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Nasi pracownicy dzielą się swoimi 
pomysłami na temat realizacji idei 
zrównoważonego rozwoju w pracy, 
w domu i w życiu. 

sTrona 4
Przesłanie Petera dotyczące 

odpowiedzialnego biznesu 
i naszych działań w tym 

obszarze.

Strategia People & Planet 
Positive w obrazkach.



To niemalże trzy razy tyle, co 
w przypadku poprzedniej edycji 
katalogu (23%).

Drewno z certyfikatem 
FSC
jesteśmy jednym z największych na świecie 
nabywców drewna z certyfikatem FsC 
w sektorze detalicznym – pozyskujemy 
prawie 1/3 (4,5 miliona m3) całego 
wykorzystywanego przez nas drewna z 
odpowiedzialnie zarządzanych źrodeł. 
wszyscy nasi dostawcy muszą spełniać 
standardy iway w zakresie gospodarki 
leśnej.

Lepsza bawełna
Ponad 2/3 naszej bawełny pochodziło 
z bardziej zrównoważonych źródeł. 
Zainwestowaliśmy 1,35 miliona euro 
w projekty pomocowe dla 110 000 
rolników uprawiających bawełnę, aby 
zwiększyć ich dochody oraz umożliwić 
im produkowanie ekologicznej bawełny.

To liczba sprzedanych przez nas 
żarówek ledare. każda z nich 
to oszczędność kosztów energii 
elektrycznej w wysokości 7 euro 
rocznie. oznacza to, że dzięki 
żarówkom sprzedanym przez nas 
w 2013 r. naszym klientom udało 
się zaoszczędzić łącznie 86 milionów 
euro w skali roku.

Zaoszczędziliśmy 40 milionów euro 
dzięki staraniom na rzecz wydajności 
energetycznej w naszych sklepach 
i centrach dystrybucyjnych, jakie 
podejmujemy od roku 2010.

40milionów euro

To o wiele więcej niż światowa 
średnia w tej kwestii, która 
wynosi nieco ponad 1/3.

Prawie 1/2 naszych 
kierowników to 
kobiety

550 000
paneli słonecznych

na budynkach ikea na całym świecie 
znajduje się ponad 550 000 paneli 
słonecznych. innymi słowy, na 
powierzchni równej 130 boiskom do 
piłki nożnej produkujemy energię 
wystarczającą do zaspokojenia rocznego 
zapotrzebowania 20 300 domów.

Wspieramy prawa dzieci
do roku 2015 ponad 100 milionów dzieci 
skorzysta z programów finansowanych 
obecnie przez ikea Foundation. w roku 
2013 ikea Foundation przekazała 
101 milionów euro na programy 
wspierające prawa dzieci.

12,3 milionów

68%
papieru stosowanego 
w produkcji katalogu ikea 
posiada certyfikat FsC.

Rok w 
skrócie

100% realizacja standardów IWAY
wszyscy dostawcy artykułów wyposażenia 
domu, ich części składowych, globalni 
dostawcy żywności, jak również firmy 
transportowe spełniają standardy 
iway (naszego kodeksu postępowania 
opracowanego z myślą o dostawcach) lub 
zostali wycofani z naszej listy dostawców.

Energia odnawialna 
w roku 2013 nasze elektrownie wiatrowe 
i panele słoneczne wytworzyły 366 Gwh 
energii elektrycznej. To wystarczy, by 
zaopatrzyć w elektryczność około 110 000 
domów.
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Jak przedsiębiorstwa na całym świecie radzą 
sobie z problemem przewidywanych niedoborów 
surowcowych oraz wpływu zmian klimatycznych, 
jednocześnie zapewniając ludziom wysoki poziom 
życia? Problem ten należy do największych wyzwań 
obecnego wieku. 
 Każdy podmiot, również IKEA, ma do odegrania 
rolę na tym polu. Naszą wizją jest tworzenie „lepszych 
warunków codziennego życia dla wielu ludzi”. Jestem 
przekonany, że nie ma innej metody na prowadzenie 
biznesu, niż w zgodzie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. 
 W odniesieniu do przyszłości, jak również 
w bieżących działaniach kierujemy się naszą 
długoterminową wizją i strategią. Chodzi o to, by 
zawsze zadawać sobie pytania, w jaki sposób już teraz 
możemy sprawić, by dany produkt stał się bardziej 
zrównoważony. Składa się na to wiele drobnych 
kroków, które razem przynoszą duże efekty.
 Dlatego całym sercem popieram naszą strategię 
People & Planet Positive. Wpisuje się ona idealnie 
w naszą wizję. Jestem przekonany, że jest ona również 
dobra dla naszych klientów, dostawców, środowiska 
naturalnego i samej IKEA. Firmy takie jak nasza 
mogą odegrać ważną rolę na drodze ku bardziej 
zrównoważonemu społeczeństwu. Wyobraźcie sobie: 
684 miliony odwiedzających każdego roku – cóż za 
fantastyczna okazja, by zaprezentować rozwiązania 
dla domu, które są jednocześnie przyjazne dla 
środowiska i pozwalają zaoszczędzić pieniądze. Dzięki 
naszym unikalnym metodom działania w całym 
łańcuchu wartości – projektowaniu, produkcji, 
transporcie i sprzedaży dużych wolumenów – możemy 
wywierać pozytywny wpływ na każdym etapie, często 
począwszy od etapu pozyskiwania surowców, aż po 
ostateczny produkt.
 Jest to niełatwe zadanie, lecz wyzwania tylko 
dodają nam energii do działania, gdyż nawiązują 
do naszej wizji i zaangażowania w rozwijanie 
produktów, które odpowiadają naszej koncepcji 
demokratycznego wzornictwa. Pod tym pojęciem kryje 
się pięć warunków, jakie musi spełniać każdy nasz 
produkt: dobry projekt, funkcjonalność, odpowiednia 
jakość, zrównoważony rozwój i przystępna cena. Ani 

my, ani społeczeństwo nie odniesie nigdy sukcesu, 
jeśli zrównoważony rozwój pozostanie luksusem, 
dostępnym jedynie dla nielicznych. 
 Podjęliśmy decyzję o uniezależnieniu się w zakresie 
surowców i energii i w ciągu ostatniego roku znacznie 
zwiększyliśmy inwestycje w energię wiatrową oraz 
słoneczną. Zrobiliśmy również krok w kierunku 
realizacji naszego celu na rok 2015. Zakłada on, że 
wszystkie materiały stosowane przez nas w artykułach 
wyposażenia domu będą pochodzić z surowców 
odnawialnych, podlegających recyklingowi bądź już 
pochodzących z odzysku.
 Chcemy przyczyniać się do tworzenia lepszych 
warunków życia dla ludzi i całych społeczności. 
Dlatego dalej konsekwentnie realizujemy założenia 
naszego kodeksu postępowania dla dostawców 
– IWAY. Nikt nie jest doskonały i nasze systemy 
wymagają stałego ulepszania, jednak jest całkowicie 
jasne, że kodeks IWAY zapoczątkował istotne zmiany. 
Za pośrednictwem IKEA Foundation skupiamy 
się na zapewnieniu lepszych warunków do życia 
dla dzieci w wielu częściach świata. Do roku 2015 
ponad 100 milionów dzieci skorzysta z programów 
finansowanych obecnie przez IKEA Foundation.
 Tworzenie lepszych warunków codziennego 
życia dla wielu ludzi – taki cel przyświeca wysiłkom 
pracowników IKEA każdego dnia. Wartości IKEA 
stanowią dla nas wspólny punkt odniesienia. 
Zaangażowanie i entuzjazm, jakie zaobserwowałem 
podczas moich niedawnych wizyt u kolegów 
w Chinach, Rosji, Polsce, Austrii i innych krajach, 
są dla mnie wielką inspiracją!
 Przed nami jeszcze długa droga, a wiele ze 
stojących przed nami wyzwań przerasta możliwości 
IKEA. Dlatego też wchodzimy we współpracę 
z rządami, organizacjami pozarządowymi 
i dostawcami. W niektórych obszarach będziemy 
odgrywać wiodącą rolę, jednak działania na tym polu 
nigdy nie będą domeną tylko jednej firmy. 
 Musimy pracować wspólnie na rzecz lepszego 
świata dla przyszłych pokoleń.

Peter Agnefjäll,
Prezes i Dyrektor Generalny Grupy IKEA

Zaangażowanie 
w odpowiedzialny biznes



Każdy ma ważną rolę do odegrania w kwestii 
realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w IKEA, 
począwszy od kupców wspierających dostawców 
w poprawie wydajności energetycznej, poprzez 
pracowników logistyki zajmujących się recyklingiem, 
po pracowników działu sprzedaży, którzy pokazują 
klientom, w jaki sposób dzięki naszym produktom 
mogą zaoszczędzić pieniądze i prowadzić bardziej 
zrównoważone życie. Zaangażowanie i entuzjazm, 
jakiego doświadczam każdego dnia są dla mnie 
źródłem inspiracji. Przed nami jeszcze dużo pracy, 
jeśli mamy zrealizować cele strategii People & Planet 
Positive. Wiem jednak, że jeśli dobrze nastawieni 
ludzie zabiorą się za właściwe rzeczy z odpowiednich 
przyczyn, wiele spraw stanie się rzeczywistością. 
 Odnotowaliśmy znaczące postępy w roku 
2013, m.in. zwiększyliśmy ponad dwukrotnie ilość 
bawełny pozyskiwanej z bardziej zrównoważonych 
źródeł do poziomu ponad 70% całkowitej produkcji 
oraz sprzedaliśmy 22,4 miliona lamp i żarówek 
LED. Przekroczyliśmy liczbę 500 000 paneli 
słonecznych zainstalowanych na naszych budynkach 
i zobowiązaliśmy się do nabycia i wykorzystywania 
137 turbin wiatrowych na całym świecie. Wszyscy 
nasi dostawcy artykułów wyposażenia domu 
i części składowych, jak również firmy transportowe 
i globalni dostawcy żywności utrzymali wysokie 
standardy kodeksu postępowania IWAY lub 
zrezygnowaliśmy z ich usług w przypadku braku 
zaangażowania z ich strony w poprawę.
 Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie 
samodzielnie zapewnić rozwiązań w zakresie 
tak skomplikowanego zagadnienia, jakim jest 
zrównoważony rozwój, szczególnie w dziedzinie 
rolnictwa i gospodarki leśnej. Nie chcemy 
odgrywać roli wyroczni w obszarze zarządzania 
zasobami naturalnymi. Dlatego też współpracujemy 
z niezależnymi ekspertami, m.in. z WWF, którzy 

mają rzetelną, praktyczną wiedzę na ten temat 
i motywują nas do coraz lepszej pracy. 
 Popularność naszych żarówek LED dowiodła 
poza wszelką wątpliwość, że produkty ekologiczne 
zawsze będą atrakcyjne, gdy klienci przekonają 
się do oczywistych oszczędności płynących od 
samego początku z ich użytkowania. Z każdym 
zakupem żarówki LEDARE, klienci oszczędzają 
około 7 euro na swoim rocznym rachunku za 
elektryczność, natomiast 12,3 miliona żarówek 
LEDARE sprzedanych przez nas w 2013 r. pozwoliło 
naszym klientom zaoszczędzić w ciągu roku w sumie 
86 milionów euro. Dlatego stale staramy się obniżać 
koszty, tak aby więcej ludzi mogło sobie pozwolić na 
produkty, które umożliwią im prowadzenie bardziej 
zrównoważonego życia we własnym domu. 
 W tym momencie mój ulubiony produkt to usługa 
dotycząca energii słonecznej, jaką uruchomiliśmy 
w Wielkiej Brytanii wraz z przedsiębiorstwem 
energetycznym Hanergy. Klienci w Wielkiej Brytanii 
mogą teraz kupować panele słoneczne wraz z usługą 
instalacji w wyjątkowo atrakcyjnej cenie, co może 
oznaczać oszczędność w wysokości połowy rocznej 
kwoty rachunku za elektryczność. To czysty zysk – 
zarówno dla kieszeni, jak i dla środowiska.
 Z niecierpliwością oczekuję kolejnego raportu 
z postępów w przyszłym roku. 

Steve Howard,
Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju  
w Grupie IKEA
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Postępy w drodze do 
osiągnięcia naszych celów



OSZcZęDNOść 
WODY

wiele drobnych zmian łącznie oznacza wielką różnicę dla środowiska i domowych finansów. 

OGRANIcZENIE 
ODPADÓW

kompaktowe rozwiązania 
ułatwiają sortowanie odpadów.

Pojemniki do przechowywania żywności 
pomagają ograniczyć odpady spożywcze oraz 
zaoszczędzić na rachunkach za żywność.

500 euro
żYWNOść O tAkIEj WARtOścI 
WYRZucA SIę cOROcZNIE 
W kAżDYM GOSPODARStWIE 
DOMOWYM5

OSZcZęDNOść ENERGII

41%3 
ZMNIEjSZENIE 

ZużYcIA ENERGII

PŁYtY INDukcYjNE 

ZużYWAjĄ 40% 
MNIEj ENERGII 

W PORÓWNANIu 
Z PŁYtAMI 

cERAMIcZNYMI

 kAżDA LAMPA LED 
tO OSZcZęDNOść 

160
4

 EuR 
W PORÓWNANIu 
Z żARÓWkAMI 
tRADYcYjNYMI

każdego roku nasze sklepu odwiedza 

700 milionów 
ludzi, poznając produkty i rozwiązania, 
które inspirują ich do bardziej 
zrównoważonego życia w domu.

1- nasza zmywarka enasTÅende zużywa 10 litrów wody wobec 120 litrów zużywanych podczas ręcznego zmywania pod bieżącą wodą bez perlatora. 2- wszystkie oferowane przez nas baterie posiadają perlatory z napowietrzaczem, ograniczające przepływ wody nawet 
do 50% (w porównaniu z normą ue), przy zachowaniu jej ciśnienia. 3- oferowane przez nas produkty elektryczne są średnio o 41% bardziej wydajne w porównaniu do asortymentu z roku 2008. 4- w stosunku do okresu użytkowania żarówki przy średnim poziomie 
kosztów elektryczności w ue. 5- na podstawie danych dla wielkiej Brytanii i Holandii (wraP/Zero waste europe).

OSZcZęDZA 
POŁOWę 
WODY2

ZMYWARkA ENAStÅENDE

OSZcZęDNOść 9/10 
WODY1

Zrównoważone  
życie w domu
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Wskazówki dotyczące 
oszczędzania 
i ograniczania odpadów

WPROWADZAjĄc PROStE 
ZMIANY, MOżESZ 

OGRANIcZYć ILOść 
ODPADÓW DOMOWYcH O 

40-70%

Ograniczmy 
odpady

Segregujmy 
ile się da

kompaktowe 
rozwiązania ułatwiają 
recykling w całym 
domu. 

wybierz rozwiązanie, które pozwoli Ci 
zaoszczędzić czas i ułatwi stosowanie 
recyklingu na co dzień.

nośmy ze sobą torby 
wielokrotnego użytku, 
aby ograniczyć liczbę 
kupowanych toreb 
plastikowych. 

Przechowujmy resztki 
jedzenia w lodówce lub 
zamrażarce, aby dłużej 
zachować ich świeżość.

Przezroczyste 
pojemniki na 

żywność pozwalają 
łatwo znaleźć 

potrzebne składniki, 
a jednocześnie 

dłużej utrzymują 
świeżość produktów 

spożywczych.

Zaprawiajmy owoce sezonowe, 
aby rozkoszować się ich 
smakiem przez cały rok.

*na podstawie danych dla wielkiej Brytanii i Holandii (wraP/Zero waste europe). **wnioski z badań w ramach projektu ikea kalmar. 

kompostowanie 
pozwala na praktyczne 

wykorzystanie 
odpadów spożywczych 
z korzyścią dla ogrodu. 

możemy zaoszczędzić pieniądze, 
uprawiając własne zioła, nawet 

w małym mieszkaniu.

**

PRZEcIętNE 
GOSPODARStWO DOMOWE 

WYRZucA ROcZNIE 
żYWNOść O WARtOścI

500 EuR*
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Lisa Zhang
Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju, 
IKEA Chiny
Zrównoważony rozwój jest częścią każdego 
wytwarzanego przez nas produktu, 
począwszy od fazy projektu, po produkcję 
i użytkowanie. nasze rozwiązania dają 
szerokie możliwości stosowania zasad 
zrównoważonego rozwoju w życiu domowym. 
moim zdaniem pojemniki do sortowania 
odpadów sorTera są tego najlepszym 
przykładem. są kompaktowe, łatwe 
w czyszczeniu, a dzięki sortowaniu odpadów 
możemy odzyskać więcej materiałów!

Said Benjama
Lokalny specjalista ds. marketingu, IKEA 
Southampton, Wielka Brytania
jestem pełen optymizmu, widząc jak lampy 
led zastępują 12 miliardów tradycyjnych 
żarówek, które są obecnie używane na 
całym świecie. lampa na klips jansjÖ 
wykorzystująca technologię led świeci 
o 20 lat dłuższej niż tradycyjne żarówki 
i zużywa 85% mniej energii elektrycznej. 
To doskonały przykład tego, jak staramy 
się poprawić warunki codziennego życia dla 
wielu ludzi. 

Zrównoważone żyCie w domu

„Nasz asortyment pozwala 
klientom o ograniczonym 
budżecie zaoszczędzić 
pieniądze we własnym 
domu poprzez zastosowanie 
energooszczędnych żarówek, 
kranów ograniczających 
zużycie wody oraz produktów 
wykonanych z materiałów, 
które normalnie są 
traktowane jako odpady. 
Dzięki IKEA sama nauczyłam 
się też, jak we własnym domu 
żyć w bardziej zrównoważony 
sposób”.

Rebecca McJannet, Kierownik 
działu wyposażenia domu, IKEA
Tempe, Australia

Opinie pracowników 
Peter Möller
Specjalista ds. rozwoju produktu, IKEA of 
Sweden
Produkty ekologiczne powinny być 
wytwarzane z mniejszej ilości materiału, 
przy zastosowaniu wydajnych energetycznie 
metod produkcyjnych. oprócz tego, że jest 
to przyjazne dla środowiska, pozwala nam 
też obniżyć ceny, aby nasze produkty były 
dostępne dla większej liczby ludzi.



SkLEPY I BuDYNkI 
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DOStAWcY PRZEStAWIAjĄ SIę NA 
ODNAWIALNOść
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POZYSkIWANIE 
SuROWcÓW1/3  
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ZRÓWNOWAżONYcH 
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8%    WYżSZA 
WYDAjNOść 
ENERGEtYcZNA W 
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ROkIEM 2010

62% 
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Wiele drobnych zmian łącznie robi wielką różnicę dla śro
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INNOWAcYjNE 
PRODuktY
11 kRYtERIÓW OcENY NASZYcH 
PRODuktÓW

maksymalne wykorzystanie materiału
surowce odnawialne
materiały ponownie wykorzystane 
i z recyklingu
materiały ze zrównoważonych źródeł
możliwość poddania recyglingowi po 
zużyciu
jakość
wydajność transportu
niskie zużycie energii w produkcji
wykorzystanie energii odnawialnej 
w produkcji
rodzaj stosowanych surowców
Zrównoważone życie w domu

FOtEL SkARPÖ

WYPRODukOWALIśMY 
ENERGIę ODNAWIALNĄ 
W ILOścI 
ODPOWIADAjĄcEj 
1/3 NASZEGO 
cAŁkOWItEGO ZużYcIA

10% 
POPRAWA 

WYDAjNOścI 
ENERGEtYcZNEj 
W PORÓWNANIu  

Z ROkIEM 2012

Energia i zasoby 
naturalne

100% 
PLAStIku 
Z REcYkLINGu
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Niezależność energetyczna 
do 2020 r.

61% 
 ENERGII ZużYWANEj PRZEZ 

GRuPę PRODukcYjNĄ IkEA 
POcHODZI ZE SPALANIA 

ODPADÓW DREWNIANYcH

Oszczędności 
GENEROWANE PRZEZ 

OśWIEtLENIE LED I INNE 
uSPRAWNIENIA

1/3 

WYPRODukOWALIśMY 
ENERGIę ODNAWIALNĄ 
W ILOścI ODPOWIADAjĄcEj 
1/3 NASZEGO cAŁkOWItEGO 
ZużYcIA W 2013 R.

96 
 tuRBIN WIAtROWYcH 

DZIAŁAjĄcYcH W SIEDMIu 
kRAjAcH W 2013 R.

2020Zużycie 
energii

Produkcja 
energii

1,5 MILIARDA EuRO 
PRZEZNAcZONYcH NA INWEStYcjE  

W ENERGIę ODNAWIALNĄ DO ROku 2015  

550 000 
PANELI SŁONEcZNYcH W użYcIu 
W ROku 2013

40 mln euro 
OSZcZęDNOścI DZIękI LEPSZEj 
WYDAjNOścI ENERGEtYcZNEj OD 
ROku 2010



tanguy Wierts 
Zarządzanie odpadami, IKEA Zaventem, 
Belgia
jestem głęboko przekonany, że za kilka lat 
będziemy w stanie powtórnie przetworzyć 
wszystkie odpady z naszych sklepów na 
całym świecie. aby to osiągnąć, aspekty 
związane ze zrównoważonym rozwojem 
musimy brać pod uwagę już na etapie 
projektowania. Gdyby wszystkie nasze 
produkty były równie łatwe w demontażu, 
jak w montażu, byłoby prościej sortować 
materiały i ponownie wykorzystywać stare 
produkty, ograniczając ilość odpadów.
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Melissa ciardullo
Uczestniczka programu Backpacker z IKEA 
Vaughan w Kanadzie
ikea doskonale realizuje koncepcję „mniej 
znaczy więcej”, jednak chętnie poświęciłabym 
więcej uwagi materiałom bardziej trwałym 
w warunkach domowego użytkowania, 
a także pomysłowym i kreatywnym 
strategiom szerszego wykorzystania naszych 
produktów.

enerGia i  surowCe naTur alne

„Można inwestować w turbiny 
wiatrowe i panele PV, ale 
ograniczenie zużycia to 
zupełnie odrębna sprawa. 
Jestem dumny, że mogę 
przyczynić się do dwóch 
rzeczy: ograniczenia zużycia 
energii poprzez właściwe 
decyzje w kwestii sprzętu 
i codziennych nawyków 
oraz do projektów instalacji 
modułów PV na dachach 
naszych budynków”.

Philippe Grimaux 
Kierownik techniczny, IKEA Francja

Opinie pracowników 
L. Sue clemons
Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, 
IKEA Burbank, Stany Zjednoczone
mój cel to Brak odPadów. dwa lata temu 
uzyskałam Certyfikat Zarządzania odpadami 
od kalifornijskiego stowarzyszenia na rzecz 
odzysku materiałów (California resource 
recovery association). organizacja ta 
nie uznaje czegoś takiego jak odpad – 
wszelkie odpady to zasoby, które mogą 
być ponownie wykorzystane. Zachęcam 
moich współpracowników, aby w ten sposób 
spojrzeli na problem odpadów w ramach 
sekcji poświęconej zrównoważonemu 
rozwojowi, która stanowi część programu 
szkoleniowego dla nowych pracowników.



DOStAWcY

SPOŁEcZNOścI

uMOżLIWIAMY  

110 000  
PRODucENtÓW BAWEŁNY ZWIękSZENIE 
SWOIcH DOcHODÓW

 

47% 
kIEROWNIkÓW tO 
kOBIEtY

PONAD  

100 milionów 

DZIEcI SkORZYStA 
Z PROGRAMÓW 
FINANSOWANYcH OBEcNIE  
PRZEZ IkEA  
FOuNDAtION

9,3 mln euro  
ZEBRANE W RAMAcH 
kAMPANII „PLuSZAkI 
DLA EDukAcjI. 1 EuRO tO 
MAjĄtEk” W 2013 R.

W
iele drobnych zmian łącznie robi wielką różnicę dla środowiska i ż

yci
a l

ud
zi.

OBEcNOść W 

40 
kRAjAcH

100% 
DOStAWcÓW ARtYkuŁÓW DOMOWYcH 
SPEŁNIA StANDARDY NASZEGO 
kODEkSu POStęPOWANIA IWAY LuB 
REZYGNujEMY Z IcH uSŁuG

PRAcOWNIcY 

135 000 
LIcZBA PRAcOWNIkÓW GRuPY 
IkEA ODPOWIEDZIALNYcH ZA 
REALIZAcję StRAtEGII PEOPLE 
& PLANEt POSItIvE

Ludzie  
i społeczności



65%
 NASZYcH DOStAWcÓW 

ARtYkuŁÓW WYPOSAżENIA 
DOMu WSPÓŁPRAcujE 

Z IkEA OD PONAD PIęcIu LAt

kODEkS IWAY PRZYcZYNIA 
SIę DO tWORZENIA LEPSZYcH 

WARuNkÓW DO PRAcY DLA 

600 000 
LuDZI100% 

DOStAWcÓW ARtYkuŁÓW 
WYPOSAżENIA DOMu MuSI 

SPEŁNIAć WYMOGI kODEkSu 
IWAY LuB REZYGNujEMY 

Z IcH uSŁuG 100% 

DOStAWcÓW DZIAŁAjĄcYcH 
W tRANSPORcIE MORSkIM 

I LĄDOWYM SPEŁNIA WYMOGI 
kODEkSu IWAY

80 
AuDYtORÓW ORAZ kuPcY 

PRZESZkOLENI W ZAkRESIE 
kODEkSu IWAY I NIEZALEżNI 

AuDYtORZY SPRAWDZAjĄ 
PRZEStRZEGANIE WYMOGÓW 

IWAY 

1000+
AuDYtÓW IWAY 

PRZEPROWADZONYcH 
W ZESZŁYM ROku

IWAY 
NASZ KODEKS 
POStęPOWANIA DLA 
DOStAWcÓW
Poszanowanie praw człowieka
ochrona praw pracowniczych
Przestrzeganie przepisów 
prawnych w zakresie liczby 
godzin pracy
wynagradzanie pracowników 
zgodnie z wymogami prawa
ochrona środowiska naturalnego
Przestrzeganie lokalnych 
przepisów i regulacji
 niedopuszczanie do pracy dzieci 
i pracy przymusowej
obowiązek ubezpieczenia 
społecznego
Zapobieganie zagrożeniom 
bezpieczeństwa

nasi dostawcy muszą 
dopilnować, by ich 

poddostawcy również 
przestrzegali wymogów 

kodeksu iway

REALIZAcjA 
StANDARDÓW 

IWAY

31 ludZie i  sPołeCZnośCi

Lepsze miejsce do pracy dla ludzi 
na całym świecie



Angela cilento
Nawigator biznesu, IKEA Rzym Anagnina, 
Włochy
moim zdaniem, audyty iway są wyrazem 
troski ikea o wszystkich pracowników 
i dostawców, a także o środowisko naturalne. 
szczegółowe audyty pomagają nam lepiej 
zrozumieć dostawców i budować silniejsze 
relacje. wielu dostawców jest wdzięcznych 
za pokazanie nowych metod pracy, które 
umożliwiają im rozwój wraz z ikea. jestem 
dumna z tego, że mogę mieć swój wkład 
w promowanie zrównoważonego rozwoju!
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Denis cartillier
Kierownik ds. marketingu, IKEA Dijon, 
Francja
Przez ostatnie cztery lata ikea dijon 
pomagała przy remoncie schroniska 
w centrum miasta dla osób mających 
przejściowe problemy. nie byłoby to 
możliwe bez zaangażowania naszych 
pracowników. jestem bardzo dumny z tego, 
co udało nam się osiągnąć. wiem, że przed 
nami jeszcze dużo pracy w ramach założeń 
zrównoważonego rozwoju, jednak sklep w 
dijon jest w pełnej gotowości, by podjąć to 
wyzwanie.

Rahul Ganju
Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju na 
obszar Azji Południowej, IKEA Indie
dzięki współpracy z naszymi dostawcami  
jesteśmy w stanie zmniejszyć negatywny 
wpływ ich i naszej działalności na 
środowisko naturalne, poprawiając sytuację 
społeczności, w których pracujemy. 
Przykładowo, kodeks iway nakazuje 
wszystkim naszym dostawcom tekstyliów 
zainstalowanie oczyszczalni ścieków dla 
wody odpływowej z ich zakładów. Poprawia 
to stan lokalnego środowiska oraz warunki 
życia mieszkańców na danym terenie.

„We wszystkich aspektach 
naszej działalności widać 
ambicję, by ulepszać życie 
wielu ludzi, m.in. poprzez 
tworzenie lepszych, bardziej 
komfortowych i inspirujących 
warunków do pracy, 
w których ludzie mogą się 
rozwijać i uczyć, poprawiając 
swoją własną sytuację 
i doskonaląc umiejętności. 
Bycie pracownikiem IKEA 
to dla mnie świadomość, 
że jestem częścią większej 
całości i mam swój drobny 
wkład w wielkie zmiany”.

Erin Kiernan Pracownik sekcji 
merchandisingu wizualnego, IKEA 
Logan, Australia

ludZie i  sPołeCZnośCi

Opinie pracowników



Grupa IKEA
Zrównoważony Rozwój
Podsumowanie 2013

Przeczytaj raport na temat 
zrównoważonego rozwoju 

IKEA 
Foundation

People & Planet 
Positive

Poznaj wszystkie szczegóły dotyczące 
zrównoważonego rozwoju w ikea w 2013 r. 
Przeczytaj nasze podsumowanie roczne.

Zapoznaj się z działaniami ikea Foundation 
na rzecz poprawy warunków życia dzieci na 
całym świecie.

odwiedź dział People & Planet Positive 
na stronie ikea.com
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