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Oświadczenie w sprawie polityki
dotyczącej dobrostanu zwierząt
www.kingfisher.com/AnimalWelfarePolicy

Zasady — wizja
Dążymy do zapewnienia dobrostanu zwierząt zgodnie z „pięcioma zasadami swobody” w
hodowli zwierząt.1

Zasady
● Nie zlecamy ani nie przeprowadzamy testów gotowych produktów na zwierzętach. 2
● W naszych produktach nie będziemy stosować futer naturalnych.
○ Aby uniknąć ryzyka, że naturalne futro będzie sprzedawane jako sztuczne, wprowadzimy
kontrole mające na celu sprawdzenie składu włókien w futrze sztucznym, aby stosowane
były wyłącznie włókna syntetyczne.
● Zapewnimy, że produkty, które mogą zawierać pierze i puch (np. kołdry, poduszki) będą
spełniać następujące wymagania dotyczące pozyskiwania surowców:
○ Do ich produkcji będą wykorzystywane włókna syntetyczne jako substytut pierza
i puchu lub
○ Pierze i puch będą certyfikowane (akceptujemy certyfikaty Responsible Down Standard,
Global Traceable Down Standard lub Downpass Standard).
● Zapewnimy, że produkty, które mogą zawierać skórę (np. rękawice i buty robocze) będą
spełniać następujące wymagania dotyczące pozyskiwania surowców:
○ Do ich produkcji będzie wykorzystywana syntetyczna skóra jako substytut
naturalnej skóry lub
○ Będziemy wymagać od dostawców, aby wszelkie wyroby skórzane były wytwarzane
z surowca pozyskiwanego z krów, bawołów, owiec, kóz lub świń hodowanych w celu
produkcji mięsa.
● Będziemy dążyć do zapewnienia dobrostanu zwierząt przy pozyskiwaniu żywności do
naszych stołówek i kawiarni sklepowych.
● Naszym celem jest również umożliwienie klientom tworzenia ogrodów z wykorzystaniem
produktów, które sprzyjają ochronie dzikiej przyrody i środowiska naturalnego. Zasady naszej
polityki ochrony środowiska są dostępne na stronie www.kingfisher.com/EnvironmentPolicy.
Nasze zespoły ds. odpowiedzialnego biznesu będą odpowiedzialne za zatwierdzanie wszelkich
produktów pochodzenia zwierzęcego, aby nie pochodziły one z kontrowersyjnych źródeł i
spełniały wymogi określone w niniejszej polityce.

Dokumenty powiązane
Zasady polityk odpowiedzialnego biznesu firmy Kingfisher są dostępne na naszej stronie
internetowej pod adresem www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Pomoc i pytania
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki prosimy o przesłanie wiadomości
e-mail na adres responsiblebusiness@kingfisher.com
1

Opracowane przez brytyjską Radę ds. dobrostanu zwierząt hodowlanych (Farm Animal
Welfare Council) i określone w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE)
zasady dotyczące dobrostanu zwierząt (zob. rozdział 7 Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych:
https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/).
2 Mimo że firma Kingfisher nie zleca ani nie przeprowadza testów na zwierzętach, należy pamiętać, że w ramach
łańcucha dostaw składniki lub produkty mogą przechodzić testy w celu zapewnienia zgodności z wymogami
regulacyjnymi, na co nie mamy wpływu.
1

Oświadczenie o stanowisku w sprawie
polityki dotyczącej substancji chemicznych
www.kingfisher.com/ChemicalsPolicy

Zasady — wizja
Poprzez odpowiedzialne stosowanie substancji chemicznych w naszych produktach i
łańcuchu dostaw chcemy chronić naszych pracowników, klientów i pracowników w zakładach
produkcyjnych naszych dostawców.

Zasady
Chcemy wyjść poza wymogi prawne, kontrolując użycie niektórych substancji chemicznych
stosowanych w niektórych produktach naszych własnych marek (OEB) — skupiając się na
trzech kluczowych obszarach:
● Przejrzystość: Będziemy dążyć do zwiększenia przejrzystości stosowania substancji
chemicznych w naszych produktach i łańcuchu dostaw poprzez podejście oparte na
analizie ryzyka.
● Zarządzanie substancjami chemicznymi: Będziemy stosować aktywne podejście do kontroli
substancji chemicznych wykorzystywanych w naszych produktach i łańcuchu dostaw.
○ Będziemy określać swoje stanowisko w sprawie substancji nieobjętych regulacjami,
eliminując ryzyko poprzez stosowanie takich środków, jak wycofywanie lub zastępowanie
substancji chemicznych w produktach i procesach produkcyjnych.
● Innowacyjność: Będziemy promować innowacyjność w stosowaniu substancji chemicznych
w sposób przyjazny dla środowiska.

Dokumenty powiązane
Zasady polityk odpowiedzialnego biznesu firmy Kingfisher są dostępne na naszej stronie
internetowej pod adresem www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Pomoc i pytania
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki prosimy o przesłanie wiadomości
e-mail na adres responsiblebusiness@kingfisher.com
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Oświadczenie o stanowisku w sprawie
polityki społecznościowej
www.kingfisher.com/CommunityPolicy

Zasady — wizja
Chcemy być częścią społeczności, która pomaga milionom osób w ulepszaniu ich domów.

Zasady
Jesteśmy przekonani, że każdy powinien mieć dom, w którym będzie czuł się dobrze. Jednak dla
ludzi żyjących w trudnych warunkach może wydawać się to niemożliwe. Miliony z nas mieszkają
w domach, które nie zapewniają odpowiednich warunków — są zbyt małe, zbyt ciemne, zbyt
zimne lub zbyt wilgotne. Będziemy walczyć o poprawę złych warunków mieszkaniowych na
rynkach, na których prowadzimy działalność, aby do 2025 r. pomóc ponad dwóm milionom osób
o największych potrzebach mieszkaniowych.1
Na rynkach, na których prowadzimy działalność, firma Kingfisher i jej sieci handlowe będą dążyć
do rozwiązania problemu znajdujących się w złym stanie i niezdatnych do zamieszkania lokali.
Oznacza to, że:
● Dostosujemy nasze działania i akcje charytatywne, aby skupić się na naszym głównym celu,
jakim jest zapewnienie dobrych warunków mieszkalnych, naprawa budynków i modernizacja
domów w celu rozwiązania problemu znajdujących się w złym stanie i niezdatnych do
zamieszkania lokali.
● Będziemy wspierać naszą sieć fundacji charytatywnych i inne działania społeczności poprzez:
○ Własny wkład w postaci darowizn pieniężnych, czasu pracowników, darowizn produktów i
innych wkładów rzeczowych.
○ Działania fundraisingowe mające na celu zachęcenie naszych pracowników i klientów do
wniesienia swojego wkładu.
● Będziemy współpracować wyłącznie z zarejestrowanymi organizacjami charytatywnymi,
które mogą pomóc nam w realizacji tej wizji i osiągnięciu naszego celu.
● Będziemy wspierać projekty, które przynoszą maksymalny zwrot z inwestycji, tj. takie, które
wnoszą trwałe zmiany do naszych społeczności i mają wymierny pozytywny wpływ na naszą
działalność — zgodnie z naszym celem, jakim jest pomoc do 2025 r. ponad dwóm milionom
osób o największych potrzebach mieszkaniowych.
● Angażujemy się we wspieranie odpowiednich działań pomocowych w sytuacjach
kryzysowych, zarówno rynkach, na których działamy, jak i poza nimi, zgodnie z naszą
procedurą pomocy w sytuacjach kryzysowych.
● Możemy także doraźnie wspierać inne organizacje charytatywne, które zajmują się
rozwiązywaniem problemów najbardziej istotnych dla naszych pracowników i klientów.
● Będziemy oceniać nasze działania na rzecz społeczności zgodnie z najlepszymi praktykami2
i informować o postępach w naszym corocznym raporcie dotyczącym odpowiedzialnej
działalności biznesowej.
● W przypadku gdy nasz roczny wkład miałby przekraczać 20 000 funtów nawiązanie
współpracy poprzedzimy staranną oceną potencjalnych partnerów strategicznych.
● Nie będziemy wspierać inicjatyw charytatywnych i społecznych związanych z:
○ Partiami lub motywacjami politycznymi.
○ Organizacjami religijnymi, których głównym celem jest propagowanie określonej wiary lub
przekonań.
○ Indywidualnymi wnioskami składanymi przez osoby fizyczne lub w ich imieniu.

1 Dążymy do osiągnięcia tej liczby od 2016/17 r., kiedy określiliśmy nasz cel.
2 Stosujemy podejście oparte na najlepszych praktykach, określone przez inicjatywę Business for Societal Impact
(SI) w ramach standardu B4SI (https://b4si.net)
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Dokumenty powiązane
Zasady polityk odpowiedzialnego biznesu firmy Kingfisher są dostępne na naszej stronie
internetowej pod adresem www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Pomoc i pytania
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki prosimy o przesłanie wiadomości
e-mail na adres responsiblebusiness@kingfisher.com
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Oświadczenie o stanowisku w sprawie
polityki środowiskowej
www.kingfisher.com/EnvironmentPolicy

Zasady — wizja
Dążymy do tego, aby nasi klienci mogli w łatwy i przystępny sposób zadbać o środowisko, a
jednocześnie abyśmy sami zmniejszali swój ślad ekologiczny.

Zasady
Zdajemy sobie sprawę, że nasza planeta stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań
środowiskowych, w tym zmian klimatycznych i utraty różnorodności biologicznej. Dokładamy
starań, aby pomóc znaleźć rozwiązania dla tych wyzwań i dostosowujemy naszą strategię
zrównoważonego rozwoju do globalnych celów dotyczących zmian klimatycznych, ochrony
przyrody i bioróżnorodności. Popieramy cele zrównoważonego rozwoju ONZ i jesteśmy
sygnatariuszami programu ONZ Global Compact.
Jako firma prowadząca sprzedaż detaliczną możemy ograniczyć nasz wpływ na środowisko
poprzez nasze działania i usługi, a także produkty, które sprzedajemy — zarówno jeśli chodzi
o ich projektowanie, jak i pozyskiwanie. Dążymy do tego, aby bardziej ekologiczne i zdrowsze
domy stały się bardziej przystępne cenowo, dostarczając naszym klientom przyjazne
środowisku produkty do ich wyposażenia. Są to produkty, które pomagają naszym klientom żyć
w bardziej zrównoważony sposób lub które są pozyskiwane bardziej zrównoważonymi metodami.
Muszą one spełniać co najmniej jedno z kryteriów zachowania równowagi ekologicznej, które
są określone w naszych wytycznych dotyczących zrównoważonych produktów dla domu na
stronie www.kingfisher.com/SHPGuidelines.
Angażujemy się w działania mające na celu rozwiązanie najważniejszych problemów związanych
z oddziaływaniem w następujących obszarach:

Zmiany klimatyczne
W ramach naszej grupy będziemy:
● Ograniczać emisję dwutlenku węgla zgodnie z naukowo uzasadnionym celem ograniczenia
wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C.1 Wymaga to podjęcia działań w następujących
kluczowych obszarach:
○ Zmniejszenie emisji w ramach naszej własnej działalności poprzez przejście na
wykorzystanie odnawialnych, niskoemisyjnych źródeł energii i środków transportu.
○ Współpraca z dostawcami w celu zmniejszenia emisji w łańcuchu dostaw.
○ Ścisła współpraca z partnerami logistycznymi w celu zminimalizowania śladu węglowego w
naszych sklepach i kanałach dostaw do domu w miarę wzrostu sprzedaży internetowej.
○ Umożliwienie naszym klientom zmniejszenia śladu węglowego w ich domach poprzez
produkty i usługi o niskiej emisji dwutlenku węgla (patrz szczegóły poniżej).
Z myślą o naszych klientach będziemy:
● Dostarczać innowacyjne i przystępne cenowo niskoemisyjne produkty i usługi.
● Dążyć do poprawy efektywności energetycznej i wodnej produktów — do 2025 r.100%
produktów wykorzystujących energię ma być efektywne energetycznie; analogiczną
efektywnością ma charakteryzować się 100% produktów wykorzystujących wodę. 2

1

Firma Kingfisher ma cel zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi), który obowiązuje do 2025
roku. Obejmuje on oddziaływanie z zakresów 1, 2 i 3 i jest zgodny ze skalą redukcji niezbędną do ograniczenia
globalnego ocieplenia do 1,5°C.
2 Nasze standardy dotyczące efektywności energetycznej i wodnej są określone w regularnie aktualizowanych
wytycznych dotyczących zrównoważonych produktów dla domu.
5
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● Współpracować z dostawcami w celu zmniejszenia śladu węglowego kluczowych materiałów/
produktów, które mają najbardziej znaczący wpływ na nasz ślad węglowy (np. cement, torf,
metale, tworzywa sztuczne).

Różnorodność biologiczna, przyroda i lasy
W ramach naszej grupy będziemy:
● Dążyć do osiągnięcia do 2025 r. pozytywnego bilansu leśnego — poprzez sadzenie większej
ilości drzew niż zużywamy. Więcej szczegółów dotyczących naszej polityki pozytywnej
gospodarki leśnej jest dostępnych na stronie www.kingfisher.com/ForestPositivePolicy.
● Dążyć do promowania bioróżnorodności i ochrony przyrody na terenach zielonych w
naszych sklepach, biurach i centrach dystrybucyjnych.
Z myślą o naszych klientach będziemy:
● Umożliwiać klientom tworzenie ogrodów z wykorzystaniem produktów, które sprzyjają dzikiej
przyrodzie i jej ochronie.
● Dbać o to, aby całe drewno i papier, które sprzedajemy i wykorzystujemy, pochodziły ze
zrównoważonych źródeł, zgodnie z naszą polityką pozytywnej gospodarki leśnej na stronie
www.kingfisher.com/ForestPositivePolicy.
● Zmierzać w stronę ogrodnictwa o zerowej szkodliwości, w tym:
○ Zapewnienia, aby produkty ogrodnicze nie zawierały takich substancji, jak neonikotynoidy,
metaldehyd, glifosat oraz 2,4-D.3
○ Wyeliminowania do 2025 r. torfu ze wszystkich naszych produktów, w tym z worków
z podłożem do uprawy i kompostem wykorzystywanym w produktach szkółkarskich.
Uwaga: B&Q dąży do wyeliminowania torfu używanego do produkcji worków z podłożem
do 2023 r. 4
○ Zwiększenia wykorzystania biodegradowalnych doniczek do roślin i dążenia do całkowitego
wyeliminowania plastikowych doniczek jednorazowego użytku w naszych centrach
ogrodniczych.
○ Promowania niechemicznych alternatyw dla rodentycydów.
○ Niedopuszczania do sprzedaży roślin, nasion ani cebulek, które są nierodzimymi gatunkami
inwazyjnymi. 5
● Dążyć do dalszego zmniejszenia zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

Zero odpadów
W ramach naszej grupy będziemy:
● Dążyć do minimalizacji ilości odpadów i do ograniczenia do zera ilości odpadów na
składowiskach.
● Zwiększać poziom recyklingu — do 90% w 2025 r.
Z myślą o naszych klientach będziemy:
● Promować innowacyjne produkty i usługi zaprojektowane zgodnie z zasadami gospodarki
o obiegu zamkniętym, które pozwolą na lepsze wykorzystanie zasobów, maksymalizację
wykorzystania materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i recyklingu oraz
zmniejszenie ilości odpadów w celu rozwiązania problemu rosnącego niedoboru zasobów.
● Umożliwiać klientom naprawę produktów — samodzielnie lub przez serwisy naprawcze — co
pomoże zapewnić ich dłuższe użytkowanie.
● Dążyć do zapewnienia bardziej ekologicznych opakowań (pierwotnych, wtórnych i
trzeciorzędnych). Osiągniemy to poprzez zmniejszenie ilości materiałów opakowaniowych,
zapewnienie zrównoważonego pozyskiwania tektury i drewna (zgodnie z naszą polityką
pozytywnej gospodarki leśnej na stronie www.kingfisher.com/ForestPositivePolicy) oraz
dążenie w dłuższej perspektywie do wyeliminowania opakowań z tworzyw sztucznych.
Więcej szczegółów zawiera dokument dotyczący polityki w zakresie opakowań na stronie
www.kingfisher.com/PackagingPolicy.

3 Zobowiązujemy się również do współpracy z dostawcami, aby mieć pewność, że sprzedawane przez nas rośliny
kwitnące nie są uprawiane przy użyciu neonikotynoidów.
4 B&Q odpowiada za ok. 80% sprzedaży worków z podłożem w ramach grupy.
5 Lista nierodzimych gatunków roślin inwazyjnych znajduje się w naszych wytycznych dotyczących zrównoważonych
produktów dla domu na stronie www.kingfisher.com/SHPGuidelines.
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● Zmniejszać wpływ paragonów kasowych na środowisko, oferując klientom możliwość wyboru
paragonów elektronicznych i dążąc do wyeliminowania stosowania bisfenolu w papierze
termicznym.
● Minimalizować wpływ tworzyw sztucznych na środowisko poprzez:
○ Zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych w produktach.
○ Unikanie wykorzystania plastikowych toreb na zakupy przy kasach (zakaz stosowania lub
ograniczone zastosowanie plastikowych toreb jednorazowego użytku).
○ Dążenie do zastąpienia plastikowych produktów jednorazowego użytku oraz produktów,
które przyczyniają się do zanieczyszczenia plastikiem.
○ Dążenie do wprowadzenia w Wielkiej Brytanii programów odbioru od klientów
plastikowych doniczek do roślin (w naszych centrach ogrodniczych) oraz plastikowych
pojemników na farby.

Aby zrealizować tę politykę, będziemy:
● Regularnie oceniać nasz wpływ na środowisko, ryzyko i możliwości oraz wyznaczać
zewnętrzne cele i wewnętrzne etapy na drodze do poprawy, zgodnie z najważniejszymi
wymaganiami systemów zarządzania środowiskowego, takich jak ISO14001.
● Wykorzystywać dedykowane zasoby wewnętrzne i specjalistyczną wiedzę do zarządzania
kwestiami środowiskowymi.
● Monitorować osiągane efekty w odniesieniu do naszych zobowiązań środowiskowych i co
roku prezentować postępy w raporcie dotyczącym odpowiedzialnej działalności biznesowej,
który podlega zewnętrznej weryfikacji.
● Angażować naszych pracowników, dostawców, klientów oraz innych interesariuszy w
realizację naszych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.
Niniejsza polityka dotyczy całej firmy Kingfisher plc i obejmuje działalność jednostek
organizacyjnych grupy oraz naszych sieci handlowych. Będziemy również współpracować z
naszymi partnerami w celu realizacji odpowiednich elementów polityki w ramach partnerstwa
biznesowego.

Dokumenty powiązane
● Wytyczne dotyczące zrównoważonych produktów dla domu
www.kingfisher.com/SHPGuidelines
● Zasady polityk odpowiedzialnego biznesu firmy Kingfisher są dostępne na naszej stronie
internetowej pod adresem www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Pomoc i pytania
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki prosimy o przesłanie wiadomości
e-mail na adres responsiblebusiness@kingfisher.com
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Oświadczenie o stanowisku w sprawie
polityki pozytywnej gospodarki leśnej
www.kingfisher.com/ForestPositivePolicy

Zasady — wizja
Lasy mają zasadnicze znaczenie dla stanu naszej planety — łagodzą zmiany klimatu, sprzyjają
różnorodności biologicznej i zapewniają warunki do życia. Naszym celem jest osiągnięcie do
2025 r. pozytywnego bilansu leśnego — poprzez sadzenie większej ilość drzew niż zużywamy.

Zasady
Drewno jest największym zasobem naturalnym wykorzystywanym przez firmę Kingfisher i
znajduje się w szerokiej gamie naszych produktów, np. w podłogach, materiałach budowlanych,
meblach ogrodowych, meblach kuchennych i tapetach.
Zgodnie z naszym celem pozytywnego bilansu leśnego, zobowiązujemy się:
● Zapewnić, aby do 2025 r. w całym naszym łańcuchu dostaw nie istniało zjawisko wylesiania,
w tym degradacji lasów spowodowanej przez człowieka ani przekształcania naturalnych
ekosystemów. W oparciu o inicjatywę Accountability Framework (AFi) zdefiniujemy, co to
oznacza dla naszej działalności, i będziemy monitorować postępy.1
● Chronić obszary leśne, w tym obszary o wysokiej wartości ochronnej, lasy zasobne w
pierwiastek węgla oraz będące częścią lasu pierwotnego.
Zdajemy sobie sprawę, że społeczności zamieszkujące tereny leśne i rdzenna ludność
odgrywają ważną rolę w ochronie lasów na całym świecie, dlatego dążymy do wspierania
projektów, które wzmacniają pozycję tych społeczności w celu ochrony obszarów leśnych
o kluczowym znaczeniu. Jesteśmy zobowiązani do ochrony praw człowieka w całym
naszym łańcuchu dostaw, zgodnie z naszą polityką dotyczącą praw człowieka na stronie
www.kingfisher.com/HumanRightsPolicy. Chcemy zapewnić, aby sposób naszego działania
był zgodny z Deklaracją Praw Ludności Rdzennej ONZ i staramy się współpracować z naszymi
dostawcami, aby mieć pewność, że:
● Znają i respektują oni prawa rdzennej ludności i społeczności lokalnych oraz uzyskają
uprzednią nieprzymuszoną i świadomą zgodę przed podjęciem jakichkolwiek działań
naruszających te prawa.
● Współpracują w zakresie środków zaradczych, podejmując odpowiednie działania zgodnie w
wynegocjowanymi warunkami uprzedniej nieprzymuszonej i świadomej zgody.
Wymagamy od naszych dostawców należytej staranności, aby mieć pewność, że w ich łańcuchu
dostaw nie dochodzi do wylesiania. Nasze podejście jest zgodne z przepisami dotyczącymi
zachowania należytej staranności, w tym z brytyjskim rozporządzeniem w sprawie drewna
(UKTR) oraz unijnym rozporządzeniem w sprawie drewna (EUTR).
Naszym celem jest stworzenie większej ilości lasów niż zużywamy poprzez podjęcie działań w
trzech obszarach:

1. Odpowiedzialne pozyskiwanie drewna i papieru
Najbardziej znaczący wpływ firmy Kingfisher na lasy jest związany z pozyskiwaniem towarów
zawierających drewno i/lub papier. Istotne jest, abyśmy zaopatrywali się w surowce pochodzące
wyłącznie z lasów, które spełniają nasze kryteria odpowiedzialnego zakupu drewna i papieru

1

Patrz https://accountability-framework.org. Uwaga: Wszystkie produkty zawierające drewno i papier muszą
spełniać nasze kryteria odpowiedzialnych zakupów i nie będziemy akceptować produktów zawierających
drewno i papier, które zostały wyprodukowane na obszarach, na których od 2010 r. prowadzono wylesianie lub
przekształcanie.
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(określone poniżej), aby zapewnić sobie stałe dostawy drewna w długiej perspektywie i mieć
pewność, że nie przyczyniamy się do wylesiania.

Kryteria odpowiedzialnego zakupu drewna i papieru firmy Kingfisher:
Wymagamy, aby wszystkie towary zawierające drewno i/lub papier pochodziły z jednego z
następujących odpowiedzialnych źródeł:
● Z recyklingu: Zweryfikowane/certyfikowane materiały pochodzące z recyklingu lub
ponownie wykorzystane (w tym ze źródeł przedkonsumenckich lub pokonsumenckich). 2
● Ze zrównoważonej gospodarki (przedstawione poniżej w preferowanej kolejności):
○ Z certyfikatem FSC® (Forest Stewardship Council®) i PEŁNĄ kontrolą pochodzenia
w całym łańcuchu dostaw.3 Uwaga: Jest to jedyny akceptowany przez nas
system certyfikacji drewna i papieru pozyskiwanego z krajów tropikalnych (patrz
uwaga poniżej).
○ Z certyfikatem PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) i
PEŁNĄ kontrolą pochodzenia w całym łańcuchu dostaw.4
Uwaga dotycząca pozyskiwania surowca z krajów tropikalnych:
● Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku pozyskiwania drewna z krajów tropikalnych może
istnieć większe ryzyko wylesiania i dlatego obecnie w odniesieniu do drewna i papieru
pozyskiwanego z krajów tropikalnych akceptujemy wyłącznie certyfikat FSC® z PEŁNĄ
kontrolą pochodzenia.
Uwaga dotycząca „zagrożonych” i „narażonych” gatunków drzew:
● Zdajemy sobie sprawę, że istnieje również ryzyko związane z pozyskiwaniem gatunków
drzew sklasyfikowanych jako „zagrożone” lub „narażone” na czerwonej liście IUCN
lub określonych jako „chronione” w załączniku III do dokumentu konwencji CITES.
Aby zminimalizować to ryzyko, wszystkie produkty wykonane z tych gatunków drzew
muszą posiadać certyfikat FSC® z PEŁNĄ kontrolą pochodzenia. Gatunek wymieniony
w załączniku III do dokumentu konwencji CITES musi również posiadać zezwolenie
eksportowe CITES lub świadectwo pochodzenia.
Uwaga dotycząca „licencji FLEGT”5:
● Wszelkie produkty zawierające drewno wywożone z kraju, który ratyfikował dobrowolną
umowę o partnerstwie FLEGT z UE, powinny w stosownych przypadkach posiadać
licencję FLEGT.
Wymagamy również, aby całe drewno i papier spełniały wymogi odpowiednich przepisów, w
tym brytyjskiego rozporządzenia w sprawie drewna (UKTR) i unijnego rozporządzenia w sprawie
drewna (EUTR). W całym naszym łańcuchu dostaw towarów przeznaczonych do odsprzedaży
wymagamy pełnej kontroli pochodzenia FSC® i PEFC™, aby zapewnić wdrożenie środków
kontroli zarówno w odniesieniu do lasów, jak i informacji o gatunku drewna i kraju pochodzenia.
W przypadku podwyższonego ryzyka (określonego w naszej ocenie ryzyka) wymagamy
również informacji o pochodzeniu źródła drewna, w tym o pierwszym importerze drewna6 i
pochodzeniu lasu, a w przypadku pozyskiwania produktów złożonych/papieru — wymagamy
2 Obejmuje to materiały pochodzące z recyklingu FSC® i PEFC™.
3 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 — nie materiałów do
odsprzedaży i materiałów budowlanych.
4 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 — nie materiałów do
odsprzedaży i materiałów budowlanych.
5 Forest Law Enforcement, Governance and Trade (Plan działania dotyczący egzekwowania prawa, zarządzania
i handlu w dziedzinie leśnictwa. Plan działania FLEGT Unii Europejskiej został opracowany w 2003 r. Ma on na celu
ograniczenie nielegalnego pozyskiwania drewna poprzez wzmocnienie zrównoważonej i legalnej gospodarki leśnej,
poprawę zarządzania i promowanie handlu legalnie wyprodukowanym drewnem.
6 „Pierwszy importer” to przedsiębiorstwo handlowe, które importuje materiał drzewny/papierniczy z kraju/
jurysdykcji, gdzie drewno zostało pozyskane, do innego kraju lub jurysdykcji. Oznacza to więc, że jeżeli materiał
drzewny/papierniczy został przywieziony przez kilka krajów, firma Kingfisher może zidentyfikować przedsiębiorcę
odpowiedzialnego za import z kraju pochodzenia.
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określenia lokalizacji zakładu produkcyjnego. W przypadku gdy bezpośrednio importujemy
towary do Wielkiej Brytanii lub UE (tj. gdy jesteśmy „operatorem” zgodnie z definicją zawartą w
odpowiednich przepisach dotyczących drewna) podlegamy wymogom zachowania należytej
staranności zgodnie z brytyjskimi i unijnymi przepisami dotyczącymi drewna.
Nasze Przewodnik dla dostawców ‘”Odpowiedzialne pozyskanie produktów z drewna i papieru
„ dostępne na stronie www.kingfisher.com/ForestPositiveGuidelines, zawierają dalsze
szczegółowe informacje dotyczące zarządzania odpowiedzialnym pozyskiwaniem drewna i
papieru, w tym zakupu, znakowania, identyfikowalności i zapewnienia dostępności danych.

2. Nieprzyczynianie się do wylesiania poprzez stosowanie innych materiałów
Oprócz odpowiedzialnego pozyskiwania drewna staramy się nie przyczyniać się do wylesiania
poprzez stosowanie innych materiałów, które mają wpływ na lasy.
Zobowiązujemy się do regularnego analizowania ryzyka wylesiania poprzez identyfikację
materiałów w produktach, które mogą pochodzić z lasów lub być związane z wylesianiem.
Zidentyfikowaliśmy niewielką liczbę asortymentów produktów, w przypadku których istnieje
takie ryzyko i staramy się stosować odpowiedzialne podejście do pozyskiwania materiałów do
tych produktów:
● Sprzedajemy szereg produktów zawierających skórę (np. rękawice i buty robocze) i
wymagamy od naszych dostawców, aby zagwarantowali, że pozyskiwanie tego materiału nie
przyczynia się do wylesiania.
● Sprzedajemy świece, które mogą zawierać olej palmowy. Aby zminimalizować ryzyko,
wymagamy, aby olej palmowy stosowany w świecach posiadał certyfikat Roundtable on
Sustainable Palm Oil (RSPO).
● Sprzedajemy również szereg produktów, które zawierają materiały niepochodzące z lasów
będących źródłem drewna, w tym włókno kokosowe (np. w podłożach), korek (np. tablice
korkowe), gumę (np. rękawice gumowe) oraz rattan/bambus (np. w meblach). Wymagamy,
aby pochodziły one ze znanych, legalnych źródeł i w miarę możliwości posiadały wiarygodny
certyfikat potwierdzający ich odpowiedzialne pozyskiwanie.

3. Ochrona i odnowa lasów
Naszym celem jest stworzenie większej ilości lasów niż zużywamy poprzez wspieranie projektów
odnowy lasów.
Będziemy współpracować z organizacjami, aby wspierać projekty, które mają długotrwały i
pozytywny wpływ na lasy. Będziemy dążyć do:
● Ochrony i odnowy lasów i ekosystemów, które mają kluczowe znaczenie, ponieważ znajdują
się (lub znajdowały się) na obszarach o wysokiej wartości ochronnej, w lasach zasobnych w
pierwiastek węgla lub są częścią lasu pierwotnego.
● Wspierania podejścia, które stawia ludność tubylczą i lokalne społeczności w centrum działań
na rzecz ochrony i odnowy lasów.
● Wzmacniania źródeł utrzymania w ramach łańcuchów wartości produktów leśnych,
wspierania drobnych producentów rolnych i umożliwiania społecznościom leśnym budowania
silnych gospodarek lokalnych przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych, od których
są zależne.
● Wspierania społeczności leśnych w przystosowywaniu się do zmian klimatu i łagodzeniu
ich skutków.

Aby zrealizować tę politykę, będziemy:
● Regularnie oceniać nasz wpływ, ryzyko i możliwości związane z lasami i powiązanymi
ekosystemami oraz określać zewnętrzne cele i wewnętrzne etapy na drodze do
poprawy sytuacji.
● Monitorować osiągane efekty w odniesieniu do naszych zobowiązań dotyczących
pozytywnej gospodarki leśnej i co roku prezentować postępy w raporcie
dotyczącym odpowiedzialnej działalności biznesowej, publikowanym na stronie
www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessReport i podlegającym zewnętrznej weryfikacji.
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● Angażować naszych pracowników, dostawców, klientów i innych interesariuszy w realizację
naszych zobowiązań w zakresie pozytywnej gospodarki leśnej oraz współpracować z
dostawcami w celu zapewnienia możliwości realizacji naszych celów.
Niniejsza polityka dotyczy całej firmy Kingfisher plc i obejmuje działalność jednostek
organizacyjnych grupy oraz naszych sieci handlowych. Będziemy również współpracować z
naszymi partnerami w celu realizacji odpowiednich elementów polityki w ramach partnerstwa
biznesowego.

Dokumenty powiązane
● Przewodnik dla dostawców ‘”Odpowiedzialne pozyskanie produktów z drewna i papieru „
www.kingfisher.com/ForestPositiveGuidelines
● Zasady polityk odpowiedzialnego biznesu firmy Kingfisher są dostępne na naszej stronie
internetowej pod adresem www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Pomoc i pytania
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki prosimy o przesłanie wiadomości
e-mail na adres responsiblebusiness@kingfisher.com
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Oświadczenie o stanowisku w sprawie
polityki dotyczącej praw człowieka
www.kingfisher.com/HumanRightsPolicy

Zasady — wizja
Zobowiązujemy się do poszanowania i przestrzegania praw człowieka (podstawowych praw i
wolności) każdej osoby, której dotyczy nasza działalność biznesowa, w tym naszych klientów,
pracowników, pracowników w naszym łańcuchu dostaw oraz społeczności lokalnych.

Zasady
Dążymy do tego, aby nasze podejście do praw człowieka było zgodne z międzynarodowymi
umowami i wytycznymi, w tym z Wytycznymi ONZ Dotyczącymi Biznesu i Praw Człowieka,
Międzynarodową Kartą Praw Człowieka (obejmującą Powszechną Deklarację Praw Człowieka),
inicjatywą ONZ Global Compact, Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą
podstawowych zasad i praw w pracy, Zasadami dotyczącymi praw dziecka w odniesieniu do
działalności biznesowej oraz konwencjami ONZ dotyczącymi eliminacji dyskryminacji.
Zobowiązujemy się do:
● Regularnego analizowania zagrożeń dla praw człowieka (w tym zagrożeń związanych ze
współczesnym niewolnictwem) związanych z naszą działalnością, w tym zagrożeń w obszarze
naszej działalności operacyjnej i łańcucha dostaw. Obejmuje to przyjęcie takiego podejścia
do oceny ryzyka, które umożliwia:
○ Identyfikację potencjalnych zagrożeń dla osób oraz sposobów, w jakie możemy je
zminimalizować.
○ Ocenę ryzyka związanego z przejęciem, restrukturyzacją lub zbyciem innych
przedsiębiorstw.
○ Regularną ocenę bieżącego ryzyka związanego z prowadzoną działalnością biznesową.
● Promowania poszanowania praw człowieka w naszym Kodeksie postępowania, dostępnym
na stronie www.kingfisher.com/CodeofConduct , który obowiązuje wszystkich pracowników
firmy Kingfisher oraz podmioty zewnętrzne.1
● Umożliwienie każdemu łatwego zgłoszenia wszelkich wątpliwości dotyczących
praw człowieka, w tym poufnego zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników i
podmioty zewnętrzne — patrz nasza polityka zgłaszania nieprawidłowości na stronie
www.kingfisher.com/WhistleblowingPolicy.
● Podejmowania szybkich działań w celu rozwiązania wszelkich zgłoszonych problemów
dotyczących praw człowieka, w tym:
○ Pełnego badania wszystkich domniemanych przypadków łamania praw człowieka.
○ Zapewnienia możliwości uzyskania zadośćuczynienia dla wszystkich ofiar naruszeń praw
człowieka związanych z naszą działalnością.
● Przeprowadzania starannej oceny w celu ograniczenia ryzyka w ramach własnej działalności
operacyjnej i łańcucha dostaw. Najbardziej znaczące ryzyko związane z prawami człowieka
(w tym ryzyko współczesnego niewolnictwa) dotyczy naszego łańcucha dostaw i staramy
się mu przeciwdziałać poprzez nasze zobowiązania dotyczące etycznego zaopatrzenia
(patrz szczegóły poniżej). W ramach naszej własnej działalności operacyjnej priorytetem jest
stworzenie otwartego środowiska pracy, w którym każdy czuje się doceniany i szanowany,
może być sobą i realizować swój potencjał. Staramy się to osiągnąć poprzez realizację naszego
planu „Ludzie i kultura”, który obejmuje strategię promowania różnorodności i otwartości.
● Zapewnienia szkoleń dla pracowników w zakresie praw człowieka oraz ryzyka związanego ze
współczesnym niewolnictwem.
● Współpracy z partnerami biznesowymi (np. partnerami franczyzowymi i spółkami joint
venture) w celu promowania praw człowieka w ramach partnerstwa biznesowego, ponieważ
1

Przez podmiot zewnętrzny rozumiemy wszystkich dostawców, sprzedawców, usługodawców, pośredników,
agentów, partnerów biznesowych, konsultantów zewnętrznych, organizacje charytatywne, doradców lub podmioty
zakontraktowane lub proponowane do zakontraktowania lub zaangażowania przez firmę Kingfisher.
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oczekujemy, aby wszyscy nasi partnerzy podzielali nasze zaangażowanie na rzecz kwestii
praw człowieka i przestrzegali tych samych standardów.
● Regularnego monitorowania wyników w odniesieniu do kluczowych problemów związanych
z prawami człowieka (w tym etycznego zaopatrzenia oraz różnorodności i otwartości) i
przedstawiania co roku postępów w raporcie dotyczącym odpowiedzialnej działalności
biznesowej, oświadczeniu dotyczącym współczesnego niewolnictwa (wymaganym przez prawo
brytyjskie) oraz oświadczeniu Devoir de Vigilance (wymaganym przez prawo francuskie).

Etyczne zaopatrzenie
Jako kluczowy obszar ryzyka zidentyfikowaliśmy nasz łańcuch dostaw i staramy się rozwiązać
ten problem poprzez etyczne zaopatrzenie. Zobowiązujemy się do:
● Wymagania, aby wszyscy dostawcy przestrzegali naszych standardów dotyczących
środowiska pracy w łańcuchu dostaw2 (zgodnie z naszym Kodeksem postępowania i
oczekujemy, że zostanie to określone w umowach z dostawcami).
● Monitorowania działań dostawców w celu wyeliminowania najważniejszych czynników ryzyka.
Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące naszego podejścia do etycznego
i przyjaznego dla środowiska pozyskiwania towarów przeznaczonych do odsprzedaży (GFR)
oraz usług i towarów nieprzeznaczonych do odsprzedaży (GNFR). Uwaga: staramy się
korzystać z narzędzi do monitorowania, które są wiarygodne i umożliwiają nam niezależną
ocenę działań dostawców. Obecnie korzystamy z rozwiązań Sedex i Amfori BSCI w
odniesieniu do GFR oraz EcoVadis w odniesieniu do GNFR.
● Współpracy z zewnętrznymi interesariuszami (w tym z innymi firmami i organizacjami
pozarządowymi) w celu rozwiązywania problemów związanych z przestrzeganiem praw
człowieka w naszym łańcuchu dostaw — poprzez zastosowanie podejścia „wykraczającego
poza audyt”.

Etyczne i przyjazne środowisku pozyskiwanie towarów do odsprzedaży (GFR)
Od wszystkich naszych dostawców wymagamy przestrzegania naszych Standardów
środowiska pracy w łańcuchu dostaw i zobowiązujemy się do monitorowania działalności
naszych dostawców towarów do odsprzedaży (GFR).
Od naszych dostawców oczekujemy, że będą:
● Korzystać z platform współpracy (Sedex lub Amfori BSCI), aby udostępniać nam
informacje dotyczące łańcucha dostaw, w tym szczegóły dotyczące czynników ryzyka
etycznego i audytów.
● Współpracować z nami, abyśmy mogli ocenić ryzyko w odniesieniu do wszystkich
zakładów produkcyjnych, które dostarczają nam gotowe wyroby; ma to na celu
umożliwienie identyfikacji zakładów wysokiego ryzyka w celu przeprowadzenia audytu
etycznego. Nasza ocena ryzyka uwzględnia ryzyko kraju i ryzyko sektora.
● Przeprowadzać prawidłowe audyty etyczne w zakładach produkcyjnych wysokiego
ryzyka; szczegółowe informacje na temat sposobu definiowania zakładów wysokiego
ryzyka oraz wymogów dotyczących prawidłowego audytu etycznego, np. rodzaju
akceptowanego przez nas audytu lub czasu trwania audytu, można znaleźć w naszych
wytycznych dla dostawców dotyczących etycznego zaopatrzenia, dostępnych na stronie
www.kingfisher.com/EthicalSourcingGuidelines.
● Działać w oparciu o wyniki audytu w celu rozwiązania kluczowych i krytycznych dla
działalności biznesowej problemów wynikających z niezgodności z przepisami (zgodnie
z harmonogramem określonym przez audytora). Zdajemy sobie sprawę, że problemy
krytyczne dla działalności biznesowej stanowią poważne zagrożenie dla pracowników i
dlatego oczekujemy od dostawców podejmowania zdecydowanych i szybkich działań w
przypadku ich zidentyfikowania.
Szczegółowy proces monitorowania dostawców jest dostosowany do rodzaju
dostarczanych nam produktów — własnej marki (OEB), produktów markowych lub
niemarkowych. Więcej szczegółów zawierają nasze Wytyczne dla sprzedawców dotyczące
etycznego zaopatrzenia.
2 Nasze standardy środowiska pracy w łańcuchu dostaw są zgodne z podstawowym kodeksem Ethical Trading
Initiative (ETI) oraz z dodatkowymi wymogami standardów ustanowionych przez organizacje Sedex i Amfori BSCI.
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Etyczne i przyjazne środowisku pozyskiwanie usług i towarów nieprzeznaczonych
do odsprzedaży (GNFR)
Korzystamy z usług wielu dostawców w zakresie takich usług, jak logistyka, IT, zarządzanie
obiektami i budownictwo. Kupujemy również towary nieprzeznaczone do odsprzedaży
(GNFR), takie jak uniformy pracowników, materiały piśmienne i opakowania wysyłkowe.
Zobowiązujemy się do:
● Regularnej oceny przyjaznego środowisku i etycznego postępowania naszych głównych
dostawców.3 Obecnie do oceny dostawców wykorzystujemy narzędzie EcoVadis. Ocena
EcoVadis obejmuje cztery obszary — pracę i prawa człowieka, środowisko, kwestie
etyczne oraz zrównoważone zaopatrzenie. Dążymy do współpracy z dostawcami, którzy
wykazują silne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzyskując „srebrną” lub
wyższą ocenę EcoVadis. Minimalnym wymogiem jest uzyskanie przez dostawcę oceny
„brązowej” w ciągu 12 miesięcy od pierwszej oceny.
● Przeprowadzenia audytu etycznego Sedex przez dostawców wysokiego ryzyka
usług i towarów nieprzeznaczonych do odsprzedaży, który spełnia nasze
szczegółowe wymagania dotyczące audytu (określone w naszych wytycznych
dla dostawców dotyczących etycznego zaopatrzenia, dostępnych na stronie
www.kingfisher.com/EthicalSourcingGuidelines).4 Ocena ryzyka firmy Kingfisher
uwzględnia ryzyko sektorowe, ryzyko kraju oraz wysokość wydatków. Współpracujemy
z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami w celu regularnego przeglądu
czynników ryzyka, które są okresowo zatwierdzane przez odpowiednich dyrektorów.5
Niniejsza polityka dotyczy całej firmy Kingfisher plc i obejmuje działalność jednostek
organizacyjnych grupy oraz naszych sieci handlowych. Będziemy również współpracować z
naszymi partnerami w celu realizacji odpowiednich elementów polityki w ramach partnerstwa
biznesowego.

Dokumenty powiązane
● Standardy środowiska pracy w łańcuchu dostaw
www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards
● Kodeks postępowania
www.kingfisher.com/CodeofConducts
● Wytyczne dla dostawców dotyczące etycznego zaopatrzenia
www.kingfisher.com/EthicalSourcingGuidelines
● Wskazówki dla dostawców dotyczące rejestracji w systemie Sedex
www.kingfisher.com/SedexGuidance
● Zasady polityk odpowiedzialnego biznesu firmy Kingfisher są dostępne na naszej stronie
internetowej pod adresem www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Pomoc i pytania
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki prosimy o przesłanie wiadomości
e-mail na adres responsiblebusiness@kingfisher.com

3 Za naszych kluczowych dostawców GNFR uznajemy tych, na rzecz których nasze roczne wydatki przekraczają
wartość 75 000 GBP.
4 Szczegółowe informacje na temat naszych wymagań dotyczących audytu znajdują się w naszych wytycznych dla
dostawców dotyczących etycznego zaopatrzenia. W przypadku audytu dostawców nowych uniformów stosujemy
wymagania audytu GFR. W przypadku dostawców usług stosujemy podejście określone w suplemencie do zasad
audytu SMETA dla dostawców usług.
5 Obszary wysokiego ryzyka w zakresie GNFR podlegają okresowo przeglądom i zatwierdzeniu przez dyrektora
grupy ds. odpowiedzialnej działalności biznesowej w porozumieniu z dyrektorem finansowym oraz dyrektorem
grupy ds. zaopatrzenia.
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Oświadczenie o stanowisku w sprawie
polityki dotyczącej zrównoważonego
wykorzystania opakowań
www.kingfisher.com/PackagingPolicy

Zasady — wizja
Dostrzegając rosnące obawy związane z wpływem na środowisko nieekologicznych materiałów
opakowaniowych, dążymy do ciągłej poprawy w zakresie zrównoważonego wykorzystania
opakowań, zarówno poprzez inicjatywy firmy Kingfisher, jak i jej dostawców.

Cele
Opakowania naszych własnych marek (OEB) muszą mieć jak najmniejszy wpływ na środowisko,
jednocześnie umożliwiając ochronę, dostarczanie i prezentowanie naszych produktów w
doskonałym stanie naszym klientom. Oznacza to, że:
● Będziemy stosować zasady ekoprojektu, aby nasze produkty nie posiadały zbyt dużej
ilości opakowań.
● Dążymy do zminimalizowania ilości odpadów opakowaniowych w naszym łańcuchu dostaw.
● Dążymy do maksymalnego wykorzystania w naszych opakowaniach materiałów
pochodzących z recyklingu.
● Tam, gdzie to możliwe, będziemy stosować alternatywne rozwiązania dla tradycyjnych form
opakowań, nadające się do ponownego wykorzystania.
● Wyeliminujemy problematyczne i niepotrzebne materiały opakowaniowe.
● Będziemy używać materiałów, które są powszechnie poddawane recyklingowi.
● Wszelkie odpady opakowaniowe powstające w naszej działalności będą poddawane
recyklingowi z wykorzystaniem najbardziej efektywnych procesów.
● Będziemy badać wszelkie opłacalne procesy recyklingu naszych odpadów opakowaniowych
w obiegu zamkniętym.
● Będziemy dążyć do zastąpienia i ostatecznego wyeliminowania z naszych opakowań
wszystkich tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

Dokumenty powiązane
● Wytyczne dotyczące zrównoważonego wykorzystania opakowań
www.kingfisher.com/PackagingGuidelines
● Zasady polityk odpowiedzialnego biznesu firmy Kingfisher są dostępne na naszej stronie
internetowej pod adresem www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Pomoc i pytania
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki prosimy o przesłanie wiadomości
e-mail na adres packaging@kingfisher.com
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Inne powiązane dokumenty

Kodeks postępowania
www.kingfisher.com/CodeofConduct

Wytyczne dotyczące
zrównoważonych
produktów dla domu

Standardy środowiska pracy w
łańcuchu dostaw
www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards

www.kingfisher.com/SHPGuidelines
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Zatwierdzenie Członkowie zarządu grupy: dyrektor generalny, dyrektor ds. zaopatrzenia,
dyrektor ds. personalnych, dyrektor finansowy.
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