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Dlaczego ROZWÓJ
ODPOWIEDZIALNY?
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju Leroy Merlin Polska, przedsiębiorstwa ADEO,
powstała w przekonaniu konieczności rozwijania się firmy, która pragnie być liderem
w swojej branży w sposób właśnie „odpowiedzialny”.
Myśląc „odpowiedzialny” rozumiemy:
 zapewnienie naszym pracownikom – akcjonariuszom (65% naszych
pracowników posiada udziały w ADEO) dobrej, przyjaznej atmosfery oraz
bezpiecznego środowiska w pracy;
 proponowanie towarów oraz usług pochodzących ze źródeł szanujących
środowisko naturalne i od dostawców oferujących godne formy zatrudnienia dla
swoich pracowników;
 działanie dla dobra klientów – mieszkańców i społeczności lokalnych;
 budowanie i eksploatacja sklepów w sposób jak najmniej wpływający
na środowisko naturalne, a wszystko zgodnie z naszą misją: LM ułatwia
mieszkańcom realizację domów ich marzeń;
 organizowanie naszej logistyki w taki sposób, żeby nasz wpływ na środowisko
był jak najmniejszy.

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy przedsiębiorstw ADEO, liczącej blisko
100 tys. pracowników, obecnej w 12 państwach.
Wpisując się w jej strategię, a jednocześnie adaptując ją do uwarunkowań w Polsce,
postanowiliśmy podzielić nasze działania na następujące obszary:
1. Nasi współpracownicy.
2. Odpowiedzialne produkty i usługi. Współpraca z dostawcami.
3. Przyjazne środowisku sklepy i logistyka.
4. Współpraca ze społecznościami lokalnymi.
5. Odpowiedzialne zarządzanie i etyka w biznesie.
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W ramach w/w obszarów uznaliśmy za najwłaściwsze położenie nacisku na poniżej
wymienione zagadnienia i chcemy je zrealizować w perspektywie najbliższych lat:
1.2. Sprawy pracownicze.
1.3. Bezpieczeństwo.
2.2. Certyfikacje i atesty.
2.3. Dostawcy – odpowiedzialne źródła produktów.
3.2. Komunikacja i edukacja.
3.3. Gospodarowanie odpadami.
4.2. Akcje prospołeczne Leroy Merlin.
4.3. Wsparcie finansowe Fundacji Leroy Merlin.
5.2. Animacja Kodeksu Etyki.
5.3. Szkolenia i edukacja w Odpowiedzialnym Rozwoju (zarówno pracowników jak
i klientów).
Jesteśmy przekonani, że nasza strategia spotka się ze zrozumieniem osób w nią
zaangażowanych, a przede wszystkim naszych klientów – mieszkańców.
Zarząd
wraz z pracownikami
Leroy Merlin Polska
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Jak powstała nasza
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju?
Naszym pragnieniem było stworzenie Strategii w oparciu o jak najszersze opinie
klientów – mieszkańców, pracowników i instytucji publicznych.
Do dyskusji zaprosiliśmy:
 Za pośrednictwem karty lojalnościowej DOM: ponad 15 tys. naszych klientów.
Odpowiedziało nam 1947 osób, udzielając ciekawych wskazówek.
 Rady Klientów działające przy naszych sklepach.
 Prezydentów Miast i Marszałków Województw, w których zlokalizowane są nasze
sklepy (przykładowa korespondencja na stronach 10–11).
 Wszystkich pracowników Leroy Merlin Polska.
W ten sposób powstał bardzo bogaty materiał pozwalający nam na sformułowanie
pierwszej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Leroy Merlin Polska na najbliższe lata.
Zamierzamy co roku organizować spotkania osób zaangażowanych w tematykę
Odpowiedzialnego Rozwoju, by monitorować działania bieżące i aktualizować naszą
pracę o nowe wyzwania wynikające z ogromnego tempa zmieniającego się świata.

Uczestnicy Synergii
Odpowiedzialnego Rozwoju Leroy
Merlin Polska
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Badanie Odpowiedzialny Rozwoj 2017
Zrealizowne metodą CAWI (ankiety online) na uczestnikach Programu DOM

Termin realizacji badania: 2017-06-21 -> 2017-07-05
Łączna liczba odpowiedzi: 1947
Response rate: 13 %

Statystyki z realizacji badania
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Czy spotkał/a się Pan/i z określeniem ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ w
kontekście działania takich przedsiębiorstw jak Leroy Merlin oraz innych
sieci handlowych?
2/3 Klientów Leroy Merlin nie
spotkało się z tematyką
ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU
100.0%
90.0%
80.0%

67%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

33%

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Tak (n=649)

Nie (n=1298)

Podstawa: Klienci, uczestnicy Programu DOM Leroy Merlin, próba losowa, N=1947, badanie wewnętrzne

Z czym kojarzy się Panu/i hasło ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ?
Jakie elementy działania takich firm jak Leroy Merlin oraz innych sieci handlowych kojarzą się Panu/i z
ODPOWIEDZIALNYM ROZWOJEM?*
UWAGA: na to pytanie odpowiadali tylko
ci Klienci, którzy spotkali się z hasłem
ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ w kontekście
działania sieci handlowych, N=649

*Wynik analizy „metodą chmury słów”.
Pełna lista odpowiedzi znajduje się
załączonym pliku excel

Podstawa: Klienci, uczestnicy Programu DOM Leroy Merlin, próba losowa, N=1947, badanie wewnętrzne
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Proszę sobie przypomnieć Pana/i zakupy różnych produktów do budowy,
remontu lub dekoracji domu na przestrzeni ostatnich 12-tu miesięcy.
Czy podejmując decyzję o wyborze tych konkretnych produktów brał/a
Pan/i pod uwagę którykolwiek z poniższych czynników?
Proszę zaznaczyć te najważniejsze z Pana/i perspektywy (max 2). Jeśli te czynniki nie miały wpływu na wybór
produktów, proszę zaznaczyć opcję „ NIE MIAŁO TO WPŁYWU NA MOJE DECYZJE ZAKUPOWE”
70.0%

60.0%

50.0%

Energooszczędność to
najważniejszy aspekt w ramach
polityki ODPOWIEDZIALNEGO
ROZWOJU wpływający na decyzje
zakupowe klientów marketów
DIY

UWAGA: na to pytanie odpowiadali tylko
ci Klienci, którzy spotkali się z hasłem
ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ w kontekście
działania sieci handlowych,
N=649

58%

40.0%

30.0%

20.0%

18%

22%

19%

18%

Produkt ogranicza
zanieczyszczenie
środowiska (zmniejsza
smog, skażenie wody,
gleby) (n=104)

Produkt podlega
recyclingowi lub jest
biodegradowalny (n=99)

18%

10.0%

0.0%
Produkt pochodzi od Produkt wytworzony został Produkt pozwala na
producenta, który
zmniejszenie zużycia
z poszanowaniem
przestrzega wysokich
środowiska naturalnego energii lub wody (n=316)
standardów zatrudniania
(n=96)
pracowników (n=97)

NIE MIAŁO TO WPŁYWU
NA MOJE DECYZJE
ZAKUPOWE (n=121)

Podstawa: Klienci, uczestnicy Programu DOM Leroy Merlin, próba losowa, N=1947, badanie wewnętrzne

Proszę przeczytać poniższą listę różnych aspektów
działalności firm handlowych, takich jak Leroy Merlin oraz innych sieci
handlowych.
Proszę zaznaczyć (max 3) najważniejsze aspekty, które mają wpływ na to, gdzie Pan /i kupuje. Jeśli te czynniki
nie mają wpływu na to, gdzie Pan/i kupuje, proszę zaznaczyć opcję „ NIE JEST TO DLA MNIE ISTOTNE”.
70.0%

60.0%

50.0%

41%
40.0%

Możliwość utylizacji szkodliwych
odpadów w sklepie oraz
energooszczędne rozwiązania
stosowane przez sklepy to
najważniejsze przejawy
ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU
wpływające na wybór miejsca
zakupu produktów DIY

30.0%

21%
20.0%

UWAGA: na to pytanie odpowiadali tylko
ci Klienci, którzy spotkali się z hasłem
ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ w kontekście
działania sieci handlowych,
N=649

51%

27%

24%

20%

17%
12%

10.0%

8%

5%

0.0%
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Oszczędzanie
Wykorzystanie
Wykorzystanie Oszczędzanie wody Automatyczne
Obecność w
Lampy z panelami Punkty ładowania
energii
wody deszczowej paneli solarnych
poprzez
gaszenie światła w
sklepie
solarnymi na
samochodów
elektrycznej przez do podlewania do podgrzewania wykorzystanie
łazienkach
pojemników na parkingu (n=41)
elektrycznych
zastosowanie
roślin (n=90)
wody (n=63) specjalnych baterii
(n=131)
zużyte baterie,
(n=26)
oświetlenia LED
umywalkowych
żarówki,
(n=223)
(n=113)
elektronarzędzia
(n=272)

Podstawa: Klienci, uczestnicy Programu DOM Leroy Merlin, próba losowa, N=1947, badanie wewnętrzne

Wykorzystanie
zieleni wokół
sklepu (n=145)

NIE JEST TO DLA
MNIE ISTOTNE
(n=108)

Proszę się podzielić swoimi sugestiami, propozycjami, co firma Leroy
Merlin powinna wprowadzić lub zmienić, aby była postrzegana jako
przedsiębiorstwo ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU?*
UWAGA: na to pytanie odpowiadali tylko
ci Klienci, którzy spotkali się z hasłem
ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ w kontekście
działania sieci handlowych,
N=649

*Wynik analizy „metodą chmury słów”.
Pełna lista odpowiedzi znajduje się
załączonym pliku excel

Podstawa: Klienci, uczestnicy Programu DOM Leroy Merlin, próba losowa, N=1947, badanie wewnętrzne
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1. NASI
WSPÓŁPRACOWNICY.

Pracownicy naszego sklepu Wrocław Graniczna.
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1. NASI WSPÓŁPRACOWNICY.

1.1. Dobre praktyki, które mają
miejsce w naszej firmie i będą
kontynuowane.
 Zapewniamy współpracownikom godne i przyjazne warunki pracy, które rozumiemy
jako tworzenie takiego środowiska pracy, w którym każdy, niezależnie od płci, wieku,
wyznania, światopoglądu, czy warunków fizycznych lub intelektualnych ma jednakowe
szanse na zatrudnienie i rozwój osobisty. Cenimy różnorodność doświadczeń, postaw
i poglądów współpracowników, rozumianą jako warunek niezbędny dla rozwoju
organizacji. Posiadamy Kodeks Etyki formułujący powyższe zasady.
 Bardzo ważną kwestią dla Leroy Merlin Polska jest zatrudnianie osób
niepełnosprawnych. W związku z tym w firmie od wielu lat prowadzony jest
Program zatrudniania osób (nie)pełnosprawnych, regularnie zwiększamy
zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Potwierdzeniem tych starań jest
przyznane nam wyróżnienie od Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych,
partnera wspierającego nas w tym obszarze.
 Leroy Merlin Polska kładzie ogromy nacisk na właściwe bezpieczeństwo i higienę
pracy, przekładającą się na bezpieczeństwo zarówno naszych pracowników, jak
i klientów. Rozumiemy, że w firmie takiej jak nasza, jest to kluczowe działanie.
Firma wyposaża pracowników w nowe ubrania robocze, drabiny oraz inne
narzędzia niezbędne do wykonywanej pracy. Naszym ostatnim dokonaniem jest
wdrażanie strategii Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo, której czterema filarami
są: wiedza, postawa, współpraca, odpowiedzialność. W tworzenie bezpiecznego
miejsca pracy zaangażowani są wszyscy pracownicy.
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 Preferujemy zatrudnianie na podstawie umów o pracę. Zapewnia to naszym
pracownikom pełnię praw pracowniczych, uczciwie odprowadzane należne
składki oraz podatki, a przede wszystkim możliwość związania się z firmą na
dłużej, co daje poczucie stabilizacji życiowej. Nasze starania w tym zakresie były
wielokrotnie doceniane nagrodami Solidny Pracodawca oraz HR Najwyższej
Jakości.
 Nasi pracownicy korzystają z Funduszu Socjalnego, mają możliwość korzystania
z oferty sportowej Multisport, opieki medycznej LUXMED, zbiorowego
ubezpieczenia na życie.
 W firmie funkcjonuje Filozofia Dzielenia Się. Jest to unikatowa w skali rynku
propozycja wzmacniająca współpracę w naszej firmie. Pracownicy, realizując
naszą wspólną Wizję przedsiębiorstwa, dzielą się ze sobą Wiedzą oraz
Zaangażowaniem, a także otrzymują od firmy Władzę w postaci zachęcania ich
do samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych działań. Efektem wspólnej
pracy są dobre Wyniki firmy, która dzieli się nimi z pracownikami poprzez Premie
za progresję i Udział w wynikach. Pracownicy mają możliwość dołączenia do
akcjonariatu pracowniczego.
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 Leroy Merlin Polska oferuje swoim pracownikom rabat pracowniczy, a także
możliwość korzystania ze standardowego programu lojalnościowego Karta DOM
oraz łączenia korzyści z obydwu programów. Pracownicy mogą dokonywać
zakupów na potrzeby własne i swojej rodziny, bardzo chętnie korzystają
z dostępnego im przywileju poprawiając swoje warunki mieszkaniowe.
 W 2017 w całej firmie wdrożono projekt o nazwie Mobility. Leroy Merlin
Polska, prawdopodobnie jako jedna z niewielu firm w Europie oraz na świecie,
wyposażyła wszystkich swoich pracowników w smartfony. Zapewniają one
lepszą komunikację w pracy, dostęp do aplikacji służbowych dla Doradców
Klienta, a tym samym spersonalizowaną, bardziej efektywną i szybszą obsługę
klienta. Ponadto pracownicy mogą używać smartfonów w czasie wolnym.
 Pracownicy mają możliwość rozwoju zawodowego i awansu w ramach struktur
firmy. W trakcie rekrutacji na stanowiska w centrali preferujemy osoby już
pracujące (najczęściej w sklepach) w naszej firmie. Jest także możliwość rozwoju
zawodowego w ramach rekrutacji wewnętrznej w przedsiębiorstwach ADEO, co
daje naszym pracownikom praktycznie nieograniczone możliwości wykorzystania
swojego potencjału.

19

 Leroy Merlin Polska prowadzi szereg programów rozwojowych dla swoich
pracowników. Obecnie trwają programy Ja Chcę – Jesteś Gotów, Akademia
Orląt, Kuźnia Talentów, Program Menedżerski, Drabina Rozwoju oraz Talent
Booster. Pozwala to pracownikom wykazać się inicjatywą, a następnie
dynamicznie rozwijać się w strukturach firmy.
 Każdy pracownik Leroy Merlin otrzymuje coroczną ocenę zwrotną dotyczącą
swojej pracy w ramach Programu Rozwoju Osobistego PRO. Ponadto,
w porozumieniu ze swoim przełożonym deklaruje, jakie kompetencje chciałby
dalej rozwijać.
 Oferujemy możliwość przechodzenia staży, w celu zajęcia konkretnego
stanowiska. Jest to doskonała propozycja na przygotowanie do nowych zadań
zarówno nowych pracowników, jak i przechodzących do innego działu bądź na
inne stanowisko.
 Oferujemy naszym pracownikom dostęp do szkoleń zawodowych, jak
i ogólnorozwojowych, w tym szkoleń z umiejętności miękkich. Dofinansowujemy
studia oraz naukę języka obcego naszych pracowników, jeżeli jest to potrzebne
do pełnionych lub ich docelowych obowiązków służbowych.
 Nasi pracownicy mają możliwość wypowiedzieć się na temat swoich
przełożonych w regularnie prowadzonych badaniach Ocena 360. Pomaga to
naszym menedżerom ciągle rozwijać się i ulepszać swoją pracę, polepszając
miejsce pracy dla wszystkich.
 Regularnie przeprowadzamy Badania Satysfakcji Pracownika, skierowane
do wszystkich pracowników. Słuchamy naszych pracowników, a następnie
wprowadzamy w życie pomysły na zwiększenie satysfakcji i komfortu ich
pracy.
 Dbamy o dobrą atmosferę w pracy, organizując integrację pracowników,
zarówno poprzez wyjścia integracyjne, jak i poprzez wyjazdy. Nasi pracownicy,
dzięki wspólnej zabawie budują relacje, które przekładają się na ich dobre
samopoczucie w pracy.
 W Leroy Merlin Polska działa Rada Pracowników Leroy Merlin Polska, powołana
w naszej firmie w 2007. Członkowie Rady wybierani są spośród wszystkich
pracowników, a jej zadaniem jest reprezentowanie wszystkich pracowników
organizacji w kontaktach i konsultacjach z pracodawcą.
 W centrali oraz w poszczególnych regionach, w których obecne są nasze
sklepy, działa Rada Przedstawicieli Akcjonariuszy. Odpowiada ona za rozwijanie
idei akcjonariatu na poziomie Leroy Merlin Polska. Jej przedstawiciele mają
za zadanie udzielać informacji, odpowiadać na pytania, wyjaśniać wątpliwości
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pracowników związane z funkcjonowaniem akcjonariatu i organizować coroczne
świętowanie nowej wartości akcji.
 W ramach programu Zmień na PLUS, nasi pracownicy mogą wykazać
inicjatywę i zaproponować zmiany na lepsze w swoim miejscu pracy. Wszelkie
wprowadzone usprawnienia ułatwiają pracę i powodują, że pracownik ma
poczucie satysfakcji oraz bycia docenionym w swojej pracy.
 W ramach sponsorowania Reprezentacji Polski w piłce nożnej (Leroy Merlin
Polska jest Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski od 2016) nasi
pracownicy mają możliwość wzięcia udział w losowaniu biletów z przyznanej
nam puli. W firmie organizowane są różne wydarzenia powiązane z występami
polskiej reprezentacji, np. wieczory kibicowania w dni meczowe. Duma
z osiągnięć i sukcesów sportowych jednoczy i tworzy poczucie wspólnoty,
buduje więzi między pracownikami, klientami, dostawcami i wszystkimi
partnerami biznesowymi Leroy Merlin.
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 Każdy pracownik Leroy Merlin może zgłosić chęć uczestniczenia w corocznym
tworzeniu Noty orientacyjnej na kolejny rok. Jest to warsztat Dyrekcji Leroy
Merlin Polska, którego celem jest określenie kierunków działań firmy na najbliższy
rok. Spośród zgłoszonych, wybierani są pracownicy reprezentujący wszystkie
zawody obecne w Leroy Merlin, zarówno ze sklepów, jak i z centrali.
 Nasi pracownicy uczestniczą w wytyczaniu kierunków rozwoju swoich sklepów.
W ramach spotkań w sklepach i w centrali Horyzont 2020 pracownicy wyznaczyli
konkretne cele w 4 obszarach: Klient, Ekipa, Otoczenie i Sklep (np. postawienie
donic z kwiatami przed sklepem, podwyższenie efektywności recyklingu,
nauka języka migowego), które zostały przekute w konkretne działania długoi krótkookresowe.
 Promujemy wśród pracowników prozdrowotne postawy, nie tylko poprzez
oferowanie karty Multisport oraz pakietu medycznego w LUXMED. Jako firma
bierzemy udział w licznych biegach charytatywnych i zachęcamy do tego
naszych pracowników zarówno w centrali, jak i w naszych sklepach.

Chcemy się rozwijać i nadążać za zmieniającym się światem. W związku
z tym postawiliśmy sobie za cel kontynuowanie działań w wyżej wymienionym
obszarze. Oprócz ogólnych kierunków działań, wyznaczyliśmy sobie cele
szczegółowe.

1.2. Sprawy pracownicze.
Leroy Merlin stawia na satysfakcję i dumę naszych pracowników ze swojego miejsca
pracy i ze swojej firmy. W związku z tym chcemy podjąć działania w zakresie poprawy
warunków pracy naszych pracowników.
 W 2017 r. wprowadziliśmy wsparcie w realizacji potrzeb mieszkaniowych
naszych pracowników uruchamiając Fundusz Mieszkaniowy wspierający
finansowanie wkładu własnego (na zakup pierwszego mieszkania).
 W 2018 r. uprościmy komunikację oraz zasady dotyczące dofinansowania do
studiów podejmowanych przez naszych pracowników, a także do innych szkoleń
i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
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1.3. Bezpieczeństwo.
Leroy Merlin chce być liderem bezpieczeństwa w swojej branży. Dążymy do ciągłego
zmniejszania liczby wypadków pracowników w naszych sklepach i przykładamy
szczególne staranie do bezpieczeństwa naszych klientów podczas ich zakupów.
 Naszym celem jest stałe zmniejszanie wypadkowości w naszych sklepach.
Będziemy dążyć do „zerowej” wypadkowości. Podejmujemy się corocznego
analizowania tego zagadnienia wraz z wdrażaniem odpowiednich działań
prewencyjnych i edukacją w tym zakresie.
 Planujemy wzmocnić edukację w zakresie BHP, szczególnie podczas szkoleń
wstępnych, ale także dzięki wyłonieniu Ambasadorów BHP, czyli osób
pracujących w sklepach będących pasjonatami tego obszaru. Dzięki nim
edukacja dotycząca BHP mogłaby przybrać formę cykliczną, np. wykładów,
prezentacji, warsztatów w trakcie zebrań w sklepach.
 Będziemy jeszcze mocniej komunikować naszą strategię Bezpieczeństwo ma
pierwszeństwo, planujemy zaangażować kadrę kierowniczą, poprzez różne
środki informacyjne: filmiki case study, plakaty, foldery informacyjne itp. Poprzez
systematycznie podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa będziemy
zwiększać świadomość i zaangażowanie kadry zarządzającej
 Wprowadzimy motywujące do bezpiecznej pracy konkursy, w których
pracownicy sklepów będą nagradzani za zmniejszanie poziomu wypadkowości.
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– WSPÓŁPRACA
Z DOSTAWCAMI.

24

2. ODPOWIEDZIALNE PRODUKTY I USŁUGI – WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI.

2.1. Dobre praktyki, które mają
miejsce w naszej firmie i będą
kontynuowane.
PRODUKTY ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU
 Proponujemy naszym klientom coraz większą ofertę produktów oszczędzających
energię i wodę, przyjaznych środowisku oraz korzystnych dla zdrowia ludzkiego.
 Wszystkie nasze produkty posiadają niezbędne atesty gwarantujące ich jakość
i zgodność z normami, dodatkowo dla wybranych produktów marek własnych
przeprowadzamy badania potwierdzające te atesty oraz kontrole jakościowe
u producentów.
 Zwiększamy systematycznie ilość produktów „naprawialnych”, aby zwiększyć
cykl życia naszych produktów. Na bieżąco monitorujemy ich awaryjność i opinie
klientów, tak aby oferować produkty o jak najdłuższej żywotności.
 Do 2020 r. zweryfikujemy legalność źródeł pochodzenia drewna zawartego
w sprzedawanych produktach.
 Proponujemy coraz więcej produktów z recyklingu lub nadających się do
recyklingu.
 Wraz z dostawcami pracujemy nad minimalizacją opakowań i związanymi z nimi
odpadami.
DOSTAWCY – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I SOCJALNA
 Wszyscy dostawcy Leroy Merlin są zobowiązani do zapoznania się
i przestrzegania Kodeksu Etyki Leroy Merlin Polska.
 Nie akceptujemy współpracy z dostawcami nie przestrzegającymi praw
człowieka i pracownika, a w szczególności korzystających z pracy dzieci bądź
pracy niewolniczej.
 Warunki te stanowią integralną część naszej Karty Dostawcy, podpisywanej wraz
z umową handlową.
  Wszyscy nowi dostawcy produktów naszych marek własnych
podlegają audytowi środowiskowemu i socjalnemu wg standardów
międzynarodowych; wkrótce będą nim objęci dotychczasowi dostawcy
wszystkich produktów.
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DOSTAWCY – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA
 Nie akceptujemy produktów wytwarzanych w warunkach zagrażających
środowisku naturalnemu – wszyscy nowi dostawcy podlegają audytowi
środowiskowemu.
 Wykluczamy z naszej oferty produkty szkodliwe dla środowiska, pracowników
i klientów.
 Wprowadzamy w życie wymóg, by drewno zawarte w sprzedawanych przez nas
produktach pochodziło wyłącznie z certyfikowanych, odnawialnych źródeł.

Chcemy się rozwijać i nadążać za zmieniającym się światem. W związku
z tym postawiliśmy sobie za cel kontynuowanie działań w wyżej wymienionym
obszarze. Oprócz ogólnych kierunków działań, wyznaczyliśmy sobie cele
szczegółowe.
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2.2. Certyfikaty i atesty.
Nasz cel priorytetowy na najbliższe lata to oferować produkty pochodzące
z legalnych i odpowiedzialnych źródeł, wyprodukowane zgodnie z poszanowaniem
praw pracowniczych. By to osiągnąć będziemy dążyli do wzmocnienia naszej kontroli
zgodności oferowanych produktów i usług z naszymi zasadami.
 Do końca 2017 roku zakończona zostanie identyfikacja wszystkich produktów
zawierających drewno. W 2018 roku 75% sprzedawanych przez nas artykułów
zawierających drewno będzie potwierdzone certyfikatem legalnego pochodzenia
drewna (FSC lub inne). Do końca 2019 roku wskaźnik pochodzenia drewna dostępnego
w naszych produktach ze źródeł odpowiedzialnych będzie na poziomie 90%.
 W 2018 roku zweryfikujemy naszą dotychczasową ofertę produktów pod kątem
ich ekologiczności. W sposób jednoznaczny określimy kategorie, w których
konieczne będzie zwiększenie gamy takich produktów. Naszym celem jest
przygotowanie wiarygodnej i konkurencyjnej oferty produktów ekologicznych,
zarówno w sklepach jak i w pozostałych kanałach (EKO wybór). Przygotujemy
odpowiednią komunikację handlową i akcję promującą produkty odpowiedzialne.
W 2019 roku będą one stanowić 10% sprzedaży naszej firmy.

2.3. Dostawcy – odpowiedzialne źródła
produktów.
Kolejnym celem jest rozwijanie współpracy z odpowiedzialnymi środowiskowo
i socjalnie dostawcami. Źródłem odpowiedzialnych produktów mogą być jedynie
odpowiedzialni dostawcy. Leroy Merlin, biorąc na siebie odpowiedzialność za
sprzedawane przez nas produkty, kładzie szczególny nacisk na współpracę tylko
z tymi dostawcami, którzy spełniają konkretne normy postępowania.
 Do końca 2017 r. wdrożymy procedury ADEO dotyczące audytu technicznego,
społecznego i środowiskowego dostawców. W 2018 wyłonimy zewnętrzną firmę,
która będzie wykonywać audyty u nowych dostawców chcących oferować
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swoje produkty w naszych sklepach. Będziemy współpracować z ADEO
w celu wykorzystania wspólnych wyników audytu, żeby wzmocnić kontrolę i mieć
pewność, że oferujemy wyłącznie odpowiedzialne produkty.
 W 2018 r. przeprowadzimy audyty u 80% naszych lokalnych dostawców
produktów sprzedawanych pod naszą marką własną. W 2019 r. planujemy
osiągnąć poziom 100% poddanych audytowi dostawców produktów naszej
marki własnej.
 W 2019 r. rozpoczniemy przeprowadzanie audytów naszych dostawców
krajowych.
 Planujemy przeprowadzić audyty dostawców usług do 2020 r.
 Zobowiązujemy się do współpracy tylko z takimi dostawcami, którzy
przestrzegają praw człowieka i korzystają z legalnych źródeł pozyskiwania
produktów i akceptują nasze oczekiwania w tej dziedzinie.

Stawiamy sobie także ambitny cel szczegółowy w obszarze produktów
przyjaznych środowisku i zdrowiu ludzkiemu. Leroy Merlin stawia na ochronę
czystości środowiska, w tym powietrza, co bezpośrednio przekłada się na jakość
i długość życia ludzi. W związku z tym wycofamy w całej Polsce piece grzewcze
nie spełniające norm: naszym klientom zawsze rekomendujemy kotły klasy co
najmniej 5 oraz inne rozwiązania, bardziej przyjazne dla środowiska.
Informujemy, że w związku z uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. a także uchwałami Sejmiku Województwa
Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. oraz nr XXXV/527/17
z dnia 24 kwietnia 2017 r. wprowadzającymi ograniczenia w zakresie możliwości
eksploatowania kotłów na węgiel lub drewno o parametrach gorszych niż te
wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu w instalacjach
na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego, Leroy Merlin już wycofało
produkty tego typu z oferty na terenie tych województw.
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3.1. Dobre praktyki, które mają
miejsce w naszej firmie i będą
kontynuowane.
 W Leroy Merlin dbamy, aby nasze sklepy miały jak najmniejszy ślad środowiskowy.
W związku z tym naszym celem jest ograniczenie zużycia wody i energii w naszych
sklepach.
 Obecnie w naszych nowo otwieranych sklepach oświetlenie hali sprzedaży stanowi
nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED. Także w już istniejących sklepach
prowadzona jest wymiana oświetlenia na nowe, które pozwoli na dużą oszczędność
energii elektrycznej, zmniejszając nasz ślad środowiskowy.
 Wprowadziliśmy oszczędność wody oraz energii w naszych łazienkach. Wyposażamy
krany umywalkowe w automatyczne wyłączniki dopływu wody, a oświetlenie w czujniki
ruchu, dzięki którym oszczędzana jest energia elektryczna.
 Oszczędzamy papier w naszych łazienkach wprowadzając dodatkowo nowoczesne
suszarki do rąk oprócz papierowych ręczników.
 Staramy się wykorzystywać dostępne nam zasoby normalnie uznawane za
odpad. Dlatego gromadzimy wodę deszczową i używamy jej do podlewania roślin
na działach ogrodniczych w naszych sklepach.
 Testujemy i wprowadzamy systemy pozwalające wykorzystywać energię
z odnawialnych źródeł: wiatraki oraz baterie słoneczne, wytwarzające zieloną energię
elektryczną, używaną do zasilania oświetlenia naszych parkingów.
 Używamy paneli solarnych w celu podgrzewania wody, którą wykorzystujemy
w naszych łazienkach.
 Włączamy technologię zielonych ścian do naszych sklepów. Zwiększamy tym
samym powierzchnię biologicznie czynną.
 Aktualnie testujemy stacje ładowania samochodów elektrycznych na parkingach
w naszych sklepach. Projekt uruchomiony jest w naszych sklepach w Płocku,
w Suchym Lesie k. Poznania oraz w Szczecinie przy ul. Maksymiliana Golisza.
 Wprowadzamy do naszych sklepów elementy infrastruktury służące mieszkańcom.
Przykładem takich działań jest plac zabaw przed sklepem Leroy Merlin
Wrocław Graniczna i boisko do siatkówki, które stworzyliśmy w naszym sklepie
w Jeleniej Górze, dostępne dla wszystkich mieszkańców.
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Stacje ładowania samochodów elektrycznych przy naszym sklepie w Suchym
Lesie k. Poznania.

Zielona ściana sklepu Leroy Merlin w Koninie.
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Plac zabaw przed sklepem Leroy Merlin Wrocław Graniczna.

Boisko do piłki siatkowej przy naszym sklepie w Jeleniej Górze.
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 Pracujemy nad zwiększeniem wydajności naszej logistyki. Ograniczamy
niepotrzebne transporty, zmniejszamy powierzchnie magazynowe.
Wprowadziliśmy transporty bezpośrednie materiałów budowlanych od
producenta do klienta docelowego. Staramy się organizować cesje towarów
między sklepami, w celu zmniejszenia niepotrzebnych przewozów.
 Jako Leroy Merlin Polska dokonujemy segregacji odpadów papierowych,
makulatury oraz folii. W 2016 r. odsortowaliśmy 87% wyprodukowanych przez
nas odpadów.
 Ograniczamy zużycie papieru w naszych sklepach poprzez upraszczanie
procedur. Tym sposobem znacznie zmniejszyliśmy zużycie papieru, chroniąc lasy.
 Organizujemy akcje zbierania elektrośmieci w wielu z naszych sklepów w całej
Polsce, m.in. podczas akcji „Świeć przykładem”, w trakcie której nasi klienci
otrzymywali ekologiczne żarówki w zamian za przyniesienie zużytego sprzętu
elektronicznego.
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Chcemy się rozwijać i nadążać za zmieniającym się światem. W związku
z tym postawiliśmy sobie za cel kontynuowanie działań w wyżej wymienionym
obszarze. Oprócz ogólnych kierunków działań, wyznaczyliśmy sobie cele
szczegółowe.

3.2. Edukacja klientów i pracowników.
Chcemy edukować zarówno naszych pracowników jak i klientów w dziedzinie
gospodarowania odpadami. Wierzymy, że razem możemy zmienić obecną sytuację
i zmniejszyć zaśmiecenie naszej planety.
 W 2018 r. wzmocnimy edukację dotyczącą zbierania, segregowania
i zagospodarowywania odpadów. Zaprosimy do współpracy osoby
zainteresowane ekologią w sklepach, które podejmą się koordynacji działań
prośrodowiskowych pod kątem gospodarowania odpadami.
 Wprowadzimy więcej wydarzeń proekologicznych w sklepach w trakcie trwania
corocznej akcji handlowej Leroy Merlin Dni Bohatera Domu. Planujemy zorganizować
zbiórki elektrośmieci, konkursy o tematyce ekologicznej, akcje typu „przynieś stare
kup nowe z rabatem”.
 Pokażemy nasze działania i praktyki szerzej, rozpowszechnimy nasze działania
i praktyki w celu rozpoczęcia dyskusji publicznej dotyczącej gospodarowania
odpadami.
 Wzmocnimy edukację dotyczącą obchodzenia się z różnymi rodzajami odpadów.
Postaramy się tłumaczyć obowiązujące regulacje dotyczące gospodarowania
odpadami.

3.3. Gospodarowanie odpadami.
Leroy Merlin stawia na ograniczenie ilości oraz jak największe poddanie recyklingowi
odpadów w naszych sklepach oraz w transporcie. Chcemy, żeby nasz wkład
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w ochronę środowiska był jak największy. Obecnie uzyskujemy bardzo dobre
rezultaty pod kątem recyklingu odpadów w naszych sklepach, ale chcemy być
jeszcze lepsi.
 W 2018 r. wprowadzimy szereg zmian dotyczących postępowania
z artykułami uszkodzonymi lub wadliwymi w naszych sklepach. Będziemy
dążyć do zmniejszenia poziomu strat, zachęcać nasze sklepy do faktycznego
wyprzedawania artykułów uszkodzonych. Planujemy liczne działania
motywacyjne oraz konkursy na Liderów Ograniczenia Strat. Razem zadbamy
o czystość naszego środowiska.
 Planujemy podjąć działania mające na celu lepsze dopasowanie zamówień do
realnej sprzedaży sklepu oraz ilości miejsca w sklepie. Pozwoli to ograniczyć
straty, szczególnie roślin, które są towarem najszybciej psującym się.
 Pragniemy zweryfikować możliwość odbioru odpadów zielonych od naszych
klientów, chcemy znaleźć także odbiorców naszych zielonych odpadów.
 Wprowadzimy segregację odpadów w centrali Leroy Merlin Polska. Jako
pracownicy biurowi także produkujemy odpady.

Stawiamy sobie także bardzo ambitny cel szczegółowy w obszarze tworzenia
sklepu przyjaznego środowisku. Chcemy aktywnie włączyć się w ochronę
stworzeń, będących niezastąpionymi w ekosystemie naszej planety, w tym
w naszej „ludzkiej” gospodarce rolnej: pszczół i innych owadów. Planujemy
rozpocząć pilotażowy program lokalizowania uli oraz domków dla owadów
pożytecznych na naszych obiektach.
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Domek dla owadów pożytecznych dostępny w naszym sklepie.
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4.1. Dobre praktyki, które mają
miejsce w naszej firmie i będą
kontynuowane.
 Jednym ze sztandarowych działań w zakresie wsparcia społeczności lokalnych
przez Leroy Merlin Polska jest prowadzenie Fundacji Leroy Merlin. W ramach
działań Fundacji nasi pracownicy mogą aplikować o granty na pomoc
potrzebującym; ponad 3 tys. naszych pracowników przeprowadziło, w skali
całego kraju, około 300 remontów placówek publicznych oraz należących do
organizacji pożytku publicznego – m.in. domów dziecka, szkół, przedszkoli,
szpitali, świetlic terapeutycznych. Założono też kilkanaście ogrodów, z czego
część ma funkcję terapeutyczną i dydaktyczną.

Misja Fundacji Leroy Merlin:
Pomagamy budować trwały wkład, służący
rozwojowi społeczności lokalnych – jesteśmy
dobrym sąsiadem.
Nawiązujemy dobre relacje z miejscowymi społecznościami już na etapie planowania
nowych inwestycji. Leroy Merlin chce być „dobrym sąsiadem” dlatego wspieramy
różne cele społeczne na terenie gmin, gdzie lokalizujemy nasze sklepy. Oto przykłady
naszych działań:
 W 2000 r. firma Leroy Merlin, na prośbę Gminy Tarnowo Podgórne, przekazała
materiały niezbędne do remontu miejscowego posterunku policji. Ogółem,
przekazano 21 okien, 19 par drzwi oraz dwie pary drzwi garażowych
podnoszonych. Działanie wpłynęło na podniesienie bezpieczeństwa ogólnego
całej Gminy, włączając Leroy Merlin w społeczność lokalną.
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 W 2001 r. firma Leroy Merlin przekazała Centrum Onkologii w Bydgoszczy
wsparcie w postaci zasadzenia 298 drzew i 389 krzewów, wraz z późniejszą
pielęgnacją. Zostało wykonane także korowanie terenu oraz opalikowanie drzew.
Dzięki realizacji projektu, Centrum zyskało piękniejsze otoczenie budynków
szpitalnych, a Leroy Merlin przyczyniło się do poprawy dobrostanu pacjentów
z regionu.
 W 2001 r. Leroy Merlin wsparło finansowo cele kulturalno-oświatowe Miasta i Gminy
Swarzędz, w tym m.in. następujące organizacje: I Swarzędzką Drużynę Harcerską
im. Tadeusza Kościuszki w Swarzędzu, XX Swarzędzką Drużynę Harcerską
COMMANDO im. 1 S. K. C. w Swarzędzu oraz Rodzinny Dom Dziecka os.
Dąbrowszczaków w Swarzędzu.
 W 2002 r., firma Leroy Merlin przekazała Gminie Swarzędz fundusze na modernizację
dróg na terenie Gminy. Przebudowana została nie tylko konstrukcja i nawierzchnia
uprzednio istniejącej drogi dojazdowej, ale także towarzyszący jej chodnik.
 Zgodnie ze swoim zobowiązaniem wspierania celów sportowych, Leroy Merlin
przekazało w 2013 r. środki finansowe Stowarzyszeniu „Basket Suchy Las”.
Pieniądze przeznaczone zostały na realizację projektu rozwoju koszykówki dzieci
i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las. Za powyższe środki, oraz za środki
publiczne przekazane przez Gminę, Stowarzyszenie organizowało zajęcia dla
dzieci i młodzieży oraz prowadziło 2-ligową drużynę koszykówki męskiej.
 W 2013 r. jako Leroy Merlin Polska zostaliśmy „mecenasem sztuki” dla Opactwa
Benedyktynów w Tyńcu. Opactwu wsparcie ułatwiło zorganizowanie wystawy
„Cluny – sen o tradycji” ilustrującej, jak wiele wniosła francuska tradycja
monastyczna w rozwój kultury i społeczeństwa.
 W 2014 r., Leroy Merlin przekazało środki finansowe na realizację celów Miasta
Jelenia Góra oraz organizacji działających na jej terenie. Część kwoty została
przeznaczona na organizowany przez miasto koncert muzyki filmowej pt.
„Muzyka z serialu Czas Honoru”. Większa część wsparcia została przeznaczona
na doposażenie sal komputerowych oraz informatyzację w następujących
szkołach na terenie Miasta: w szkole podstawowej nr 2, w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
 W 2014 r., wsparliśmy finansowo Gminę Długołęka k. Wrocławia. Środki
przeznaczono na organizację Dni Gminy Długołęka 2014 oraz na wypłacenie
uczniom stypendiów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, w sporcie
oraz działalności artystycznej. Stypendia zostały przekazane uczniom
pochodzącym z terenu Gminy, w roku szkolnym 2013/2014, którzy wytypowani
zostali przez specjalnie powołaną do tego gminną komisję. Następnie
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przekazaliśmy dodatkowe środki, także przeznaczone na stypendia dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Kolejna transza stypendiów została
rozdysponowana w roku szkolnym 2014/2015.

Pracownia warsztatowa w Nowoczesnym Domu Dziecka w Odporyszowie
k. Tarnowa.
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 Pod koniec 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Nowoczesnego Domu
Dziecka w Odporyszowie k. Tarnowa. Kompleks budynków składa się m.in.
z pracowni warsztatowej ufundowanej przez Leroy Merlin Polska. Celem
projektu wykonanego przez Leroy Merlin było stworzenie nowoczesnej
pracowni warsztatowej, która będzie przynależna do Domu Dziecka tak, aby
dzieci od najmłodszych lat szlifowały umiejętności manualne i techniczne. Dla
wychowanków placówki jest to wspaniała możliwość na ciekawe spędzenie
czasu po zajęciach szkolnych, a umiejętności zdobyte w pracowni na pewno
pozytywnie wpłyną na dalsze życie dzieci i zaprocentują w ich przyszłym
życiu zawodowym. Tworząc pracownię w Nowoczesnym Domu Dziecka
w Odporyszowie wspomogliśmy Stowarzyszenie Siemacha zarządzające
ośrodkiem, które zajmuje się wspieraniem dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych, poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej.
 Leroy Merlin angażuje się w różnego rodzaju akcje społeczne. Przykładem
takiego zaangażowania jest zorganizowanie w wybranych sklepach Leroy Merlin
akcji Dzień Dawcy Szpiku we współpracy z Fundacją DKMS Polska, której misją
jest znajdywanie dawców dla każdego pacjenta potrzebującego przeszczepienia
szpiku lub komórek macierzystych. W ciągu 8 lat Fundacja zarejestrowała
w Polsce ponad 1 140 000 potencjalnych Dawców.
 Nasze sklepy posiadają dużą autonomię w zakresie wspierania cennych
lokalnych inicjatyw. Przykładem takiego wsparcia może być działanie sklepów
Leroy Merlin w Rumi i w Gdańsku, które wzięły udział w akcji „Drzewko
za makulaturę”, rozdając sadzonki drzew w zamian za przyniesioną przez
klientów makulaturę. Innym ciekawym przykładem akcji lokalnej jest objęcie
przez Leroy Merlin w Płocku patronatu nad Zespołem Szkół Budowlanych.
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Celem umowy patronackiej jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia
zawodowego, a także umożliwienie uczniom ZSB w Płocku nabycia
umiejętności przydatnych na rynku pracy. Leroy Merlin Płock obejmie swoim
patronatem klasy z innowacją pedagogiczną „Logistyka w budownictwie”,
kształcące młodzież w następujących zawodach: technik budownictwa,
technik urządzeń sanitarnych oraz technik gazownictwa.
 Także centrala Leroy Merlin wykazuje się inicjatywą: wspieramy Praski Ogródek
Sąsiedzki Domu Kultury Praga.
 Leroy Merlin włącza się w życie lokalnych społeczności. Pracownicy naszych
sklepów uczestniczą w wydarzeniach i świętach w swoich okolicach, takich jak
imprezy dzielnicowe, gminne.
 Wykazujemy się wrażliwością na potrzeby naszych klientów i prowadzimy dużo
aktywności w zakresie relacji z naszymi klientami. Przy sklepach działają Rady
Klientów, organizujemy wizyty relacyjne u naszych klientów, obdarowując ich
drobnym upominkiem.
 Jedną z flagowych akcji którą organizujemy są warsztaty dla dzieci pod nazwą
Dzieciaki Sadzeniaki. Cieszą się one niezwykłą popularnością, dotychczas
w zajęciach wzięło udział ponad 80 tys. dzieci z całej Polski. Zorganizowaliśmy
w naszych sklepach już prawie 2300 spotkań, podczas których dzieci
dowiedziały się jak istotna jest rola roślin w ekosystemie i odpowiednie dbanie
o nie dla dobra naszego środowiska.
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 W naszych sklepach organizujemy nie tylko akcję Dzieciaki Sadzeniaki, ale
także wiele innych atrakcyjnych wydarzeń dla dzieci. Warto wspomnieć
o Dniu Dziecka, który rokrocznie obchodzimy w naszych sklepach, ale także
o warsztatach artystycznych z okazji Świąt Wielkanocnych (wzięło w nich udział
ponad 1000 dzieci z całej Polski) lub spotkaniach edukacyjnych skierowanych
do dzieci i rodziców organizowanych z okazji międzynarodowego Dnia Ziemi.
W trakcie Dnia Ziemi, obchodzonego 22 kwietnia, zebraliśmy wspólnie
z uczestnikami tysiące kilogramów makulatury, rozdaliśmy kilkaset sadzonek
drzew, a najmłodsi przy pomocy naszych fachowców posadzili kilkadziesiąt roślin
w miejskich ogrodach zoologicznych.
 Leroy Merlin zadbało o bezpieczeństwo dzieci i o dobre samopoczucie ich
rodziców w trakcie Dnia Dziecka. Ekipy w różnych miastach przygotowały dla
podopiecznych swoich klientów liczne niespodzianki. Jedną z nich jest nowy
projekt Leroy Merlin dedykowany dzieciom „Opaska z telefonem do mamy”.
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Podczas zakupów w sklepie budowlanym nietrudno o chwilę nieuwagi. Dlatego
też w trosce o komfort klientów, od 1 czerwca we wszystkich sklepach Leroy
Merlin dostępne są specjalne opaski na rękę dla najmłodszych, na których rodzic
lub opiekun może zapisać numer kontaktowy. Opaska „znajdź mnie” z numerem
telefonu pomoże szybko skontaktować się z rodzicem, jeżeli pociecha zgubi się
w trakcie zakupów.
 Jesteśmy otwarci na komunikację z naszymi klientami. Niedawno uruchomiliśmy
profil na Facebooku, klienci mają także możliwość kontaktu przez naszą stronę
internetową (formularze e-mail) gdzie czekamy na ich sugestie i wnioski. W wielu
naszych sklepach jest możliwość wyrażenia swojej opinii w formie papierowej,
ponadto udostępniony jest bezpośredni telefon do Dyrektora Sklepu, co
znacznie pomaga rozwiązywać sytuacje konfliktowe jak i przekazywanie sugestii
lub pochwał dla pracowników sklepu.
 Przystosowujemy nasze sklepy i naszą obsługę do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Nasze sklepy charakteryzują się bardzo dobrą dostępnością
dla osób na wózkach lub mających problemy z poruszaniem się. W kilku
naszych sklepach (m.in. w Płocku i Lublin Felicity) stosujemy specjalistyczne
udogodnienia (widny, podnośniki dla wózków i osób mających problemy
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z poruszaniem się), żeby nasi niepełnosprawni klienci mieli pełny dostęp do
całej powierzchni handlowej naszych sklepów. W części naszych sklepów
zorganizowaliśmy szkolenia z języka migowego, stawiając na jak najwyższą
dostępność naszych produktów i usług dla wszystkich naszych klientów.
Powyższe działania to tylko część z wielu akcji przeprowadzonych przez Leroy Merlin
dla dobra społeczności lokalnych.

Chcemy się rozwijać i nadążać za zmieniającym się światem. W związku
z tym postawiliśmy sobie za cel kontynuowanie działań w wyżej wymienionym
obszarze. Oprócz ogólnych kierunków działań, wyznaczyliśmy sobie cele
szczegółowe.

4.2. Akcje prospołeczne Leroy Merlin.
Chcielibyśmy wzmocnić nasze działania w dziedzinie wsparcia społeczności
lokalnych, koordynując i organizując ogólnopolskie akcje prospołeczne
w naszych sklepach. Wierzymy, że najcenniejsze akcje trzeba rozszerzać na
wszystkie sklepy.
 W 2018 r. stworzymy listę ogólnopolskich akcji Leroy Merlin. Wzmocnimy
komunikację w zakresie planowania i organizowania akcji, a także rozszerzymy
zasięg wybranych z nich na wszystkie sklepy Leroy Merlin.

4.3. Wsparcie finansowe Fundacji Leroy
Merlin.
Nasza Fundacja powstała we wrześniu 2012 r. w odpowiedzi na postulaty ekipy
Leroy Merlin w ramach pracy nad nową wizją przedsiębiorstwa w 2011 roku (proces
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nazywał się Horyzont 2020). Realizujemy naszą misję wspierając społeczne inicjatywy
pracownicze. Służy temu Program Grantowy, który organizujemy dwa razy w roku.
 Do października 2018 r. przygotujemy projekt Torba dla Fundacji. Planujemy
upcykling zużywanych w naszych sklepach banerów reklamowych; przerobimy je
na torby zakupowe, które będziemy sprzedawać w naszych sklepach klientom,
a cały dochód przeznaczymy na zasilenie konta Fundacji Leroy Merlin. Damy
drugie życie zużytym banerom, a przy tym wesprzemy nasze prospołeczne
działania!
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5.1. Dobre praktyki, które mają
miejsce w naszej firmie i będą
kontynuowane.
 Kwestie związane z Odpowiedzialnym Rozwojem stanowią postawę naszych
działań. Wszelkie dokumenty strategiczne, zarówna na poziomie ADEO (strategia
CAP 2025), jak i Leroy Merlin Polska opieramy na zasadach odpowiedzialności
wobec pracowników, klientów, społeczności lokalnych, środowiska naturalnego.
 Leroy Merlin ułatwia klientom realizację domów i ogrodów ich marzeń.
Zobowiązaliśmy się, że będziemy poprawiać warunki mieszkaniowe dla
jak największej liczby osób i poprawiać jego warunki wszędzie tam, gdzie
jesteśmy obecni. Naszą ambicją jest ułatwiać życie wszystkim naszym klientom
– mieszkańcom i chronić ich naturalne otoczenie. Leroy Merlin jest firmą
działającą dzięki i dla pracowników, mieszkańców i przyszłych pokoleń.
 Zarządzamy zgodnie z ambicją – dzielimy się Wizją, Władzą, Wiedzą
Zaangażowaniem i Wynikami. Nasi pracownicy uczestniczą w tworzeniu
strategicznych dokumentów określających Wizję firmy.
 Posiadamy własny Kodeks Etyki. Firma Leroy Merlin dokłada wszelkich
starań, aby dochować najwyższych standardów etycznych we wszystkich
obszarach swojej działalności. Etyczne postępowanie stanowi podstawę kultury
korporacyjnej Leroy Merlin i jest oczekiwane od każdego pracownika spółki, bez
względu na jego stanowisko w strukturze firmy. W 2013 roku opracowaliśmy
i wdrożyliśmy Kodeks Etyki Leroy Merlin. Zawarte w Kodeksie zasady etyczne
wspierają pracowników Leroy Merlin w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji
w relacjach ze współpracownikami, partnerami firmy i instytucjami. W Kodeksie
Etyki szczególnie wyróżniono:
– dbałość o pracowników, która przejawia się między innymi w filozofii dzielenia się,
– dbałość o klienta, która opiera się na zasadach szacunku, bezpieczeństwa
klienta w sklepach, polityce sprzedażowej bazującej na uczciwej informacji
o produktach i cenach,
– dbałość o dobrą współpracę z dostawcami.
Przy tworzeniu Kodeksu Etyki istotny udział mieli nasi pracownicy, poprzez pracę
w grupach roboczych ale i poprzez ankiety, w których wyrazili swoją potrzebę
posiadania dostępu do tego rodzaju wsparcia ich codziennej pracy.
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 Wraz z wprowadzeniem Kodeksu Etyki powstała również Komisja ds.
Etyki, która stoi na straży przestrzegania jego zapisów. Jej główne cele to:
przeglądy etyczne, pomaganie współpracownikom w przestrzeganiu Kodeksu
Etyki, reagowanie w przypadku stwierdzenia naruszeń zasad etycznych,
wspieranie i nadzorowanie polityki komunikacyjnej w zakresie wdrażania
i codziennego funkcjonowania Kodeksu Etyki, wdrażanie i udoskonalanie
jednolitych procedur postępowania w przypadku stwierdzenia naruszeń,
inicjowanie zmian w zakresie popularyzacji Kodeksu Etyki i postaw etycznych,
proponowanie zmian w Kodeksie Etyki Leroy Merlin. Każdy pracownik
może kontaktować się z Komisją ds. Etyki w kwestiach budzących jego
wątpliwości.
 Tworzymy firmę, w której za jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy
uznajemy informowanie współpracowników o zakresie ich zadań,
odpowiedzialności, sposobach wykonania zadań oraz o przysługujących
współpracownikowi uprawnieniach. Nasze wzajemne prawa i obowiązki są
zdefiniowane w dostępnym dla każdego Regulaminie Pracy Leroy Merlin Polska.
Opierając się na zaufaniu do współpracowników wierzymy, że każdy z nich
realizuje swoje obowiązki najlepiej, jak potrafi, a także w zgodzie z osobistymi
predyspozycjami.
 Leroy Merlin działa zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i rzetelnie
odprowadza wszystkie wynikające z przepisów prawa polskiego należne podatki
oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
 Leroy Merlin Polska w 2016 roku odprowadziło do budżetu państwa łączną kwotę
417 mln zł, głównie są to podatki VAT (213 mln zł), CIT (52 mln zł), PIT (29 mln zł),
składki ZUS (123 mln zł).
 Tylko w roku 2016 zapłaciliśmy prawie 19 mln zł podatku od nieruchomości.
Przewidywana wysokość podatków od nieruchomości za rok 2017 wyniesie
około 21,5 mln zł.
 Łącznie w ostatnich 5 latach (2012-2016) Leroy Merlin zapłaciło w Polsce prawie
2,15 mld zł podatków, w tym 1,03 mld zł podatku VAT, 322 mln zł podatku
dochodowego CIT oraz 523 mln zł składek ZUS.
 Jako współpracownicy dokładamy wszelkich starań, aby proces tworzenia
dokumentacji finansowo-księgowej przebiegał prawidłowo i był jak najbardziej
rzetelny. Dokumenty tworzymy zawsze terminowo, a zawarte w nich informacje
są zgodne ze stanem faktycznym. Całość dokumentacji, a zwłaszcza dokumenty
finansowe, musi być tworzona w zgodzie z obowiązującymi przepisami
prawnymi i zasadami przyjętymi w Leroy Merlin Polska.
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 W Leroy Merlin przykładamy szczególną uwagę do ochrony wszelkich informacji
na temat klientów oraz pozyskiwania ich tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny
do realizacji projektów i zgodny z obowiązującym prawem. Przełożony nie może
wydawać podwładnym poleceń, których skutkiem mogłoby być naruszenie
bezpieczeństwa danych naszych klientów. Zaufanie, którym jesteśmy obdarzeni,
jest dla nas podstawą rozwijania relacji z naszymi klientami. Klient ma prawo do
otrzymania informacji o poziomie ochrony swoich danych osobowych, sposobie
ich zabezpieczenia oraz możliwości modyfikacji i usuwania.
 Jesteśmy organizacją, która ciągle się doskonali i rozwija. Przygotowujemy
i wdrażamy dokumenty strategiczne, dbamy o ciągły rozwój naszych pracowników
i menedżerów. Unowocześniamy systemy informatyczne, sposoby zarządzania,
obsługę klienta (np. projekt Mobility – wyposażenie wszystkich pracowników Leroy
Merlin Polska w smartfony). Walczymy z biurokracją w naszej firmie, upraszczając
procedury i sposoby działania. Chcemy być prawdziwym liderem na rynku
polskim, tworząc, wspólnie z naszymi klientami, miejsca pierwszego wyboru dla
realizacji potrzeb domu i ogrodu.
 Firma prowadzi aktywną politykę informacyjną wobec mediów. Udziela informacji
na temat prowadzonej działalności, o ile ujawnienie ich nie narusza interesu firmy.
 W Leroy Merlin stawiamy na swobodę wyrażania swoich myśli, swobodę wypowiedzi.
Zarówno nasi klienci, jak i pracownicy, mają możliwość wyrazić swoją opinię za
pomocą różnych narzędzi komunikacyjnych (pudełka na skargi i zażalenia, kontakt
e-mailowy, forum w platformie wewnętrznej dostępne dla współpracowników).
 W Leroy Merlin Polska szanujemy prywatność współpracowników. Firma nie ingeruje
w żaden sposób w zachowanie współpracowników poza miejscem pracy, pod
warunkiem, iż nie ma ono negatywnego wpływu na bezpieczeństwo w miejscu pracy
oraz nie oddziałuje w sposób negatywny na wizerunek Leroy Merlin Polska.
 W Leroy Merlin Polska dokładamy wszelkich starań, aby poprzez przejrzyste,
zrozumiałe procedury oraz transparentną komunikację z współpracownikami
zapobiegać występowaniu działań i postaw dyskryminacyjnych oraz noszących
znamiona nierównego traktowania i mobbingu. Szczególna odpowiedzialność
w tym zakresie spoczywa na kadrze menedżerskiej.
 Nasi menedżerowie zobowiązani są do pracy zgodnie z Kodeksem
Profesjonalnego Menedżera Leroy Merlin Polska, zgodnie z którym, w swojej
działalności zawodowej kierują się normami prawnymi oraz wartościami
stanowiącymi o naszej kulturze organizacyjnej tj.: uczciwością, hojnością,
szacunkiem, prostotą, bliskością, spójnością i ambicją. Stanowią ambasadorów
tych wartości i wzór do naśladowania.
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 Dbamy o rozwój naszej kadry menedżerskiej. W Leroy Merlin wierzymy, że
tylko z odpowiednimi Liderami możemy wypełnić cele, które sobie stawiamy,
oraz osiągnąć sukces . Nasi menedżerowie nie tylko poddawani są cyklicznym
ocenom pracy przez swój zespół, ale także uczestniczą w różnych programach
rozwojach (Program Rozwoju Osobistego, Kongresy Menedżera Leroy Merlin
Polska, Klub Dyrektora).
 Bardzo ważna jest dla nas dobra komunikacja pomiędzy naszą kadrą kierowniczą,
a pozostałymi współpracownikami. Nasi Liderzy są zobowiązani m.in.:
– wyjaśnić współpracownikom wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania
firmy lub, w przypadku braku takiej możliwości, skierować go do odpowiedniej
osoby mogącej udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi,
– stworzyć warunki do wypowiedzi współpracowników,
– na bieżąco przekazywać współpracownikom pełną informację dotyczącą jego
osoby i stanowiska na którym pracuje,
– wyjaśniać wątpliwości dotyczące zmian w przepisach i procedurach
wewnętrznych odnoszące się do stanowiska zajmowanego przez
współpracownika,
– rozdzielać zadania mając na uwadze równomierne zaangażowanie
i wykorzystywanie czasu i umiejętności wszystkich współpracowników,
– współpracować z Dyrektorem ds. Relacji z Klientami i Mieszkańcami oraz
Działem Komunikacji Korporacyjnej w celu budowy sprawnego i efektywnego
przepływu informacji,
– spotykać się regularnie z współpracownikami (spotkania z ekipą
i indywidualne).
 Firma Leroy Merlin Polska przygotowuje swoich współpracowników do
profesjonalnej obsługi klienta zapewniając wszystkim nowo zatrudnionym
współpracownikom szkolenia z zasad profesjonalnej obsługi klienta, które są
regularnie monitorowane i oceniane przez przełożonych. Dbając o satysfakcję
naszych klientów i realizację naszych celów, regularnie przeprowadzamy Badanie
Satysfakcji Klienta oraz Ankietę Tajemniczego Klienta, by następnie na podstawie
wniosków wprowadzić różnego rodzaju rozwiązania odpowiadające potrzebom
naszych klientów.
  Ograniczamy niekonieczne podróże służbowe, przechodząc na nowoczesne
sposoby komunikacji. Ulepszamy nasze systemy wideokonferencyjne, żeby
zachęcić współpracowników do rezygnacji z podróży, co ogranicza ich
wpływ na środowisko (wytwarzanie gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku
węgla).
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  W firmie Leroy Merlin Polska sprzedajemy towary i oferujemy usługi
opierając się na zasadach uczciwości, bazując na rzetelnych informacjach,
zgodnie z prawem oraz w oparciu o wewnętrzne procedury. Kierujemy
się rzetelnością i uczciwością w zakresie reklamy produktów i usług.
Przekazujemy prawdziwe informacje i dotrzymujemy złożonych obietnic.
Wybór produktów do oferty jest podyktowany wyłącznie oczekiwaniami
klientów i naszą wewnętrzną polityką. Jako współpracownicy Leroy Merlin
Polska zobowiązujemy się:
– udzielać naszym klientom pełnych i prawdziwych informacji o produktach,
usługach i działalności firmy, z wyjątkiem informacji podlegających ochronie
danych, stanowiących tajemnice handlowe lub organizacyjne,
– nie nadużywać zaufania, nie wykorzystywać ewentualnej niewiedzy lub braku
doświadczenia klientów.
 Szeroko promujemy rozwiązania energooszczędne do domu. Chcemy zmieniać
oblicze budownictwa w Polsce nie tylko w zakresie podwyższania standardów
ekologicznych naszych sklepów, ale także promować i wspierać klientów w ich
wyborach. Jako firma zamierzamy kłaść coraz większy nacisk na promowanie
na terenie Polski zdrowych i przyjaznych materiałów do budowy i urządzania
domów i ogrodów, nowoczesnych technologii w gospodarstwie domowym,
budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego.
Chcemy się rozwijać i nadążać za zmieniającym się światem. W związku
z tym postawiliśmy sobie za cel kontynuowanie działań w wyżej wymienionym
obszarze. Oprócz ogólnych kierunków działań, wyznaczyliśmy sobie cele
szczegółowe.

5.2. Animacja Kodeksu Etyki.
Chcielibyśmy wzmocnić nasze działania w dziedzinie animacji Kodeksu Etyki w naszej
firmie. Wierzymy, że na dłuższą metę sukces mogą odnieść tylko te firmy, które
działają etycznie. Dlatego też planujemy szereg działań w celu lepszej komunikacji
i edukacji naszych pracowników w tym zakresie.
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 W 2018 r. przeprowadzimy badania i analizy pod kątem znajomości
i zrozumienia naszego Kodeksu Etyki przez naszych pracowników. Następnie,
jeśli okaże się to potrzebne, podejmiemy działania naprawcze.
 Planujemy wzmocnienie komunikacji tematu Etyki w naszej firmie poprzez
wewnętrzną komunikację za pomocą atrakcyjnych mediów (filmiki, gry).
 Chcemy rozszerzyć możliwość spotkania się naszych pracowników
z osobami odpowiedzialnymi za Etykę poprzez regularne dyżury pracowników
działu kadr. Takie podejście pomoże rozwiązywać na bieżąco pojawiające się
problemy i nieścisłości.

5.3. Szkolenia i edukacja
w Odpowiedzialnym Rozwoju
(zarówno pracowników jak
i klientów).
Leroy Merlin stawia na ograniczenie ilości odpadów produkowanych w naszych
sklepach oraz jak największe poddanie ich recyklingowi. Chcemy, żeby nasz
negatywny wpływ na środowisko był jak najmniejszy.
 W perspektywie 1–2 lat planujemy znacząco wzmocnić nasze szkolenia
pod kątem Odpowiedzialnego Rozwoju. Włączymy wiedzę z tej dziedziny
do szkoleń wstępnych. Ponadto chcemy utworzyć funkcję Ambasadorów
Odpowiedzialnego Rozwoju, którzy będą przeprowadzać szkolenia w sklepach
i centrali.
 Planujemy podpisać i wdrożyć Kartę Różnorodności. Chcielibyśmy potwierdzić
nasze zaangażowanie w Odpowiedzialny Rozwój poprzez zdobywanie
certyfikacji niezależnych instytucji działających na tym polu.
 Chcemy zwiększyć dostęp do wiedzy z zakresu Odpowiedzialnego Rozwoju dla
naszych pracowników, poprzez komunikację wewnętrzną.
 Będziemy promować Odpowiedzialny Rozwój za pomocą mediów tradycyjnych
(gazety, ulotki, telewizja) jak i nowych mediów (social media).
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Mamy już w Polsce 57 sklepów oraz sklep internetowy. Rocznie 32 mln klientów
dokonuje zakupów w naszych sklepach.
Dzięki Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, a przede wszystkim dzięki jej
długofalowej realizacji będziemy mogli śmiało spojrzeć w oczy naszym dzieciom
i wnukom ułatwiając im życie w wymarzonych mieszkaniach, domach i ogrodach.
Liczymy na życzliwość osób, które po przeczytaniu naszej Strategii
Odpowiedzialnego Rozwoju będą nadsyłać pomysły na jej wzbogacenie
i aktualizację.
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