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Drodzy Państwo, 

prawie 60 lat temu Polska stała się pierwszym 
krajem po Szwecji, z którym IKEA związała swoją 
przyszłość, zamawiając krzesła w fabryce 
w Radomsku. 
 
Dzisiaj Polska również zajmuje wyjątkowe miejsce na 
naszej globalnej mapie. IKEA posiada w kraju nad Wisłą 
cały łańcuch dostaw wraz z produkcją, dystrybucją 
oraz sprzedażą prowadzoną w 11 sklepach i kilkunastu punktach 
odbioru zamówień, dostosowanych do zakupów online. 

Kluczem do wspólnego sukcesu są historyczne więzi i wzajemne zaufanie budowane 
przez lata. Duch przedsiębiorczości Polaków połączony ze skandynawską prostotą 
i innowacyjnością daje nam niesamowite możliwości rozwoju, nawet 
w trudnych czasach. 
 
Pandemia COVID19 to problem, który zaskoczył nas wszystkich, również swoją skalą 
niespotykaną od pokoleń. W IKEA kierujemy się prostą, ale potężną wizją tworzenia 
lepszego codziennego życia dla wielu ludzi, bez względu na to, 
w jak dobrych lub w jak trudnych czasach przyszło nam żyć. To dlatego IKEA 
w Polsce zobowiązała się do tego, że przeznaczy łącznie 1 mln euro, aby wspomóc 
system ochrony zdrowia oraz zapewnić niezbędną pomoc społecznościom dotknię-
tym skutkami epidemii. 

Jednocześnie chcemy z nadzieją patrzeć w przyszłość, wierząc, że skuteczny powrót 
światowej gospodarki na tory sprzed pandemii, jest możliwy tylko poprzez wspólne 
zaangażowanie w zrównoważony rozwój. To dlatego Ingka Group, której częścią 
jest IKEA Retail Polska, dołączyła do porozumienia Green Recovery Alliance, potwier-
dzając, że nasze zobowiązania w zakresie neutralności klimatycznej oraz działania 
w modelu obiegu zamkniętego chcemy wypełnić zgodnie z planem do 2030 r. 

Przekazujemy w Wasze ręce publikację, w której prezentujemy działalność firm, 
które posiadają wspólne korzenie IKEA, dzielą te same wartości oraz dla których 
Polska stała się drugim domem.  

Z poważaniem,

Carolina Garcia Gomez,
 Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju 

i Prezeska IKEA Retail Polska
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Broszura wydrukowana na papierze pochodzącym 
w 100% z recyklingu, z certyfikatem FSC.
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Ponad 433 sklepy w ponad 50 krajach

Ambicją IKEA jest inspirowanie i umożliwienie 
miliardowi ludzi prowadzenia zdrowszego 
i bardziej zrównoważonego życia na co dzień

Ponad 211 000 pracowników

Blisko 4 000 bardziej zrównoważonych 
produktów2 z 9 500 oferowanych w sklepach

IKEA 
na świecie

1 stan na maj 2020
2 produkty wykonane z materiałów odnawialnych, pochodzących 
  z recyklingu lub pozyskiwanych z bardziej zrównoważonych źródeł

 

Naszą pasją jest 
życie w domu

Wizją IKEA jest tworzenie lep-
szego codziennego życia dla 
wielu ludzi. Szeroki wybór pro-
duktów wyposażenia wnętrz 
sprawia, że IKEA łączy funkcjo-
nalność, jakość, przystępną 
cenę, dobre wzornictwo 
i wartość produktu. Jednocze-
śnie firma dąży do tego, aby 
całość jej działalności wywierała 
pozytywny wpływ na otaczający 
świat – od społeczności, od 
której pozyskuje materiały, 
przez projektowanie, współpra-
cę z dostawcami, dystrybucję, 
po pracowników, a także 
sposób, w jaki produkty IKEA 
pomagają klientom prowadzić 
zrównoważone życie w domu.

Do 2030 r. IKEA planuje stać się 
biznesem w pełni cyrkularnym, 
korzystającym wyłącznie z czy- 
stej, odnawialnej energii oraz 
odnawialnych lub przetworzo-
nych surowców.

IKEA. MADE IN POLAND4
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IKEA 
Made in Poland

Polska zajmuje wyjątkowe 
miejsce na mapie globalnej 
działalności IKEA. To właśnie 
tutaj reprezentowany jest cały 
łańcuch wartości – począwszy 
od produkcji, poprzez dostaw-
ców, dystrybucję, po handel 
detaliczny, a nawet farmy wia-
trowe. Polska jest drugim co 
do wielkości producentem 
mebli IKEA na świecie. Wśród 
artykułów produkowanych 
w naszym kraju znajdują się 
najbardziej popularne serie 
IKEA, takie jak LACK, HEMNES, 
KALLAX, PAX czy EKET.

W Polsce reprezentowane są 
cztery grupy biznesowe 
z korzeniami  IKEA: Grupa 
Ingka, Grupa Inter IKEA, Grupa 
Ikano oraz Grupa Interogo. 
Wszystkie organizacje i pod- 
mioty działające w Polsce pod 
marką IKEA łączą wspólne war-
tości oraz wizja.
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Najsłynniejsze meble IKEA
produkowane w Polsce
(udział procentowy produktów wytworzonych 
w Polsce w globalnej produkcji IKEA w 2019 roku):

HEMNES

74%

SINNLIG

76%

KALLAX

70%
LACK

67%

HÖVÅG

74%

STRANDMON

63%

Katarzyna Warchał 
Członek Zarządu

IKEA Purchasing Services Polska

Model biznesowy IKEA opiera 
się na produkcji na dużą skalę, 

niskich kosztach oraz trosce 
o ludzi i środowisko. W relacjach 

z dostawcami wierzymy 
w długoterminową współpracę 

wynikającą ze wspólnych wartości. 
W Polsce mamy prawie 30 

partnerów, z którymi działamy już 
od ponad 20 lat. 
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IKEA 
w

PolsceIKEA Retail
oferowanie funkcjonalnych, dobrze 
zaprojektowanych artykułów wypo- 
sażenia domu w możliwie przystęp-
nych cenach, dostępnych w sklepach 
IKEA, Punktach Odbioru Zamówień 
i przez www.IKEA.pl. Zarządzanie 
magazynem i logistyką, kontrola 
jakości przewożonych towarów, 
dostarczanie produktów do sklepów 
IKEA na czas.

Ingka Centres
budowanie i zarządzanie centrami 
handlowymi, które zwykle dzielą 
miejsce ze sklepami IKEA. Tworzenie 
miejsc spotkań międzyludzkich, 
kształtowanie i wzmacnianie relacji 
z najemcami oraz dzielenie się 
pomysłami związanymi z branżą 
handlową z różnych rynków.

Ingka Business Service Center
obsługa Grupy Ingka w Europie 
w zakresie finansów i HR.

Grupa Ingka

Vastint Poland
inwestowanie i realizacja projektów 
komercyjnych i deweloperskich 
w dużych miastach w całej Polsce.

Grupa Interogo

IKEA Purchasing Services Polska 
współpraca z producentami 
mebli i artykułów wyposażenia 
wnętrz oraz dostarczanie pro- 
duktów do sklepów IKEA. Zapew-
nianie ich wysokiej jakości, przy-
stępnej ceny oraz zrównoważo-
nej produkcji i transportu. Asorty-
ment IKEA kupowany jest od 
około 1000 dostawców 
z ponad 50 krajów. W Polsce IKEA 
współpracuje z blisko 90 
zewnętrznymi dostawcami produk-
tów i blisko 60 przewoźnikami.

IKEA Industry
jest największym na świecie 
producentem mebli drewnia-
nych i stanowi integralną część 
łańcucha wartości IKEA. Zatrud-
nia blisko 10 000 pracowników 
w 20 zakładach, w 10 lokaliza-
cjach. Polska jest największym 
krajem produkcyjnym mebli 
drewnianych dla IKEA Industry, 
a także miejscem dużych inwesty-
cji mających na celu stworzenie 
konkurencyjnych możliwości 
i zdolności produkcyjnych.

Grupa Inter IKEA 

Ikano Bank
oferowanie prostych rozwiązań 
w zakresie bankowości i finan- 
sów, w szczególności kredytów 
konsumenckich i kart kredyto-
wych IKEA Family w sklepach 
IKEA. Od 2017 roku Ikano Bank 
pomaga konsumentom finanso-
wać instalacje fotowoltaiczne 
oferowane przez IKEA Retail.

Ikano Industry
dbanie o komfortowy sen milio-
nów klientów IKEA na całym 
świecie poprzez produkcję 
materacy dla sklepów tej sieci.

Grupa Ikano

Firmy w Polsce
z korzeniami IKEA

IKEA. MADE IN POLAND8

IKEA Distribution Services
zarządzanie magazynem i logistyką, 
kontrola jakości przewożonych pro- 
duktów, dostarczanie ich do 27 sklepów 
IKEA w Europie Środkowej i Wschodniej.

IKEA IT Service Desk
jest obecny na całym świecie i podzie-
lony na pięć obszarów. Biuro zlokali-
zowane w Warszawie świadczy usługi 
na rzecz współpracowników IKEA 
pracujących w 27 krajach w Europie 
Południowo-Wschodniej i Środkowej, 
Afryce i Azji. 

Farmy Wiatrowe
zarządzanie sześcioma farmami 
wiatrowymi w Polsce należącymi do 
IKEA, które zapewniają niezależność 
energetyczną IKEA w Polsce.

IKEA. MADE IN POLAND 8

Więcej informacji 
o firmach z korze-
niami IKEA, które 
działają w Polsce 
na str. 33 do 36. 
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niami IKEA, które 
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68% wzrostu sprzedaży 
online względem poprzedniego roku (2018)

 

118 milionów
odwiedzin na stronie IKEA.pl

5 milionów domów
w Polsce wyposażonych produktami IKEA

Ponad 38 milionów
odwiedzin sklepów IKEA (2019)

HEMNES jest jedną z serii 
produkowanych w Polsce

27 lokalizacji IKEA
w 10 krajach europejskich obsługiwanych 
przez Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach

IKEA w Polsce
w pigułce
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Wpływ IKEA
na gospodarkę Polski*

5,5 tysiąca
pracowników

Ponad 95,8 mln zł

Ponad 1,3 mld zł

5 mld

10,5 tysiąca
pracowników oraz 75 tysięcy
pracujących dla dostawców w Polsce

Ponad 29,2 mln zł

Ponad 1,5 mld zł
inwestycji w Polsce 
w ciągu ostatnich 5 lat

 

4,9 mld zł
przychodu w Polsce  
w roku finansowym 2019

12,6 mld zł
całkowita wartość eksportu produkcji 
IKEA Industry, partnerów oraz 
dostawców w roku finansowym 2019

Grupa Ingka 1 Grupa Inter IKEA 2 Grupa Ikano 3 Grupa Interogo 4

1 IKEA Retail, Ingka Centres, Ingka Business Service Center, IKEA Distribution Services, Farmy wiatrowe
2

*
 IKEA Industry, IKEA Purchasing Services Polska
 stan na maj 2020

91
pracowników

0,27 mln zł
podatku dochodowego (CIT) 
zapłaconego w Polsce w 2019 r. 

0,5 mln zł
inwestycji w Polsce 
w ciągu ostatnich 5 lat

23,7 mln zł
przychodu w Polsce  
w roku finansowym 2019

49
pracowników

39,8 mln zł
podatku dochodowego (CIT) 
zapłaconego w Polsce w 2019 r. 

2,12 mld zł
inwestycji w Polsce 
w ciągu ostatnich 5 lat

 

898 mln zł
przychodu w Polsce  
w roku finansowym 2019
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3 Ikano Bank
4 Vastint

inwestycji w Polsce 
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w roku finansowym 2019
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0,5 mln zł
inwestycji w Polsce 
w ciągu ostatnich 5 lat

23,7 mln zł
przychodu w Polsce  
w roku finansowym 2019

49
pracowników

39,8 mln zł
podatku dochodowego (CIT) 
zapłaconego w Polsce w 2019 r. 

2,12 mld zł
inwestycji w Polsce 
w ciągu ostatnich 5 lat

 

898 mln zł
przychodu w Polsce  
w roku finansowym 2019
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3 Ikano Bank
4 Vastint

inwestycji w Polsce 
w ciągu ostatnich 5 lat

przychodu w Polsce  
w roku finansowym 2019

podatku dochodowego (CIT) 
zapłaconego w Polsce w 2019 r. 

podatku dochodowego (CIT) 
zapłaconego w Polsce w 2019 r. 



“IKEA powstała 
w Polsce”
Ingvar Kamprad

Początki IKEA w Polsce sięgają 
lat 60-tych, kiedy to nawiąza-
na została współpraca z przed-
siębiorstwem państwowym 
Fameg – pierwszym polskim 
dostawcą mebli dla IKEA. 
Kolejnym krokiem milowym 
było powstanie sklepu IKEA na 
warszawskim Ursynowie.  Ak-
tualnie firma obsługuje 6 cen-
trów handlowych, a klienci 
mogą odwiedzić 11 sklepów, 
w tym otwarty jesienią 2018 r. 
nowy format mniejszego 
sklepu IKEA w warszawskim 
centrum handlowym Blue 
City. Już niebawem, w 2021 r., 
powstanie kolejny wielkopo-
wierzchniowy sklep IKEA 
w Szczecinie. Pierwsze zamó-
wienie IKEA złożyła w Polsce 
w styczniu 1961 r. w Fabryce 
Mebli z Giętego Drewna 
w Radomsku i składało się na 
nie m.in. 500 krzeseł – model 

18/16, wykonany z giętego 
drewna bukowego. Cztery lata 
później to samo krzesło, które 
IKEA nazwała ÖGLA, otrzymało 
nagrodę w słynnym konkursie 
magazynu "Allt i Hemmet" 
("Wszystko dla domu") i stało 
się wizytówką jakości IKEA. 
Bliskie związki IKEA z Polską 
wielokrotnie podkreślał Ingvar 
Kamprad, założyciel firmy, 
który mawiał, że "IKEA 
powstała w Polsce". Powtórzył 
to stwierdzenie w histo- 
rycznym dla firmy momencie, 
podczas ceremonii otwarcia 
Muzeum IKEA w Älmhult 
jesienią 2010 roku: Uczucia 
i biznes nie muszą się wykluczać 
- przyjęliśmy Polskę jako nasz 
drugi dom i pokochaliśmy ten 
kraj. Po pierwsze dlatego, że 
uratował nam życie, wydobywając 
nas z kłopotów w trudnych 
czasach, kiedy nie mogliśmy

zaopatrywać się w krzesła i stoły 
dla naszych klientów z innego 
miejsca. Po drugie dlatego, że 
czujemy się naprawdę dobrze 
wśród jego życzliwych i przyja-
znych mieszkańców.

Dziś IKEA w Polsce ma nie tylko 
swoje własne fabryki mebli, 
działające w strukturach prze-
mysłu IKEA, ale także kupuje 
produkty bezpośrednio od pol-
skich producentów. Dzięki 20 
fabrykom należącym do IKEA 
Industry i blisko 90 dostawcom 
zewnętrznym, Polska jest 
drugim najważniejszym krajem 
dla IKEA z punktu widzenia pro-
dukcji, zaraz po Chinach. Rocz-
nie prawie 50% produkcji wła-
snej IKEA Industry i 20% świato-
wych zakupów IKEA pochodzi z 
Polski.

Czy wiesz, że... 
Polska jest największym 
dostawcą produktów 
z drewna dla IKEA? W 2019 
roku z Polski pochodziło 
aż 28% tego surowca. 
Firma ściśle współpracuje 
z Lasami Państwowymi, 
które zarządzają lasami 
w 90% objętymi certyfika-
cją FSC.
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Fabryka IKEA Industry 
w Zbąszynku z uwagi na wielkość 

produkcji, powierzchnię hal 
i liczbę zatrudnionych osób, jest 

uznawana za jedną z naj- większych 
fabryk na świecie produkujących 
meble. Codziennie wyjeżdża z niej 

130 ciężarówek z meblami. 

Wojciech Waligóra
Prezes Zarządu

IKEA Industry Polska

Ingvar Kamprad
Założyciel IKEA



Przyszłość lepsza dla
ludzi oraz planety
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Wprowadzenie strategii 
People & Planet Positive.

100% wykorzystywanej bawełny 
pochodzi ze zrównoważonych źródeł.

IKEA w Polsce, dzięki farmom
wiatrowym, produkuje 
więcej zielonej energii 
niż zużywa, neutralizując 
swój ślad węglowy.

 

+

Zrównoważony rozwój to fundament działalności IKEA. 
Uważamy, że „żaden sposób nie jest lepszy od dobrego przy-
kładu”. Firma chce inspirować Polaków do prowadzenia bar-
dziej zrównoważonego życia w domu oraz wspólnego pozytyw-
nego wpływania na planetę. 

IKEA chce stać się biznesem w pełni cyrkularnym, korzystają-
cym z czystej, odnawialnej energii, rozwijając swoją działalność 
bez nadmiernej eksploatacji surowców. Dąży do tego m.in. pro-
wadząc działania mające na celu maksymalne wykorzystanie 
produktów wyposażenia domu, m.in. poprzez ich odnawianie, 
dawanie szansy na „drugie życie”, ponowne użycie komponen-
tów czy recykling materiałów. W 2019 roku udało się uratować 
ponad 47 milionów produktów, 38 milionów zostało odsprze-
danych w dziale sprzedaży okazyjnej, a ponad 9 milionów wró-
ciło do sprzedaży po przepakowaniu. Zrealizowano również 
ponad milion zamówień na części zamienne, aby umożliwić 
naprawę produktów, by służyły dłużej.

2018
2030

20202017

Aktualizacja strategii 
People & Planet Positive.

IKEA osiąga neutralność klimatyczną
i staje się w pełni cyrkularnym 
biznesem.

Wycofanie wszystkich plastikowych produktów 
jednorazowego użytku z IKEA i korzystanie 
z surowców w całości pozyskiwanych 
z bardziej zrównoważonych źródeł. 
Grupa Ingka na świecie wytwarza tyle energii 
z OZE, ile sama używa.

Wprowadzenie 
instalacji foto-
woltaicznych, dostępnych
dla klientów IKEA Polska.

 

100%
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IKEA, jako pierwsza sieć 
w Polsce, wycofała ze 
sprzedaży jednorazowe 
torby foliowe.

Częścią naszej strategii jest 
filozofia zrównoważonego 

budownictwa. Dbamy 
o ograniczenie zużycia zasobów 
naturalnych i ochronę klimatu, 
dlatego materiały budowlane 
dobieramy na podstawie ich 

długoterminowego oddziaływa-
nia na środowisko i ludzi. 

Wszystkie nasze nieruchomości 
posiadają certyfikaty LEED 

i niebawem także WELL. 

Roger Andersson
Dyrektor Zarządzający

Vastint Polska
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IKEA, jako pierwsza sieć 
w Polsce, wycofała ze 
sprzedaży jednorazowe 
torby foliowe.



Przyszłość energii
jest odnawialna
Grupa Ingka zainwestowała 
blisko 2,5 miliarda euro 
w odnawialne źródła ener-
gii, w tym energię lądową, 
morską, wiatrową i słonecz-
ną na całym świecie. Inwe-
stycje te pozwoliły Grupie 
Ingka w 2020 roku wygene-
rować więcej energii, niż 
sama zużywa w całej swojej 
działalności. To była długa 
podróż, która rozpoczęła się 
w 2009 roku, ale dziś Grupa 
Ingka z dumą mówi, że osią-
gnęła swój cel na rok 2020, 
produkując więcej energii 
odnawialnej, niż jej zużywa-
jąc. 

Polska odegrała bardzo 
ważną rolę w osiągnięciu 
tego celu. IKEA Retail Polska 
zainwestowała ponad 250 
milionów euro w odnawial-
ne źródła energii w Polsce, 
zaczynając od 2011 roku. Od 
2016 roku 80 turbin wiatro-
wych na 6 farmach wiatrowych 

umożliwiło redukcję emisji CO2 
o około 450 000 ton rocznie. 
Farmy wiatrowe IKEA Retail 
w Polsce to drugie co do wielko-
ści portfolio odnawialnych 
źródeł energii w IKEA na świecie 
(zaraz po IKEA US). Detaliczne 
farmy wiatrowe IKEA generują 
w Polsce rocznie do 470 GWh 
energii, co odpowiada średnie-
mu zużyciu energii przez prawie 
188 tysięcy gospodarstw domo-
wych. 

IKEA wierzy, że przyszłość ener-
gii odnawialnej jest ważna rów-
nież dla jej klientów. Ambicją 
firmy jest umożliwienie milio-
nom osób wytwarzania 
i wykorzystywania energii odna-
wialnej w domu. Obecnie oferta 
domowej energii słonecznej 
IKEA dostępna jest w 7 krajach, 
ale IKEA dąży do tego, aby do 
2025 roku była ona  dostępna na 
wszystkich 30 rynkach. Polska 
była jednym z pierwszych i obec-
nie jest jednym z wiodących 
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Czy wiesz, że...
IKEA umieściła pierwszą 
instalację fotowoltaiczną 
w jednym ze swoich 
sklepów w Szwecji 
w 1997 roku? Jest ona 
nadal używana i wciąż 
produkuje zieloną ener-
gię.

Na co dzień oferujemy proste 
i przyjazne produkty finansowe 
dla klientów indywidualnych. 
Wspieramy również słoneczną 

rewolucję, umożliwiając zakupy 
instalacji fotowoltaicznych na 

wygodne raty.

Sylwester Pedowicz
Dyrektor Oddziału 

Ikano Bank w Polsce

rynków sprzedaży instalacji 
fotowoltaicznych w IKEA na 
świecie. Wskaźniki sprzeda-
ży w Polsce są wyższe niż 
średnia światowa na ryn-
kach oferujących instalacje 
fotowoltaiczne IKEA.

To ekscytujące, jak szybko 
rozwija się rynek instalacji 
fotowoltaicznych. Widzimy, 
że Polacy wzięli produkcję 
energii w swoje ręce. Jeste-
śmy dumni, że możemy być 
częścią słonecznej rewolucji. 
Przyczyniliśmy się do zainsta-
lowania 1 tysiąca systemów 
solarnych w gospodarstwach 
domowych. Sprzedaż energii 
słonecznej jest pięciokrotnie 
większa niż w poprzednim 
roku. 

Nie dążymy do uzyskania 
pozycji lidera w sprzedaży 
instalacji fotowoltaicznych 
w Polsce, ale mamy ambicję 
bycia wiodącym promoto-
rem domowych systemów 
solarnych. Chcielibyśmy 
zrobić kolejny krok i rozwijać 
inteligentne rozwiązania 
w zakresie energii odnawial-
nej dla naszych klientów. 
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Przyszłość gospodarki
jest cyrkularna

Klienci IKEA doceniają potrawy roślinne, a dane mówią same za 
siebie! W 2018 roku, 680 milionów klientów na całym świecie i 29 
milionów w Polsce wypróbowało wege ofertę IKEA Food!

Projekt "PRZYDA SIĘ" 
zaowocował stworzeniem 
platformy, która inspiruje 
i przypomina o rzeczach, 
które leżą w piwnicach, na 
strychach i w szafach. Odło-
żone, bo „może kiedyś się 
przydadzą” i często zapo-
mniane. IKEA podpowiada 
co zrobić, by przydały się 
naprawdę.

Dowiedz się więcej:
ikea.pl/PrzydaSie

MIŚ
Ulubiony, kochany
NAJDROŻSZY ,-

Meble jako usługa
W 2020 r. IKEA planuje pierwsze 
testy oferty leasingu mebli. Polska 
jest jednym z czterech rynków, 
gdzie rozpoczęła się już faza 
badań oraz przygotowywane są 
pierwsze potencjalne modele 
ofert subskrypcji mebli.

Usługa dostawy i odbioru sof 
oraz foteli, uruchomiona na rynku 
warszawskim, ma na celu maksyma-
lizację wykorzystania produktów 

wyposażenia domu poprzez odna-
wianie, ponowne wykorzy-

stanie komponentów 
i recykling materiałów. 

Klient kupujący meble 
może przekazać te 
już nieużywane, 
a IKEA przewiezie 
je do Fundacji 
Habitat for Huma-
nity Poland, gdzie 
trafią do podopiecz-
nych fundacji 
i zyskają szansę na 

nowe życie.

Drugie życie
Firma stworzyła 
kolekcję „PRZYDA 
SIĘ” oraz projekt 
Szafa Dobra – inicja-
tywy, które podpowia-
dają klientom, jak nadać 
drugie życie pozornie niepo-
trzebnym produktom, aby ich nie 
wyrzucać. Dzięki projektowi Szafa Dobra 
zebrano 8 ton ubrań, które zostały przeka-
zane potrzebującym.
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Więcej za mniej

Re-produkty
Od 2013 r., kierując się ideą gospo-
darki o obiegu zamkniętym, IKEA 
używa resztek tkanin do produkcji 
dywanów TÅNUM. Od 2017 roku 
fronty kuchenne KUNGSBACKA są 
produkowane z przetworzonego 
drewna i butelek PET. To nie wszyst-
ko! Torebka strunowa ISTAD jest 
w 85% produkowana z materiałów 
odnawialnych (bio-plastik). Działania 
te pozwalają firmie na zmniejszenie 
śladu węglowego i tym samym 
pomaganie naszej planecie.

Roślinne rewelacje
Zrównoważone życie to także zrów-
noważona dieta. Dlatego IKEA wpro-
wadza roślinne zamienniki dla swoich 
potraw, które zmniejszają emisję 
dwutlenku węgla – w przypadku 
wege hot-doga emisja CO2/kg jest 
około 7 razy mniejsza niż w jego mię-
snej wersji. 

Czy wiesz, że co dzie-
siąty sprzedawany 
przez IKEA hot-dog jest 
wegetariański?
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Dobry klimat
zaczyna się w domu!

W IKEA zależy nam na tym, 
aby jak najwięcej rodzin 
mogło korzystać na co dzień 
z dobrych i funkcjonalnych 
artykułów i rozwiązań. Uwa-
żamy, że każdy ma prawo 
do dobrego wzornictwa, 
przyjaznych dla planety pro-
duktów i życia 
w komforcie, bez kompro-
misów. IKEA od wielu lat 
wspiera ludzi we wprowa-
dzaniu zrównoważonych 
rozwiązań do codziennego 
życia i aktywnie angażuje się 
w działania na rzecz środo-
wiska. Wierzymy, że aby 
zmieniać świat, trzeba 
zacząć od siebie.
 
IKEA zaczyna od siebie. Nie 
tylko podjęła skuteczne 
zobowiązania, ale realnie 
działa na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju. 
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Podpowiada również, co 
klienci i pracownicy mogą 
zrobić we własnym zakresie, 
aby wywołać pozytywną 
zmianę, bo razem możemy 
więcej. 

Wiemy, że potrzebna jest 
radykalna zmiana zarówno 
modeli biznesowych, jak 
i naszego stylu życia na bar-
dziej oszczędny i ekologicz-
ny. Bardzo duże znaczenie 
mają odnawialne źródła 
energii, nisko emisyjny 
transport, eliminacja wszel-
kiego marnotrawstwa 
(w tym szczególnie żywności), 
oszczędzanie cennej wody, 
zrównoważone uprawy czy 
odpowiedzialne i świadome 
zakupy, które chcemy 
umożliwiać.
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Sklep IKEA w Łodzi
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Jesteśmy 
przyjaźni 
dla ludzi
W IKEA panuje przekonanie, że tylko 
wspólny wysiłek pozwala na osiągnię-
cie najlepszych efektów. Dlatego firma 
proponuje produkty pozwalające ogra-
niczyć zużycie surowców naturalnych 
i inspiruje do angażowania się 
w eko-inicjatywy oraz działania społeczne.

IKEA dla wszystkich
Współpracownicy IKEA również wdra-
żają swoje pomysły i rozwiązania, by 
realizować wizję IKEA. W 2019 roku 
IKEA Łódź wprowadziła wiele rozwią-
zań, które ułatwiają zakupy osobom 
z różnymi niepełnosprawnościami. 
Zorganizowano kurs języka migowego 
dla pracowników, uruchomiono mobil-
ną aplikację internetową w języku 
migowym oraz oznaczono żółtymi 
liniami ścieżki zakupowe.  Z podobnym 
rozwiązaniem spotkają się klienci Alei 
Bielany (Ingka Centres), które jako 
pierwsze centrum handlowe we Wro-
cławiu i regionie wprowadziło usługę 
tłumacza języka migowego – MIGAM.

IKEA dla wszystkich
Projekt jest pomy-
słem Patrycji i Wik- 
torii, pracownic sklepu 
IKEA w Łodzi. To tylko 
jeden z przykładów, 
który pokazuje, jak 
pracownicy IKEA 
mogą wprowadzać 
niekonwencjonalne 
rozwiązania, aby 
tworzyć lepsze 
codzienne życie dla 
wielu ludzi.

Małgorzata Frela 
People & Culture 
Business Partner

Ingka Business Service 
Center w Poznaniu

Ingka Business Service 
Center to przede wszystkim 

ludzie, którzy są dla nas 
najcenniejszą wartością. 
Wzrost naszej organizacji 

opiera się na pracownikach, 
dlatego tak istotne jest 

dostrzeganie ich różnorod-
ności, talentów i stwarzanie 

możliwości do rozwoju. 
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Równowaga
działa! 
Celem IKEA jest dążenie do 
równowagi poprzez ofero-
wanie kobietom oraz męż-
czyznom równych szans 
i wspieranie ich rozwoju 
zawodowego. Dlatego podczas 
budowania struktur w IKEA 
pod uwagę brane są przede 
wszystkim kompetencje 
oraz wyniki pracowników.  

W Grupie Ingka osiągnięcie 
równowagi płci to jedynie 
początek działań, które są 
nakierowane na realizację 
wizji tworzenia lepszych wa-
runków codziennego życia 
dla wielu ludzi. Dzięki niej 
możliwe jest lepsze zrozu-
mienie klientów i dopasowanie 
rozwiązań, produktów oraz 
usług do ich potrzeb.

Urlop Ojcowski IKEA 
IKEA Retail w Polsce, chcąc 
wspierać równość płci 
w miejscu pracy, wprowadziła 
4-tygodniowy, pełnopłatny 
urlop ojcowski. Od 1 stycznia 
2020 r. mogą z niego skorzy-
stać wszyscy ojcowie, których 
dzieci urodziły się po 1 wrze-
śnia 2019 roku. IKEA wierzy, że 
dzięki temu rozwiązaniu przy-
czyni się nie tylko do budowa-
nia więzi pomiędzy ojcem 
a dzieckiem, ale także do 
zmiany podejścia w temacie 
urlopów rodzicielskich w Polsce. 

Cele w zakresie równości 
koncentrują się na: 
równowadze płci na wszyst-
kich funkcjach i stanowi-
skach, utrzymaniu równej 
płacy na stanowiskach 
o jednakowej wartości 
oraz stworzeniu równych 
szans dla wszystkich płci. 

Równa płaca, z której 
jesteśmy dumni
Celem IKEA jest utrzyma-
nie równej płacy na porów-
nywalnych stanowiskach. 
Różnice w płacach pomię-
dzy kobietami i mężczy-
znami są od wielu lat elimi-
nowane, natomiast dokład-
na metodologia została 
opracowana 2 lata temu, 
gdy rozpoczęto systema-
tyczne badanie płac w IKEA. 

W 2019 roku po raz pierw-
szy przeprowadzono takie 
badanie i zanalizowano 
dane za 2018 rok. Wówczas 
różnica w płacach pomię-
dzy kobietami i męż- czy-
znami wynosiła 0,70%, a w 
roku 2019 wyniosła zaled-
wie 0,16%. 

IKEA. MADE IN POLAND

Małgorzata Sienkiewicz
Dyrektorka Zarządzająca

IT Service Desk Polska

W IKEA IT Service Desk tworzymy 
wielokulturowe, włączające 

miejsce pracy dla ludzi z różnych 
środowisk, czy narodowości. 
Obecnie w naszym zespole 

pracownicy z 15 różnych krajów 
mówią w 10 językach. Blisko 40% 

naszego zespołu stanowią 
kobiety.
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#Pomagamy
Razem 
Wspólnie dla lepszej przyszłości
W odpowiedzi na potrzeby zmie-
niającego się świata IKEA aktywnie 
włącza się w działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i wspie-
rające lokalne społeczności. Kieru-
jąc się swoją strategią, IKEA bez 
względu na dobre czy trudne 
czasy, chce pozytywnie wpływać 
na działalność biznesową, ale też 
na codzienne życie milionów ludzi.

W czasie pandemii wirusa 
Sars-CoV-2 firmy z korzeniami 
IKEA w Polsce – IKEA Retail, IKEA 
Purchasing, Ingka Centres oraz 
Ikano Bank – łączą siły oraz zapra-
szają partnerów biznesowych 
i instytucjonalnych do wspólnego 
przeciwdziałania skutkom pande-
mii.

Grupa Ingka w Polsce zdecydowa-
ła się przeznaczyć aż milion euro 
(4,5 miliona złotych) w pakiecie 
pomocowym dla społeczności 
w potrzebie. 

IKEA Łódź Store

#WzywamyPosiłki
Firma dołączyła do inicjatywy, 
w której pracownicy IKEA Food 
przygotowali i dostarczyli dania 
obiadowe dla tych, którzy stoją na 
straży naszego bezpieczeństwa 
i zapewniają ochronę przed roz-
przestrzenianiem się koronawiru-
sa. Dzięki zaangażowaniu pra-
cowników, IKEA była w stanie 
przekazać aż 1000 posiłków 
dziennie, w zależności od zapo-
trzebowania zgłoszonego przez 
poszczególne instytucje.

#PomagamyRazem 
Kwarantanna to jedno 
z pierwszych i najważniejszych 
działań podejmowanych, aby 
ograniczyć rozprzestrzenianie się 
wirusa. Dlatego IKEA wspólnie 
z partnerami biznesowymi i insty- 
tucjonalnymi przekazała sprzęt 
do doposażenia niemal 40 gmin-
nych centrów kwarantanny. 
Wsparła również pracowników 
instytucji infrastruktury krytycz-
nej, takich jak elektrownie czy 
rafinerie, którzy dla własnego 
bezpieczeństwa oraz aby zapew-
nić ciągłość w dostawach usług 
strategicznych z punktu widzenia 
funkcjonowania państwa, potrze-
bowali miejsc do spania w swoich 
zakładach pracy.

IKEA wyposażyła
11 apartamentów 
w Szczecinie, z których 
będzie mogło skorzy-
stać do 33 osób. Jest to 
pomoc dla ludzi pracu-
jących w warun- kach 
obarczonych wysokim 
ryzykiem infekcji, na 
przykład personelu 
szpitala,  pracowników 
domów opieki społecz-
nej 
i innych placówek 
opiekuńczych.
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#Pomagamy
Razem 
Wspólnie dla lepszej przyszłości
W odpowiedzi na potrzeby zmie-
niającego się świata IKEA aktywnie 
włącza się w działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i wspie-
rające lokalne społeczności. Kieru-
jąc się swoją strategią, IKEA bez 
względu na dobre czy trudne 
czasy, chce pozytywnie wpływać 
na działalność biznesową, ale też 
na codzienne życie milionów ludzi.

W czasie pandemii wirusa 
Sars-CoV-2 firmy z korzeniami 
IKEA w Polsce – IKEA Retail, IKEA 
Purchasing, Ingka Centres oraz 
Ikano Bank – łączą siły oraz zapra-
szają partnerów biznesowych 
i instytucjonalnych do wspólnego 
przeciwdziałania skutkom pande-
mii.

Grupa Ingka w Polsce zdecydowa-
ła się przeznaczyć aż milion euro 
(4,5 miliona złotych) w pakiecie 
pomocowym dla społeczności 
w potrzebie. 

IKEA Łódź Store

#WzywamyPosiłki
Firma dołączyła do inicjatywy, 
w której pracownicy IKEA Food 
przygotowali i dostarczyli dania 
obiadowe dla tych, którzy stoją na 
straży naszego bezpieczeństwa 
i zapewniają ochronę przed roz-
przestrzenianiem się koronawiru-
sa. Dzięki zaangażowaniu pra-
cowników, IKEA była w stanie 
przekazać aż 1000 posiłków 
dziennie, w zależności od zapo-
trzebowania zgłoszonego przez 
poszczególne instytucje.

#PomagamyRazem 
Kwarantanna to jedno 
z pierwszych i najważniejszych 
działań podejmowanych, aby 
ograniczyć rozprzestrzenianie się 
wirusa. Dlatego IKEA wspólnie 
z partnerami biznesowymi i insty- 
tucjonalnymi przekazała sprzęt 
do doposażenia niemal 40 gmin-
nych centrów kwarantanny. 
Wsparła również pracowników 
instytucji infrastruktury krytycz-
nej, takich jak elektrownie czy 
rafinerie, którzy dla własnego 
bezpieczeństwa oraz aby zapew-
nić ciągłość w dostawach usług 
strategicznych z punktu widzenia 
funkcjonowania państwa, potrze-
bowali miejsc do spania w swoich 
zakładach pracy.

IKEA wyposażyła
11 apartamentów 
w Szczecinie, z których 
będzie mogło skorzy-
stać do 33 osób. Jest to 
pomoc dla ludzi pracu-
jących w warunkach 
obarczonych wysokim 
ryzykiem infekcji, na 
przykład personelu 
szpitala,  pracowników 
domów opieki społecz-
nej i innych placówek 
opiekuńczych.

Dagmara Pozowska
Dyrektorka Zarządzająca 

Ingka Centres Polska

W wyniku pandemii COVID-19 
społeczeństwo stoi przed 

bezprecedensowym wyzwaniem. 
Musimy jeszcze skuteczniej 

współpracować, dlatego 
angażujemy się w długofalo-

we działania, które będą 
miały wymierny wpływ na 
zdrowie naszych klientów, 

partnerów i współpracowników.



Grupa Ingka*

IKEA. MADE IN POLAND34

IKEA Retail
oferuje funkcjonalne, przemyślane 
artykuły do urządzania wnętrz, 
prowadzi 367 sklepów IKEA, które 
każdego roku odwiedza 800 milio-
nów osób. Pierwszy sklep IKEA w 
Polsce został otwarty 
w 1990 roku. Obecnie firma posia-
da 11 sklepów w Polsce, 15 Punktów 
Odbioru oraz Centrum Dystrybucji 
w Jarostach, które zaopatruje 23 
sklepy IKEA 
w Europie Środkowej i Wschodniej. 
IKEA Retail Polska jest jednym 
z najszybciej rozwijających się 
segmentów w Grupie Ingka (roczny 
dwucyfrowy wzrost w ciągu ostat-
nich 5 lat). Spółka zarządza również 
6 farmami wiatrowymi.

Ingka Business Service 
Center (BSC)
jest odpowiedzialne za obsługę 
podmiotów Grupy Ingka z całej 
Europy w zakresie finansów 
i kadr. Obecnie w Ingka BSC 
zatrudnionych jest prawie 500 
specjalistów reprezentujących 20 
narodowości. Ingka BSC w Pozna-
niu jest europejskim centrum 
Ingka Global Business Operations 
i obsługuje ponad 20 krajów na 
świecie.

IKEA Distribution Services
zarządza magazynem i logistyką, 
kontroluje jakość przewożonych 
towarów, zaopatrujących 27 skle-
pów IKEA w Europie Środkowej i 
Wschodniej.

Ingka Centres
ma ponad 40-letnie doświadczenie 
w pracy w centrach handlowych 
i obecnie współpracuje z 1600 markami. 
Lokalizacje Ingka Centres pojawiają się pod 
różnymi markami, w tym MEGA 
w Rosji i LIVAT w Chinach. Zazwyczaj lokali-
zacje te połączone są ze sklepami IKEA. 
Ingka Centres każdego roku gości 
i obsługuje ponad 480 milionów odwiedza-
jących w miejscach spotkań IKEA. Ingka 
Centres kreuje miejsca spotkań, w ramach 
współpracy z lokalną społecznością, najem-
cami i partnerami, przyczyniając się do 
tworzenia między nimi więzi emocjonalnej 
i poczucia przynależności. W Polsce Ingka 
Centres zarządza 375 000 m2 powierzchni 
najmu brutto, z 1186 partnerami w 6 miej-
scach spotkań, które każdego roku osiąga-
ją 43 miliony odwiedzin.

IKEA IT Service Desk
jest obecny na całym świecie i podzielony 
na pięć obszarów: Ameryka Północna, 
Europa Północno-Zachodnia, Europa Środ-
kowa, Europa Południowo-Wschodnia oraz 
Azja i Pacyfik. Biuro zlokalizowane 
w Warszawie świadczy usługi na rzecz 
współpracowników IKEA pracujących w 27 
krajach w Europie Południowo-Wschodniej 
i Środkowej, Afryce i Azji. ITSD pomaga 
tworzyć lepsze warunki codziennego życia 
ludzi, których dotyczy działalność IKEA – od 
współpracowników i klientów, po miliony 
ludzi pracujących w łańcuchu wartości. 
Koncentracja na użytkowniku końcowym 
(tj. wewnętrznych współpracownikach 
IKEA) jest kluczowa, ponieważ zadowolenie 
pracowników przekłada się na zadowole-
nie klientów.

Centrum Dystrybucji 
w Jarostach
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Grupa Ingka*

IKEA Retail
oferuje funkcjonalne, przemyślane 
artykuły do urządzania wnętrz, 
prowadzi 367 sklepów IKEA, które 
każdego roku odwiedza 800 milio-
nów osób. Pierwszy sklep IKEA 
w Polsce został otwarty 
w 1990 roku. Obecnie firma posia-
da 11 sklepów w Polsce, 15 Punktów 
Odbioru oraz Centrum Dystrybucji 
w Jarostach, które zaopatruje 27 
sklepów IKEA w Europie Środkowej 
i Wschodniej. IKEA Retail Polska 
jest jednym z najszybciej rozwijają-
cych się segmentów w Grupie 
Ingka (roczny dwucyfrowy wzrost 
w ciągu ostatnich 5 lat). Spółka 
zarządza również 6 farmami 
wiatrowymi.

Ingka Business Service 
Center (BSC)
jest odpowiedzialne za obsługę 
podmiotów Grupy Ingka z całej 
Europy w zakresie finansów 
i kadr. Obecnie w Ingka BSC 
zatrudnionych jest prawie 500 
specjalistów reprezentujących 20 
narodowości. Ingka BSC w Pozna-
niu jest europejskim centrum 
Ingka Global Business Operations 
i obsługuje ponad 20 krajów na 
świecie.

IKEA Distribution Services
zarządza magazynem i logistyką, 
kontroluje jakość przewożonych 
towarów, zaopatrując 27 sklepów 
IKEA w Europie Środkowej 
i Wschodniej.

Ingka Centres
ma ponad 40-letnie doświadczenie 
w pracy w centrach handlowych 
i obecnie współpracuje z 1600 markami. 
Lokalizacje Ingka Centres pojawiają się pod 
różnymi markami, w tym MEGA 
w Rosji i LIVAT w Chinach. Zazwyczaj lokali-
zacje te połączone są ze sklepami IKEA. 
Ingka Centres każdego roku gości 
i obsługuje ponad 480 milionów odwiedza-
jących w miejscach spotkań IKEA. Ingka 
Centres kreuje miejsca spotkań, w ramach 
współpracy z lokalną społecznością, najem-
cami i partnerami, przyczyniając się do 
tworzenia między nimi więzi emocjonalnej 
i poczucia przynależności. W Polsce Ingka 
Centres zarządza 375 000 m2 powierzchni 
najmu brutto, z 1186 partnerami w 6 miej-
scach spotkań, które odnotowują 43 milio-
ny odwiedzin każdego roku.

IKEA IT Service Desk
jest obecny na całym świecie i podzielony 
na pięć obszarów: Ameryka Północna, 
Europa Północno-Zachodnia, Europa Środ-
kowa, Europa Południowo-Wschodnia oraz 
Azja i Pacyfik. Biuro zlokalizowane 
w Warszawie świadczy usługi na rzecz 
współpracowników IKEA pracujących w 27 
krajach w Europie Południowo-Wschodniej 
i Środkowej, Afryce i Azji. ITSD pomaga 
tworzyć lepsze warunki codziennego życia 
ludzi, których dotyczy działalność IKEA – od 
współpracowników i klientów, po miliony 
ludzi pracujących w łańcuchu dostaw IKEA. 
Koncentracja na użytkowniku końcowym 
(tj. wewnętrznych współpracownikach 
IKEA) jest kluczowa, ponieważ zadowolenie 
pracowników przekłada się na zadowole-
nie klientów.
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Fabryka IKEA Industry
w LubawieIKEA Purchasing Services

to biuro przedstawicielskie, funkcjonu-
jące jako łącznik pomiędzy dostawcami 
a sklepami IKEA na całym świecie. 
Buduje długoterminowe partnerstwa 
i relacje oparte na zaufaniu, intensyw-
nym rozwoju i długoterminowych 
celach. IKEA Purchasing współpracuje 
w Polsce z 135 dostawcami (87 dostaw-
ców mebli, 46 dostawców podzespo-
łów, 57 przewoźników). Blisko 28% 
drewna wykorzystywanego w meblach 
IKEA pochodzi z Polski, co sprawia, że 
jest ona dla IKEA numerem 1 wśród 
krajów zaopatrujących. Około 20% 
światowej produkcji IKEA pochodzi 
z Polski – kraju nr 2 po Chinach (27%).

IKEA Industry
to 43 jednostki produkcyjne w 9 
krajach. Firma chce być liderem 
produkcji mebli w zrównoważony 
sposób, a Polska to kluczowe miejsce 
prowadzonych inwestycji. Poprzez 
Plan Zrównoważonego Rozwoju 
każdego roku firma ustala i realizuje 
konkretne cele, zarówno w zakresie 
pozyskiwania materiałów, jak 
i produkcji. Centra Rozwoju i Innowacji 
Produktów  zlokalizowane przy zakła-
dach produkcyjnych, współpracują ze 
specjalistami z całej IKEA, by tworzyć 
nowe, przyjazne dla środowiska 
projekty oraz oferować jeszcze 
bardziej funkcjonalne i przystępne 
cenowo produkty dla klientów IKEA.

* stan na maj 2020

Grupa
Inter IKEA*

Vastint Poland
jest międzynarodową firmą, istniejącą 
na rynku nieruchomości od 30 lat. 
Filarem jej działalności jest zarządzanie 
własnym portfolio nieruchomości oraz 
tworzenie projektów komercyjnych, w 
tym budowa i sprzedaż mieszkań. Od 
1992 roku firma znajduje się na 
polskim rynku, gdzie rozwija i utrzymu-
je inwestycje, zapewniając tym samym 
komfortowe oraz zrównoważone 
środowisko życia, pracy i wypoczynku 
dla wielu osób. Polska jest najwięk-
szym rynkiem spośród siedmiu 
krajów, na którym działa Vastint. 

Grupa Interogo

Ikano Bank
należy do rodziny założonej przez 
IKEA. W Polsce działa od 10 lat, 
dostarczając rozwiązania finan- 
sowe w sklepach IKEA. Oferuje 
system zakupów ratalnych oraz 
karty kredytowe IKEA Family, 
ułatwiające zakup produktów IKEA 
w wygodny, prosty i przejrzysty 
sposób. Od 2017 roku Ikano Bank 
zapewnia w Polsce finansowanie 
instalacji fotowoltaicznych 
oferowanych przez IKEA Retail. 
Bank Ikano posiada swoich 
wiernych klientów (wynik NPS za 
2019 r. wyniósł 78).

Grupa Ikano 
Ikano Industry
wcześniej Dendro Poland, 
rozpoczęło działalność w 1992 
roku, a od 2009 roku produkuje 
materace począwszy od 
pierwszego etapu – produkcji 
pianki poliuretanowej – poprzez 
cięcie materacy, szycie 
pokrowców, aż do wysyłki 
gotowego produktu do klientów.

IKEA. MADE IN POLAND36 IKEA. MADE IN POLAND 36

Fabryka IKEA Industry
w LubawieIKEA Purchasing Services

to biuro przedstawicielskie, funkcjonu-
jące jako łącznik pomiędzy dostawca-
mi a sklepami IKEA na całym świecie. 
Buduje długoterminowe partnerstwa 
i relacje oparte na zaufaniu, intensyw-
nym rozwoju i długoterminowych 
celach. IKEA Purchasing współpracuje 
w Polsce z 135 dostawcami (87 
dostawców mebli, 46 podzespołów, 57 
przewoźników). Blisko 28% drewna 
wykorzystywanego w meblach IKEA 
pochodzi z Polski, co sprawia, że jest 
ona dla IKEA numerem 1 wśród krajów 
zaopatrujących. Około 20% światowej 
produkcji IKEA pochodzi z Polski 
– kraju nr 2 po Chinach (27%).

IKEA Industry
to 43 jednostki produkcyjne w 9 
krajach. Firma chce być liderem 
produkcji mebli w zrównoważony 
sposób, a Polska to kluczowe miejsce 
prowadzonych inwestycji. Poprzez 
Plan Zrównoważonego Rozwoju 
każdego roku firma ustala i realizuje 
konkretne cele, zarówno w zakresie 
pozyskiwania materiałów, jak 
i produkcji. Centra Rozwoju i Innowacji 
Produktów  zlokalizowane przy zakła-
dach produkcyjnych, współpracują ze 
specjalistami z całej IKEA, by tworzyć 
nowe, przyjazne dla środowiska 
projekty oraz oferować jeszcze 
bardziej funkcjonalne i przystępne 
cenowo produkty dla klientów IKEA.

* Stan na maj 2019 

Grupa
Inter IKEA*

Vastint Poland
jest międzynarodową firmą, istniejącą 
na rynku nieruchomości od 30 lat. 
Filarem jej działalności jest zarządzanie 
własnym portfolio nieruchomości oraz 
tworzenie projektów komercyjnych, w 
tym budowa i sprzedaż mieszkań. Od 
1992 roku firma znajduje się na 
polskim rynku, gdzie rozwija i utrzymu-
je inwestycje, zapewniając tym samym 
komfortowe oraz zrównoważone 
środowisko życia, pracy i wypoczynku 
dla wielu osób. Polska jest najwięk-
szym rynkiem spośród siedmiu 
krajów, na którym działa Vastint. 

Grupa Interogo

Ikano Bank
należy do rodziny założonej przez 
IKEA. W Polsce działa od 10 lat, 
dostarczając rozwiązania finan- 
sowe w sklepach IKEA. Oferuje 
system zakupów ratalnych oraz 
karty kredytowe IKEA Family, 
ułatwiające zakup produktów IKEA 
w wygodny, prosty i przejrzysty 
sposób. Od 2017 roku Ikano Bank 
zapewnia w Polsce finansowanie 
instalacji fotowoltaicznych 
oferowanych przez IKEA Retail. 
Bank Ikano posiada swoich 
wiernych klientów (wynik NPS za 
2019 r. wyniósł 78).

Grupa Ikano 
Ikano Industry
wcześniej Dendro Poland, 
rozpoczęło działalność w 1992 
roku, a od 2009 roku produkuje 
materace począwszy od 
pierwszego etapu – produkcji 
pianki poliuretanowej – poprzez 
cięcie materacy, szycie 
pokrowców, aż do wysyłki 
gotowego produktu do klientów.
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IKEA Purchasing Services
to biuro przedstawicielskie, funkcjonu-
jące jako łącznik pomiędzy dostawcami 
a sklepami IKEA na całym świecie. 
Buduje długoterminowe partnerstwa 
i relacje oparte na zaufaniu, intensyw-
nym rozwoju i długoterminowych 
celach. IKEA Purchasing współpracuje 
w Polsce z 135 dostawcami (87 dostaw-
ców mebli, 46 dostawców podzespo-
łów, 57 przewoźników). Blisko 28% 
drewna wykorzystywanego w meblach 
IKEA pochodzi z Polski, co sprawia, że 
jest ona dla IKEA numerem 1 wśród 
krajów zaopatrujących. Około 20% 
światowej produkcji IKEA pochodzi 
z Polski – kraju nr 2 po Chinach (27%).

IKEA Industry
to 43 jednostki produkcyjne w 9 
krajach. Firma chce być liderem 
produkcji mebli w zrównoważony 
sposób, a Polska to kluczowe miejsce 
prowadzonych inwestycji. Poprzez 
Plan Zrównoważonego Rozwoju 
każdego roku firma ustala i realizuje 
konkretne cele, zarówno w zakresie 
pozyskiwania materiałów, jak 
i produkcji. Centra Rozwoju i Innowacji 
Produktów  zlokalizowane przy zakła-
dach produkcyjnych, współpracują ze 
specjalistami z całej IKEA, by tworzyć 
nowe, przyjazne dla środowiska 
projekty oraz oferować jeszcze 
bardziej funkcjonalne i przystępne 
cenowo produkty dla klientów IKEA.

IKEA Purchasing Services
to biuro przedstawicielskie, funkcjonu-
jące jako łącznik pomiędzy dostawca-
mi a sklepami IKEA na całym świecie. 
Buduje długoterminowe partnerstwa 
i relacje oparte na zaufaniu, intensyw-
nym rozwoju i długoterminowych 
celach. IKEA Purchasing współpracuje 
w Polsce z 135 dostawcami (87 
dostawców mebli, 46 podzespołów, 57 
przewoźników). Blisko 28% drewna 
wykorzystywanego w meblach IKEA 
pochodzi z Polski, co sprawia, że jest 
ona dla IKEA numerem 1 wśród krajów 
zaopatrujących. Około 20% światowej 
produkcji IKEA pochodzi z Polski 
– kraju nr 2 po Chinach (27%).

IKEA Industry
to 43 jednostki produkcyjne w 9 
krajach. Firma chce być liderem 
produkcji mebli w zrównoważony 
sposób, a Polska to kluczowe miejsce 
prowadzonych inwestycji. Poprzez 
Plan Zrównoważonego Rozwoju 
każdego roku firma ustala i realizuje 
konkretne cele, zarówno w zakresie 
pozyskiwania materiałów, jak 
i produkcji. Centra Rozwoju i Innowacji 
Produktów  zlokalizowane przy zakła-
dach produkcyjnych, współpracują ze 
specjalistami z całej IKEA, by tworzyć 
nowe, przyjazne dla środowiska 
projekty oraz oferować jeszcze 
bardziej funkcjonalne i przystępne 
cenowo produkty dla klientów IKEA.

Czy wiesz, że...
w 2020 roku Grupa Ingka 
osiągnęła globalny cel 
i generuje tyle zielonej 
energii, ile sama zużywa 
w swoich operacjach na 
świecie?

Farma wiatrowa
w Lubartowie należąca
do IKEA Retail
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Dane kontaktowe

IKEA Retail
Biuro Prasowe IKEA Retail
prpl@IKEA.com
Współpraca, oferty
office.poland@IKEA.com

Ingka Centres
Ingka Centres Press Office (EN)
centrespr@ikea.com

IKEA Industry
Biuro Prasowe IKEA Industry (EN)
IKEA.Industry.media@inter.ikea.com
www.Industry.IKEA.pl

IKEA Range & Supply
Biuro Prasowe IKEA Range & Supply (EN)
pressoffice.rangesupply@inter.IKEA.com

Inter IKEA Group
Biuro Prasowe Inter IKEA Systems B.V. 
i Inter IKEA Group (EN) 
media.franchisor@Inter-IKEA.com

Ikano Bank AB (publ) S.A. 
Oddział w Polsce
kontakt@ikano.pl
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