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The H&M Way

– każdego dnia wcielamy w życie nasze wartości i zasady 
The H&M way

W tym kontekście niezwykle ważne jest, abyśmy 
niezależnie od stanowiska zajmowanego w H&M 
zawsze przestrzegali naszych wartości i zasad  
H&M oraz stanowili dobry przykład we wszystkim,  
co robimy. „The H&M way” oznacza, że postępujemy  
w naszej pracy etycznie, uczciwie i odpowiedzialnie. 
Nieustannie zachęcamy też do tego naszych 
dostawców i partnerów biznesowych. To, co opisano 
w poniższym dokumencie, znamy w H&M na pamięć. 
Ponieważ jednak wszyscy jesteśmy ambasadorami 
H&M, chciałbym podkreślić wagę naszych wartości 
i zasad, jako że stanowią one punkt wyjściowy 
wszelkich naszych poczynań. Stosowanie ich  
w codziennym życiu ma zasadnicze znaczenie dla 
naszego funkcjonowania i długofalowego sukcesu.

Karl-Johan Persson
Dyrektor generalny H&M Hennes & Mauritz AB

H&M funkcjonuje na solidnych 
fundamentach. Nasza koncepcja  
biznesowa „Moda i jakość za najlepszą 
cenę” jest równie jasna, jak nasze wartości, 

których podstawą jest szacunek dla jednostki i silna 
wiara w naszych pracowników. Do naszych wartości 
należą również praca zespołowa, zasada „im prościej, 
tym lepiej”, duch przedsiębiorczości, świadomość 
kosztów, bezpośredniość i otwartość, a także chęć 
nieustanego rozwoju. Powyższe wartości składają  
się na to, co nazywamy „duchem H&M” i nie zmieniły 
się od 1947 roku, kiedy mój dziadek, Erling Persson, 
założył H&M. 
 
Obecnie jesteśmy światową firmą zatrudniającą 
wiele tysięcy osób, które obsługują miliony klientów. 
Pochodzimy z różnorodnych krajów i środowisk, ale 
łączy nas duch H&M i chęć oferowania naszym klientom 
jak najbardziej opłacalnego zakupu – najlepszego 
połączenia mody, jakości oraz ceny.  
 
Jesteśmy obecni na wielu rynkach na całym świecie, 
szybko się rozwijamy i wciąż zatrudniamy nowych 
pracowników. W tym okresie silnej ekspansji nasz 
sukces, bardziej niż kiedykolwiek, zależy od Was. 
Oceniane jest nasze postępowanie, sposób, w jaki 
traktujemy siebie, naszych klientów, dostawców i innych 
interesariuszy w ramach prowadzenia działalności  
i w ramach naszych codziennych wzajemnych relacji  
z otoczeniem. 

Niniejszy dokument H&M dotyczy wszystkich marek Grupy H&M, takich jak H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday oraz & Other Stories.
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Jesteśmy kreatywną i odpowiedzialną firmą modową opartą na 
wartościach i ukierunkowaną na klienta. Podstawą jest dla nas moda, 
dobra zabawa i działanie. Określa nas „the H&M way”: nasza kultura, 

nasze wartości i zasady, które są odzwierciedleniem serca i ducha H&M.  

„The H&M way” definiuje naszą tożsamość, to, co robimy i sposób,  
w jaki to robimy. To rusztowanie, które jest podstawą zarządzania 

naszą firmą, współpracy oraz wspierania i rozwijania talentów.

Realizujemy naszą koncepcję biznesową  
– moda i jakość za najlepszą cenę –  
wobec wszystkich i w sposób zgodny  

z zasadami zrównoważonego rozwoju – 
dziś, jutro i w przyszłości.

KIM jesteśmy

Co ROBIMY
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Historia H&M 
– nieustająca pasja do mody

1947

Początek historii H&M z chwilą otwarcia przez  
Erlinga Perssona pierwszego sklepu Hennes  
w Västerås, w Szwecji, oferującego odzież damską.  

LATA 1960

Otwarcie pierwszego sklepu poza Szwecją –  
w Norwegii. W roku 1968 zmieniono nazwę na 
Hennes & Mauritz po tym, jak Erling Persson 
kupił sklep myśliwski Mauritz Widforss wraz 
z asortymentem obejmującym odzież męską. 
Wprowadzono sprzedaż ubrań męskich i dziecięcych. 

LATA 1970 

H&M wchodzi na sztokholmską giełdę (Stockholm 
Stock Exchange). Otwarcie pierwszego sklepu poza 
Skandynawią – w Londynie.  

LATA 1980–90 

Rusza światowa ekspansja na rynki Niemiec, Holandii, 
Belgii, Austrii, Luksemburga, Finlandii i Francji. 

LATA 2000 

W roku 2000 otwarto pierwsze sklepy w USA  
i Hiszpanii. 
W następnych latach sklepy H&M pojawiają się na 
kolejnych rynkach europejskich, a także w Azji. 
 
2004

Początek współpracy z projektantami – jako pierwszy 
Karl Lagerfeld, po nim wielu innych.  
Otwarcie sklepu nr 1000 – we Francji, w Boulogne-sur-
Mer niedaleko Lille. 

2006

Znaczny rozwój sprzedaży online H&M. 

2007–2008

Grupa H&M wprowadza nowe marki. W roku 2007 
założono H&M Conscious Foundation – globalną 
organizację non-profit oraz wprowadzono nową markę 
COS. W 2008 firma H&M nabyła markę modową Fabric 
Scandinavien AB, a wraz z nią marki Weekday, Monki  
i Cheap Monday.  

2010

Pojawia się pierwsza kolekcja Conscious oferująca 
ubrania z bardziej ekologicznych materiałów.  
Otwarto sklep numer 2000 - w Osace w Japonii. 

2011

Wprowadzono H&M Incentive Program obejmujący 
wszystkich pracowników.

2013

W USA otwarto sklep nowej marki & Other Stories oraz 
rozpoczęto sprzedaż H&M online. Otwarcie sklepu nr 
3000 – w Chengdu w Chinach. 

PRZYSZŁOŚĆ 

Nasza ekscytująca podróż trwa: H&M pojawia się 
na nowych rynkach, wprowadza nowe koncepty, 
innowacyjne rozwiązania i kultywuje bezgraniczną 
miłość do mody.

Odkąd nasz założyciel Erling Persson otworzył w roku 1947 pierwszy sklep Hennes, oferowanie 
klientom mody i jakości za najlepszą cenę zawsze stanowiło fundament H&M.
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Nasze wartości to istota „the H&M way”. Nasze wartości, zasady i strategie kierują naszymi 
działaniami w codziennej pracy. Nasze wartości nazywamy „duchem H&M”.

Dzięki naszym wartościom tworzymy miejsce pracy, w którym proces podejmowania decyzji jest krótki, praca odbywa się zespołowo i w szybkim tempie, 
a wszyscy mogą polegać na sobie nawzajem, na wiedzy i umiejętnościach każdego z nas. Każda z tych wartości z osobna może wydawać się oczywista.  

Ale razem tworzą one unikalną kulturę, która wyróżnia nas spośród innych firm. Nasze wartości - „ducha H&M”, należy postrzegać jako wsparcie – coś, 
na czym możemy polegać i co możemy wykorzystywać w codziennej pracy.

NASZE WARTOŚCI – duch H&M

…we wszystkich naszych działaniach kierujemy 
się zasadami zrównoważonego rozwoju!

Wierzymy w ludzi

Jesteśmy jednym zespołem

Ciągłe udoskonalanie 

Szczerość i otwartość 

Duch przedsiębiorczości 

Im prościej, tym lepiej 

Świadomość kosztów
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INTEGRUJĄCE MIEJSCE PRACY
Nasz sukces zawdzięczamy naszym pracownikom. 
Angażujemy się w tworzenie integrującego miejsca  
pracy, w którym przestrzegane są prawa człowieka  
i wszyscy traktują się nawzajem uczciwie, z szacunkiem, 
skromnością i godnością. Stawiamy na różnorodność 
i równość - nie tolerujemy żadnych przejawów 
dyskryminacji ani molestowania. H&M bezwzględnie 
przestrzega obowiązujących przepisów prawa pracy  
i zatrudnienia na każdym rynku, na którym  
prowadzimy działalność.  

PRACUJEMY W ZESPOLE I DAJEMY PRZYKŁAD
W H&M praca zespołowa jest podstawowym elementem 
naszej kultury. W pracy kierujemy się naszymi wartościami 
i stanowimy przykład dla innych. Nasi liderzy powinni 
być wzorem do naśladowania i nieustannie dawać dobry 
przykład. Przywództwo w H&M to inspiracja, delegowanie, 
feedback i motywacja.

ROZWIJAMY SIĘ RAZEM
Tworząc radosne, twórcze i dynamiczne miejsce pracy, 
możemy razem się rozwijać. Pracując z rekrutacją 
wewnętrzną oraz rotacją stanowisk, dajemy naszym 
pracownikom wspaniałe możliwości rozwoju. Każdy ma 
jakiś talent i wpływ na H&M.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Zależy nam na tworzeniu przyjemnego środowiska pracy, 
w którym kierujemy się zasadami zrównoważonego 
rozwoju we wszystkich aspektach naszej działalności. 

Jak WSPÓLNIE PRACUJEMY
Wierzymy, że nasze wspólne wartości budują energię i zaangażowanie. Tworząc radosne,  

kreatywne i dynamiczne miejsce pracy, w którym podstawą jest praca zespołowa, razem się rozwijamy.  
Każdy pracownik H&M jest ambasadorem naszej firmy – wszystko, co robimy i mówimy, wewnątrz  

firmy i na zewnątrz, ma znaczenie.
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W H&M praca zespołowa 
jest niezbędnym  

i naturalnym elementem 
naszej kultury 

Oznacza to również zapewnienie Tobie, jako naszemu 
pracownikowi, bezpieczeństwa w miejscu pracy. H&M 
podejmuje kroki zapobiegawcze w celu zapewnienia 
swoim pracownikom bezpieczeństwa i zdrowia. 
Zachęcamy pracowników, aby zgłaszali swoim 
managerom wszelkie wypadki oraz zwracali uwagę na 
niebezpieczne warunki pracy.

POLITYKA OTWARTYCH DRZWI
H&M tworzy miejsca pracy, w których docenia się 
i szanuje szczerą komunikację między wszystkimi 
pracownikami. Jedną z naszych podstawowych wartości 
jest „bezpośredniość”. Nasza polityka otwartych drzwi 
daje wszystkim pracownikom możliwość szczerej 
rozmowy z managerem na każdy temat związany  
z pracą.  

RELACJE MIĘDZY PRACOWNIKAMI
Staramy się być dobrym pracodawcą pod każdym 
względem i promujemy relacje partnerskie. Szanujemy 
prawo naszych pracowników do zakładania lub 
wstępowania do dowolnych organizacji. Utrzymujemy 
konstruktywne relacje z naszymi pracownikami  
i reprezentującymi ich organizacjami lub związkami 
zawodowymi. 

DZIAŁAMY ZGODNIE Z ZASADAMI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Zrównoważony rozwój ma sens ekonomiczny i stanowi 
nieodłączny element wszelkich naszych poczynań. 
Przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju jest 
obowiązkiem każdego pracownika. W H&M działania 
każdej osoby mają znaczenie.  

POSTĘPUJEMY ETYCZNIE I NIE TOLERUJEMY 
KORUPCJI W ŻADNEJ FORMIE 
Kierujemy się dobrym zasadami etyki i nie tolerujemy 
korupcji ani przekupstwa pod żadną postacią. 
Wyraźnie to podkreślamy w naszym programie 
antykorupcyjnym oraz w dokumencie Code of Ethics. 

SZANUJEMY PRYWATNOŚĆ, W TYM OCHRONĘ 
INFORMACJI POUFNYCH I INFORMACJI O 
MAJĄTKU FIRMY
Informacje na temat H&M mają istotną wartość  
i dają przewagę nad konkurentami. Dlatego  
niezbędna jest ochrona wszelkich informacji 
poufnych dotyczących firmy. Dotyczy to informacji 
na temat kontraktów i ustaleń cenowych, ekspansji, 
planów marketingowych, informacji finansowych 
i personalnych. Chodzi też o ochronę danych 
pracowników i klientów, a także o poszanowanie 
prywatności każdej osoby.
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– zasady biznesowe H&M*

Jak prowadzimy 
RELACJE ZEWNĘTRZNE  

W stosunku do naszych 
klientów 
ROBIMY WSZYSTKO, ABY ZAWSZE DOSTARCZAĆ 
KLIENTOM MODĘ I JAKOŚĆ ZA NAJLEPSZĄ 
CENĘ
Nasz klient jest zawsze w centrum uwagi, począwszy od 
procesu projektowania po zapewnienie odpowiedniego 
klimatu zakupów. Zrozumienie potrzeb naszych 
klientów i ich zaspokajanie to istota naszej 
działalności. Oferujemy modę wysokiej jakości dla 
każdego i chcemy, aby nasi klienci mieli pewność,  
że kupując w H&M robią najlepszy interes. 

KLIENT NASZYM PRZYJACIELEM
Za każdym razem, kiedy mamy kontakt z klientem – 
czy to w naszych sklepach stacjonarnych czy online –  
w istotny sposób wpływamy na jego postrzeganie firmy 
H&M. Naturalne jest, że jesteśmy uprzejmi dla naszych 
klientów i nastawieni do nich przyjaźnie. Jeśli klient 
prosi nas o pomoc, zawsze oferujemy mu najlepszą 
obsługę, niezależnie od tego, czy akurat jesteśmy 
zajęci, czy nie.

*Zasady obowiązują w całej Grupie, ale mogą być dostosowywane do lokalnych/krajowych ustaw i przepisów. ** International Chamber of Commerce (Międzynarodowa Izba Handlowa)

Każdego dnia w różnych sytuacjach nawiązujemy relacje z otaczającym nas 
światem. Praca w H&M oznacza, że wszyscy na co dzień reprezentujemy markę 

H&M wcielając w życie nasze wartości i zasady. Stosując „the H&M way”  
w kontaktach z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi  

i innymi interesariuszami komunikujemy się z nimi na zasadach otwartości, 
obiektywności, dostępności i wrażliwości. 

OFERUJEMY BARDZIEJ EKOLOGICZNĄ MODĘ, 
O WYSOKIEJ JAKOŚCI
Staramy się dostarczać produkty zaprojektowane, 
wykonane i przetransportowane w warunkach 
poszanowania praw człowieka i z możliwie 

najmniejszym negatywnym wpływem na środowisko. 
Nasze produkty powinny być trwałe, przyjazne dla 
użytkownika, dobrze wykonane, bezpieczne i wolne od 
szkodliwych chemikaliów. Nasi klienci posiadają dużą 
wiedzę i wymagają, aby nasze produkty odznaczały 
się dobrym projektem i wysoką jakością, a także, 
aby spełniały założenia zrównoważonego rozwoju 
począwszy od zastosowanych materiałów po emisję 
gazów cieplarnianych spowodowaną transportem do 
sklepów. Zależy nam, aby przodować w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju, który stanowi istotny 
element naszej oferty dla klientów 
 
ROZPRZESTRZENIANIE PRZESŁANIA 
CONSCIOUS
Uważamy, że bardzo ważny jest coraz obszerniejszy 
przekaz dla naszych klientów na temat wszelkich 
podejmowanych przez nas działań proekologicznych. 
Zrównoważony rozwój stanowi naturalny element 
wszelkich naszych działań i wszyscy odgrywamy  
ważną rolę w komunikowaniu ekologicznego przekazu 
naszym klientom.  

MARKETING ZAPROSZENIEM DO NASZYCH 
SKLEPÓW
W celu dotarcia do naszych klientów wykorzystujemy 
różnorodne i ciągle zmieniające się media zewnętrzne. 
Do najważniejszych z tych mediów należą nasze sklepy 
stacjonarne, a zwłaszcza ich witryny oraz nasze sklepy 
online. Marketing H&M ma ogromne znaczenie, ważne 
jest, abyśmy wysyłali pozytywny przekaz oraz aby 
nasza moda prezentowana była przez modeli i modelki 
w odpowiedni i zdrowy sposób. Zdjęcia reklamowe 
H&M nie mają na celu promowania konkretnego ideału, 
raczej szereg stylów, postaw i różnorodność etniczną. 
Przekaz kampanii jest zwykle jasny i prosty i ma za 
zadanie informować klientów o nowościach w H&M. 
Cały nasz marketing stanowi część panującej w sklepie 
atmosfery, ma prowadzić i inspirować klientów oraz 
pomóc w odnalezieniu modnych produktów w naszych 
sklepach stacjonarnych i internetowych. Działalność 
marketingowa H&M jest zgodna z zasadami 
postępowania marketingowego ICC**.



9

The H&M Way

polityka w tym zakresie jest wyraźna, łatwa w 
stosowaniu i nie pozostawia wątpliwości. 

BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAMY PRAWA
Postępujemy zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa 
i stosownymi konwencjami międzynarodowymi 
oraz prowadzimy naszą działalność w sposób 
zrównoważony i etyczny. 

UNIKAMY KONFLIKTU INTERESÓW
Konflikt interesów może powstać, kiedy interes 
pojedynczej osoby stoi w sprzeczności z interesem 
H&M. Dlatego nasi pracownicy powinni unikać 
wszelkich sytuacji - faktycznych lub potencjalnych - 
które mogłyby narazić na szwank ich prawość.  
Bardzo istotne jest utrzymywanie klimatu otwartości  
i transparentne postępowanie. Ważne też, aby wszyscy 
nasi pracownicy mieli odwagę informować o każdym 
przypadku konfliktu interesów.

W stosunku do naszych 
dostawców i innych partnerów 
biznesowych
H&M nie posiada własnych fabryk, kupujemy  
produkty od dostawców, głównie z Azji i Europy.  
Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami i dbamy  
o to, aby przestrzegali naszego Kodeksu postępowania, 
dokumentu Code of Ethics oraz surowych restrykcji 
chemicznych.

STAWIAMY NA DŁUGOFALOWĄ WSPÓŁPRACĘ 
Z NASZYMI DOSTAWCAMI 
Wierzymy, że dobrze prowadzone relacje biznesowe 
mogą się przerodzić w strategiczne sojusze oparte na 
tych samych zagrożeniach i korzyściach. Taki sojusz 
może przynieść trwałe dobre wyniki biznesowe. 

RAZEM DBAMY O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Firma H&M jest dumna z tego, że całą swoją 
bieżącą działalność prowadzi w sposób zgodny z 
zasadami zrównoważonego rozwoju pod względem 
ekonomicznym, społecznym i ochrony środowiska. 
Od wszystkich naszych dostawców i partnerów 
biznesowych oczekujemy tego samego i promujemy 
wśród nich działania proekologiczne poprzez nasz 
łańcuch dostaw. 

ZAWSZE RESPEKTUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA
Bardzo angażujemy się w respektowanie praw człowieka 
we wszystkich przejawach naszej działalności, w naszym 
łańcuchu dostaw i w społecznościach, w których jesteśmy 
obecni. Unikamy wszelkich działań mogących mieć 
negatywne skutki dla przestrzegania praw człowieka  
i promujemy respektowanie tych praw.

NIE TOLERUJEMY KORUPCJI I ZAWSZE 
POSTĘPUJEMY UCZCIWIE
Uczciwość, prawość, fair play i przejrzystość działania 
stanowią podstawę naszych relacji ze wszystkimi 
dostawcami, interesariuszami i partnerami. 
Nie tolerujemy korupcji w żadnej formie, a nasi 
pracownicy i dostawcy/partnerzy biznesowi muszą 
zobowiązać się do przestrzegania wymagającego 
kodeksu antykorupcyjnego – naszego Code of Ethics. 
Skrupulatnie pilnujemy, aby założenia Code of Ethics 
były przestrzegane. Dotyczy to całej działalności 
biznesowej i transakcji H&M we wszystkich krajach, 
w których działamy my i nasi dostawcy/partnerzy 
biznesowi. H&M informuje, instruuje i szkoli 
pracowników oraz dostawców/partnerów biznesowych 
w zakresie spełniania wymogów Code of Ethics.

PROWADZIMY ZDECYDOWANĄ POLITYKĘ 
ZABRANIAJĄCĄ PRZYJMOWANIA PREZENTÓW
Nie akceptujemy jakichkolwiek korzyści ani prezentów 
niezależnie od ich rozmiaru czy wartości. Nasza 
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W stosunku do innych 
interesariuszy 
H&M otwarcie angażuje się w relacje z naszymi 
interesariuszami dostarczając im wszelkich informacji 
mających na celu zaspokojenie ich potrzeb. 

DIALOG I WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI
Przez cały rok firma H&M stara się utrzymywać 
regularny dialog z naszymi grupami interesariuszy,  
jak np. dostawcy i ich pracownicy, społeczności  
wokół nas, organizacje pozarządowe i międzyrządowe, 
politycy, inni przedsiębiorcy i udziałowcy. Robimy 
to na co dzień, np. w formie regularnych spotkań, 
specjalnych ankiet lub poprzez uczestnictwo  
w różnych inicjatywach angażujących wielu 
interesariuszy. Nawiązujemy z nimi aktywną 
współpracę w celu podniesienia wyników H&M  
jako firmy i osoby prawnej.  

DŁUGOFALOWA WYSOKA RENTOWNOŚĆ 
UMOŻLIWIA WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ
Długofalowa wysoka rentowność to dla H&M i naszych 
akcjonariuszy podstawowa kwestia. Wysoki poziom 
wypłacalności gwarantuje długofalową stabilność  
i gwarancję zatrudnienia dla naszych pracowników. 
Dzięki osiąganiu zysków i silnej pozycji finansowej 
możemy wywiązywać się z naszych zobowiązań. 

POPRAWNA, NEUTRALNA I PRZEJRZYSTA 
KOMUNIKACJA
Firma H&M jest notowana na giełdzie sztokholmskiej 
od roku 1974. Prowadzimy otwarty dialog z rynkiem 
akcji i mediów. Nasza komunikacja jest poprawna, 
neutralna i transparentna oraz odbywa się zgodnie 
z obowiązującym prawem. Przestrzegamy zasad 
dotyczących informacji, ustalonych przez NASDAQ 
OMX Stockholm. Publikujemy coroczny Raport 
zrównoważonego rozwoju. Przy opracowywaniu 
raportu opieramy się na Wytycznych rzetelnego 

raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 
(Sustainability Reporting Guidelines) oraz na 
Suplemencie dla sektora odzieżowego i obuwniczego 
(Apparel and Footwear Sector Supplement) 
opracowanych przez Globalną Inicjatywę 
Sprawozdawczą GRI (Global Reporting Initiative),  
a także na zasadach inicjatywy Global Compact ONZ.

UCZCIWA KONKURENCJA
H&M silnie angażuje się w promowanie zdrowej 
konkurencji, a naszą działalność prowadzimy  
w atmosferze otwartego rynku.

WYKORZYSTANIE POUFNYCH INFORMACJI
Nasi pracownicy posiadający informacje poufne 
na temat H&M powinni postępować zgodnie ze 
wszystkimi zasadami obowiązującymi dla działań 
wykorzystujących informacje poufne. Informacje 
poufne H&M nie są dostępne publicznie i mogą mieć 
znaczny wpływ na cenę akcji H&M.

ZAWSZE PŁACIMY PODATKI
H&M przestrzega przepisów podatkowych, a nasza 
polityka w zakresie podatków zawsze odzwierciedla 

naszą działalność. H&M płaci podatki w wyznaczonym 
terminie. Na prośbę stosownych władz bez zwłoki 
udostępniamy wszelkie konieczne informacje w celu 
ustalenia zobowiązań podatkowych firmy. Model 
transakcji wewnętrznych H&M jest w pełni zgodny  
z wytycznymi OECD w sprawie cen transferowych. 

POLITYKA
H&M nie finansuje bezpośrednio pojedynczych 
polityków ani partii politycznych. 

H&M CONSCIOUS FOUNDATION – 
POZYTYWNE ZMIANY
H&M Conscious Foundation, oprócz działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w łańcuchu wartości, stara  
się wprowadzać pozytywne zmiany w codziennym  
życiu jednostek i społeczności w tych krajach,  
w których funkcjonuje firma H&M. W tym zakresie 
współpracujemy ściśle z różnorodnymi organizacjami 
lokalnymi i światowymi.
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Wiemy, że kluczem do naszego sukcesu są nasi 
pracownicy. Aby okazać, że ich doceniamy, firma 
H&M stworzyła HIP – the H&M Incentive Program – 
który od roku 2011 nagradza codzienne i długofalowe 
zaangażowanie naszych pracowników. Program 
zainicjowano dzięki znacznej sumie ofiarowanej  
przez rodzinę Stefana Perssona. 

Pracownicy, którzy przepracowali pięć lat w H&M 
zaczynają mieć udział w rosnących zyskach Grupy 
H&M. Im dłużej pracujesz w H&M, tym więcej 
otrzymasz. Po prostu. Zasady są takie same dla 
wszystkich pracowników Grupy H&M we wszystkich 
krajach, niezależnie od stanowiska, pensji czy 
warunków umowy o pracę.

Pracownicy otrzymają wypłaty z HIP po ukończeniu 62 
roku życia, ale począwszy od roku 2021 mogą też wybrać 
możliwość otrzymania pierwszej wypłaty po 10 latach 
pracy w Grupie H&M. 

Szczegółowe informacje na temat HIP łącznie  
z szacunkami wypłacanych kwot można znaleźć  
na hm.com lub H&M Inside.

Z powodu różnic legislacyjnych zasady w poszczególnych krajach mogą się różnić.

– dla każdego w H&M
HIP – H&M Incentive Program 



12

The H&M Way

Code of Ethics 

Polityka dotycząca praw człowieka 

Polityka dotycząca dyskryminacji i równości 

Polityka dotycząca różnorodności 

Polityka przeciw molestowaniu 

Polityka bezpieczeństwa 

Procedura skarg

Polityka przeciwko używaniu narkotyków  

i alkoholu

Polityka informowania

Kodeks postępowania 

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka produktowa 

Polityka zaopatrzenia 

Polityka finansowa 

Polityka podatkowa 

Polityka komunikacji 

Polityka reklamowa 

Nasze kodeksy i polityki są regularnie aktualizowane dlatego 
niektóre z wyżej wymienionych dokumentów lub ich nazwy  
mogły ulec zmianie. 

Polityki i kodeksy obowiązują w całej Grupie, ale mogą być 
dostosowywane do lokalnych/krajowych ustaw i przepisów.

Kodeksy i polityki wspierające 
niniejszy dokument:


