CZYNI Y SPORT
CZYNIMY
SP RT
DOSTĘPNYM
DLA WIELU

CZOŁEM SPORTOWCY,
Od

1976 roku, siła Decathlon drzemie w odpowiedzialności, która pozwala na
wychodzenie przed szereg a następnie daje odwagę do realizacji celu,
pozwala słuchać i popełniać błędy bo dzięki nim możemy iść wciąż do przodu by
je naprawiać.
Mam zaufanie do nas, Decathlończyków, że możemy odpowiadać na potrzeby
naszych pracowników, użytkowników, klientów, partnerów, sąsiadów i tym samym
akcjonariuszy.
Decathlon jest więcej niż sportem zespołowym, w którym każdy ma swoją rolę do
odegrania. Nasze indywidualne zaangażowanie w pracy zespołowej będzie miało
decydujące znaczenie dla naszej przyszłości. Wszyscy razem wygramy.
Jest to warunek niezbędny do osiągnięcia naszego sensu: „aby przyjemność
i korzyści płynące ze sportu były dostępne dla wielu”.
Z całą moją wdzięcznością i zachętą,
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NASZ SENS
W ZRÓWNOWA ŻONY
SP OSÓB
UP OWSZECHNIAĆ
R ADOŚ Ć I KOR Z YŚC I
P ŁYNĄCE Z UPR AWIANIA
SP ORTU!

NASZ A WIZ JA
WIZJA JEST CZĘŚCIĄ TEGO, KIM JESTEŚMY.
TAK JAK NASZ CEL, NASZE WARTOŚCI,
NASZE MISJE, NASZE SPOTKANIA
INDYWIDUALNE.
„Ważne, żebyśmy mieli wizję, jak tylko
stajemy się grupą. To coś, co nas do
siebie zbliża, co nas jednoczy.”
Michel Leclerq

Wizja nadaje cel. Obierając cel musimy być ambitni. W oparciu o wizję
tworzymy krótkoterminowe strategie i plany działania. To droga do
celu jest ważna.
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PROTOT YP

DECATHLON

Prototyp, czyli pierwszy model nowego sprzętu lub
innowacyjnej technologii. Nie zawsze musi to być
cały produkt. Czasami zaczynamy od podeszwy
i znajdującego się w niej systemu lub po prostu
materiału, z którego docelowo wykonany zostanie
na przykład nasz plecak. Praca na tych pojedynczych
elementach pozwala nam szybciej przejść do
kolejnego etapu – testów.

SPRAWDZA SIĘ

W SPORCIE

Skąd pewność, że Decathlon sprawdza się w sporcie? Bo sami jesteśmy sportowcami, sami
też projektujemy nasze produkty – znamy je z pierwszej ręki. Nogi też. Wiemy więc, jak na
co dzień, tak naprawdę jest w sporcie, że zamiast boiska czasem nasi użytkownicy grają na
osiedlowym betonie, a kolano pomaga im dopchnąć więcej do plecaka. A to co wiemy,
zamieniamy w produkty, które sprawdzają się w sporcie. Ich sporcie.

PROJEK TOWANIE
W Decathlon produkujemy sprzęt dla ponad 80 sportów sygnowanych markami „by
Decathlon”, czyli Quechua, Kalenji, B’Twin czy Nabaiji.
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Każda praca nad nowym
produktem zaczyna się od
szkicu na kartce papieru lub
w programie graficznym. Już na
starcie podejmujemy mnóstwo
decyzji. Na przykład, gdzie
przebiegać ma szew, jaka ma
być oddychalność, ile ma ważyć,
o kolorze już nie wspominając.

TE STOWANIE
Sprawdzamy, czy efekt pracy projektantów
odpowiada na potrzeby Naszych
użytkowników. Zanim produkt trafi na półki
sklepów Decathlon, testujemy m.in. czy jest
gotowy na różne warunki atmosferyczne
lub sytuacje z życia wzięte. Dla naszych
inżynierów próby odporności kurtki na wiatr
czy przyczepności obuwia to codzienność.

S PR ZE DA Ż PRODUK TÓW
W Decathlon praca nad produktami nigdy się nie kończy. Jeśli
jesteśmy zadowoleni z prototypu, to zabieramy się za testowanie
gotowego produktu. W innym wypadku wprowadzamy poprawki
i wracamy do początku. Jednak, nawet gdy wszystko przebiega
pomyślnie, to działamy dalej. Zaraz po wprowadzeniu produktu
na rynek, zakasujemy rękawy i myślimy, co zrobić, aby był jeszcze
lepszy i przede wszystkim, aby dzięki nim Nasi klienci mogli
sprawdzać się w sporcie!
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WSZ YSC Y DZIELIMY
TE SAME WARTOŚC I
Na całym świecie mamy tę samą silną
i wyjątkową kulturę przedsiębiorstwa,
wzmocnioną naszymi dwiema
najważniejszymi wartościami czyli
witalnością i odpowiedzialnością.

WITALNOŚ Ć
WITALNOŚĆ to życie, intensywna
aktywność, energia, werwa i siła. To
zdolność przekształcania trudności
w szanse. To odwaga i entuzjazm,
nieustanne poszukiwanie postępu,
innowacyjności i rozwoju w naszej
codziennej pracy.

ODP OWIEDZIALNOŚ Ć
Bycie ODPOWIEDZIALNYM oznacza
umiejętność podejmowania decyzji
i realizowania swoich postanowień.
Praca przyniesie Ci satysfakcję, jeżeli
będziesz chciał i potrafił podejmować
decyzje w ramach swojego obszaru
odpowiedzialności. Tak więc,
podejmuj decyzję, wykazuj inicjatywę,
osiągaj zamierzone wyniki, próbuj
ponownie, gdy napotkasz przeszkody
i ciesz się pracą. Bądź, kiedy
użytkownik Ciebie potrzebuje.

8

9

POZNA J
DEC ATHLOŃCZ YKÓW

ADRIAN

Lider Sportu Bieganie
w Decathlon Franowo

W

Decathlon pracuję od lipca 2017. Zaczynałem
na grach zespołowych, później przeszedłem
na bieganie. Pod wpływem Decathlon oraz
moich własnych ambicji zrodziła się u mnie pasja do

biegania. Pracę w Decathlon Franowo łączę z treningami
biegowymi, nieustannie staram się poprawiać swoje
osiągnięcia. W swoich działaniach wspieram Markę Pasję
Kalenji, będąc ambasadorem naszych produktów do
biegania. Startuję w zawodach w szeregach Drużyny
Kalenji. Decathlon zapewnia mi nieocenione wsparcie
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w realizacji moich marzeń biegowych, dzięki czemu mam
ogromną motywację do codziennych treningów, pracy
oraz walki o jak najlepsze wyniki na zawodach. Realizując
założenia Lidera Sportu Bieganie, mogę być blisko sportu,
którym się pasjonuję.
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ŁUKASZ

Lider Sportu Wędkarstwo
w Decathlon Piaseczno

W

wieku 6 lat pierwszy raz poszedłem z tatą na ryby – już
wtedy wiedziałem, że ta pasja zostanie ze mną na zawsze.
Od tamtej pory cały czas odkrywam nowe metody,
startuję w zawodach wędkarskich, łowię w rzekach, jeziorach, stawach,
a ostatnio bardzo wciągnęło mnie wędkarstwo morskie. Markę
Caperlan poznałem, dopiero gdy zacząłem pracować w Decathlon,
i od razu przekonałem się do jakości tych produktów. Polski rynek

wędkarski jest bardzo specyficzny, zdominowany przez
małe, lokalne, prywatne sklepy wędkarskie oferujące znane
od lat produkty różnych firm powszechnych na rynku.

„DZIŚ WĘDKARSTWO TO JUŻ
NIE TYLKO PASJA, TO MÓJ
SPOSÓB NA ŻYCIE”
Budowanie rozpoznawalności, wizerunku i jakości marki
Caperlan, tak aby każdy wędkarz kojarzył ją z Decathlon,
to moja ambicja oraz cel. Dzięki stworzeniu w Decathlon
nowego stanowiska pracy, jakim jest Lider Sportu, mogę
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nie tylko sprzedawać i udostępniać produkty, ale także
połączyć moją pasję z innymi i wędkować wspólnie
z moimi użytkownikami. Jako Lider Sportu, zajmując się
wędkarstwem od 4 lat, stworzyłem profesjonalny salon
wędkarski pod dachem Decathlon, z dużym showroomem,
dostępnością produktów – to wszystko z myślą o innych
pasjonatach wędkarstwa. Teraz pomagam im odkryć
markę Caperlan, tak jak sam ją odkryłem, rozpoczynając
pracę w Decathlon. Jak mawiał Konfucjusz: „Wybierz pracę,
którą kochasz, a już nigdy nie będziesz musiał pracować”.
W moim przypadku to się udało!
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DARIA

Lider Sportu Triathlon
w Decathlon Olsztyn

R

uch od zawsze jest obecny w moim życiu. Najlepiej się
czuję, jeśli jest on w dużej ilości i o wysokiej intensywności. Od kiedy się urodziłam, mam za dużo energii! Moja
sportowa przygoda jest mocno związana z bieganiem i to ono
stoi w moim sercu na pierwszym miejscu. Z miłości do sportu
nie poprzestałam jednak tylko na jednym rodzaju aktywności.

Jako dorosły już człowiek postawiłam sobie cel: nauczyć
się pływać kraulem i ukończyć triathlon. Znalazłam trenera,
z którym raz w tygodniu uczyłam się wykonywania ćwiczeń pływackich po to, by cały tydzień doskonalić swoje
umiejętności. Minęło 5 miesięcy nauki pływania, podczas
których wypiłam niezliczoną ilość litrów wody basenowej,
by w końcu stanąć na starcie swojego pierwszego w życiu triathlonu. To niesamowite połączenie sportów sprawia,
że ani przez chwilę nie jest nudno. Udało mi się ukończyć
pierwszy triathlon i oczywiście nie zatrzymałam się na tym
jednym. Kontynuuję swoją przygodę z tym sportem nie tylko prywatnie, ale także zawodowo. W Decathlon jestem Li16

derem Sportu Triathlon i razem z innymi Decathlończykami
mogę uprawiać ten sport, czerpiąc z niego radość! Co roku
organizujemy Mistrzostwa Polski Decathlon na dystansie 1/4
IM, podczas których wszyscy możemy ze sobą rywalizować. To impreza, na której spotykają się nie tylko wszyscy
Liderzy Sportu Triathlon, ale też inni sympatycy tego sportu.
To moment, by pokazać, kto jest najlepiej przygotowany
do zawodów, lecz przede wszystkim świetnie się bawić
i dzielić się swoimi doświadczeniami nabytymi podczas innych startów. To niesamowity czas integrowania się już nie
tylko z ludźmi pracującymi w jednym sklepie, a ze wszystkimi ludźmi kochającymi ten sport w całej Polsce.
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MICHAŁ

Lider sklepu Decathlon Poznań Franowo,
Pasjonat Triathlonu

DO

Decathlon trafiłem zupełnie przypadkiem. Zawsze
wiedziałem, że w życiu będę promował sport, ale nie
wiedziałem, jak będę to robił. Pewnego dnia na studiach kolega poprosił mnie, żebym pomógł mu dobrać buty do biegania.
Zaproponowałem, żebyśmy skoczyli do Korony we Wrocławiu,
gdzie miał się otwierać największy w okolicy sklep sportowy.

Niestety zastaliśmy plac budowy i plakaty „Poszukujemy
Kierownika Sektora – przyszłego Dyrektora”. Wtedy postanowiłem, że będę pracował w Decathlon, i złożyłem aplikację. W firmie pracuję już 8 lat, mieszkałem w 4 miastach.
W tym czasie byłem Managerem Zespołu, Liderem Operacyjnym, Supply’em, DSP, a aktualnie mieszkam w Poznaniu,
gdzie jestem Liderem Sklepu, a w wolnych chwilach trenuję
triathlon. Moja przygoda ze sportem zaczęła się wiele lat
temu w Oleśnicy. Przez kilka lat trenowałem piłkę nożną,
a następnie bieganie. Od zawsze miałem marzenie, żeby
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wystartować w triathlonie, i spełniłem je dzięki pasjonatom
pracującym w Decathlon. Debiutowałem w 2018, a dzisiaj
mam za sobą kilkanaście startów. Aktualnie regularnie startuję i wyznaczam kolejne cele. Dzięki Decathlon poznałem
żonę, wielu przyjaciół i fantastycznych ludzi, odwiedziłem
wiele miejsc, zaraziłem się ogromną pasją do triathlonu, nauczyłem się wielu sportów, których do tej pory nie znałem.
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MARCIN
Retail Supplier
B’TWIN Francja

M

am na imię Marcin i pracuję w Decathlonie od samego
jego początku w Polsce, czyli od 2001 roku. Pierwszy sklep
otwierałem jako sprzedawca na dziale turystyki górskiej, następnie poszerzałem swoją odpowiedzialność poprzez kolejne
stanowiska w sklepie, aż do dyrektora regionalnego i członka
dyrekcji generalnej. Później zmieniłem charakter pracy i dołączyłem do dyrekcji handlowej jako DSP kilku sportów. Tam też
po raz pierwszy miałem kontakt z markami własnymi Decathlon

i poznałem proces tworzenia produktów. Jego złożoność
i wszechstronność tak mnie zafascynowały, że postanowiłem poznać go z bliska. Od początku 2017 roku pracuje
w Lille, we Francji, w marce Rockrider, jako Retail Supplier.
Mam możliwość uczestniczyć w projektach, których efekty
sprawiają, że na twarzy niejednego kolarza MTB pojawia się
szeroki uśmiech. Sam mogę testować te produkty i mam
wpływ na to, jak będą wyglądały i ile będą kosztowały.
Moja obecna odpowiedzialność to nie tylko spełnienie moich celów zawodowych. To również realizacja moich pasji
sportowych i urzeczywistnienie marzeń z nimi związanych.
Uczestniczyłem w największej imprezie MTB we Francji –
Roc d’Azure, mogąc na niesamowitej trasie na Lazurowym
Wybrzeżu testować produkty naszej marki. Jako że Lille to
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dawna stolica Flandrii, która jest Mekką kolarstwa szosowego, nie dało się nie zarazić i tym sportem... Codziennie
w południe spod B’twin Village wyrusza peleton kilku do
kilkudziesięciu osób tu pracujących, aby w przerwie obiadowej cieszyć się swoją pasją. Załapałem się więc na koło
i dzięki temu kolarstwo szosowe stało się niemal nieodłącznym elementem mojego dnia pracy. Wkręcony na maksa
w szosowe klimaty przejechałem Tour de Flandres – kultowy belgijski klasyk: 169 km z niezliczoną ilością odcinków
brukowych i etap Tour De France dla amatorów: 135 km
z niekończącymi się podjazdami w Alpach.
Jako że jakiś czas już tu jestem, w mojej głowie rodzą się
pomysły na dalszy rozwój zawodowy i sportowy... Ale
o tym może następnym razem.
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GIULIANA

pasjonatka pływania
w wodach otwartych

CAROLINE
pasjonatka
gimastyki na linach

ROSYTA & SANDRA
pasjonatki Triathlonu
AMSTERDAM

PAPE

Pasjonat Penchak-silat
DAKAR

DAVIS

ANTO

pasjonat fitnessu

pasjonat krykietu

IRWIN

pasjonat
Stand Up Paddle

JEAN-FRANCOIS
pasjonat turystyki górskiej
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NASZ A KULTUR A

SP ORT
Sport – jest obecny w każdym momencie
naszej pracy w Decathlon ponieważ:
• Zadowoleni sportowcy to nasz zawód.
• Projektujemy, produkujemy i sprzedajemy
produkty sportowe o najlepszych
proporcjach ceny do jakości.
• Rekrutujemy wyłącznie witalnych,
pomocnych i odpowiedzialnych
sportowców.
• Wspólnie uprawiamy sport.
• Jesteśmy ambasadorami naszych
sportowych produktów.

W YJĄTKOW Y
MANAGEMENT
Podstawą naszego zarządzania jest
wspieranie autonomii możliwości
podejmowania samodzielnych decyzji przez
każdego Decathlończyka:

TO CO NA S Ł ĄCZ Y
TO WSP ÓLNA KULTUR A
Pracownicy Decathlon na całym świecie
podzielają wspólną kulturę zakorzenioną
w sportowej pasji.
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• Od pierwszego dnia każdy Decathlończyk
posiada własną odpowiedzialność
w formie misji.

• Regularnie (najlepiej co 4 tygodnie) dzielimy
się tym co razem osiągnęliśmy poprzez
spotkania idywidualne i zebrania zespołu.
• Integralną częścią tych spotkań jest wspólne
uprawianie sportu.

• Mamy prawo do błędów – działamy,
popełniamy błędy, uczymy się!

• Każdy może się rozwijać poprzez dodatkowe
projekty, role i odpowiedzialności.

• W Decathlon nigdy nie jesteśmy sami
– zawsze mamy wsparcie kogoś bardziej
doświadczonego.

• Promujemy awanse wewnętrzne oraz
możliwość rozwoju w retailu, e-commerce,
logistyce i produkcji.
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ATMOSFER A
Z AUFANIA
• W pracy możemy być sobą.

PRÓBUJ

• Mamy szczere relacje oparte na
zaufaniu i wzajemnej akceptacji.
• Dzielimy te same wartości
(witalność i odpowiedzialność)
oraz pasję do sportu.
• Wspólnie uprawiamy sport
i świętujemy sukcesy.

POPEŁNIAJ BŁĘDY
UCZ SIĘ

JE STE ŚMY
WSP Ó ŁWŁ A ŚCICIEL AMI
• Dzielimy się wspólnie wypracowanym
zyskiem w postaci Sharingu.
• Jesteśmy współwłaścicielami
firmy poprzez system akcjonariatu
pracowniczego.
27

T WÓJ ROZ WÓJ

PROJEK T ROZ WOJU DEC ATHLON P OLSK A
• Akceptujemy, że rozwój jest integralną częścią pracy w Decathlon.
• Od pierwszego dnia każdy ma jasno określoną odpowiedzialność
i narzędzia aby ją realizować.

STALE DĄŻYMY DO REALIZOWANIA

• Rozwijamy się dzięki możliwości podejmowania decyzji,
popełnianiu błędów oraz życzliwej i wymagającej informacji zwrotnej.

PO MISTRZOWSKU,

• Otaczamy się ludźmi i korzystamy z dostępnych narzędzi,
które wspierają nas w rozwoju.

NASZYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI

ABY MÓC W PEŁNI CZERPAĆ

PRZYJEMNOŚĆ Z PRACY
I SKUTECZNIE URZECZYWISTNIAĆ
SENS NASZEJ FIRMY.

• Wspieramy awanse wewnętrzne i rozwój w ramach całej grupy Decathlon.
• Mamy swoje ambicje zawodowe, spójne z naszym potencjałem i określamy
czego potrzebujemy aby je osiągnąć.

SKORZYSTAJ Z DOSTĘPNYCH NARZĘDZI
HR-TOOL
Narzędzie online, które wesprze Cię
w procesie integracji w Decathlon, abyś
każdego dnia mógł czerpać przyjemność
ze swojej pracy.

E- DEC
Innowacyjna platforma szkoleniowa, która
łączy w sobie kursy online, szkolenia
stacjonarne i szeroką bazę wiedzy.
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NASZE W Z A JEMNE
ZOBOWIĄ Z ANIA
WOLNOŚ Ć I ODP OWIEDZIALNOŚ Ć
SĄ ZE SOBĄ ŚCIŚLE P OWIĄ Z ANE
Z ACHOWANIA , K TÓRYCH
OD CIEBIE OCZEKUJĘ
• Pamiętaj, aby w centrum Twojej pracy
zawsze był użytkownik.
• Bądź ambasadorem naszej firmy, naszych
wartości i naszych produktów.
• Pamiętaj, że Wolność zawsze idzie w parze
z odpowiedzialnością.
• Pytaj, szukaj odpowiedzi, szkól się,
poznawaj, próbuj, rozwijaj swoje talenty.
Pamiętaj, Twój rozwój należy do Ciebie,
a Ty grasz w nim główną rolę.
• Mów otwarcie, co Ci się podoba, a co
Ci nie odpowiada. Proponuj rozwiązania.
Masz prawo do błędu – ponieważ na
błędach człowiek się uczy.
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MOJE ZOBOWIĄ Z ANIA
– „ PAMIĘTA J JE STEM TU
DL A CIEBIE ”
• Będę wspierał Cię w zrozumieniu sensu
działania naszej firmy oraz zachęcał do
refleksji.
• Pomogę Ci stać się autonomicznym i będę
wspierać Cię w podejmowaniu decyzji.
• Wspólnie zaplanujemy Twój proces
integracji w firmie.
• Aby móc się rozwijać weźmiesz udział
w szkoleniach.
• Będziemy spotykać się co najmniej raz
w miesiącu na rozmowie indywidualnej
(RI), aby porozmawiać na temat Twojej
pracy.
• Wspólnie stworzymy Twój plan rozwoju.
• Pomogę Ci określić cele w zakresie
głównych wskaźników Twoich osiągnięć.
• Przeprowadzimy rozmowę roczną służącą
ocenie całorocznej pracy i Twojemu
rozwojowi.
• Razem będziemy uprawiać sport
i świętować sukcesy.

HISTORIA
1976

Historia Decathlon rozpoczyna
się wraz z otwarciem
pierwszego sklepu w Englos
we Francji.

1985

Utworzenie
Międzynarodowego
Centrum Szkoleniowego/
Zapoczątkowanie akcjonariatu
pracowniczego we Francji.

1986

Utworzenie pierwszej linii
produkcyjnej Decathlon na
świecie.

20 01

Otwarcie pierwszego
sklepu w Polsce, dającego
początek wyjątkowej ekipie
pasjonatów sportowych; 25
tys pracowników na świecie.

1996

Wprowadzenie pierwszych
20 03
Marek Pasji (Quechua/Tribord); Otwarcie pierwszego sklepu
10 tys pracowników na
w Chinach/Decathlon orgaświecie.
nizuje pierwsze imprezy
sportowe dla klientów.

20 01

Otwarcie pierwszego sklepu
20 05
na kontynencie amerykańskim Wprowadzenie do sprzedaży
Sao Paulo (Brazylia).
namiotu 2-second Quechua.
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20 06

Zapoczątkowanie akcjonariatu
pracowniczego w Polsce.

2013

Decathlon, w tym Polska,
wprowadza RFID – system
radiowy do zarządzania
zapasem i przyspieszający
obsługę klienta.

2014

DEC ATHLON W POLSCE
20 01

20 05

2010

2015

2017

2019

95 pracowników
(2 sklepy)

2686 pracowników
(41 sklepów)

298 pracowników
(4 sklepy)

3569 pracowników
(46 sklepów)

1429 pracowników
(21 sklepów)

3703 pracowników
(58 sklepów)

Powstaje maska Easybreath
marki Tribord.
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Munich, 2016
Munich, 2016

Niort, 2013
Niort, 2013
Huamu, 2003
Huamu, 2003

N
N
Z

1510
magasins
dans
850
villes
dans
51
pays
magasinsW(au
dans
850
villes dansW5151pays
1510 1510
SKLEPÓW
850
MIASTACH
KRAJACH
31/12/2018):
(auGRUDNIA
31/12/2018):2018):
(DO
ous sommes en priorité au service du plus grand nombre pour que l’accessibilité au sport ne soit pas un privilège :
ous sommes
au nous».
service du plus grand nombre pour que l’accessibilité au sport ne soit pas un privilège :
«Etre
là où l’onen
a priorité
besoin de

obowiązujemy się służyć jak największej liczbie osób, aby dostępność do sportu nie była przywilejem:
«Etretam,
là oùgdzie
l’on ajesteśmy
besoin de potrzebni”.
nous».
„być

1976
1976
2000
2000

France
France

Portugal
Portugal

1986
1986
2000
2000

Allemagne
Allemagne

Pays-Bas
Pays-Bas

1992
1992
2001
2001

Espagne
Espagne

Brésil
Brésil

Italie

1993
1993
2001
2001

Italie

Pologne
Pologne

1997
1997
2003
2003

Belgique
Belgique

Chine
Chine

1999
1999
2005
2005

Royaume-Uni
Royaume-Uni

Hongrie
Hongrie

WHERE WE ARE
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Englos, 1976

WHERE WE ARE
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DECATHLON NA ŚWIECIE

Entre 2006 et 2015

OD 2006 DO 2015 ROKU
Russie

Roumanie

Inde

Maroc

Turquie

République
Tchèque

Suède

Taïwan

Bulgarie

Croatie

Slovaquie

Thaïlande

Depuis 2016

OD 2016 ROKU
Singapour

Slovénie

Malaisie

Mexique

Côte
d’Ivoire

Colombie

Ghana

Philippines

Suisse

Israël

Afrique
du Sud

Tunisie

USA

Indonésie

Australie

Egypte

Chili

Canada

République
Démocratique
du Congo

Sénégal

Autriche

Cambodge

Corée
du Sud

Sri Lanka

Lituanie
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Berlin, 2016

Kenya

Grèce

WHERE WE ARE
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De 1 à 5 magasins
De 6 à 30 magasins
Plus de 30 magasins
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WHERE WE ARE
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FUNDAMENTALNE ZASADY POLITYKI
WYNAGRODZEŃ DECATHLON
„Jestem akcjonariuszem, moje wynagrodzenie podstawowe jest sprawiedliwe a benefity
pozwalają cieszyć się pasją do sportu.”

Wynagrodzenie w Decathlon jest:

INDYWIDUALNE

M

oje wynagrodzenie, rozumiane jako pakiet wynagrodzeń,
jest sprawiedliwe w odniesieniu do
polskiego rynku pracy w branży
handlowej. Moje wynagrodzenie
jest zindywidualizowane, bezpośrednio powiązane z moją odpowiedzialnością i wynikami pracy
(przeszłymi i obecnymi) oraz moją
zdolnością do sprostania większej
odpowiedzialności
(potencjał).
Znam i rozumiem politykę wyna-

Na wysokość wynagrodzenia
wpływa:

POZIOM
ODPOWIEDZIALNOŚCI
OSIĄGNIĘCIA

(MISJA, HUMAN, EKO)

POTENCJAŁ

40

grodzeń już od pierwszego dnia
pracy. Biorę czynny udział w ocenie moich rocznych dokonań oraz
proponowanego wzrostu mojego
wynagrodzenia w trakcie szczerej
i transparentnej rozmowy z moim
przełożonym.
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Ten dokument stanowi umowę dżentelmeńską między nami –
nasze wzajemne zobowiązanie, co do dalszej współpracy.
JEŚLI SIĘ NIE BĘDĘ ODPOWIEDNIO WYWIĄZYWAŁ Z POWYŻSZYCH ZOBOWIĄZAŃ,
PROSZĘ CIĘ O POINFORMOWANIE O TYM MOJEGO PRZEŁOŻONEGO.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
W TWOICH RĘKACH
42

Angela & Dorian – NABAIJI, Hendaye

....................................................................................................

....................................................................................................

PODPIS

PODPIS

....................................................................................................

....................................................................................................

DATA

MIEJSCE/SKLEP

43

Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz:

