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Oferowanie znanych marek taniej każdego dnia.
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W firmie TJX przedsięwzięcia w sferze społecznej 
odpowiedzialności biznesu są zakotwiczone w 
naszej misji oferowania znanych marek taniej 
każdego dnia.   
Od 45 lat nasza misja pozostaje niezachwiana, podobnie jak nasze zobowiązanie do postępowania 
właściwego dla społecznie odpowiedzialnego obywatela biznesowego. Uważamy, że inwestując  
w naszych pracowników oraz społeczności, w których żyjemy, pamiętając o naszym wpływie na  
środowisko i prowadząc naszą działalność w sposób etyczny, dbamy o interesy naszych partnerów, 
jednocześnie równoważąc to, co jest słuszne w naszym modelu off-price. Postrzegamy nasz globalny 
program jako stale ewoluujący i niezmiennie angażujemy się w wywieranie pozytywnego wpływu na  
świat, a nasze wysiłki odzwierciedlają nasze podstawowe wartości: szczerość, uczciwość i traktowanie  
siebie nawzajem z godnością i szacunkiem.



Ernie Herrman
Dyrektor generalny, Prezes 
The TJX Companies, Inc.

Jest dla nas oczywiste,  

że nasze zobowiązanie  

do kontynuowania rozwoju i 

wdrażania sensownych praktyk 

ESG nie traci na istotności. 

Uważamy, że tego właśnie 

oczekują od nas nasi klienci, 

lokalne społeczności czy  nasi 

partnerzy — i tego samego 

żądamy od siebie”.

“
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NASZE GLOBALNE 
FILARY SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
BIZNESOWEJ  

Nasze środowisko pracy 4

Nasze społeczności 10

Zrównoważony rozwój 22

Odpowiedzialne przedsiębiorstwo 34 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę tjx.com/responsibility.
Zwracamy uwagę, że odniesienia do elementów osiągniętych lub zrealizowanych w tej broszurze 
dotyczą roku obrotowego 2022 TJX, który zakończył się 29 stycznia 2022 r., chyba że wskazano inaczej.
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NASZE ŚRODOWISKO PRACY
Nasi pracownicy są sercem naszej działalności.



23 000+
osób od 2017 roku uczestniczyło  

w kursach w ramach globalnego programu  
szkoleń poświęconych przywództwu

/  NAJWAŻNIEJSZE DANE  
ZA ROK OBROTOWY 2022

Informujemy o naszych wysiłkach na 
rzecz uczynienia firmy TJX wspaniałym 
miejscem do pracy w następujących 
czterech obszarach:

/ Rekrutacja

/ Rozwój zawodowy

/ Integracja i różnorodność

/ Dobra kondycja pracowników
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Nasi pracownicy są sercem naszej działalności — dlatego chcemy, aby TJX 
było wspaniałym miejscem pracy, w którym czują się wspierani. Staramy się 
tworzyć miejsce pracy oparte na integracji, w którym pracownicy czują 
się mile widziani, cenieni ze względu na swoją różnorodność w kwestii 
poglądów, pochodzenia i doświadczeń, a także zaangażowani w realizację 
naszej misji, którą jest oferowanie naszym klientom najwyższej znanych 
marek każdego dnia.

63%
stanowisk kierowniczych w sklepach i 

biurach terenowych zostało obsadzonych 
w ramach awansów wewnętrznych1

80%
osób, które w globalnej skali 

prowadzenia naszego biznesu  
otrzymały awans w roku obrotowym 

2022 , to kobiety

Inicjatywy dotyczące  
środowiska pracy
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Z perspektywy globalnego sprzedawcy detalicznego możliwość 
przyciągania, rozwoju i zatrzymywania talentów jest kluczowa 
dla naszego rozwoju. Stosujemy wielopoziomową rekrutację, 
aby dotrzeć do potencjalnych kandydatów. Prowadzimy 
programy rekrutacyjne skoncentrowane na studentach, świeżych 
absolwentach, młodzieży z trudnych środowisk, różnych grupach 
rasowych i etnicznych, personelu wojskowym oraz osobach  
z barierami w zatrudnieniu. Przyciągnięcie talentów to dopiero 
początek. Staramy się szkolić naszych pracowników i zapewniać 
im mentoring, aby wspierać rozwój zawodowy w całej organizacji. 
W naszym podręczniku „Rozwój przywództwa” określono 
kompetencje przywódcze i czynniki kulturowe, które są pomocne 
w wyrażaniu naszych wartości organizacyjnych oraz promowaniu 
konsekwentnego rozwoju przywództwa. Dodatkowo nasz 
globalnym program szkoleń poświęconych przywództwu 
przedstawia naszym pracownikom spójne spojrzenie na rozwój, 
koncentrując się na kompetencjach przywódczych i czynnikach 
kulturowych. 

/  REKRUTACJA, ROZWÓJ  
I ZATRZYMYWANIE PRACOWNIKÓW 



/  AKCEPTOWANIE INTEGRACJI  
I RÓŻNORODNOŚCI 

Umiejętności językowe 
i komunikacyjne

Rola w ramach  
organizacji

Poglądy  
polityczne

Doświadczenia  
zawodowe

Wygląd

Wyznanie

Wykształcenie

Dochód

Wiek

Płeć

Pochodzenie

Sprawność 
umysłowa/fizyczna

Orientacja  
seksualna 

Tożsamość płciowa lub 
sposób jej wyrażania

Narodowość 

Różnorodność  
ma wiele  
odcieni 
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/  REKRUTACJA, ROZWÓJ  
I ZATRZYMYWANIE PRACOWNIKÓW 

W firmie TJX integracja i różnorodność są od wielu lat ważnym elementem naszej 
tożsamości. Postrzegamy różnorodność jako wartość obejmującą wiele aspektów — 
pochodzenie wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, uzdolnienia, doświadczenie, 
wyznanie, perspektywy i inne — i wiemy, że różnorodni pracownicy mogą pomóc nam 
myśleć kreatywnie, zachować elastyczność i, co ważne, wierność naszym wartościom. 
Wzajemne traktowanie się z szacunkiem i godnością jest jedną z naszych podstawowych 
wartości. Nie tolerujemy żadnych form prześladowania czy dyskryminacji. Oczekiwania te 
przedstawiane są wszystkim pracownikom w Globalnym kodeksie postępowania firmy TJX. 

Dokładamy wszelkich starań, aby nadal budować bardziej integracyjne  
i zróżnicowane miejsce pracy, w którym nasi pracownicy czują się mile widziani, 
doceniani i zaangażowani. Zdajemy sobie sprawę, że to praca na lata, a w roku 
obrotowym 2022 zakończyliśmy globalne badanie dotyczące integracji  
i różnorodności wśród naszych pracowników, a jego wyniki wykorzystaliśmy  
przy definiowaniu trzech głównych obszarów, na których skupiamy się  
w naszych pracach dotyczących integracji i różnorodności:

/  Zwiększanie reprezentacji zróżnicowanych pracowników w naszej kuźni talentów

/  Wyposażenie liderów w narzędzia pozwalające na wspieranie różnic  
z zachowaniem świadomości, uczciwości, wrażliwości i przejrzystości

/  Umożliwienie wszystkim pracownikom stosowania włączających zachowań, 
języka i praktyk do naszej wspólnej pracy oraz zrozumienie naszej roli  
i odpowiedzialności w zakresie integracji Na podstawie Koła różnorodności Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa opisanego bardziej 

szczegółowo pod tym linkiem: http://web.jhu.edu/dlc/resources/diversity_wheel/
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naszych pracowników  
na całym świecie to kobiety

77%

osób na stanowiskach kierowniczych 
w ujęciu globalnym to kobiety1

68%

osób na stanowiskach wiceprezesa 
i wyższych to kobiety

47%

osób, którym przyznano awans  
na całym świecie, to kobiety

80%

osób w ujęciu globalnym zajmujących 
stanowiska inne niż kierownicze na  to kobiety

79%

/ NASZ ZRÓŻNICOWANY ZESPÓŁ 



/  DOBRA KONDYCJA 
PRACOWNIKÓW

Wierzymy, że pozytywne i inkluzywne 
warunki pracy nie tylko zachęcają 
naszych pracowników do bycia sobą 
w pełni w pracy, ale również pozwalają 
tworzyć przyjazne środowisko pracy, w 
którym każdy czuje się wspierany na 
różne sposoby,  w tym poprzez programy 
poprawiające dobre samopoczucie 
pracowników. Nasze globalne inicjatywy 
dotyczące dobrej kondycji koncentrują 
się na trzech kluczowych obszarach: 
kondycja fizyczna, finansowa i 
emocjonalna. Chociaż mamy podejście 
globalne, nasze oferty różnią się w 
zależności od wielu czynników. Programy 
te wpisują się w nasze zobowiązanie 
do zaspokajania różnorodnych potrzeb 
naszych pracowników na całym świecie, 
jak również dbania o szczęście i zdrowie 
pracowników.
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NASZE SPOŁECZNOŚCI
Pomagamy budować lepszą przyszłość rodzinom potrzebującym pomocy.



/  NAJWAŻNIEJSZE DANE  
   ZA ROK OBROTOWY 2022

Urzeczywistniamy naszą misję 
wspierania lokalnych społeczności , 
koncentrując nasze działania 
na czterech obszarach wpływu 
społecznego, które według nas są 
kluczowe dla pomocy rodzinom oraz 
dzieciom w osiąganiu sukcesów i 
dobrego rozwoju:

/  Zaspokajanie najważniejszych 
potrzeb życiowych

/  Zapewnianie edukacji i szkoleń

/  Wspieranie badań i opieki dla osób 
z chorobami zagrażającymi życiu

/ Upodmiotowienie kobiet
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Od przeszło czterech dekad nasze głębokie zaangażowanie w dbanie o innych 
pomaga definiować naszą kulturę. Rozciąga się ono poza mury naszych sklepów, 
centrów dystrybucyjnych i biur, a także na nasze lokalne społeczności na całym 
świecie. Część wspólna tych zasad definiuje naszą misję dotyczącą globalnej 
społeczności: Niesiemy pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom i dzieciom 
z lokalnych społeczności, umożliwiając im dostęp do możliwości i zasobów, 
które pozwolą im zbudować lepszą przyszłość.

100 000
przypadków wsparcia dla 
ofiar przemocy domowej

30 milionów USD
przekazane na badania  
zdrowotne oraz opiekę  

nad pacjentami

3 miliony
młodych ludzi otrzymało 

dostęp do możliwości 
edukacyjnych

37 milionów
wydanych posiłków

500 000
noclegów  

w schroniskach

700 000
podarowanych 

produktów

7500
młodych ludzi otrzymało 

możliwości szkoleń  
zawodowych

Obszary wpływu  
społecznego
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/  NASZE WSPARCIE 
OBEJMUJE 
NASTĘPUJĄCE 
INICJATYWY:

• Big Brothers / Big Sisters
• Bottom Line
• Cradles to Crayons
• Greater Boston Food Bank
• Joslin Diabetes Center
• Jumpstart
•  National Domestic Violence  

Hotline (USA)
• The Posse Foundation
• Read to a Child
•  Watford Women’s Centre  

(Europa)*
• YMCA of Greater Boston

• Save the Children
• Feeding America

Darowizny w Europie są dokonywane za pośrednictwem fundacji  
T.K. Maxx and Homesense Foundation.



• Akademia Przyszłości Stowarzyszenia WIOSNA (Polska)
• Cancer Research U.K. (Wielka Brytania)
• Children for a Better World (Niemcy)
• Comic Relief (Wielka Brytania)
• Enable Ireland (Irlandia)
• The Prince’s Trust (Wielka Brytania)
•  Rwenzori Sustainable Trade  

Programme
• Stowarzyszenie WIOSNA (Polska)

• Alice House (Kanada)
• Comic Relief (Wielka Brytania) 
• Dress for Success (Kanada)
• Enable Ireland (Irlandia)
• Feeding America (USA)
• Indspire (Kanada)
• Petites-Mains (Kanada)
•  St. Jude Children’s Research  

Hospital (USA)
• The Prince’s Trust (Wielka Brytania)
•  Women in Need Society  

(Kanada)
•  Woodgreen’s Homeward  

Bound (Kanada)
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/  NASZE WSPARCIE 
OBEJMUJE 
NASTĘPUJĄCE 
INICJATYWY:

• Big Brothers / Big Sisters
• Bottom Line
• Cradles to Crayons
• Greater Boston Food Bank
• Joslin Diabetes Center
• Jumpstart
•  National Domestic Violence  

Hotline (USA)
• The Posse Foundation
• Read to a Child
•  Watford Women’s Centre  

(Europa)*
• YMCA of Greater Boston

• Save the Children
• Feeding America

• Alzheimer’s Association (USA) 
• Feeding America (USA)
• Dress for Success (Kanada)
• Indspire (Kanada)
• JDRF (USA)
• St. Jude Children’s Research Hospital (USA)
• Women in Need Society (Kanada)
• Woodgreen’s Homeward Bound (Kanada)

• Dana-Farber Cancer Institute
• Feeding America
• St. Jude Children’s Research Hospital

• Feeding America
• KABOOM!
• National Park Foundation

• Alice House 
• Dress for Success
• Indspire
• Petites-Mains
• Women in Need Society
• Woodgreen’s Homeward Bound
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W naszych społecznościach na całym świecie są rodziny, które 
mają problemy z zaspakajaniem swoich podstawowych potrzeb 
życiowych. Rozumiemy znaczenie ciepłego posiłku, czystych 
ubrań oraz bezpiecznego miejsca na nocleg oraz to, jaki wpływ 
rzeczy te wywierają na rodziny. Energicznie wspieramy organizacje 
charytatywne, które pomagają zaspokoić te najważniejsze, 
podstawowe potrzeby zagrożonych rodzin. 

Pomoc w wyżywieniu Ameryki
Od 2015 roku nasze sieci detaliczne w USA łączą siły w każdym 
okresie Święta Dziękczynienia w ramach kampanii zbierania 
funduszy w sklepach na rzecz wspierania rodzin potrzebujących 

pomocy żywnościowej w czasie świąt. W roku obrotowym 2022, 
w ramach tej kampanii, fundusze z naszej amerykańskiej fundacji 
i darowizny od klientów zostały przekazane organizacji Feeding 
America do podziału między 200 banków żywności. Przełożyło  
się to na mniej więcej 25 milionów posiłków wydanych 
potrzebującym, według organizacji Feeding America. Sieci  
T.J. Maxx, Marshalls i HomeGoods nadal wspierały organizację  
Feeding America przez cały okres świąteczny w ramach kampanii 
Snowball Fight Against Hunger na TikToku. Każdy post w mediach 
społecznościowych wspierający kampanię pomógł zapewnić 
równowartość 10 posiłków.

/ ZASPOKAJANIE POTRZEB ŻYCIOWYCH 



„Przeszedł długą drogę w edukacji, 
ale też nauczył się lepiej uczestniczyć, 
dogadywać i pomagać innym. Bez 
dodatkowej pomocy ze strony Save  
the Children zapewne nadal byłby 
daleko w tyle”. 

Sandi, matka uczestnika akcji organizacji Save the Children

/ ZAPEWNIANIE EDUKACJI I SZKOLEŃ 
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/ ZASPOKAJANIE POTRZEB ŻYCIOWYCH 

TJX angażuje się w pomoc młodzieży z trudnych środowisk oraz 
wymagającej pomocy w odblokowywaniu szans edukacyjnych, 
pomagając im w osiąganiu ich pełnego potencjału. Od lat nasze 
wsparcie skoncentrowane jest na programach podnoszenia 
jakości i pozaszkolnych, które zapewniają umiejętności, zasoby 
i szanse pozwalające na odniesienie sukcesu w szkole i pracy. 
W roku obrotowym 2022 współpracowaliśmy z różnymi 
organizacjami i finansowaliśmy edukację oraz szkolenia 
zawodowe, które objęły ponad 3 miliony młodych ludzi.

Pomoc młodemu pokoleniu:  
partnerstwo T.J. Maxx i organizacji Save the Children 

Od roku 1984 firma T.J. Maxx z dumą wspiera programy 
organizacji Save the Children w USA, aby pomagać  
w poprawianiu jakości życia dzieci i rodzin w potrzebie  
poprzez wczesną edukację, naukę umiejętności czytania  
i pisania oraz programy zdrowotne. 



/ WSPARCIE BADAŃ I OPIEKI NAD PACJENTAMI 

Kluczowym elementem naszej misji dotyczącej społeczności 
lokalnych jest wspieranie organizacji świadczących usługi dla 
rodzin i dzieci dotkniętych chorobami zagrażającymi życiu, w 
tym finansowanie organizacji, których misją jest przyśpieszanie 
postępów w leczeniu i opiece. Nasi pracownicy, klienci  
i ich rodziny często mają do czynienia w życiu prywatnym 
z kwestiami zdrowotnymi, na których skupiają się nasze 
programy, i chętnie uczestniczą w aktywnościach w ramach 
wolontariatu oraz dołączają do zbiórek funduszy dla osób  
z takimi problemami oraz ich rodzin. Na przykład od wielu lat 
nasi pracownicy firm Marshalls (USA), HomeGoods, Homesense 
(USA), T.K. Maxx (Wielka Brytania) oraz Homesense (Wielka 
Brytania) z dumą wspierają takie organizacje jak Alzheimer’s 
Association, JDRF, St. Jude Children’s Research Hospital, Dana-
Farber Cancer Institute, Cancer Research U.K. for Children  
and Young People oraz Comic Relief.

Oddaj odzież na cele dobroczynne
W ciągu przeszło ostatnich 15 lat klienci i pracownicy T.K. Maxx 
zebrali ponad 54 miliony dolarów na rzecz organizacji Cancer 
Research U.K. for Children and Young People oraz ponad 4,3 

miliona dolarów na rzecz organizacji Enable Ireland, w tym 
ponad 1,7 miliona toreb z odzieżą i artykułami wyposażenia 
domu na coroczną kampanię Give Up Clothes for Good. Dzięki 
tym partnerstwom wspieramy walkę z rakiem wśród dzieci 
poprzez badania, prewencję i leczenie na terenie Wielkiej 
Brytanii oraz wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami w 
Irlandii. Obecnie firma T.K. Maxx jest największym biznesowym 
ofiarodawcą dla organizacji Cancer Research U.K.

16.
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/ UPODMIOTOWIENIE KOBIET 
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TJX od dawna współpracuje z organizacjami zaangażowanymi 
w pomaganie kobietom. Nasze wsparcie obejmuje programy 
zapewniające usługi dla osób uciekających przed przemocą 
domową, a także inne programy oferujące materiały edukacyjne, 
szkoleniowe i dotyczące zatrudnienia. Od ponad 25 lat firma TJX 
wspiera programy oferujące zasoby ofiarom przemocy domowej 
w Stanach Zjednoczonych. W 2009 roku współpracowaliśmy 
z infolinią National Domestic Violence Hotline, przyznając im 
pierwszy grant od naszej fundacji, a współpraca ta trwa do dziś. 
Infolinia jest bezpłatną, całodobową linią pomocy, która każdego 
roku służy jako narzędzie bezpieczeństwa dla setek tysięcy osób 
dotkniętych przemocą domową. W Kanadzie w roku obrotowym 
2022 rozpoczęliśmy nowe partnerstwo z organizacją Alice House, 

która zapewnia kobietom możliwość budowania życia wolnego 
od przemocy ze strony partnera życiowego, oferując bezpieczne 
mieszkania zastępcze, doradztwo i usługi wsparcia.

Find Your Stride: Pomagamy kobietom rozkwitać 
Z myślą o wsparciu kobiet potrzebujących pomocy w osiąganiu 
niezależności finansowej TJX Canada prowadzi program 
Find Your Stride, współpracując z Dress for Success Canada, 
WoodGreen’s Homeward Bound Program oraz Women in 
Need Society i Petites-Mains. Organizacje te wspierają kobiety 
i rodziny, pomagając im zaspakajać podstawowe potrzeby 
oraz zapewniając dostęp do różnych usług, w tym szkoleń 
zawodowych, edukacji czy pomocy w znalezieniu pracy.
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/  WIERZYMY W RÓWNOŚĆ 
RASOWĄ I ZAPEWNIANIE 
SZANS

/  FILANTROPIA 
KORPORACYJNA

Nasze fundacje w USA, Kanadzie i Europie z dumą 
wspierają liczne organizacje — od krajowych 
organizacji charytatywnych, z którymi współpracują 
nasi partnerzy z łańcucha dostaw, po lokalne 
organizacje rekomendowane przez pracowników.
Co więcej wspieramy społeczności w obliczu 
niespodziewanych katastrof. Od ponad 25 lat hojnie 
wspieramy oddziały Czerwonego Krzyża na całym 

świecie, a także inne 
organizacje charytatywne, 
które pomagają lokalnym 
społecznościom 
w odbudowie po 
niszczycielskich 
katastrofach. 

W roku 2020 przeznaczyliśmy dodatkowe 10 milionów USD  
na finansowanie — przekazane w ciągu dwóch lat, aby zapewnić 
bardziej bezpośrednie wsparcie dla czarnych społeczności  
i innych mniejszości etnicznych. Mieliśmy przyjemność poszerzyć 
istniejące i utworzyć nowe partnerstwa z organizacjami w USA, 
Kanadzie, Europie i Australii. Współpracowaliśmy bezpośrednio 
z organizacjami, aby poznać ich potrzeby i wspólnie ustalić, 
jak skierować fundusze na wsparcie konkretnych projektów 
i programów. Dzięki współpracy z tymi organizacjami 
poszerzyliśmy nasze metody wspierania potrzeb społeczności, 
w których prowadzimy działalność. Pracujemy również nad 
poszukiwaniem możliwości, które pozwolą nam reagować 
na bieżące potrzeby społeczne i sprawy, które są zgodne z 
naszymi obszarami wpływu społecznego oraz globalną misją 
dotyczącą społeczności lokalnych. Nadal jesteśmy zaangażowani 
we wspieranie integracji i różnorodności oraz zwiększonego 
dostępu do możliwości dla wszystkich.

19.



/  ZOBOWIĄZANIE  
DO WSPIERANIA UKRAINY

20.

Jednoczymy się z firmami na całym świecie  
w potępieniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.  
Aby wesprzeć działania niosące pomoc 
humanitarną ludziom dotkniętym wojną, 
przekazaliśmy darowizny licznym organizacjom  
za pośrednictwem naszych fundacji charytatywnych, 
zarówno w USA, jak i za granicą, w tym: Polski 
Czerwony Krzyż, Amerykański Czerwony Krzyż, 
Save the Children, World Central Kitchen, The 
British Red Cross Emergency Appeal oraz Ukraine 
Humanitarian Crisis Appeal Kanadyjskiego 
Czerwonego Krzyża. Ponadto w sklepach na 
całym świecie rozpoczęliśmy kampanię zbierania 
funduszy na rzecz wsparcia osób dotkniętych 
wojną w Ukrainie.
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/ PRACOWNICY NA CAŁYM ŚWIECIE WSPIERAJĄ NASZE CELE  

      

21.

PRACOWNICY NASZYCH 
SKLEPÓW, CENTRÓW 

OPERACYJNYCH ORAZ BIUR 
W CAŁEJ EUROPIE   

wskazali bliskie sobie 
organizacje charytatywne do 
wsparcia za pośrednictwem 
funduszu Community Fund 
będącego częścią fundacji 
T.K. Maxx and Homesense 

Foundation. W roku obrotowym 
2022 zatwierdzono ponad 

1600 wskazanych organizacji 
charytatywnych.

PRACOWNICY Z KANADY
z całej firmy zorganizowali 

różne sesje szkoleniowe 
online, aby wesprzeć 

wysiłki naszych partnerów 
społecznościowych w ramach 

inicjatywy Find Your Stride 
TJX Canada.  

NASZA GRUPA  
LOSS PREVENTION  

kieruje uczestnictwem 
naszych pracowników  

w terenie w pochodach 
Making Strides Against 

Breast Cancer każdej jesieni, 
w których 63 zespoły z 

całego kraju biorą udział 
w wirtualnych pochodach, 
aby wspomagać zbieranie 

funduszy na badania 
nad rakiem piersi w roku 

obrotowym 2022.

OD PONAD 20 LAT 
PRACOWNICY TJX W USA 

popierają United Way.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Odpowiedzialność za środowisko. Korzyść dla firmy.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

/   NAJWAŻNIEJSZE DANE  
ZA ROK OBROTOWY 2022

W ramach naszych globalnych przedsięwzięć 
dążymy do następujących celów:

/  Osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto w naszej 
działalności do 2040 r.

/  Wykorzystanie 100% energii 
odnawialnej w naszej działalności 
do 2030 r.

/  Odzyskiwanie 85% odpadów 
operacyjnych ze składowisk  
do 2027 r.

/  Do 2030 roku 100% opakowań 
produktów opracowanych przez 
nasz firmowy zespół projektowy 
ma nadawać się do ponownego 
wykorzystania, recyklingu lub 
zawierać materiały przyjazne 
środowisku.

Firma TJX jest zaangażowana w inicjatywy, które są odpowiedzialne 
ekologicznie, a także korzystne dla nas. Nasz globalny program 
zrównoważonego ekologicznie rozwoju obejmuje szerokie spektrum 
inicjatyw, które mają na celu zmniejszenie wpływu na środowisko naszej 
działalności, a także niektórych produktów i opakowań. Strategię i cele 
naszego programu koncentrujemy w trzech obszarach: klimat i energia, 
gospodarka odpadami oraz odpowiedzialne zaopatrzenie. 

A-
ocena uzyskana w audycie CDP 2021  

Climate Change Questionnaire

28%
bezwzględnego zmniejszenia globalnej emisji 

gazów cieplarnianych (GHG) z naszej działalności 
bezpośredniej od roku obrotowego 2017  

(cel został osiągnięty w 50%)

25%
energii elektrycznej w naszej globalnej 
działalności bezpośredniej pochodziło  

z odnawialnych źródeł energii

67%
globalnych odpadów operacyjnych 

odzyskanych ze składowisk 

23.

Globalne cele

CO2
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/ KLUCZOWY OBSZAR SKUPIENIA: 
 KLIMAT I ENERGIA

Nasze podejście do zarządzania skutkami klimatycznymi własnej działalności 
wykorzystuje wytyczne branżowe, badania i modele, które są zgodne z 
wytycznymi Porozumienia Paryskiego ONZ i zbieżne ze ścieżką wzrostu 
emisji mającą na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia 
Celsjusza. We wszystkich naszych globalnych działaniach biznesowych 
staramy się mierzyć i łagodzić nasz wpływ na klimat, a także zarządzać nim. 
W kwietniu 2022 roku ogłosiliśmy poszerzone zobowiązania do zmniejszenia 
wpływu na klimat naszej działalności bezpośredniej, czyli naszych sklepów, 
biur domowych, centrów dystrybucyjnych (lub operacyjnych) oraz 
niektórych pojazdów. Nasze globalne cele są następujące: 

Do roku 2030:
/  Oczekujemy osiągnięcia 55% bezwzględnej redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (GHG) z naszej działalności bezpośredniej (zakres 1  
i zakres 2) do roku obrotowego 2030 (w stosunku do poziomu  
bazowego z roku obrotowego 2017)

/  Zamierzamy pozyskiwać energię w 100% ze źródeł odnawialnych2  
w naszej działalności 

Do roku 2040:
/  Mamy cel osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto  

w naszej działalności (zakres 1 i zakres 2)

CEL OPARTY NA PODSTAWACH NAUKOWYCH
Firma TJX osiągnęła 28% redukcji bezwzględnej emisji gazów 
cieplarnianych w okresie od roku obrotowego 2017 do roku 
obrotowego 2022 i jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu  
55% redukcji do roku obrotowego 2030.

*  Zanotowaliśmy 7,1% wzrostu naszych absolutnych rynkowych emisji gazów cieplarnianych 
w roku obrotowym 2022 w stosunku do w roku obrotowego 2021 ze względu na powrót do 
normalnej działalności po tym, jak tymczasowe zamknięcia sklepów związane z COVID-19 
zmniejszyły nasze emisje gazów cieplarnianych w roku obrotowym 2021.
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REDUKCJA EMISJI:  
W NASZEJ DZIAŁALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ

Pracując nad osiągnięciem celu zerowej emisji netto, zidentyfikowaliśmy 
strategie i taktyki redukcji emisji, które mogłyby zmniejszyć nasze 
emisje z zakresu 1 i zakresu 2 zgodnie z naszym zobowiązaniem. Są 
to m.in. następujące inicjatyw: planujemy przyśpieszenie inwestycji w 
pewne energooszczędne technologie, takie jak HVAC i oświetlenie LED; 
zamierzamy monitorować rozwój i wdrażanie pojazdów napędzanych 
paliwami alternatywnymi/elektrycznych oraz technologii HVAC (takich 
jak pompy ciepła); a także planujemy zwiększyć pozyskiwanie energii 
odnawialnej w ramach naszej globalnej działalności. Zespoły operacyjne 
w każdym z naszych regionów geograficznych aktywnie pracują nad 
tymi strategiami i taktykami, a także nad zarządzaniem zużyciem i 
kosztami energii, analizą i poprawą naszych wyników operacyjnych oraz 
testowaniem, ustalaniem priorytetów i wdrażaniem energooszczędnych 
technologii w obiektach i pojazdach, z których korzystamy. Dodatkowo, 
pozyskujemy energię niskoemisyjną i odnawialną, aby jeszcze 
bardziej ograniczać nasze emisje gazów cieplarnianych związane ze 
zużyciem energii elektrycznej. W niektórych regionach geograficznych 
wykorzystujemy równoważenie emisji dwutlenku węgla3 w celu 
zrównoważenia emisji wynikających z naszej bezpośredniej  
działalności i podróży służbowych.

CO2



BUDYNKI Z CERTYFIKATEM  
LEED OR BREEAM4

BUDYNKI PRZYJAZNE  
ŚRODOWISKU

INSTALACJE  
SOLARNE5

ENERGIA ODNAWIALNA LUB PRODUKCJA 
BEZ EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

• Phoenix, Arizona, USA
• Jefferson, Georgia, USA  
• Marlborough, Massachusetts, USA
• Las Vegas, Nevada, USA 
• New Albany, Ohio, USA
• Mississauga, Ontario, Kanada
• Wakefield, Wielka Brytania
• Watford, Wielka Brytania

• Delta, Kolumbia Brytyjska, 
 Kanada
• Bergheim, Niemcy      
• Wrocław, Polska
• Wakefield, Wielka Brytania
• Watford, Wielka Brytania

• Phoenix, Arizona, USA
• Tucson, Arizona, USA
• Dublin, Kalifornia, USA
• Petaluma, Kalifornia, USA               
• Paso Robles, Kalifornia, USA                                
• Torrance, Kalifornia, USA 
• Bristol, Connecticut, USA
• Bloomfield, Connecticut, USA
• New London, Connecticut, USA 
• Norwell, Massachusetts, USA
• Worcester, Massachusetts, USA
• Las Vegas, Nevada, USA
• Bridgewater, New Jersey, USA                                
• Edgewater, New Jersey, USA                                
• Holmdel, New Jersey, USA        
• Lawrenceville, New Jersey, USA                            
• New Brunswick, New Jersey, USA  
• North Bergen, New Jersey, USA                                                         
• Secaucus, New Jersey, USA        
• Westbury, Nowy Jork, USA 

• Kalifornia, USA
• Connecticut, USA
• Delaware, USA
• Illinois, USA
• Maine, USA
• Maryland, USA
• Massachusetts, USA
• New Jersey, USA
• Nowy Jork, USA
• Ohio, USA
• Pensylwania, USA
• Rhode Island, USA
• Teksas, USA
• Wirginia, USA
• Dystrykt Kolumbii, USA 
• Alberta, Kanada
• Nowa Szkocja, Kanada
• Saskatchewan, Kanada
•  Irlandia Północna, Wielka Brytania
• Irlandia

Ekologiczne budownictwo

26.



REDUKCJA EMISJI: W NASZYM ŁAŃCUCHU DOSTARCZANIA ZNANYCH MAREK TANIEJ

Zawsze skupialiśmy się na wpływie na klimat naszej działalności bezpośredniej, gdzie mamy największą kontrolę nad zużyciem  
energii i paliw w naszych obiektach (zakres 1 i zakres 2). Dodatkowo zaczęliśmy oceniać, w jaki sposób nasze zobowiązanie do redukcji 
emisji w zakresie 1 i zakresie 2 można poszerzyć również na niektóre źródła emisji z zakresu 3. Poprzez ogólny przegląd wszystkich 
15 kategorii emisji z zakresu 3 zaczęliśmy zdobywać wstępną wiedzę i tym, które z tych kategorii emisji z zakresu 3 są istotne dla 
naszej działalności. Czynimy również postępy w gromadzeniu publicznie dostępnych informacji o strategiach klimatycznych, celach 
redukcyjnych i danych dotyczących emisji u niektórych z naszych największych kontrahentów. Wysiłki te powinny nam pomóc  
w ocenie naszej zdolności do gromadzenia danych i mierzenia określonych źródeł emisji z kategorii zakresu 3.

Transport i paliwa

Nasze zespoły logistyczne na całym świecie poszukują strategii i rozwiązań technologicznych, które mogą nam pomóc zwiększyć 
wydajność naszych działań logistycznych i transportowych oraz zmniejszyć zużycie paliw w transporcie naszych towarów w całej 
sieci dystrybucji. Do przykładów należą: oprogramowanie do modelowania, zwiększenie wykorzystania przestrzeni przyczep  
i testowanie nowych rozwiązań w dziedzinie paliw alternatywnych.

27.
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/  KLUCZOWY OBSZAR SKUPIENIA:  
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Zespoły w całej naszej firmie pracują nad wdrażaniem oszczędnych strategii i procesów  
gospodarowania różnymi rodzajami odpadów generowanych w ramach naszej działalności operacyjnej. 
Koncentrujemy się na eliminowaniu odpadów operacyjnych, tam, gdzie jest to możliwe, oraz maksymalizacji 
ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów w naszych sklepach, centrach dystrybucyjnych i firmowych 
biurach. Te wysiłki wspierają nasz globalny cel prac polegający na odzyskiwaniu 85% odpadów operacyjnych 
ze składowisk do 2027 roku. 

Nasze globalne podejście do gospodarowania odpadami operacyjnymi obejmuje działania mające następujące cele: 

/  Maksymalizacja ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów operacyjnych, z których większość stanowią 
pudła tekturowe od dostawców. 

/  Współpraca z naszymi odbiorcami odpadów i kontrahentami w zakresie rozwiązań, które poprawiają naszą 
zdolność do odzyskiwania operacyjnych materiałów odpadowych ze składowisk.

/  Aktualizacja i poprawa komunikacji w sprawach procedur sortowania i recyklingu w niektórych sklepach.

/ Eliminowanie i zmniejszenie skali wykorzystywania plastików jednorazowego użytku w działalności operacyjnej.

/  Badanie możliwości rozszerzenia programu odzyskiwania i ponownego wykorzystywania towaru  
na niektórych obszarach.

Kanada

88%
USA

61%
Europa

97%
Australia

61%
Świat

67%

WIELKOŚCI ODZYSKIWANIA ODPADÓW W ROKU OBROTOWYM 2022
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MAKSYMALIZACJA PONOWNEGO WYKORZYSTANIA  
I RECYKLINGU

W naszej globalnej działalności mamy wiele programów, które wspierają nasze 
wysiłki w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów operacyjnych 
w naszych sklepach, centrach dystrybucyjnych i biurach domowych. Na przykład 
we wszystkich regionach geograficznych wprowadzono programy recyklingu 
dotyczące popularnych artykułów, takich jak karton, plastik, papier, aluminium  
i szkło. Pracujemy nad udoskonaleniem naszych programów i znalezieniem nowych 
sposobów na recykling innych artykułów, takich jak styropian. Nasze działania 
dotyczą m.in. naszych ośrodków odzyskiwania i recyklingu zasobów (Asset 
Recovery Recycling Centers, ARRC).



NASZE OŚRODKI ODZYSKIWANIA  
I RECYKLINGU ZASOBÓW (ASSET RECOVERY  
AND RECYCLING CENTERS, ARRC)

30.

W USA 26 ośrodków ARRC znajduje się w naszych centrach 
usługowych i do tej pory służyło jako centralne miejsca przeznaczenia 
regionalnych materiałów sklepowych nadających się do recyklingu 
lub ponownego wykorzystania. Wybrane sklepy wysyłają zużytą 
tekturę falistą, plastik, nadmiarowe wieszaki, wyposażenie sklepów, 
gabloty, nieużywane pudełka i inne materiały do lokalnego ośrodka 
ARRC, gdzie przedmioty są przetwarzane w celu ponownego 
wykorzystania w innych sklepach lub poddawane recyklingowi. 
Przez lata elastyczność organizacji ośrodków ARRC umożliwiła 
nam testowanie nowych programów, w miarę jak staramy się 
zwiększać liczbę rodzajów materiałów, które można włączyć do 
strumienia recyklingu. Ponieważ nasi globalni partnerzy zajmujący 
się odpadami określili polistyren (styropian) jako kluczowy przedmiot 
zainteresowania, wykorzystaliśmy ośrodki ARRC do pilotażowych 
strategii poprawy gospodarowania i recyklingu polistyrenowych 
materiałów opakowaniowych. Dzięki tego rodzaju wysiłkom i wielu 
innym przedsięwzięciom, według naszych szacunków, ośrodki  
ARRC pomogły odzyskać ponad 378 000 ton odpadów ze składowisk 
od roku obrotowego 2017. W Europie ARRC działa jako centrum 
ponownego wykorzystania zasobów, które nie są obecnie wymagane 
w określonych sklepach i spełniają potrzeby innych sklepów  
w zakresie wyposażenia.
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ZMNIEJSZENIE ILOŚCI PLASTIKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 

Podejmujemy regionalne wysiłki na rzecz wyeliminowania jednorazowego plastiku z naszych działań i współpracujemy z naszymi 
dostawcami nad zmniejszaniem jego ilości. Pracujemy również nad wyeliminowaniem PCV z opakowań niektórych modeli narzut  
na łóżka, łatwych w pielęgnacji cerat stołowych, siedzisk i poduszek do siedzenia pod gołym niebem, które są opracowywane 
przez nasz zespół projektowy do 2025 roku. Ponadto firma TJX należy do prowadzonego przez Closed Loop Partners konsorcjum 
Consortium to Reinvent the Retail Bag, stawiającego sobie za cel wymyślenie na nowo toreb na zakupy. Staramy się identyfikować, 
testować i wdrażać wykonalne projekty i modele unowocześnienia obecnie wykorzystywanych toreb na zakupy tak, aby lepiej 
wpisywały się w ideę zrównoważonego rozwoju. W roku obrotowym 2021 wyeliminowaliśmy ze wszystkich naszych sklepów w 
Europie. W Kanadzie jednorazowe torby plastikowe  zniknęły z 18 sklepów w roku obrotowym 2022 w ramach stopniowej metody  
ich wyeliminowania z wszystkich sklepów w tym kraju do lutego 2023 roku.

PROGRAMY ODZYSKIWANIA I PONOWNEGO WYKORZYSTANIA TOWARÓW ORAZ PRODUKTÓW

Zdajemy sobie sprawę z problemów środowiskowych, jakie stwarzają odpady tekstylne, i nieustannie badamy, w jaki sposób możemy 
przyczynić się do powstania skalowalnych rozwiązań wspierających gospodarkę bardziej zbliżoną do obiegu zamkniętego. Na przykład  
w niektórych częściach Kanady, Wielkiej Brytanii i Irlandii prowadzimy programy wspierające ponowne wykorzystanie odzieży, akcesoriów, 
butów, artykułów gospodarstwa domowego i itd. W Kanadzie współpracujemy z organizacją Brands for Canada w naszych centrach 
dystrybucyjnych, aby zapewnić drugie życie produktom poprzez przekazywanie niesprzedanej odzieży, środków higieny osobistej  
i artykułów gospodarstwa domowego osobom potrzebującym za pośrednictwem zaufanych instytucji pomocy społecznej i szkół.

W Wielkiej Brytanii i Irlandii pracownicy i klienci firmy T.K. Maxx mogą przez cały rok ddawać ubrania, akcesoria i artykuły gospodarstwa 
domowego recyklingowi w sklepie w ramach naszej inicjatywy „Give up Clothes for Good”. Więcej szczegółów na temat naszych działań 
można znaleźć na stronie 16.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu, w tym zrównoważony 
rozwój, jest ważna zarówno dla obecnych, jak i przyszłych 
pracowników, i wierzymy, że im więcej współpracujemy  
w obrębie naszej organizacji, tym lepsze będą nasze programy. 

W firmie TJX pracownicy zachęcani są do myślenia przy 
podejmowaniu decyzji operacyjnych o tym, jak potencjalnie 
zminimalizować wpływ na środowisko — informujemy ich  
o tym w naszym Globalnym kodeksie postępowania TJX.

/  OGRANICZANIE NASZEGO 
WPŁYWU ZACZYNA SIĘ OD 
PRACOWNIKÓW
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Zielone IT to inicjatywa, w ramach której skupiamy się na zarządzaniu posiadanymi zasobami technologicznymi i wykorzystywaniu  
ich w sposób, który zmniejszy wpływ globalnego działu IT TJX na środowisko. Komitet ds. Zielonego IT skupia swoją pracę wokół tych 
ważnych dla środowiska obszarów, które są kluczowe dla całej firmy TJX. 

Najnowsze inicjatywy dotyczą takich kwestii jak: 

/ ZIELONE IT

KLIMAT 
Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych mających 
związek z wykorzystywaniem 
technologii poprzez optymalizację 
wykorzystania naszych centrów 
danych i usług chmurowych. 

ENERGIA 
Ograniczenie zużycia  
energii poprzez pozyskiwanie 
energooszczędnych urządzeń  
i oprogramowania.

ODPADY 
Dążymy do odpowiedzialnego gospodarowania 
zepsutym lub niepotrzebnym sprzętem i 
akcesoriami poprzez wysiłki na rzecz identyfikacji 
nowych sposobów i/lub partnerstw, które mogą 
prowadzić do zwiększenia bezpiecznego i 
pewnego recyklingu lub zmniejszenie  
ilości odpadów technologicznych.



ODPOWIEDZIALNE 
PRZEDSIĘBIORSTWO

Oferowanie światu realnej wartości.



/  NAJWAŻNIEJSZE DANE

W firmie TJX odpowiedzialne  
działanie obejmuje koncentrację  
na następujących obszarach:

/ Doskonałość w zarządzaniu

/  Globalna zgodność z zasadami 
społecznymi

/ Współpraca z partnerami

ODPOWIEDZIALNE 
PRZEDSIĘBIORSTWO

35.

Jako globalny lider sprzedaży oraz firma z listy Fortune 500, rozumiemy 
znaczenie działania w sposób etyczny i odpowiedzialnego pozyskiwania 
zasobów. Nasze działania biznesowe i interakcje są oparte na 
kultywowanych od lat wartościach, takich jak uczciwość, szczerość i 
traktowanie innych z godnością i szacunkiem. Nasze globalne kodeksy 
postępowania przedstawiają standardy, których oczekujemy od naszych 
pracowników, kadry zarządzającej, członków zarządu oraz dostawców.

82%
członków zarządu to osoby 

niezależne według stanu  
na czerwiec 2022

Ponad 2400
audytów przeprowadzonych przez TJX oraz 
audytorów zewnętrznych bądź przyjętych 

z uznanych źródeł zewnętrznych w roku 
obrotowym 2022

Inicjatywy w zakresie  
odpowiedzialnego biznesu

64%
członków zarządu to kobiety  

i/lub osoby identyfikujące 
się jako przedstawiciele grup 

niedoreprezentowanych  
według stanu na czerwiec 2022 r.
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Uważamy, że nasz zarząd powinien składać się z wysoce 
zaangażowanych dyrektorów, a umiejętności i doświadczenie 
członków zarządu powinny być dostosowane do zmieniających 
się potrzeb firmy w obecnych i przyszłych warunkach 
biznesowych. Ponadto staramy się, aby zarząd reprezentował 

różnorodność środowisk i doświadczeń, również pod względem 
płci i rasy/pochodzenia etnicznego, a także odzwierciedlał 
spektrum talentów, wieku, umiejętności, punktów widzenia, 
doświadczeń zawodowych, regionów geograficznych  
i wykształcenia. 

/  NASZ ZARZĄD:  
ZRÓŻNICOWANY, DOŚWIADCZONY, ZAANGAŻOWANY 
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Wierzymy w znaczenie odpowiedzialnego i etycznego 
pozyskiwania zasobów w naszym łańcuchu dostaw. Bardzo 
cenimy sobie relacje z naszymi kontrahentami, które są oparte 
na fundamentach uczciwości, zaufania i etycznych praktyk 
biznesowych. Wierzymy, że te relacje są kluczowym czynnikiem 
naszych długoterminowych sukcesów. Nasze inicjatywy w 
zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów obejmują 

wiele rozwijających się obszarów zainteresowania. Należy do 
nich nasz wieloletni Globalny program zgodności z zasadami 
społecznymi, a także nowsze inicjatywy związane z wpływem 
niektórych produktów i opakowań na środowisko oraz 
gospodarowaniem substancjami chemicznymi w ramach 
naszej działalności. 

/ ODPOWIEDZIALNE POZYSKIWANIE ZASOBÓW 
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NASZ BIZNESOWY MODEL „OFF-PRICE”

Większość produktów sprzedawanych w naszych sklepach i w Internecie to 
produkty markowe. Aby pozyskać te produkty, ściśle współpracujemy 
z naszymi kontrahentami i wykorzystujemy szereg możliwości, które 
obejmują na przykład wycofanie ze sprzedaży w sklepach, zbyt dużo 
produktu wytworzonego przez producenta lub umowy z dostawcami, 
którzy chcą wyczyścić magazyny na koniec sezonu. Znane marki taniej 
dostarczamy naszym klientom również na inne sposoby. Na przykład 
czasami, gdy oferta rynku nie stanowi odpowiedniej wartości dla 
naszych klientów, rozumianej jako właściwe połączenie marki, mody, 
ceny i jakości, możemy pomóc w zaprojektowaniu lub opracowaniu 
asortymentu, który będzie produkowany tylko dla nas.

Ponad 1200
pracowników 
zaopatrzenia

~21 000
kontrahentów

Ponad 100
krajów
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Podejmujemy wstępne kroki w celu określenia sposobów, w jakie możemy zmniejszyć wpływ określonych 
produktów i opakowań produktów na środowisko. W miarę pozyskiwania towarów, opakowań produktów 
i materiałów dla naszej własnej działalności możemy znajdować więcej możliwości pozyskiwania 
materiałów o ekologicznych atrybutach. Przykłady naszych pierwszych kroków na tej drodze:

/  Do 2030 roku zamierzamy osiągnąć cel polegający na tym, że 100% opakowań produktów 
opracowanych przez nasz firmowy zespół projektowy ma nadawać się do ponownego  
wykorzystania, recyklingu lub zawierać materiały przyjazne środowisku.

/ Zamierzamy stopniowo wycofać wszystkie powłoki na bazie fenolu z papierowych paragonów dla klientów.

/  Do 2025 roku planujemy wycofać się z używania PCV w opakowaniach produktów zaprojektowanych 
przez własnych ekspertów TJX ds. mody i stylu oraz produkowanych specjalnie dla nas. Dotyczy to 
niektórych modeli narzut na łóżka, łatwych w pielęgnacji cerat stołowych, siedzisk i poduszek do 
siedzenia pod gołym niebem. 

Oprócz naszych globalnych celów dotyczących niektórych opakowań produktów opracowaliśmy ramy 
definiujące atrybuty produktów ekologicznych obejmujące materiały, które można zweryfikować za pomocą 
wiarygodnego procesu lub certyfikatu podmiotu zewnętrznego. Nasi eksperci merytoryczni sporządzili listę 
preferowanych certyfikatów produktów ekologicznych w określonych kategoriach produktowych, które 
można stosować we wszystkich naszych oddziałach na całym świecie. Przykłady to materiały certyfikowane 
przez Forest Stewardship Council (FSC), produkty certyfikowane przez Global Recycled Standard (GRS), 
produkty certyfikowane przez OEKO-TEX, produkty wykonane z bawełny organicznej.

EKOLOGICZNE PRODUKTY I OPAKOWANIA



W miarę rozwijania naszej wiedzy i budowania naszych programów 
w tym obszarze badamy sposoby gospodarowania chemikaliami 
niebezpiecznymi, które wykraczają poza wymogi prawne dotyczące 
naszej działalności oraz określonych sprzedawanych przez nas 
produktów. Nasze bieżące podejście obejmuje:  

Opracowywanie programów uwzględniających możliwości 
w następujących obszarach:

/  Działalność biznesowa – na przykład wprowadziliśmy 
plan, aby stopniowo wycofać wszystkie powłoki na bazie 
fenolu z papierowych paragonów dla klientów w USA i 
zamierzamy zakończyć ten proces w Kanadzie do końca 
roku obrotowego 2023; wymieniliśmy nasze naczynia do 
posiłków w stołówkach naszych biur w USA na nadające się 
do kompostowania naczynia wolne od PFAS i zamierzamy 
zakończyć ten proces w Kanadzie do jesieni roku 
kalendarzowego 2022.  

/  Towary i opakowania — na przykład opracowanie 
narzędzia dla kupców kosmetyków Winners w Kanadzie 
służącego do identyfikacji produktów wolnych od 
określonych substancji chemicznych budzących obawy.

/  Współpraca branżowa, ekspercka i wewnętrzna — 
należymy do organizacji Green Chemistry and Commerce 
Council (GC3) służącej zewnętrznej współpracy branżowej  
w zakresie gospodarowania chemikaliami.

Pod koniec roku kalendarzowego 2021 opublikowaliśmy 
Program gospodarowania chemikaliami TJX. Program 
zawiera informacje na temat naszych oczekiwań wobec 
dostawców w celu ograniczenia stosowania albo całkowitego 
wyeliminowania chemikaliów niebezpiecznych. Określa 
również wstępnie priorytetowe kategorie, na których 
zamierzamy skoncentrować nasze wysiłki. Będziemy w dalszym 
ciągu rozwijać naszą strategię i pracować nad nowymi 
i rozbudowanymi politykami i zobowiązaniami, dzięki którym 
będziemy mogli ograniczyć stosowanie niebezpiecznych 
chemikaliów w ramach naszego złożonego modelu 
biznesowego korzystnych cen.

Gospodarowanie chemikaliami

40.



/ GLOBALNY PROGRAM ZGODNOŚCI ZA ZASADAMI SPOŁECZNYMI

Niezwykle cenimy relacje z naszymi dostawcami, ponieważ 
naszym zdaniem są one kluczowym czynnikiem naszych 
długoterminowych sukcesów. Nasza filozofia w zakresie 
zgodności z zasadami społecznymi odzwierciedla naszą kulturę 
i tak jak jesteśmy zobowiązani do uczciwości, rzetelności oraz 
traktowania innych z godnością i szacunkiem, oczekujemy, 
że ci, z którymi prowadzimy interesy, będą postępować 
tak samo. Dokonaliśmy przeglądu i uwzględniliśmy wiele 
międzynarodowych standardów praw człowieka ogłoszonych 
przez organy międzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów 

Zjednoczonych czy Międzynarodowa Organizacja Pracy.  
Nasze przywiązanie do tych zasad znajduje odzwierciedlenie  
w naszym Kodeksie postępowania dla dostawców, który stanowi 
podstawę naszego programu i naszych inicjatyw w zakresie 
odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów. Nasz Globalny 
Komitet ds. Odpowiedzialności Społecznej pełni funkcję 
doradczą, pomagając kadrze zarządzającej przedsiębiorstwa  
w tworzeniu strategii i realizacji programu. W realizacji tych 
celów kluczową rolę odgrywają także nasze międzynarodowe 
biura zakupów oraz kupcy.

41.

UCZCIWOŚĆ



42.

GLOBALNY PROGRAM ZGODNOŚCI Z ZASADAMI SPOŁECZNYMI — NASZE PODEJŚCIE

ZAANGAŻOWANIE 
INTERESARIUSZY

AUDYTY SZKOLENIA KODEKS 
POSTĘPOWANIA 

DLA DOSTAWCÓW
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Audyty zakładów

Część audytową naszego Globalnego programu zgodności  
z zasadami społecznymi koncentrujemy na tam, gdzie mamy większy 
wpływ na wprowadzanie produktów na rynek. Oznacza to, że nasz 
program zazwyczaj dociera do zakładów produkujących towary, które 
pomogliśmy zaprojektować lub opracować specjalnie dla nas.

Audyty zakładów zajmują na ogół jeden do dwóch 
pełnych dni roboczych w każdym z audytowanych 
zakładów, czy są prowadzone bezpośrednio,  
czy zdalnie, i obejmują następujące elementy:

/ Rozmowy z kierownictwem zakładu

/  Przegląd polityk, listy płac i dokumentacji,  
w tym potwierdzenie, że kierownictwo zakładu 
zweryfikowało wiek kandydatów do pracy 
przed zatrudnieniem w celu ochrony przed 
potencjalnym angażowaniem do pracy dzieci 

/ Obchód po zakładzie

/ Kontrole z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

/  Przegląd chemikaliów i materiałów 
niebezpiecznych, w tym informacje o użyciu 
i weryfikacja kart charakterystyki substancji 
niebezpiecznych, programów bezpieczeństwa 
chemicznego i niebezpiecznych odpadów

/ Anonimowe rozmowy z pracownikami

/ Wypytanie kierownictwa zakładu

Proces

Oceny po audytach

ZADOWALAJĄCY
Audyt zakładu  

co dwa lata

WYMAGA 
POPRAWY

Sporządzenie 
planu działań 

naprawczych: zakład 
dostarcza dowodów 

wprowadzenia 
działań naprawczych 
w ciągu 6 miesięcy, 

audytowanie zakładu 
co dwa lata

NIEZADOWALAJĄCY
Sporządzenie planu 

działań naprawczych 
oraz ponowne 

przeprowadzenie 
audytu w ciągu  

6 miesięcy

ZERO TOLERANCJI
Zakończenie 
współpracy 
biznesowej

6
m.

GLOBALNY PROGRAM ZGODNOŚCI Z ZASADAMI SPOŁECZNYMI — NASZE PODEJŚCIE



44.

SZKOLENIA W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ZA ZASADAMI SPOŁECZNYMI

Rozumiemy, że rutynowe szkolenia pośredników ds. zakupów, dostawców oraz kadry kierowniczej zakładów z zakresu naszego 
Kodeksu postępowania dla dostawców oraz Globalnego programu zgodności za zasadami społecznymi jest ważne. Zdecydowanie 
zachęcamy wszystkie nowe w naszym programie monitorowania zakładów zakłady do udziału w takim szkoleniu. Zazwyczaj 
organizujemy średnio od 10 do 12 sesji szkoleniowych w ciągu roku w różnych lokalizacjach na świecie, w pobliżu zakładów 
uczestniczących w naszym programie monitorowania zakładów. Na podobnej zasadzie pracownicy TJX zaangażowani  
w projektowanie i kupowanie towarów przechodzą formalne szkolenie dotyczące. odpowiedzialności społecznej raz na dwa lata.
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/ ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

Jesteśmy głęboko przekonani, że aby nasze polityki i praktyki były 
skuteczne, muszą się rozwijać i opierać na punktach widzenia wielu 
interesariuszy, w tym naszych pracowników, klientów, inwestorów i innych 
osób. Kontaktujemy się z naszymi pracownikami poprzez krótkie zebrania, 
spotkania w sprawach stanu firmy, aktualności od dyrektora generalnego, 
narady zespołów, tablice ogłoszeń w sklepach i inne narzędzia komunikacji. 
Kontakty z klientami pozwalają nam na uwzględnienie ich zmieniających 
się preferencji, gustów, zainteresowań i obaw. Prosimy naszych klientów 
o wypełnianie internetowych ankiet satysfakcji, które informują nas, jak 
oceniają swoje wrażenia zakupowe. Na podstawie tego, czego dowiadujemy 
się od naszych klientów, regularnie przekazujemy kierownictwu Store 
Operations informacje zwrotne dotyczące wyników sklepu, aby mogło 
ono szybko identyfikować możliwości i zająć się problemami — a w 
efekcie poprawić wrażenia z zakupów w naszych sklepach, na przykład 
przeprojektować plany pomieszczeń i zmienić oświetlenie, aby lepiej 
wyeksponować produkty. Przez cały rok regularnie rozmawiamy z 
akcjonariuszami podczas spotkań inwestorskich, konferencji, rozmów 
telefonicznych i korespondencji pisemnej, aby utrzymywać kontakt ze 
społecznością inwestorów w sprawach wyników finansowych naszej  
firmy oraz kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG).
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/ RÓŻNORODNOŚĆ DOSTAWCÓW

Wartość, jaką przywiązujemy do różnorodności, obejmuje 
również nasze relacje z dostawcami, w tym program Supplier 
Diversity Program, którego celem jest poszerzenie opcji 
dostawców towarów i usług nieprzeznaczonych do dalszej 
sprzedaży. Od momentu powstania w 1992 roku, nasz program 
został poszerzony o dodatkowe możliwości dla firm należących 
do mniejszości, kobiet, weteranów, osób LGBTQ+ oraz osób 

niepełnosprawnych. To z kolei pomaga nam identyfikować 
dostawców, z którymi budujemy obopólnie korzystne relacje, oraz 
pomaga promować rozwój ekonomiczny lokalnych społeczności 
dostawców. W roku obrotowym 2022 poszerzyliśmy działalność na 
Kanadę i Wielką Brytanię oraz nawiązaliśmy współpracę z kilkoma 
radami regionalnymi, aby wspomóc identyfikację certyfikowanych, 
zróżnicowanych dostawców w tych regionach.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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/ NASZA PODRÓŻ TRWA NADAL

Mimo iż jesteśmy dumni z naszych osiągnięć na przestrzeni lat, nadal staramy się być lepsi. Dziś ma to znaczenie większe niż 
kiedykolwiek wcześniej. Nadal z pasją kontynuujemy naszą podróż na drodze do odpowiedzialności społecznej i pracujemy 
nad tym, aby wywierać pozytywny, zrównoważony wpływ na nasz świat.
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Przypisy

 1 Stanowiska kierownicze w TJX oznaczają stanowiska od zastępcy kierownika sklepu (lub analogicznego stanowiska) wzwyż w całej firmie.

2 Wyłącznie zakupiona energia elektryczna.

3  Równoważenie emisji dwutlenku węgla odpowiadają certyfikaty dopuszczone do obrotu. Certyfikat zaświadcza o redukcji emisji gazów cieplarnianych powstałej 
w wyniku realizacji projektu, na przykład obsadzenia określonej powierzchni drzewami. Firmy mogą nabywać te certyfikaty w celu „zrównoważenia” emisji gazów 
cieplarnianych w swojej działalności.

4  LEED® to skrót od Leadership in Energy and Environmental Design™ i stanowi zastrzeżony znak towarowy organizacji U.S. Green Building Council®. BREEAM to skrót  
od Building Research Establishment Environmental Assessment Method i jest to metoda mierzenia wpływu na środowisko oraz oceny budynków.

5 W niektórych przypadkach TJX decyduje się nie zachowywać certyfikatów odnawialnych źródeł energii przyznanych konkretnym instalacjom.
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