyk etycznych, środowiskowych, zdrowotnych i 

bezpieczeństwa, które stosujemy w ramach własnej działalności w naszym łańcuchu dostaw. 

Zasady 
Będziemy: 

• Pozyskiwać materiały od dostawców, którzy podzielają nasze zaangażowanie na rzecz 

przestrzegania praw człowieka i środowiska naturalnego, wymagając od nich przestrzegania 

naszych Standardów miejsc pracy w łańcuchu dostaw. 

• Korzystać z platformy Sedex — Supplier Ethical Data Exchange (www.sedexglobal.com) — w 

celu wspierania wymiany danych o praktykach w ramach łańcucha dostaw, w tym ryzyka 

etycznego i audytach. 

• Identyfikować dostawców/zakłady o wysokim stopniu ryzyka, którzy/które wymagają audytu 

etycznego (ocena ryzyka obejmuje co najmniej wszystkie zakłady produkcyjne wyrobów 

gotowych dla firmy Kingfisher). 

• Wymagać, aby dostawcy/zakłady o wysokim ryzyku przeszli/przeszły etyczny audyt handlowy 

(SMETA) lub jego odpowiednik1 — który ma mniej niż dwa lata — i reagowali/reagowały w 

przypadku niezgodności. 

• Podejmować zdecydowane i szybkie działania w przypadku stwierdzenia krytycznych błędów 

w działalności gospodarczej.  

• Współpracować z dostawcami w celu poprawy standardów w miarę upływu czasu. 

• Stopniowo rozszerzać nasz program oceny ryzyka i audytu w celu uwzględnienia szerszego 

łańcucha dostaw i zareagowania na ryzyko związane z surowcami.  

• Rozwijać strategiczne programy wspólnotowe w naszych kluczowych regionach zaopatrzenia. 

Dokumenty powiązane 
• Standardy miejsc pracy w łańcuchu dostaw www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards  

• Wytyczne polityki w zakresie zasad etycznego zaopatrzenia oraz zapewnienia etyki i ochrony 

środowiska w łańcuchu dostaw (ang. Ethical Sourcing and Supply Chain Ethical and 

Environmental Assurance, SWEEA) www.kingfisher.com/SWEEAGuidelines 

• Wskazówki dla dostawców dotyczące sposobu rejestracji na platformie Sedex 

www.kingfisher.com/SedexGuidance  

 
1 Wymagamy 4-filarowego audytu SMETA. Jednakże zaakceptujemy również audyty już przeprowadzone przez 
dostawców, jeżeli stosują oni odpowiedni standard. Obecnie obejmują one audyt CSR firmy Kingfisher, BSCI – 
Inicjatywę na rzecz zgodności ze standardami społecznymi w biznesie (ang. Business Social Compliance 
Initiative, klasa C lub wyższa), SA800 – Standard Społecznej Odpowiedzialności 8000 (ang. Social Accountability 
8000), FFC – Factories Clearing House, FLA – Stowarzyszenie uczciwej pracy (ang. Fair Labour Association), 
ICTI – audyt Międzynarodowej Rady Przemysłu Zabawkarskiego (ang. International Council for Toy Industries), 
raport WCA firmy Intertek (ang. Intertek Workplace Conditions Assessment). Lista jest regularnie przeglądana i 
aktualizowana. 

http://www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards
http://www.kingfisher.com/SWEEAGuidelines
http://www.kingfisher.com/SedexGuidance
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Polityka w zakresie dobrostanu zwierząt 
www.kingfisher.com/AnimalWelfarePolicy 

Wizja 

Chcemy promować dobrostan zwierząt z poszanowaniem „pięciu swobód” w hodowli zwierząt1.  

Zasady  

Będziemy: 

• projektować i promować produkty ogrodowe, które pozwalają klientom wejść w kontakt z 

naturą i wspierać ochronę przyrody. 

• nie będziemy poddawać produktów gotowych testom na zwierzętach ani ich zlecać2.  

• Nie będziemy używać futer w naszych produktach3. 

• Będziemy dążyć do promowania dobrostanu zwierząt w odniesieniu do produktów 

pochodzenia zwierzęcego (np. skóry, piór i puchu4) oraz żywności pozyskiwanej na potrzeby 

naszych stołówek i kawiarni sklepowych. Dostawcom wskażemy, że wszelkie wyroby 

skórzane powinny być wytwarzane wyłącznie z krów, bawołów, owiec, kóz lub świń 

hodowanych w celu produkcji mięsa. 

Nasz zespół ds. zrównoważonego rozwoju będzie odpowiedzialny za zatwierdzanie wszelkich 

produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia, że nie pochodzą one z kontrowersyjnych 

źródeł i spełniają wymogi określone w niniejszej polityce. 

  

 
1 Opracowane przez brytyjską Radę ds. dobrostanu zwierząt hodowlanych (ang. Farm Animal Welfare Council) i 
określone w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt w sprawie dobrostanu zwierząt (zobacz 
http://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-a-glance/). 
2 Mimo że Kingfisher nie zleca ani nie przeprowadza testów na zwierzętach, należy zauważyć, że składniki lub 
produkty mogą być testowane w ramach łańcucha dostaw w celu zapewnienia zgodności z wymogami 
regulacyjnymi, na co nie mamy wpływu. 
3 Aby uniknąć ryzyka, że prawdziwe futro będzie sprzedawane jako futro sztuczne, wprowadzimy kontrole 
mające na celu sprawdzenie składu włókien w futrze sztucznym, aby zapewnić, że używane są tylko włókna 
syntetyczne. 
4 Wymagamy, aby pióra i puch były certyfikowane (Responsible Down Standard, Global Traceable Down 
Standard lub Downpass Standard) lub zastąpione włóknami syntetycznymi. 

http://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-a-glance/


   
 

 
11 

Polityka społeczności  
www.kingfisher.com/CommunityPolicy 

Wizja 

Bycie częścią społeczności, która pomaga milionom osób w ulepszaniu swoich domów.  

Zasady 

Wierzymy, że każdy powinien mieć dom, z którego jest zadowolony. Niestety dla ludzi żyjących w 

trudnych warunkach posiadanie dobrego domu jest niemożliwe. 

Pracując wspólnie jako One Kingfisher, budujemy relacje partnerskie z organizacjami charytatywnymi, 

aby rozwiązać problem ubogich i nieodpowiednich warunków mieszkaniowych na obszarach, na 

których prowadzimy działalność. Oznacza to, że: 

• Ujednolicimy wszystkie nasze działania charytatywne, aby skupiały się na kluczowym celu, 

jakim są dobre domostwa i ich ulepszanie, co ma na celu rozwiązywanie problemów ubogich i 

nieodpowiednich warunków mieszkaniowych na rynkach, na których prowadzimy działalność.  

• Będziemy wspierać nasze działania partnerskie oraz działania na rzecz społeczności, 

przekazując środki materialne i niematerialne oraz zapewniając pomoc naszych 

pracowników. 

• Będziemy współpracować wyłączenie z zarejestrowanymi organizacjami charytatywnymi, 

które pomogą nam zrealizować nasz cel i wizję. 

• Nasze działania na rzecz społeczności przyniosą maksymalny zwrot z inwestycji oraz 

pozytywną, trwałą zmianę, a także wywrą wymierny pozytywny wpływ na działalność 

gospodarczą.  

• Przy krajowych i międzynarodowych działaniach nadzwyczajnego wsparcia oraz 

nadzwyczajnym pozyskiwaniu środków będziemy współpracować z określonymi partnerami 

kryzysowymi i Czerwonym Krzyżem. 

• Będziemy weryfikować i raportować nasze działania na rzecz społeczności zgodne z 

wytycznymi w zakresie struktur raportowania zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i LBG 

(www.lbg-online.net). 

• Przeprowadzimy procedury należytej staranności u wszystkich potencjalnych partnerów 

strategicznych.  

• Nie będziemy wspierać inicjatyw charytatywnych i na rzecz społeczności powiązanych z: 

o Partiami i przyczynami politycznymi 

o Organizacje religijne lub inne organizacje, których głównym celem jest propagowanie 

określonych wierzeń lub przekonań  

o Prywatnymi upodobaniami osób prywatnych lub wygłaszanymi w ich imieniu. 
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Inne powiązane dokumenty 
 

Kodeks postępowania 

www.kingfisher.com/CodeofConduct 

 

 

Wytyczne dotyczące Produktów dla 
Zrównoważonych Domów 
www.kingfisher.com/SHPGuidelines 

 

Standardy dotyczące miejsca pracy w 
łańcuchu dostaw 
www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards 

 

 

http://www.kingfisher.com/CodeofConduct
http://www.kingfisher.com/SHPGuidelines
http://www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards


 

 

Zatwierdzono: Członkowie wykonawczy: Dyrektor ds. klientów i Dyrektor ds. oferty i 
łańcucha dostaw w lipcu 2018 r 
Zaktualizowany lipiec 2019 r 
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