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5.3.3. Dobre warunki pracy
GRI 403-6

Zdrowie i sport poprawiają jakość życia, wpływają na 
codzienną pracę naszych pracowników, dlatego też Grupa 
Eurocash współfinansuje pakiety medyczne i sportowe. 

Każdy pracownik ma możliwość przystąpienia do prywat-
nej opieki medycznej .

Z oferty pakietów sportowych mogą korzystać wszyscy 
pracownicy Grupy Eurocash. Wybierając kartę sportową 
dla siebie, pracownik może objąć dodatkowym pakietem 
osobę towarzyszącą (dorosłego i/lub dzieci). Pracownicy 
i ich najbliżsi mogą korzystać z 2 rodzajów kart sporto-
wych. Liczba wykupionych pakietów to 2302 szt. (14,54% 
osób zatrudnionych*).

W Grupie Eurocash funkcjonują ligi sportowe (piłka nożna, 
bowling, siatkówka). Co roku rezerwowane są środki na 
finansowanie inicjatyw lokalnych związanych z aktywno-
ścią fizyczną pracowników. I co roku nasi zawodnicy biorą 
udział w charytatywnych imprezach sportowych.

Rozdział 5.
Bezpieczeństwo,  

zdrowie i zaangażowanie  
pracowników 
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Benefity i pakiety pozapłacowe
GRI 401-2

Nazwa jednostki biznesowej Rodzaj świadczeń zapewnianych 
pracownikom zatrudnionym na 
cały etat, które nie przysługują 
pracownikom tymczasowym 
lub pracującym w niepełnym 
wymiarze godzin

Opis

Jednostki biznesowe 
wchodzące w skład Grupy 
Eurocash

Opieka medyczna  
(do wyboru dwóch dostawców)

Nowy operator medyczny – start: wrzesień 2021 roku. Hasło przewodnie: #MaszWybór – Dajemy Ci 
wybór na zdrowie! W 2021 roku łącznie u dwóch operatorów pakiet wykupiło 3309 osób, co stanowi 21% 
zatrudnionych pracowników*. 

Jednostki biznesowe 
wchodzące w skład Grupy 
Eurocash

Karnety sportowe  
(do wyboru dwóch dostawców)

Jednym z głównych i najbardziej pożądanym przez pracowników benefitem jest dofinansowanie 
kart sportowych. Po zakupie swojego pakietu pracownik może zamówić pakiet dla swoich bliskich. 
W 2021 roku z karnetów skorzystało 2302 osoby, czyli 14,65% ogółu pracowników*.

Jednostki biznesowe 
wchodzące w skład Grupy 
Eurocash

Karta Sport i Kultura We wrześniu 2021 roku został uruchomiony nowy benefit: Karta Sport i Kultura. Został on stworzony 
z myślą o grupie pracowników, która chce korzystać z aktywności kulturalnych, ale równocześnie 
nie chce rezygnować z aktywności fizycznej. Za pakiety częściowo płaci pracownik, a częściowo 
są one dofinansowane przez pracodawcę. Od września do końca 2021 roku nowe karty zamówiło 
blisko 260 osób.

* Liczba zatrudnionych na umowę o pracę w 2021 roku wg systemu SAP HR: 15 677 osób. Rozdział 5.
Bezpieczeństwo,  

zdrowie i zaangażowanie  
pracowników 
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Jednostki biznesowe 
wchodzące w skład Grupy 
Eurocash

Wyzwanie Eurocash – 
grywalizacja sportowa

W 2021 roku uruchomiony został pilotażowy projekt grywalizacji sportowej dla wszystkich 
zatrudnionych w Grupie Eurocash. W trosce o samopoczucie fizyczne i psychiczne naszych pracowników 
zainicjowaliśmy 2-miesięczną akcję, podczas której mogli oni brać udział w różnorodnych wyzwaniach. 
Stawką były atrakcyjne nagrody do wybrania z katalogu nagród platformy, na której prowadzona była 
rywalizacja. Do akcji włączyło się 1250 pracowników. Wykonali oni 3 tys. aktywności wspólnie z bliskimi, 
przeszli 9 mln kroków i spalili 6 mln kalorii. 

Wyjątkowa aktywność uczestników wyzwań skłoniła nas do zorganizowania drugiej edycji Wyzwania 
Eurocash, która będzie miała swój finał 31 maja 2022 roku. Tym razem dołączyło do nas kolejne kilkaset 
osób, a podczas 7 wyzwań, które przeprowadzone zostały do końca 2021 roku, uczestnicy zrobili ponad 
3,7 mln kroków i spalili 1,5 mln kalorii.

Jednostki biznesowe 
wchodzące w skład Grupy 
Eurocash

Konkursy dla pracowników W ramach naszych działań organizujemy konkursy dla wszystkich pracowników (które komunikujemy 
przez wewnętrzne kanały: nasz intranet i Workplace), a także konkursy dla pracowników fizycznych 
w centrach dystrybucyjnych i sklepach, którzy na co dzień w mniejszym stopniu korzystają 
z komputerów. Zwycięzcy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. W 2021 roku odbyły się 32 konkursy, 
w których nagrodziliśmy 1600 osób. 

Osobnymi kategoriami są: Konkurs Artystyczny i Konkurs z okazji Dnia Dziecka. Celem pierwszego 
z nich jest wspieranie kreatywności naszych pracowników i ich dzieci. Oprócz kategorii dla dzieci 
i młodzieży po raz kolejny pojawiła się kategoria dla pracownika. Łącznie otrzymaliśmy 556 zgłoszeń, 
przyznaliśmy 31 nagród dzieciom, 9 nagród pracownikom. 
W ramach konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka pytaliśmy naszych pracowników 
o to, jak kreatywnie spędzają czas ze swoimi dziećmi. Nagrodziliśmy 15 najciekawszych odpowiedzi. 
Zorganizowaliśmy również konkurs dla pracowników naszych centrów dystrybucyjnych, w którym 
nagrodziliśmy 144 osoby.

Jednostki biznesowe 
wchodzące w skład Grupy 
Eurocash

Dofinansowanie wyjazdów letnich 
dla dzieci pracowników

Z uwagi na trwającą pandemię, zamiast projektu „Kolonie z Eurocash” postanowiliśmy dofinansować 
letnie wyjazdy dzieci naszych pracowników. Alternatywne rozwiązanie cieszyło się dużą popularnością. 
W sumie dofinansowaliśmy wyjazdy dla blisko 480 dzieci z całej Polski. Finalna kwota wsparcia 
to ok. 224 tys. zł.  Rozdział 5.

Bezpieczeństwo,  
zdrowie i zaangażowanie  

pracowników 
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Jednostki biznesowe 
wchodzące w skład Grupy 
Eurocash

Letnia Wyprawa – Rajdowe Lato 
z Eurocash

Specjalny cykl imprez pod nazwą #WyprawaEurocash – Rajdowe Lato z Eurocash umożliwił spotkanie 
się z naszymi pracownikami na pieszych wędrówkach. Dla każdego pracownika, który zarejestrował się 
i przybył na wybrany rajd, czekał upominek i prowiant na trasę. Powstały również spotkania na Teams 
dla osób zarządzających zespołami, podczas których prezentowane były założenia nowego projektu, 
aspekty techniczne rejestracji i korzyści płynące z udziału w rajdach. 
Podczas 34 rajdów w całej Polsce spotkaliśmy się z blisko 3,5 tys. osób. Przeszliśmy prawie 40 mln 
kroków, a dzięki nim wsparliśmy fundację Las na Zawsze, przekazując fundusze na posadzenie 2 tys. m2 
lasu. Przyznaliśmy także ponad 400 nagród w konkursach.

Jednostki biznesowe 
wchodzące w skład Grupy 
Eurocash

Gwiazdka z Eurocash 
(druga edycja)

Już po raz drugi Grupa Eurocash zorganizowała spotkanie świąteczne on-line dla wszystkich 
pracowników. 11.12.2021 roku podczas Gwiazdki z Eurocash mieliśmy chwilę, żeby złożyć sobie życzenia 
i wspólnie wprawić się w świąteczny nastrój. Zaplanowane posty w intranecie oraz na Workplace, 
materiały drukowane i specjalna strona wydarzenia umożliwiły rejestrację ponad 6,3 tys. osób, na żywo 
zaś podczas spotkania oglądało nas prawie 2 tys. Rozdaliśmy 350 nagród. 

Tradycją Grupy Eurocash podczas tak wyjątkowych spotkań jest wpieranie najbardziej potrzebujących. 
W 2021 roku w ramach akcji #życzyMYpomagaMY przekazaliśmy w sumie 35 tys. zł – 20 tys. zł dla 
Fundacji „Dobrze, że jesteś” oraz 15 tys. zł dla Fundacji Ocalenie. 

Jednostki biznesowe 
wchodzące w skład Grupy 
Eurocash

Paczki świąteczne i karty 
przedpłacone na Święta Bożego 
Narodzenia

Każdego roku w z okazji świąt Bożego Narodzenia pracownicy Grupy Eurocash otrzymują prezent 
w formie kart przedpłaconych, które mogą wykorzystać na świąteczne zakupy. Obdarowujemy również 
dzieci naszych pracowników paczkami świątecznymi, w których znajdują oprócz słodyczy dziecięce 
karty podarunkowe.

W grudniu 2021 roku do naszych pracowników trafiło 14 554 szt. kart przedpłaconych. Dla dzieci naszych 
pracowników przygotowaliśmy 10 507 paczek. Jak co roku zaopiekowaliśmy się również naszymi 
emerytami i rencistami, do których wysłaliśmy świąteczne karty przedpłacone. Pamiętaliśmy także 
o dzieciach objętych opieką socjalną – do nich także zawitał kurier z prezentem świątecznym.

Rozdział 5.
Bezpieczeństwo,  

zdrowie i zaangażowanie  
pracowników 

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