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To jest KappAhl
KappAhl to wiodąca sieą sklepów odzieąowych zatrudniająca obecnie prawie 

4 500 pracowników i posiadająca ponad 300 sklepów w Szwecji, Norwegii, 

Finlandii i Polsce. Oferujemy odzieą własnego projektu w przystąpnej 

cenie dla szerokiego przekroju klientów. Swoją ofertą kierujemy zwłaszcza 

do kobiet w wieku od 30 do 50 lat posiadających rodziną. Rocznie 

sprzedajemy 60 milionów sztuk odzieąy wyprodukowanej w Azji i Europie 

Wschodniej. Biuro Główne i centrala dystrybucji znajdują sią w Mölndal, pod 

Göteborgiem. Obrót za 12-miesiączny okres obrachunkowy, który skoączył 

sią 31 sierpnia 2008 r., wyniósł 4 622 milionów koron. Od lutego 2006 r. 

jesteąmy notowani na giełdzie sztokholmskiej. 

O sprawozdaniu

Oto sprawozdanie przedsiąbiorstwa KappAhl dotyczące pracy prowadzonej przez cały koncern 

na rzecz ąrodowiska naturalnego i odpowiedzialnoąci społecznej, czyli tego co okreąla sią 

skrótem CSR (corporate social responsibility). Sprawozdanie obejmuje okres do ostatniego dnia 

sierpnia 2008 roku. Odpowiedzi na pytania związane ze sprawozdaniem udziela Dyrektor ds. 

rodowiskowych KappAhl.
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Wywiad z Dyrektorem Generalnym,  
Christianem W. Janssonem
Jaka jest odpowiedzialność społeczna takiej 
sieci sklepów odzieżowych jak KappAhl?

– Ponosimy taką samą odpowiedzialność 
moralną jak wszyscy inni członkowie spo-
łeczeństwa – ani większą, ani mniejszą. 
Dotyczy to wszystkich aspektów naszych 
działań po stronie dostawców, a także kwestii 
związanych z oddziaływaniem na środowisko 
naturalne. Musimy być o krok przed naszymi 
klientami, aby czuli oni się pewnie, dokonując 
zakupów w KappAhl.

W jakim stopniu KappAhl realizuje  
założenie, jakie Pan przedstawia?

– Bardzo dobrze wywiązujemy sią z naszych 

zadaą i powinniąmy byą dumni z tego, co 

osiągamy. Nie wszystko robimy idealnie w 

100 procentach, ale generalnie mamy lep-

sze wyniki, nią wielu mogłoby przypuszczaą. 

Byą moąe wynika to z ogromnego szacunku, 

z jakim odnosimy sią do idei działania we 

właąciwy sposób oraz szacunku dla naszych 

klientów. Ponadto skutki medialne ewentu-

alnych błądów są dla nas dramatyczne.

Dlaczego KappAhl pracuje na rzecz CSR?
– Główną siłą napędową jest nasza wysoka 
świadomość odpowiedzialności moralnej. 
Chcemy być przedsiębiorstwem uczciwym 
i wiarygodnym. Nie musimy odpowiadać na 
wymogi płynące z nacisku zewnętrznego, 
ponieważ sami wewnętrznie tworzymy taki 
nacisk. Nieustannie jednak musimy być 
uważni i musimy stawiać pytanie: 

Czy to jest ważne, czy nie? Są tacy, którzy 
twierdzą nawet, że z zasady powinniśmy 
brać na siebie odpowiedzialność za cały 
proces, począwszy od uprawy bawełny np. 
w Uzbekistanie, ale przecież to jest nie-
możliwe. Musielibyśmy się wtedy zajmować 
polityką rolniczą, a tym nie możemy się 
zajmować. 

Jaka jest Pana najważniejsza rola w 
działaniach na rzecz CSR jako dyrektora 
generalnego i głównego udziałowca?

– Dopilnowanie, aby przedsiębiorstwo 
zatrudniało pracowników kierujących się 
tą ideą i wspieranie ich. Zawsze przecież 
istnieje konflikt pomiędzy tym, co opłacalne 
z ekonomicznego punktu widzenia, a tym co 
akceptowalne z perspektywy moralnej. W 
takim wypadku moją rolą jest pomoc w pod-
jęciu decyzji. W niektórych sytuacjach wyżej 
od ceny stawiamy to, co właściwe z moral-
nego punktu widzenia. To łatwa decyzja. 

Wywiad z Dyrektorem Generalnym
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Ważne jest również to, aby kierownictwo 
wspierało pracowników, którzy zauważają 
różne niedociągnięcia i wskazują na prawi-
dłowe działania.

Jak bardzo Pan sam jest zaangaż 
owany w te działania?

– Niewiele bardziej ponad to, że rozma-
wiam z osobami odpowiedzialnymi za te 
działania w równych odstępach czasu i 
dowiaduję się, co się dzieje, jak myślimy i 
jak pracujemy. Praca związana z zagadnie-
niami CSR musi być prowadzona na tym 
poziomie organizacji, gdzie istnieje najwięk-
sza wiedza, a nie na jej szczycie. Zachę-
cam, monitoruję i upewniam się, że prace 
te są systematycznie prowadzone.  

Z czego jest Pan najbardziej dumny?
– Z wiedzy i zaangażowania pracowników 
oraz z tego, że wcześnie rozpoczęliśmy i 
jesteśmy konsekwentni. Teraz zbieramy 
plony decyzji podjętych w pierwszej poło-
wie lat 90. ubiegłego wieku. Prowadzimy te 
działania już od ponad 15 lat i czujemy, że 
naszym klientom podoba się to, co robimy.

Które z działań prowadzonych w tym 
obszarze jest najważniejsze?

– Kontrola naszych dostawców – jest to 
ważniejsze od wielu innych kwestii. W tej 
dziedzinie w ciągu ostatniego roku staliśmy 
się dużo bardziej przekonywujący i jedno-
znaczni w zadowalający sposób – dzięki 
temu, że wzmocniliśmy naszą organizację 
kompetentnymi i doświadczonymi ludźmi.

W czym moglibyście być lepsi? 
– We wszystkim, ale jeden obszar, w 
którym nasze negatywne oddziaływanie 
jest szczególnie duże i który mnie niepo-
koi, to transport naszych towarów drogą 
morską. W czasie tego transportu dochodzi 
do większej emisji dwutlenku węgla, niż 
wcześniej przypuszczaliśmy. W tym obsza-
rze wraz z innymi dużymi nabywcami usług 
transportowych możemy wywierać wpływ 
na przedsiębiorstwa żeglugowe, stawiając 
odpowiednie wymogi. I będziemy to robić w 
ramach projektu Clean Shipping. 

Czy inwestorzy lub akcjonariusze stawiają 
jakieś szczególne wymogi w stosunku do 
KappAhl w odniesieniu do CSR?

– Praca na rzecz CSR to coś, co obecnie 
uważa się za rzecz oczywistą i w trakcie audy-
tów naszej działalności uzyskujemy potwier-
dzenie, że prowadzone przez nas działania są 
doceniane. Poza tym są przecież specjalne 
fundusze inwestujące w podmioty szczególnie 
dbające o etykę i środowisko – stawiają one 
wysokie wymogi, które spełniamy.

Jakie znaczenie mają działania na  
rzecz CSR dla rentowności? 

– Prowadzilibyśmy te działania niezależnie 
od ich wpływu na rentowność. Natomiast ich 
zaniechanie prawdopodobnie odbiłoby się 
na wizerunku marki, co miałoby negatywne 
skutki. Nie da się jednak tego zmierzyć. 

Jakie są wyzwania na przyszłość?
– Kontynuować prace, prowadząc je tak 
samo intensywnie jak dzisiaj, i być wyczulo-
nym na potrzeby i życzenia klientów.

Wywiad z Dyrektorem Generalnym
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Zagrożenia związane z 
działalnością
Główne zagrożenia związane z działalnością KappAhl dotyczące środowiska 
i odpowiedzialności społecznej mają związek z produkcją odzieży, która 
odbywa się w krajach rozwijających się, takich jak Chiny, Bangladesz i Indie. 
Zagrożenia te dotyczą naruszania praw pracowniczych i są zgodne z tymi 
zidentyfikowanymi przez Amnesty Business Group dla przemysłu tekstylnego 
jako całości:
·  Presja cenowa i krótkie czasy realizacji wpływają na pogorszenie warunków 

pracy pracowników
·  Długie przestoje w pracy i niskie płace
·  Złe środowisko pracy i niewystarczające środki ochrony przy wykonywaniu 

pracy
·  Zagrożenia są większe w wolnych strefach ekonomicznych
·  Brak praw do i możliwości organizowania się w związki zawodowe
·  Kodeksy postępowania nie prowadzą automatycznie do poprawy warunków

Więcej informacji o zagrożeniach 
znajdziesz w opracowaniu:  
www.amnestybusinessgroup.se/Filer/
Branschriskertextil_10345.pdf

Staramy się eliminować te 
zagrożenia, przede wszystkim 
prowadząc aktywne działania 
w ramach naszego kodeksu 
postępowania. 

Więcej informacji na ten temat 
znajdziesz w części ”Tak pracujemy 
– Kodeks Postępowania”.

Zagrożenia związane z działalnością
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Strategie i polityka
Nasza przekrojowa wizja brzmi nastę-
pująco: ”KappAhl ma stać się wiodącą 
i najbardziej rentowną siecią sklepów 
odzieżowych w Skandynawii w grupie wie-
kowej 30-50 lat.” Abyśmy mogli osiągnąć 
tę wizję, poza sukcesem w sensie stricte 
ekonomicznym wymagane jest również to, 
abyśmy, czyniąc starania w tym kierunku, 
robili to w sposób zrównoważony z per-
spektywy długoterminowej, tzn. abyśmy 
czuli odpowiedzialność za środowisko 
naturalne i odpowiedzialność społeczną. 
W tych działaniach najważniejsze są trzy 
dokumenty: nasz kodeks postępowania, 
nasza polityka środowiskowa i nasza poli-
tyka dotycząca środowiska pracy. 

Kodeks postępowania

KappAhl stosuje kodeks postępowania, 
w którego opracowaniu sam również 
uczestniczył w ramach projektu Business 
Social Compliance Initiative, BSCI. Bazu-
je on m.in. na Deklaracji Praw Człowieka 
ONZ, Konwencji Praw Dziecka ONZ oraz 
konwencji Kodeks postępowania BSCI 
obejmuje następujące obszary:
·  Ustawy i rozporządzenia
·  Prawo do organizowania się oraz  

prawo do zbiorowych negocjacji
·  Zakaz dyskryminacji
·  Wynagrodzenia i odszkodowania
·  Czas pracy
·  Środowisko pracy, zdrowie i bezpie-

czeństwo

·  Zakaz pracy dzieci 
·  Zakaz przymusowej pracy 
·  Kwestie środowiskowe i  

bezpieczeństwa
·  System zarządzania 

Cały kodeks znajdziesz na stronie:  
www.bsci-eu.org/content.php?page=B-
sciCoreTools

Strategie i polityka
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Polityka środowiskowa
„Czujemy się odpowiedzialni za ludzi i 
środowisko naturalne. Poprzez swoje 
działania chronimy środowisko naturalne 
i oszczędnie gospodarujemy zasobami 
naturalnymi. 
Oznacza to, że:   
·  Wszyscy pracownicy przy podejmowa-

niu decyzji uwzględniają kwestie środo-
wiskowe.

·  Prowadzimy działania zmierzające do 
ciągłej poprawy współpracy z naszymi 
klientami i dostawcami.

·  W pełni przestrzegamy zapisów ustaw i 
rozporządzeń.

·  Wspieramy otwartą komunikację w 
odniesieniu do naszej pracy na rzecz 
środowiska.”

Polityka dotyczęca ęrodowiska pracy

Wyciąg z polityki dotyczącej środowiska 
pracy: „Dobre i bezpieczne środowisko 
pracy jest ważną, strategiczną kwestią dla 
KappAhl. Celem prac na rzecz środowi-
ska pracy prowadzonych przez KappAhl 
jest stworzenie fizycznie, psychicznie i 
społecznie zdrowego oraz stymulującego 
rozwój środowiska pracy dla wszystkich 
pracowników, w którym zapobiega się 
zagrożeniom związanym z wypadkami 
przy pracy i czynnikami szkodliwymi dla 
zdrowia.”

Więcej zasad postępowania

Stosujemy również inne zasady, które 
ukierunkowują nasze działania na rzecz 
środowiska i odpowiedzialności społecz-
nej, np. dotyczące sponsoringu, równości i 
różnorodności oraz zasady postępowania 
odnoszące się do naszej odzieży, cha-
rakteryzujące się potępianiem przemocy, 
rasizmu, seksizmu, noszenia naturalnych 
futer i okrucieństwa wobec zwierząt.

Strategie i polityka
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Właśnie tak pracujemy
KappAhl nie posiada fabryk, a jest jed-
nym z wielu klientów niezależnych pro-
ducentów. Produkty, które sprzedajemy 
w naszych sklepach, produkowane są 
głównie w Azji. Umieszczenie produkcji 
w tej części świata przyczynia się do 
tworzenia miejsc pracy i w ten sposób 
możemy wspierać rozwój gospodarczy 
w wymiarze lokalnym. KappAhl posiada 
dalekosiężne plany i długoterminowy 
cel związany z działaniami na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.  Nasza od-
powiedzialność społeczna – Corporate 
Social Responsibility (CSR) – jest dobrze 
zakorzeniona w świadomości zarządu i 
w naszej działalności. Jest to warunkiem 
osiągnięcia celów, które przyświecają 
nam w codziennej pracy na rzecz polep-
szenia warunków pracy w fabrykach.

Mówiąc konkretnie, w KappAhl już od 
dawna systematycznie pracujemy nad 
eliminacją najpoważniejszych zagrożeń 
środowiskowych i społecznych oraz 
ograniczeniem ich oddziaływania na cały 
proces: od projektu poprzez produkcję, 
transport i magazynowanie, aż po sklepy. 
Praca operatywna związana z CSR kie-
rowana jest przez funkcje w każdej części 
przepływu i jest reprezentowana zarówno 
w obrębie kadry kierowniczej koncernu, 
jak i w zarządzie. Działania są delego-
wane w jasny sposób i zintegrowane z 
pozostałymi działaniami prowadzonymi 
w przedsiębiorstwie, tak aby były dobrze 
umocowane, prowadzone efektywnie i 
nieustannie monitorowane. Oto przegląd 
tego, co zrobiliśmy i co robimy.  

Właśnie tak pracujemy
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Kodeks postępowania
KappAhl chce sprzedawać tylko taką 
odzież, która została wyprodukowana w 
możliwych do zaakceptowania warun-
kach. Już w 1997 roku opracowaliśmy w 
związku z tym kodeks postępowania dla 
dostawców, a rok później zaczęliśmy kon-
trolować, czy jest on przestrzegany. Od 
2004 roku stosujemy kodeks postępowa-
nia BSCI i do przestrzegania tego właśnie 
kodeksu zobowiązało się prawie 200 na-
szych dostawców. Zgodnie z regulacjami 
BSCI dwie trzecie dostawców musi zostać 
skontrolowanych przez niezależne firmy 
audytowe w okresie trzech lat. Dostawcy, 
którzy nie spełniają stawianych wymogów, 
zostają poddani ponownej kontroli w ciągu 
następnego roku. Zatwierdzeni dostawcy 
po upływie trzech lat zostaną ponownie 
skontrolowani. BSCI regularnie organizuje 
dni informacyjne i szkoleniowe dla swoich 

członków oraz dla dostawców i inspek-
torów. Fakt, że konkurujące ze sobą 
przedsiębiorstwa i ich dostawcy wspólnie 
spotykają się w atmosferze otwartości, 
jest unikalny i przyczynił się do silnej eks-
pansji BSCI. 

Podwójny system kontroli

Nie wystarcza nam jedynie członkostwo w 
BSCI. Wypracowaliśmy również równole-
gły system obejmujący własne inspekcje. 
Aby mieć możliwość ich dokonywania, 
zatrudniliśmy wielu nowych pracowników 
– inspektorów posiadających odpowiednie 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe 
– stacjonujących we wszystkich naszych 
biurach produkcyjnych. Nasi inspektorzy 
kontrolują, w jaki sposób wszyscy nasi 
dostawcy przestrzegają kodeksu BSCI. 
Jeśli inspektor zauważy braki w wykony-

wanej pracy, dostawca otrzymuje od niego 
plan działania, którego przestrzeganie jest 
kontrolowane przy okazji następnej wizy-
ty. Zatem nie tylko kontrolujemy naszych 
dostawców, ale także uczestniczymy 
w nieustannej pracy na rzecz poprawy 
warunków na miejscu w fabrykach do-
stawców. W 2008 roku przeprowadziliśmy 
ok. 270 własnych inspekcji na miejscu u 
naszych dostawców, z których 70 było 
wizytami kontrolnymi. 

Warunki pracy u dostawców

Niepłacenie za godziny nadliczbowe oraz 
nieprawidłowe wypłacanie wynagrodzeń 
to obecnie kwestie, z którymi nasi do-
stawcy mają największy problem. Mając 
za podstawę wymogi oraz plan działań, 
który ustaliliśmy wspólnie z producentami, 
nieustannie pracujemy na rzecz pozy-

Kodeks postępowania
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tywnego rozwoju. Kodeks postępowania 
KappAhl opiera się na lokalnym prawo-
dawstwie kraju, w którym prowadzona 
jest produkcja, i to właśnie tego kodeksu 
dostawcy zobowiązują się przestrzegać 
jako wymogów minimalnych.

Ściślejsza współpraca z dostawcami
Zanim KappAhl zakontraktuje dostawę 
u nowego dostawcy, przeprowadzamy 
inspekcję fabryk tego dostawcy w celu 
sprawdzenia, czy spełniają one nasze 
wymogi. Bardzo istotne jest dla nas to, 
aby nasi dostawcy wykazywali wyraźną 
chęć współpracy i aby dokonywali zmian 
koniecznych do spełnienia wymogów, jakie 
stawiamy naszym partnerom we współpra-
cy. Chcemy pracować z naszymi dostaw-
cami w perspektywie długofalowej i dlatego 
z biegiem lat sukcesywnie ograniczamy 
liczbę dostawców; przyczyni się to do 
jeszcze lepszych kontaktów z tymi dostaw-

cami, których wybraliśmy do współpracy. 
Jednocześnie znajdujemy się w fazie 
poszerzania sieci sklepów, co oznacza, że 
musimy kupować większe ilości odzieży. 
Sprawia to, że duża część naszych do-
stawców jest chętna do tego, by spełniać 
nasze warunki, ponieważ zyskują na tym 
coś konkretnego: większą ilość i objętość 
zamówień. Obecnie coraz bardziej oczy-
wiste jest, że ogólnie biorąc współpraca z 
dostawcą, u którego panuje dobre środo-
wisko pracy, stanowi czynnik przewagi w 
stosunku do konkurencji. 

Pewne statystyki
Aby łatwiej nam było uzyskać pełny obraz 
i abyśmy na bieżąco mogli kontrolować 
pracę naszych dostawców, rozpoczęliśmy 
opracowywanie specjalnie dostosowanego 
programu komputerowego. Czynnikiem 
takim może być liczba przeprowadzonych 
rewizji z ramienia BSCI, liczba własnych in-

spekcji oraz stopień przestrzegania kodek-
su postępowania przez każdego dostawcę. 

Kodeks środowiskowy
W 2008 roku opracowaliśmy nowy kodeks 
– kodeks środowiskowy. Za pomocą nowe-
go kodeksu chcemy zyskać możliwość kon-
troli dostawców, którzy prowadzą własny 
proces mokry, to znaczy którzy wytwarzają 
dany produkt od początku do końca – od 
materiału do gotowej sztuki odzieży. Ko-
deks obejmuje trzy główne części: środki 
chemiczne, odpady i woda. Do farbo-
wania materiałów zużywa się ogromne 
ilości wody, sporo środków chemicznych i 
energii. W związku z tym chcemy skoncen-
trować się zarówno na ograniczeniu ilości 
wody, jaka jest zużywana do farbowania 
materiału, jak i na sposobie oczyszczania 
wody przed odprowadzeniem jej do śro-
dowiska. Przeprowadziliśmy szkolenia 
i projekty pilotażowe w Bangladeszu i 

Kodeks postępowania
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6 Chinach. KappAhl będzie nadal działał 
na rzecz szkolenia i stosowania kodeksu 
środowiskowego, zwłaszcza w Indiach i 
Bangladeszu.

Struktura
KappAhl posiada największą liczbę 
dostawców w Chinach. Odpowiadają oni 
za największą część naszych produktów. 
Inne kraje, z którymi współpracujemy w 
zakresie produkcji, to Bangladesz i Indie. 
W krajach, w których prowadzona jest 
nasza produkcja, mamy biura, np. w Chi-
nach jest ich aż trzy. Osoby pracujące w 
tych biurach zajmują się po części współ-
pracą z naszym centralnym działem za-
kupu w Szwecji, a po części systematycz-
nie przeprowadzają kontrole w fabrykach 
naszych dostawców. Nasze biura zatrud-
niają kontrolerów jakości, którzy przepro-
wadzają inspekcje każdego zamówienia 
co najmniej dwa razy w ciągu procesu 

produkcji, sprawdzając, czy każde zamó-
wienie spełnia nasze standardy jakości. 
Każde biuro zatrudnia także osoby, które 
zajmują się wyłącznie naszym kodeksem 
postępowania. Dokonują one inspekcji i 
oceniają każdą fabrykę w 4-stopniowej 
skali, a następnie opracowują propozycje 
zmian i poprawek, które dostawcy muszą 
zaakceptować. Przy okazji kolejnej wizyty 
sprawdza się, czy poprawki zostały wpro-
wadzone.

Bangladesz to kraj, w którym KappAhl 
zleca dużą część swojej produkcji. 
Jest to kraj bardzo ubogi, w którym kwit-
nący przemysł tekstylny doprowadził do 
znaczących zmian, zwłaszcza dla 2,5 mi-
liona kobiet, które znalazły zatrudnienie w 
tej branży. Ich status społeczny i ekono-
miczny poprawił się w związku z wyko-
nywaniem pracy poza granicą domostwa 
oraz uzyskiwaniem własnego dochodu.

Kodeks postępowania

Udział w wartości zakupu (%) 

Liczba dostawców 2007/2008

Chiny/Hongkong

Bangladesz

Indie

Turcja

Litwa/Ukraina

Korea
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Produkty
KappAhl dba o to, aby ubrania, które sprze-
daje, był tak przyjazne dla środowiska i 
człowieka, jak to tylko możliwe. Aby to zapew-
nić, jak również by zagwarantować wysoką 
jakość produkcji, opracowaliśmy przewodnik 
„Test and Manufacturing Guide”, do którego 
przestrzegania zobowiązali się nasi dostaw-
cy. Zawiera on na przykład wykaz środków 
chemicznych, których stosowanie w produ-
kowanej dla nas odzieży jest zabronione lub 
specjalnie uregulowane, wykaz właściwości 
fizycznych dotyczących ubrań (odporność 
kolorów na pranie, kurczliwość i odporność 
wybarwień na tarcie suche) i zasady bezpie-
czeństwa dotyczące odzieży dziecięcej. W 
2008 roku instrukcje te zostały zaktualizo-
wane, a ci, którzy z nimi pracują, czyli nasi 
kontrolerzy jakości w biurach produkcyjnych i 
nasi dostawcy, otrzymują obecnie przeszko-
lenie w ich zakresie.

Środki chemiczne w centrum uwagi  
Środków chemicznych nie widać na odzieży. 
Dlatego też na początku 2008 roku zaini-
cjowaliśmy projekt „No risk”, dzięki któremu 
zyskujemy pełną kontrolę w zakresie środków 
chemicznych używanych w produkcji. Punkt 
wyjścia stanowi wykaz środków chemicznych 
w przewodniku „Test and Manufactring Gu-
ide”, obejmujący około 20 różnych grup środ-
ków chemicznych, wśród nich kancerogeny 
i alergeny. Do końca 2009 roku pobierzemy 
próbki u wszystkich naszych dostawców i 
przeprowadzimy tysiące testów w niezależ-
nych laboratoriach. Jeśli testy wykażą, że 
dany dostawca stosował zabronione lub regu-
lowane środki chemiczne w produkowanych 
dla nas ubraniach, otrzyma on plan działania, 
którego zastosowanie zostanie przez nas 
skontrolowane. 

Produkty
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W ramach tego projektu możemy kontro-
lować część łańcucha produkcji poprze-
dzającą produkcję u naszego dostawcy 
– jego dostawców tkanin i środków che-
micznych. Jest to dla nas kolejnym spo-
sobem kontrolowania tego, czy instrukcje 
zawarte w naszym przewodniku są prze-
strzegane.

Chcemy zawsze posiadać aktualne infor-
macje o środkach chemicznych, dlatego 
też uczestniczymy w pracach tzw. Zespołu 
ds. Środków Chemicznych, prowadzone-
go przez spółkę Swerea IVF. W ramach 
tego zespołu spotykają się przedstawi-
ciele i eksperci, aby dyskutować i zdoby-
wać nową wiedzę na temat materiałów i 
środków chemicznych. W ostatnim roku 
dużo mówiono o nowym rozporządzeniu 
wydanym przez UE dotyczącym środków 
chemicznych – Reach. 

Zwiększenie udziału odzieży z 
oznakowaniem ekologicznym

Od dawna już sprzedajemy ubrania ozna-
kowane jako przyjazne dla środowiska i 
dla zdrowia, ale dopiero teraz zaczyna-
my zauważać rosnące zainteresowanie 
ze strony klientów. Uważamy, że aby 
odzież z takim oznakowaniem cieszyła 
się powodzeniem, musi ona być tak samo 
modna, jak reszta naszego asortymentu. 
Stosujemy takie oznaczenia jak Öko-Tex 
Standard 100, Stokrotka Unijna, Organic 
Cotton i Organic Linen; największa część 
naszej odzieży oznakowana jest znakiem 
Öko-Tex. W roku 2008 aż 6 milionów 
ubrań będzie zaopatrzonych w jedno z 
tych oznaczeń. Ilość ta będzie rosła. Od 
2008 roku posiadamy certyfikat Öko-Tex, 
co oznacza, że możemy sprzedawać 
odzież oznakowaną tym znakiem. Na po-
czątku 2007 roku zaczęliśmy też kupować 

naszą pierwszą certyfikowaną ekologicz-
ną bawełnę – jej drogę można prześledzić 
wstecz aż do plantatora, który ją uprawiał. 

Rady dla klientów dotyczące prania
Badania klimatyczne przeprowadzone z 
użyciem naszej odzieży wykazują, że rów-
nież pranie odzieży związane jest z dużą 
emisją dwutlenku węgla – stanowi ona ok. 
20-40 % całkowitej emisji. Więcej infor-
macji na ten temat znajdziesz na stronie 
”PRZYKŁAD/Analiza klimatyczna koszulki 
typu T-shirt i spodni”. W związku z tym 
jesienią 2008 roku opracowaliśmy broszu-
rę „Pierz prawidłowo”, która zawiera proste 
wskazówki, dzięki którym można chronić 
zarówno środowisko naturalne, jak i swoje 
ubrania i swój portfel.

Produkty
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Oznaczenia ekologiczne i zdrowotne 
·  Öko-Tex Standard 100: Najbardziej 

znane oznaczenie dla wyrobów włó-
kienniczych testowanych na szkodliwe 
substancje.

·  Unijna Stokrotka: Europejskie oznacze-
nie ekologiczne nadawane wyrobom, 
w przypadku których kontrolowany jest 
cały proces produkcji, począwszy od 
surowca do gotowej odzieży.

·  Organic Cotton/Linen: Bawełna i len 
uprawiane bez dodatku szkodliwych 
substancji i środków chemicznych.

Analiza klimatyczna koszulki typu  
T-shirt i spodni

Wiosną 2008 roku zleciliśmy przepro-
wadzenie badania, które miało dać nam 
lepszy obraz tego, w jaki sposób proces 
produkcji odzieży oddziałuje na klimat z 
perspektywy cyklu życia – od uprawy  

poprzez produkcję aż do momentu skaso-
wania danej sztuki odzieży. Jako przykła-
dowe sztuki odzieży wybraliśmy koszulkę 
bawełnianą typu T-shirt oraz parę spodni 
bawełnianych z naszego własnego asor-
tymentu wyprodukowanego w Chinach, 
a sprzedawanego w Szwecji. Wyniki były 
następujące: 5,3 kg dwutlenku węgla 
(CO2) w przypadku koszulki i 4,8 kg CO2 
w przypadku spodni. Poniżej przedsta-
wiamy podział emisji dwutlenku węgla w 
ciągu całego cyklu życia. Mając tę ana-
lizę za podstawę, nadal pracujemy nad 
ograniczeniem naszego oddziaływania na 
klimat w tych obszarach, w których działa-
nia takie mogą przynieść najlepszy efekt.

Produkty

Emisja dwutlenku węgla podczas  
cyklu życia
T-shirt – łącznie 5,3 kg dwutlenku węgla

Spodnie bawełniane – łącznie 4,8 kg 
dwutlenku węgla

Produkcja

Transport

Handel

Pranie i wirowanie/suszenie
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Środowisko
KappAhl jest i ma być postrzegany jako 
jedno z przedsiębiorstw o największej 
świadomości ekologicznej. W 1999 
roku byliśmy pierwszą siecią sklepów 
odzieżowych na świecie, która uzyskała 
certyfikat zgodnie z normą zarządzania 
środowiskowego ISO 14001. Obecnie 
system zarządzania środowiskowego 
obejmuje cały łańcuch przepływu towaru: 
od projektu poprzez produkcję i transport 
do centrali dystrybucji i do sklepów oraz 
działalność prowadzoną w biurze głów-
nym, centrali dystrybucji i działalność 
sklepów w Szwecji i Finlandii. Naszym 
celem jest również objęcie tym systemem 
sklepów w Norwegii i Polsce. 

Intensywniejsza kontrola  

Same prace związane z zarządzaniem 
środowiskowym zostały w ciągu ostatnich 
lat zefektywizowane w wyniku uproszcze-
nia i ulepszenia naszej metodyki kontroli. 
Stało się tak za sprawą wprowadzenia 
nowego systemu planowania i monito-
rowania w zakresie bezpieczeństwa, 
środowiska pracy i środowiska natural-
nego – systemu, który określamy mia-
nem „SAM”. Przeszkoliliśmy także wielu 
nowych inspektorów wewnętrznych ds. 
ochrony środowiska. Raz w roku wszyscy 
kierownicy (pracujący w biurze głównym, 
centrali dystrybucji i sklepach) wraz ze 
swoimi pracownikami dokonują przeglądu 
systemu „SAM” w celu przedyskutowania 
spraw środowiskowych w systematyczny i 
konstruktywny sposób. 

Środowisko
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Rezultatem tego jest plan działania na 
kolejny rok w obszarze środowiska dla 
danej jednostki, który następnie jest 
przesyłany dalej, do bezpośredniego 
przełożonego. Przy tej okazji identyfikuje-
my pracowników, którzy muszą zaktuali-
zować swoją wiedzę z zakresu ochrony 
środowiska. Pomocą jest tu nasze szko-
lenie internetowe „Miljöjakten” („Polowa-
nie środowiskowe”).

Projekt pilotażowy dotyczący 
oczyszczania ścieków
Nasze największe negatywne oddzia-
ływanie na środowisko naturalne jest 
związane po części z produkcją przędzy i 
materiałów, która powoduje emisję środ-
ków chemicznych do gruntów i zbiorni-
ków wodnych, a po części z transportem 
towarów, ponieważ emisja dwutlenku 
węgla skutkuje zmianami klimatycznymi. 

To przede wszystkim w tych obszarach 
od ponad 10 lat nieustannie prowadzimy 
działania zmierzające do zaostrzenia 
wymogów w celu zmniejszenia negatyw-
nego oddziaływania na środowisko. Na 
przykład, w 2008 roku przeprowadziliśmy 
projekt pilotażowy w zakresie oczyszcza-
nia ścieków u naszych czterech dostaw-
ców w Bangladeszu. W perspektywie 
długofalowej projekt ten będzie skutkował 
czystszymi ściekami u wszystkich na-
szych dostawców stosujących proces 
przetwarzania na mokro. 

Ostrzejsze wymogi dotyczące transportu
Jeśli chodzi o transport naszej odzieży, 
świadomie staramy się przewozić jak 
największą część naszych towarów środ-
kami transportu mniej uciążliwymi dla śro-
dowiska: zmieniamy samolot na statek, a 
samochód ciężarowy na pociąg.  

Prowadzimy również aktywne rozmowy 
ze spedytorami na temat nowych paliw i 
silników, wspólnego transportu z innymi 
firmami z branży odzieżowej, a także 
staramy się efektywnie planować trasy 
transportu. Pod koniec 2008 roku zapo-
czątkowaliśmy nasz udział w projekcie 
„Clean Shipping” obejmującym nabyw-
ców usług transportowych, którego celem 
jest zaostrzenie wymogów w stosunku do 
przedsiębiorstw żeglugowych i wpływa-
nie na nie, aby zmniejszyły swoje nega-
tywne oddziaływanie na środowisko. Tak 
więc poważnie zaostrzamy nasze wymo-
gi środowiskowe w stosunku do transpor-
tu morskiego – obszaru, który wcześniej 
nie uznawaliśmy za priorytetowy. Już 
obecnie wymogi określone przez „Cle-
an Shipping” stanowią część warunków 
stawianych przez KappAhl w odniesieniu 
do transportu towarów. 

Środowisko
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Oddziaływanie na klimat w  
sumie jest mniejsze  

W roku obrachunkowym 2007/2008 
emisja dwutlenku węgla związana z 
całym transportem KappAhl wzrosła 
do 17624 ton – emisja, która ogółem 
w wymiarze ciągłym zmniejszyła się w 
ostatnich latach, mimo że nasze zakupy 
wzrosły. Celem na rok 2009/2010 jest 
zmniejszenie tej emisji o 10% w stosunku 
do obrotu przedsiębiorstwa (rok bazowy 
2005/2006).  
 
Kompensata klimatyczna za  
podróże lotnicze

Jako pierwsze przedsiębiorstwo z branży 
w Skandynawii dokonujemy rekompen-
saty za zanieczyszczanie środowiska 
związane z podróżami służbowymi 
realizowanymi samolotem przez pracow-
ników KappAhl. 

Za podróże lotnicze zrealizowane w roku 
2007/2008 KappAhl wykupił od firmy kli-
matycznej Tricorona kompensatę klima-
tyczną odpowiadającą 1 000 ton dwutlen-
ku węgla. W roku 2008/2009 będziemy 
kontynuować kompensowanie negatyw-
nego oddziaływania związanego z podró-
żami lotniczymi. Kompensata klimatyczna 
jest realizowana za pomocą projektu 
elektrowni wiatrowych, zaopatrujących w 
energię elektryczną 250 małych przedsię-
biorstw z branży tekstylnej w stanie Tamil 
Nadu w Indiach. Projekt ten to tzw. projekt 
CDM (Clean Development Mechanism) i 
jest on zatwierdzony przez ONZ w ramach 
Protokołu z Kioto.

Emisja dwutlenku wśgla z 
transportu towarów

2005/06

2006/07

2007/08

 Samolot Samochód  Statek Pociąg Łącznie
  ciężarowy

000 tony

Środowisko
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Pracownicy
KappAhl chce być dobrym i atrakcyjnym 
pracodawcą dla naszych obecnie już 
prawie 4 500 pracowników, zatrudnionych 
w ponad 300 miejscach pracy: w biurze 
głównym i centrali dystrybucji w Mölndal, 
w sklepach w Szwecji, Norwegii, Finlandii 
i Polsce oraz w biurach produkcyjnych 
w Hong Kongu, Chinach, Bangladeszu, 
Indiach, na Litwie, Ukrainie i w Turcji. 

SAM = Bezpieczeństwo Środowisko  
pracy Środowisko naturalne (szw. Säkerhet 
Arbetsmiljö Miljö) 

Począwszy od 2006 roku wykorzystuje-
my instrument „SAM” – podobnie jak w 
zakresie środowiska naturalnego – do 
planowania i monitorowania działań 
związanych z sytuacją każdego pracow-
nika w miejscu pracy. Działania te mogą 

dotyczyć urządzenia miejsca pracy, 
procedur dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony przeciwpożarowej, współpracy, 
stresu, uwłaczającego traktowania i opieki 
zdrowotnej. Raz w roku podczas spotka-
nia pracowniczego każda grupa robocza 
dokonuje przeglądu bezpieczeństwa z wy-
korzystaniem projektu „SAM”. Przy okazji 
innego spotkania omawia się środowisko 
pracy. Te przeglądy ważnych zagadnień 
organizowane są w całym przedsiębior-
stwie w zbliżonym czasie – pozwala ta 
uzyskać większą siłę przebicia w odniesie-
niu do analizy i działania. Rezultatem tych 
przeglądów jest konkretny plan działania w 
zakresie bezpieczeństwa i środowiska pra-
cy opracowywany zarówno dla poszcze-
gólnych jednostek, jak i całego przedsię-
biorstwa na następny rok.

Pracownicy
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Większy nacisk na zdrowie
W ostatnich kilku latach celem KappAhl 
było ograniczenie liczby zwolnień choro-
bowych. Kombinacja działań, jakie wpro-
wadziliśmy, przyniosła skutek w postaci 
zmniejszonej liczby zachorowań oraz 
położenia większego nacisku na opiekę 
zdrowotną i atmosferę pracy. Przeprowa-
dzając konkretne działania, pracujemy 
na rzecz stworzenia miejsc pracy sprzy-
jających zdrowiu i wspierania naszych 
pracowników w osiąganiu równowagi 
między życiem zawodowym i życiem 
prywatnym. Wprowadzony przez nas 
dodatek pieniężny na aktywność fizyczną 
ma na celu zachęcać do zwiększonego 
ruchu i dbania o zdrowie.

Dobra mieszanka doświadczeń
KappAhl prowadzi aktywne działania w 
ramach rekrutacji, szkolenia oraz rozwoju 
kariery i kadry kierowniczej. Dbamy o to, 
aby zatrudniać właściwe osoby na wła-
ściwym stanowisku. Dlatego też bardzo 
istotne jest dla nas to, aby na jak najwcze-
śniejszym etapie rekrutacji przekazywać 
naszą kulturę handlową i formułować 
jasne oczekiwania. Uważamy, że bardzo 
ważną rolę odgrywa rekrutacja wewnętrz-
na, i w biurze głównym co trzecie stano-
wisko jest obsadzone osobą pochodzącą 
z tej formy rekrutacji. Zapewnia to równo-
wagę między tym co nowe i stare. Rocznie 
inwestujemy w wiele szkoleń, mających 
na celu rozwój i zwiększenie kwalifikacji 
naszego personelu. 

W lutym 2007 roku miał miejsce największy 
dotychczas projekt szkoleniowy. Wtedy 
to wszyscy nasi sprzedawcy odbyli jed-
nodniowe szkolenie, którego tematem 
przewodnim były: inspiracja, zadowolenie z 
pracy i rozwój osobisty. Od wielu lat współ-
pracujemy także aktywnie ze szkołami i 
uczelniami wyższymi, zwłaszcza tymi ukie-
runkowanymi na handel i projektowanie, w 
celu zyskania nowych pomysłów, ale także 
po to, aby w perspektywie długofalowej 
wypromować KappAhl jako atrakcyjnego 
pracodawcę. 

Pracownicy
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Jasna informacja   
Kluczem do uzyskania zaangażowania, 
współuczestnictwa i poczucia bezpieczeń-
stwa jest otwarta i jasna informacja. W 
naszej jakże rozległej organizacji sprawnie 
funkcjonujące kanały komunikacji mają de-
cydujące znaczenie. Najważniejsze z tych 
kanałów to regularne spotkania fizyczne, 
wewnętrzna sieć KappNet oraz gazetka 
pracownicza Inside. 

Dialog ze związkami zawodowymi
Utrzymujemy również otwartą i bliską 
współpracę ze związkami zawodowymi. 
W oparciu o Dyrektywę w sprawie euro-
pejskich rad zakładowych od 1996 roku 
raz w roku organizujemy wspólne spotka-
nia z naszymi przedstawicielami związ-
kowymi ze Szwecji, Norwegii i Finlandii, 
co pozwala na pogłębienie dialogu wokół 
różnych spraw pracowniczych. 

Działalność prowadzona w Polsce zosta-
nie w przyszłości również objęta tą inicja-
tywą.

W kierownictwie roi się od kobiet  
Dla nas bardzo ważne jest to, aby zapew-
nić naszym pracownikom miejsce pracy, 
w którym wszyscy są równo traktowani i 
mają takie same możliwości i warunki – 
niezależnie od płci, przynależności etnicz-
nej, wyznania wiary, stopnia sprawności i 
orientacji seksualnej – tak abyśmy stanowi-
li dobre odzwierciedlenie społeczeństwa i 
klientów. Nasza branża jest zdominowana 
przez kobiety, lecz uważamy, że równowa-
ga między płciami to czynnik wpływający 
pozytywnie i do osiągnięcia tej równowagi 
dążymy. Organ zarządzający KappAhl 
składa się z pięciu kobiet i trzech męż-
czyzn, zarząd składa się z sześciu kobiet (z 
czego cztery to przedstawiciele związkowi) 
i trzech mężczyzn. 

Taka struktura sprawia, że jesteśmy jedną 
ze spółek giełdowych, w których zarządzie 
zasiada najwięcej kobiet, co jest zasadne 
ze względu na strukturę płciową pracow-
ników.

Zadowoleni pracownicy
Co roku zlecamy przeprowadzenie bada-
nia nastawienia personelu – tzw. KappAhl 
Attitude Survey, które obejmuje wszyst-
kich pracowników i którego celem jest 
zbadanie, jak nasi pracownicy odbierają 
swoją sytuację zawodową, swojego bez-
pośredniego przełożonego, swój sklep/
dział i całe przedsiębiorstwo. Analiza na-
stawienia w roku 2008 przyniosła bardzo 
dobre wyniki dla KappAhl – okazało się, 
że średnia we wszystkich powyższych 
obszarach kluczowych jest wyższa w 
porównaniu zarówno ze średnią w branży, 
jak i gospodarką jako całością. 

Pracownicy
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Powyższe dane przytaczamy za firmą 
Mercuri International, która przeprowa-
dza badanie. Ponad 60% zatrudnionych 
widzi KappAhl jako swojego przyszłego 
pracodawcę, a prawie 97% poleciłoby 
nas jako pracodawcę.

Wymogi dotyczęce wyposaęenia sklepu

Aby zapewnić naszym pracownikom 
zatrudnionym w sklepach możliwie 
najlepsze środowisko pracy, od około 
5 lat instalujemy w nowo otwieranych i 
w remontowanych sklepach wyłącznie 
lady kasowe z regulowaną wysokością. 
Pracownicy mają także dostęp do spe-
cjalnej maty odciążającej kręgosłup, na 
której można stać przy kasie. Stawiamy 
także wymogi środowiskowe w stosunku 
do wyposażenia sklepów, zarówno w celu 
zmniejszenia obciążenia dla środowiska 
w trakcie jego produkcji, jak i ryzyka aler-
gii dla naszego personelu. 

Pracownicy

Nieobecność spowodo-
wana chorobą, % 

Rozwój kwalifikacji
godziny/średnia liczba zatrudnionych  
na cały etat

Szwecja

Norwegia

Finlandia

Polska
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KappAhl widzi wiele zalet we współpracy z 
innymi organizacjami: zapewnia to większą siłę 
działań, lepszy wynik i dostęp do pomocy ze 
strony ekspertów. Jeśli chodzi o sponsoring, 
naszą uwagę zwracają projekty długofalowe 
o jasnych celach w obszarach związanych 
z pomocą humanitarną oraz ochroną 
środowiska. Oto kilka konkretnych przykładów:

Business Social Compliance Initiative, BSCI. 

Aktywnie uczestniczyliśmy w budowie organi-
zacji BSCI, która rozpoczęła się w 2002 roku, 
i od początku funkcjonowania tej inicjatywy, 
tzn. od 2004 roku, jesteśmy jej członkiem. 
Projekt ten skupia obecnie 200 przedsię-
biorstw, zwłaszcza z branży tekstylnej, które 
chcą stworzyć lepsze warunki pracy w krajach 
swoich dostawców. www.bsci-eu.org

Better Cotton Initiative, BCI. 
Od 2007 roku sponsorujemy inicjatywę BCI, 
która wspiera konwencjonalne uprawy ba-
wełny na całym świecie poprzez szkolenia 
i przekazywanie informacji, aby sprawić, że 
uprawy bawełny będą bardziej przyjazne dla 
środowiska. www.bettercotton.org 

Klub 1,6 miliona. 
Klub 1,6 miliona sponsorujemy od 2007 
roku. Jest to organizacja, której celem jest 
zwrócenie większej uwagi na zdrowie kobiet. 
Poprzez sprzedaż agrafek i wybranych modeli 
odzieży wspieramy kampanię Klubu pod 
nazwą „Go Red”, z której dochody przezna-
czane są na badania chorób serca i naczyń 
krwionośnych u kobiet. 
www.1.6miljonerklubben.com, 
www.goredforwomen.se

Współpraca i 
zaangażowanie

Kamienie milowe

1993 

Rozpoczynamy prace na rzecz  ·
środowiska: dwa zespoły robocze 
otrzymują zadanie przystosowania 
przedsiębiorstwa w większym stopniu do 
wymogów ochrony środowiska
Wprowadzamy pierwszą kolekcję  ·
„odzieży ekologicznej”
Opracowujemy wykaz środków  ·
chemicznych niebezpiecznych dla 
zdrowia i środowiska, które nie mogą być 
stosowane w produkcji naszej odzieży

1995

Rozpoczynamy segregację odpadów i  ·
odpowiedzialną gospodarkę odpadami 

1997

Opracowujemy pierwszy kodeks  ·
postępowania 

Przeprowadzamy analizę całej  ·
działalności pod względem oddziaływania 
na środowisko i zatrudniamy 
koordynatorów środowiskowych

W sklepach pojawiają się ubrania  ·
oznaczone znakiem Öko-Tex 

Kamienie milowe
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Barnens Rätt i Samhället (Prawa dzieci  
w społeczeństwie), BRIS.

Sponsorujemy stowarzyszenie BRIS, które 
wspiera dzieci i młodzież żyjące w ciężkich 
warunkach w Szwecji. www.bris.se

Hungerprojektet (Projekt Głód). 
Od 2004 roku sponsorujemy organizację 
„Projekt Głód”, której celem jest ograniczenie 
głodu na świecie poprzez pomaganie ludziom 
dotkniętym głodem w krajach rozwijających się 
w taki sposób, aby sami mogli poprawić swoją 
sytuację. www.hungerprojektet.se

Współpraca w zakresie transportu.
Od 2007 roku pracujemy wspólnie z Zarządem 
Dróg oraz przedsiębiorstwami z branży odzie-
żowej i sportowej RnB, Lindex, Intesport, 

Stadium i Team Sportia na rzecz utworzenia 
wspólnej platformy wymogów dotyczących śro-
dowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
ramach negocjacji warunków transportowych.

Inne projekty, w ramach których KappAhl współ-
pracuje z innymi organizacjami, to np. Inicja-
tywa na Rzecz Etycznego Handlu, Amnesty 
Business Group, zespół standaryzacyjny SIS/
TK 160 ds. bezpieczeństwa odzieży dziecięcej 
oraz Transfer (organizuje wykłady o tematyce 
gospodarczej w szkołach). KappAhl sponsoruje 
ponadto organizacje pomocowe „Erikshjälpen” 
i „Majblomman” oraz projekty realizowane w 
krajach, w których produkujemy naszą odzież, 
obejmujące pomoc dzieciom ulicy w Banglade-
szu oraz domom dziecka na Litwie. 

1998

Podejmujemy decyzję w sprawie  ·
pierwszej polityki środowiskowej

Zaczynamy regularne kontrole u  ·
dostawców

Szkolimy wszystkich pracowników w  ·
zakresie ochrony środowiska

1999

Szkolimy wewnętrznych rewidentów  ·
środowiskowych

Stawiamy wymogi środowiskowe  ·
dotyczące transportu 

Wprowadzamy system zarządzania  ·
środowiskowego w całym łańcuchu 
przepływu towaru zgodnie z normą ISO 
14001

Wykorzystujemy zieloną energię w całej  ·
działalności w Szwecji

Inicjujemy projekt kodeksu postępowania  ·
„DressCode” wspólnie z inicjatywą „Rena 
Kläder” oraz sieciami odzieżowymi H&M, 
Lindex i Indiska 

Kamienie milowe



KappAhl 24 

Komunikacja z  
zainteresowanymi
Dążymy do otwartego, bezpośredniego i konstruktywnego dialogu 
ze wszystkimi zainteresowanymi (pracownikami, klientami, mediami, 
organizacjami itp.) na temat naszych działań na rzecz CSR. Dlatego też 
będziemy wdzięczni, jeśli przekażesz nam swoje uwagi na temat tego, co 
robimy, lub tego, co powinniśmy robić. Dane kontaktowe znajdują się na 
końcu niniejszego sprawozdania. Odezwij się!

2000

Nieodpłatnie przekazujemy nadwyżki  ·
odzieży organizacjom charytatywnym 

2001

Podpisujemy umowy w sprawie  ·
transportu kolejowego naszych towarów

2002

Uczestniczymy w budowie systemu  ·
Foreign Trade Associations dla 
potrzeb prac związanych z kodeksem 
postępowania, który zaowocował 
inicjatywą Business Social Compliance 
Initiative, BSCI

Zabraniamy stosowania PCV w odzieży  ·
przeciwdeszczowej i wierzchniej

2004

Zostajemy członkiem BSCI ·

W naszych sklepach pojawiają się  ·
ubrania oznaczone znakiem Unijnej 
Stokrotki

2005

W rejonie Göteborga rozwozimy odzież  ·
do sklepów za pomocą samochodu 
ekologicznego o napędzie gazowym

Kamienie milowe
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Opinie o nas
Poprosiliśmy o komentarz dwie osoby, inwestora i rewidenta, którzy są dobrze 
zaznajomieni z naszymi działaniami prowadzonymi w obrębie CSR.

Anna Nilsson, dyrektor ds. analizy etycznej i środowiskowej grupy  
inwestycyjnej Swedbank Robur:
„KappAhl został zatwierdzony jako podmiot odpowiedni do dokonywania inwestycji w ramach 
naszych funduszy etycznych ze względu na prowadzone przez tę firmę działania zmierzające 
do kontroli dostawców, które zostały zapoczątkowane dziesięć lat temu, oraz ze względu na 
wewnętrzne działania nakierowane na ochronę środowiska, które w przypadku przedsiębiorstw 
działających w tej branży są zakrojone na bardzo szeroką skalę. Czekamy z niecierpliwością 
na szczegółowe sprawozdanie dotyczące wyników prowadzonych prac środowiskowych, prac 
dotyczących personelu, a także wskaźników kluczowych związanych z kontrolą dostawców oraz 
stopnia przestrzegania kodeksu postępowania przez dostawców.” 

Mikael Süld, kierownik rewidentów w instytucie SP Certifiering:
„Kwestia ochrony środowiska jest naturalną częścią działalności KappAhl. Jest ona 
reprezentowana w większości obszarów działalności, takich jak produkt (odzież), transport, 
wywieranie wpływu na dostawców, wyposażenie sklepów, wykorzystywana energia elektryczna, 
używana kawa, kompensowanie za szkodliwą emisję do atmosfery w związku z podróżami 
lotniczymi itp. W ostatnim roku kwestie środowiskowe zostały podjęte w jeszcze większym 
zakresie i zainicjowano kilka projektów w wielu różnych obszarach. To, co można poprawić, to jak 
najszybciej wprowadzić te projekty w życie, przede wszystkim w sklepach, w których pracownicy 
będą mogli czuć się pewniej we wszystkich działaniach prowadzonych na rzecz środowiska.” 

2006

Wielokrotnie wykorzystujemy plastikowe  ·
wieszaki

Opracowujemy narzędzie „SAM” w celu  ·
lepszego sterowania pracą na rzecz 
bezpieczeństwa, środowiska pracy i 
środowiska naturalnego

2007

Organizujemy największe dotychczas  ·
szkolenie: wszyscy sprzedawcy 
przechodzą kurs z zakresu inspiracji, 
zadowolenia z pracy i rozwoju 
osobistego
Zostajemy członkiem Better Cotton  ·
Initiative
Zwiększamy udział kolekcji z bawełny  ·
ekologicznej
Polityka firmy w zakresie podróży  ·
służbowych otrzymuje wyraźny profil 
ekologiczny
Stawiamy wymogi ekologiczne w  ·
stosunku do wyposażenia sklepów 
Restrukturyzujemy i efektywizujemy  ·
prace nad kodeksem postępowania 

Kamienie milowe



2007

Zostajemy zatwierdzeni jako  ·
odpowiedni podmiot do dokonywania 
inwestycji przez Swedbank Robur w 
obrębie wszystkich funduszy etycznych 
banku

2008

Käynnistää No risk –projektin  ·
saadakseen tietoonsa kaikki 
valmistuksessa käytettävät kemikaalit
Kompensoi johdon ja ostajien  ·
lentäen tehtyjen työmatkojen 
ilmastovaikutukset
Suorittaa t-paitojen ja housujen  ·
ilmastoanalyysin
Käyttää vihreää osoitteellista  ·
suoramainontaa
Testaa ensimmäisenä vaateketjuna  ·
maksulliset muovikassit tietyissä 
myymälöissään
Ympäristölaukku on myyntimenestys ·
Liittyy Clean Shipping  ·
-laivakuljetusyhteistyöhön 

Skontaktuj się z nami
KappAhl AB, Idrottsvägen 14, Box 303, SE-431 24 Mölndal, Szwecja
Telefon: +46 31 771 55 00
E-mail: csr@kappahl.com
www.kappahl.com
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