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GRI 403-1

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest istotne dla
Grupy Eurocash nie tylko z powodu obowiązujących
przepisów nakładających na pracodawcę określone
obowiązki, ale również ze względu na zagrożenia, na które
narażone są kluczowe dla organizacji grupy zawodowe.
W Grupie Eurocash nie wdrożono jeszcze formalnegosystemu bezpieczeństwa pracy (jest w trakcie opracowania), stworzono jednak zasady bezpieczeństwa oparte na
takich systemach.
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Bezpieczeństwo w pracy
GRI 403-3

GRI 403-7

Na liście naszych priorytetowych celów w obszarze bezpieczeństwa jest rokroczne zmniejszanie liczby wypadków
przy pracy. Dlatego też bardzo istotny jest system prewencyjny. Opiera się on na szkoleniach dla pracowników
Grupy oraz codziennym przypominaniu i egzekwowaniu
zasad bezpieczeństwa. Dominujący w Grupie zakres prac
związany jest z transportem ręcznym i zmechanizowanym, a najliczniejsza kategoria zagrożeń to potknięcia,
upadki, skaleczenia, uderzenia, przygniecenie i najechanie
przez środek transportu, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas podnoszenia, przenoszenia

i odkładania towarów. W latach 2020-2021 dokonano
aktualizacji ryzyka zawodowego. Przeanalizowano wszystkie zagrożenia metodą Risc Score, a środki zapobiegawcze połączono z procedurami i instrukcjami określającymi
zasady bezpieczeństwa w pracy.
Grupa Eurocash prowadzi rejestr:
• zdarzeń wypadkowych przy pracy,
• zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
• rejestr chorób zawodowych.
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Na ich podstawie przeprowadza analizy przyczyn i ustala
działania oraz obszary do poprawy.
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WS IV.1

Wskaźnik urazów związanych z pracą*
Liczba wypadków

Liczba pracowników**

Przelicznik

Częstość wypadków

Detal

95

6 201

1000

15,32010966

15,3

Hurt

125

9 424

1000

13,26400679

13,3

0

52

1000

0

0

220

15 677

1000

14,03240209

14,0

Pozostałe
Razem

Wartość po zaokrągleniu
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W 2021 roku wskaźnik wszystkich urazów związanych z pracą wyniósł 14,0 i był niższy o 0,6 niż w roku 2020.
GRI 403-9

Wypadki w miejscu pracy

Liczba wypadków śmiertelnych w miejscu pracy

0

Liczba wypadków ciężkich w miejscu pracy

1

Liczba wszystkich wypadków

220

Wskaźnik wypadków śmiertelnych (liczba wypadków do liczby przepracowanych godzin pomnożone przez 200 000 h)
Wskaźnik wypadków ciężkich (liczba wypadków do liczby przepracowanych godzin pomnożone przez 200 000 h)

0,0
0,00644

Wskaźnik wszystkich wypadków*** (liczba wypadków do liczby przepracowanych godzin pomnożone przez 200 000 h)

* Wskaźnik liczony wg wzoru: liczba urazów/liczba zatrudnionych pracowników x 1000, co oznacza, że na na 1000 pracowników w Grupie wystąpiło 14 wypadków w roku.
** Wszystkie wskaźniki dotyczące osób zatrudnionych w Grupie wyliczone zostały wg danych z systemu SAP HR.
*** Oznacza to, że na 100 pracowników w ciągu roku było 1,4 wypadku.

1,417
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GRI 403-2

Urazy w miejscu pracy
Nazwa jednostki
biznesowej

Rodzaj urazu
odniesionego
w miejscu pracy

Rodzaj pracy, jakiej dotyczy

Minimalizacja zagrożeń

Grupa Eurocash
w tym Delikatesy
Centrum,
Eurocash S.A.

Potknięcia, upadki,
skaleczenia,
uderzenie,
przygniecenie

Praca na tym samym poziomie, praca na
różnicy poziomów, wchodzenie/schodzenie,
branie do rąk, odkładanie (w tym na wysokość
powyżej obręczy barkowej), przenoszenie

• S
 zkolenia wstępne

Delikatesy
Centrum

Skaleczenia

Dotyczy pracy z krajalnicą

• O
 bowiązkowe szkolenie – instruktaż stanowiskowy
(stanowisko mięsne)
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• D
 oposażanie stanowisk mięsnych w rękawice
antyprzecięciowe
Eurocash S.A.

Przygniecenie,
zmiażdżenie

Dotyczy pracy z wózkami elektrycznymi

• O
 pracowanie i wdrożenie procedury z zasadami
poruszania się po obiekcie (zarówno dla
operatorów, jak i pieszych), odpowiednia
komunikacja w tym obszarze
• O
 peratorzy wózków muszą mieć ukończony
kurs obsługi wózków elektrycznych i przechodzą
obowiązkowe badanie z zakresu obsługi tych
urządzeń w ruchu
• Instruktaże stanowiskowe dla operatorów
dostosowane są do różnych typów wózków

Liczba zatrudnionych wszystkich pracowników* (pracujących na cały etat i jego część)** w 2021 roku: 15 677
* Wszystkie wskaźniki dotyczące osób zatrudnionych w Grupie wyliczone zostały wg danych z systemu SAP HR.
** P
 racownicy niezatrudnieni, ale których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację – w 2021 roku nie badano wskaźników związanych z urazami tych pracowników.
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Szkolenia dla pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
Wszyscy pracownicy są objęci szkoleniem wstępnym
z zagrożeń i zasad postępowania w razie wypadku, zasad
postępowania i ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie z tych zagadnień odbywa
się podczas pierwszych dwóch dni pracy w naszej firmie.
Dla pracowników centrów dystrybucyjnych oraz operatorów wózków widłowych przygotowano szkolenia specjalistyczne z zagadnień związanych ze stanowiskiem.
GRI 403-5

System prewencyjny to także programy „Strzał w 10”,
„Krzyż bezpieczeństwa” oraz „Kapitan Bezpieczeństwo” –
wszystkie one skupiają się na promowaniu zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy. Do upowszechniania świadomości pracowników wykorzystujemy również metody
oparte na grywalizacji w obszarze BHP.
Zobacz szczegóły dotyczące
bezpieczeństwa kierowców,
pobierz cały „Raport społecznej
odpowiedzialności Grupy Eurocash za rok 2021”
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LINK

Szkolenia podstawowe

Szkolenia dotyczące konkretnych zagrożeń związanych z pracą

1. Wstępne i okresowe dla grup pracowniczych:
• kierownicze,
• administracyjno-biurowe,
• robotnicze.

1. Instruktaż pracy na stanowisku mięsnym
2. Instruktaż pracy na wysokości
3. Instruktaż pracy ze środkami chemicznymi
4. Instruktaż pracy na wózkach elektrycznych w zależności od rodzaju wózka:
• unoszący,
• podnośnikowy prowadzony,
• podnośnikowy boczny,
• podnośnikowy czołowy,
• wymiana butli z gazem.
5. Szkolenie z zakresu magazynowania i transportowania środków chemicznych
6. S
 zkolenia dotyczące zasad transportu ręcznego i ergonomia pracy na magazynie

2. Instruktaże stanowiskowe: dotyczące zajmowanego
stanowiska pracy
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Wpływ Grupy Eurocash na zdrowie
i bezpieczeństwo Przedsiębiorców*
GRI 103-1

GRI 403-7

Działania

Sieć

Opracowano kompendium wiedzy dla
franczyzobiorców (zagadnienia także
z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy)

Delikatesy Centrum

Wizyty kontrolne w sklepach ajencyjnych
obejmujące swoim zakresem tematycznym
aspekty bezpieczeństwa

Delikatesy Centrum
Duży Ben
Kontigo

Serwis BHP dla ajentów z zakresu
szkoleń BHP

Delikatesy Centrum
Kontigo

Serwis z zakresu ochrony przeciwpożarowej
dla ajentów

Delikatesy Centrum
Duży Ben
Kontigo

5.3.2. Bezpieczne warunki pracy
w czasie epidemii COVID-19
Niestety 2021 rok był kolejnym rokiem, w którym firma
musiała funkcjonować w rzeczywistości epidemicznej. Tak
samo jak w roku ubiegłym dbaliśmy o bezpieczeństwo
pracowników:
• prowadzono akcję szczepień przeciwko COVID-19,
• organizowano webinary o zdrowiu,
• bieżąca komunikacja z pracownikami na temat
zagrożeń,
• stałe zapewnienie pracownikom środków ochronnych
i prewencyjnych,
• zapewnienie darmowych testów,
• stała działalność sztabu COVID-19.
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* Franczyzobiorców i ajentów oraz pracowników ich sklepów.

Pobierz cały „Raport społecznej
odpowiedzialności Grupy Eurocash za rok 2021”
LINK

Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19
część pracowników biurowych przeszła na system pracy
zdalnej. W ramach usprawnień każdy pracownik, który
wykorzystuje w swojej codziennej pracy komputer, ma
dostęp do aplikacji Office 365, w tym do aplikacji Teams.
Przeprowadziliśmy m.in. cykl webinariów szkoleniowych
dla pracowników, na których mogli oni zdobyć wiedzę,
jak efektywnie używać aplikacji w codziennej zespołowej
pracy on-line.
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