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W tym roku Grupa Eurocash świętuje swoje 25-lecie,
w jaki sposób zamierzacie je świętować?
„Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2019 rok”
ukazuje się w przededniu naszych 25. urodzin. Dwadzieścia pięć lat
to dużo w życiu każdej polskiej firmy i mieliśmy zamiar to świętować. A w tym raporcie chcemy pokazać, jak na przestrzeni tych lat
wspieraliśmy przedsiębiorczość w Polsce i jak realizowaliśmy naszą
obywatelską powinność.
Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 na znaczeniu zyskał całkiem inny aspekt naszej społecznej odpowiedzialności. Okazało się,
że Grupa Eurocash jest najbardziej złożonym i kompletnym systemem dystrybucji żywności w Polsce, zapewniającym zaopatrzenie
80 tysiącom właścicieli sklepów spożywczych poprzez 12 centrów
dystrybucyjnych i 180 hurtowni. W obecnej sytuacji spoczywa na nas
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ogromna odpowiedzialność, aby zapewnić dostęp do żywności dla
wszystkich Polaków. Nikt nie jest tak blisko domów konsumentów jak
my, zwłaszcza w obecnych warunkach ograniczonego przemieszczania się.
23 tysiące naszych niesamowitych pracowników w biurach, a zwłaszcza w sklepach, hurtowniach Cash & Carry i w centrach dystrybucyjnych, każdego dnia dba o to, aby Polacy mogli bezpiecznie kupić
dobrej jakości jedzenie tuż za rogiem. Nasi klienci, lokalni Przedsiębiorcy z niezwykłą determinacją starają się o to, by sklepy były
otwarte dla ich sąsiadów. Wspólnie z personelem medycznym stoimy na pierwszej linii tej wojny i jesteśmy dumni z tego, że możemy
spełniać nasz obowiązek. Powiedziałbym nawet, że ostatnie kilka
tygodni nauczyło mnie więcej o naszej społecznej odpowiedzialności
niż ostatnie 25 lat.
W jaki sposób realizujecie to zadanie?
Jak powiedziałem, mamy niezwykle złożony system dystrybucji żywności. Naszym celem zawsze było wspieranie Przedsiębiorców, więc
musieliśmy dostosowywać się do różnych rodzajów klientów i konsumentów. Do naszych 180 hurtowni Cash & Carry przyjeżdża regularnie 40 tysięcy prowadzących małe sklepy klientów, którzy wiedzą,
że mogą tam znaleźć niezbędne dla nich produkty w doskonałej
cenie. Z naszych 14 centrów dystrybucyjnych codziennie wysyłamy
około 10 tysięcy palet w 1,5 tysiąca ciężarówkach, które zaopatrują
małe supermarkety w całej Polsce w świeże i suche produkty spo-

żywcze. Mamy też w Grupie firmę pełniącą niezwykle ważną funkcję
społeczną. To 100 supermarketów „abc na kołach”, które docierają
do odległych wiosek, gdzie klientami są głównie osoby starsze, które nie są w stanie pojechać codziennie po zakupy spożywcze, więc
po prostu liczą na nas.
Jaka jest zatem społeczna misja Grupy Eurocash?
Naszą misją społeczną jest wspieranie polskiej przedsiębiorczości
w branży spożywczej. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie naszym klientom uczciwej szansy w konkurowaniu z dużymi sieciami.
Dlatego też najpierw inwestowaliśmy w zwiększanie skali, później
koncentrowaliśmy się na poprawianiu wydajności dzięki naszym
systemom logistycznym, a teraz intensywnie pracujemy nad transformacją cyfrową zarówno naszej firmy, jak i naszych klientów. Wierzymy, że staniemy się platformą, która przekształci niezależnych
detalistów w nowoczesny handel przyszłości.
W jaki sposób wspieracie polskich Przedsiębiorców?
Wśród wielu działań, które podejmowaliśmy, było wieloletnie inwestowanie w różnorodne systemy franczyzowe, w których obecnie
zrzeszonych jest 15 tysięcy Przedsiębiorców. Stworzyliśmy Akademię Umiejętności dla naszych klientów i ich pracowników, pierwszą
instytucję edukacyjną, która uzyskała certyfikat ISO, stworzyła ze
Szkołą Główną Handlową pionierski w skali Europy program studiów
podyplomowych w zakresie handlu detalicznego i inwestuje w rozwój
umiejętności zawodowych w szkolnictwie średnim. Z oferty różnorodnych form edukacji Akademii skorzystało już blisko 100 tysięcy osób.
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Czy Polska to kraj Przedsiębiorców?
Tak, Polska jest krajem Przedsiębiorców – i to bardzo kreatywnych
i dynamicznych! Dotrzymywanie im stale kroku jest naprawdę dużym wyzwaniem. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im narzędzia do walki na rynku, ale koniec końców, to oni są na pierwszej
linii i są w stanie przetrwać, podczas gdy większość międzynarodowych detalistów ponosi porażkę.
Co przynosi sukces biznesowy w Eurocash?
Myślę, że nasz sukces opiera się oczywiście na naszych pracownikach i każda firma powie to samo. Ale jest coś co nas wyróżnia:
nie sprowadziliśmy know-how od spółki macierzystej spoza Polski.
Wszystko, co osiągnęliśmy, musieliśmy rozwijać od zera w segmencie rynku, o którym 20 lat temu wszyscy mówili, że wkrótce zniknie. Nie ma na świecie drugiej takiej firmy, do której moglibyśmy
się porównać. Ponieważ nikt nie prowadzi działalności hurtowej we
wszystkich segmentach handlu żywnością, musieliśmy opracować
własne rozwiązania cyfrowe, gdyż nie było na świecie nikogo, na kim
moglibyśmy się wzorować. Nieustannie wprowadzamy innowacje,
niektórymi naszymi firmami zarządzają menadżerowie poniżej 30.
roku życia z podobnie młodymi zespołami. Podsumowując – myślę,
że faktycznie możemy twierdzić, że całkowicie zależymy od naszych
ludzi – jak dobrze, że mamy ich w naszej firmie 23 tysiące!

Czym jest dla Grupy Eurocash prowadzenie firmy
w zrównoważony sposób i czy w firmie funkcjonuje
strategia zrównoważonego rozwoju?
Społecznie zaangażowaną firmą byliśmy od zawsze. Nasza działalność opiera się na współpracy z Przedsiębiorcami – a oni tworzą setki tysięcy miejsc pracy w całym kraju, często na obszarach
wiejskich, gdzie pełnią niezwykle ważną funkcję, wspierając dobrobyt
lokalnej społeczności. Nie tylko rozwijamy inicjatywy edukacyjne dla
biznesu, ale również poprzez naszą Fundację zapewniamy stypendia
dla uzdolnionej młodzieży. Na ten cel przeznaczyliśmy już ponad 5
mln złotych, spełniając marzenia ponad 800 młodych ludzi. Kolejny
przykład to inwestycja w nowoczesną flotę samochodów hybrydowych, która jest największą flotą korporacyjną w Polsce. Wszystko
to robiliśmy od 25 lat po prostu dlatego, że nam na tym zależało,
a nie z powodu jasnej, dobrze komunikowanej strategii.
W 2019 roku zaangażowaliśmy wszystkich naszych interesariuszy
w proces definiowania tego, co jest naprawdę ważne w naszej działalności z punktu widzenia CSR. Tak wypracowaliśmy naszą strategię
opierającą się na 4 filarach:

1. Rozwój przedsiębiorczości
2. Jakość bez kompromisów dla każdego
3. Mniej zużywamy, nie marnujemy
4. Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników
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W jaki sposób podchodzicie Państwo
do raportowania kwestii pozafinansowych?
Obszary naszej pozafinansowej działalności raportujemy od wielu
lat. Raport za 2019 rok jest o tyle wyjątkowy, że jest pierwszym,
który powstał na podstawie Standardów GRI. Jego przygotowanie
poprzedził szeroko zakrojony proces, który odbywał się wewnątrz
Grupy Eurocash, a który miał na celu rozwinąć istotne dla nas obszary dotyczące zrównoważonego rozwoju. Proces ten zaangażował też
bardzo szerokie grono pracowników. Efektem ich prac jest obecny
raport.
Zapraszam do lektury!
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Rozwój
przedsiębiorczości

1.

Rozwój przedsiębiorczości

1.1. Kim jesteśmy?
[GRI 102-1] [GRI 102-4] [GRI 102-6]
[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]
dla aspektu: Obecność na rynku i wpływ ekonomiczny

Grupa Eurocash jest największą polską firmą zajmującą się hurtową dystrybucją artykułów FMCG
oraz wsparciem Przedsiębiorców i niezależnego
handlu detalicznego w całym kraju. Na polskim
rynku jesteśmy już od 25 lat. Łącząc nasze doświadczenie biznesowe, zaangażowanie pracowników Grupy Eurocash oraz przedsiębiorczość
właścicieli lokalnych sklepów, zdobyliśmy pozycję
lidera w dystrybucji towarów FMCG w Polsce.
Nasza działalność opiera się z jednej strony
na tworzeniu jak najszerszej oferty produktów
FMCG, które dostarczamy do naszych klientów
(którymi są Przedsiębiorcy – właściciele sklepów) po przystępnych, dających im możliwość
konkurowania z rynkiem wielkoformatowym, cenach. Z drugiej strony zaś na wspieraniu naszych
klientów w ich przedsiębiorczości: dostarczamy im
zarówno nowe modele i koncepty biznesowe czy
nowe kanały dotarcia do ich klientów, jak i programy edukacyjne (przykładem jest tu Akademia
Umiejętności), które umożliwiają im ciągły rozwój prowadzonego przez siebie biznesu, zgodnie
z najnowszymi trendami w handlu detalicznym.
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Zawsze wierzyłem w to, że możemy przekształcić
niezależnych właścicieli sklepów w największą
siłę polskiego rynku spożywczego. Każdego dnia
konsekwentnie walczymy o to, by tak się stało.
I dlatego DNA naszej firmy jest przedsiębiorczość.
To odwaga w podejmowaniu ryzyka,
w nieszablonowym myśleniui traktowanie firmy
przez każdego pracownika jak swojego
własnego biznesu .

1.

Rozwój przedsiębiorczości

Po 25 latach działalności i wspierania naszych klientów zasłużyliśmy
na miano mecenasa przedsiębiorczości w Polsce. Popieranie i rozwijanie przedsiębiorczości jest też jednym z filarów naszej strategii
zrównoważonego rozwoju – ponieważ właśnie w ten sposób rozumiemy naszą odpowiedzialność względem społeczeństwa.

1.1.1. Eurocash
w liczbach
25 lat
w Polsce
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23 tys.

86 tys.

pracowników

klientów

79 tys.

5 mln zł

uczestników
Akademii
Umiejętności

na stypendia

1.

Rozwój przedsiębiorczości

1.1.2. Formaty dystrybucji
[GRI 102-2]

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową
dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich Przedsiębiorców prowadzących
działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe
i partnerskie zrzeszają około 16 tys. niezależnych sklepów, działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum,
Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.
Poprzez szereg formatów dystrybucji Grupa Eurocash koncentruje
swoją działalność na hurtowej dystrybucji towarów do klientów ze
wszystkich istotnych segmentów nowoczesnego handlu niezależnego,
w szczególności dla sklepów detalicznych (małe supermarkety i sklepy spożywcze), sklepów convenience, segmentu stacji benzynowych
oraz sieci restauracji, hoteli i kawiarni.

Wsparcie małoformatowych sklepów przez Grupę Eurocash
Grupa Eurocash
Hurt

Detal

Projekty

Cash & Carry

Delikatesy
Centrum

Duży Ben

Eurocash Serwis
Eurocash
Gastronomia
Eurocash
Dystrybucja
AMBRA
Sieci partnerskie
organizowane przez
segment hurtowy:
abc
Lewiatan
Gama
Groszek
Euro Sklep
Drogerie Koliber
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Inmedio

Kontigo
abc na kołach
inne

Inne

1.

Rozwój przedsiębiorczości

Podstawowe dane finansowe i operacyjne Grupy Eurocash
w podziale na następujące segmenty oraz formaty dystrybucji:
HURT – hurtowy format dystrybucji:

•

Eurocash Dystrybucja – w skład której wchodzą:
•	spółki prowadzące aktywną dystrybucję
(Eurocash S.A. po połączeniu z Tradis sp. z o.o.,
DEF sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o. oraz spółki
z formatu Eurocash Alkohole),
•	spółki organizujące i wspierające sieci franczyzowe
i partnerskie sklepów detalicznych
(Euro Sklep S.A., Groszek sp. z o.o., Lewiatan Holding S.A.,
Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o.,
Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o.,
Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o.,
Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o.,
Lewiatan Orbita sp. z o.o.),

•	Cash & Carry – ogólnopolska sieć dyskontowych hurtowni

typu Cash & Carry pod marką „Eurocash Cash & Carry”,
w ramach której funkcjonuje program lojalnościowy dla sklepów
detalicznych należących do sieci „abc”,

•	Papierosy i produkty impulsowe – aktywna dystrybucja
wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych
za pośrednictwem Eurocash Serwis sp. z o.o.,

•	Eurocash Gastronomia – zaopatrzenie dla sieci restauracji, hoteli
oraz niezależnych punktów gastronomicznych,

•	Inne – przychody ze sprzedaży spółek 4Vapers sp. z o.o. oraz
Cerville Investments sp. z o.o.
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Detal – sprzedaż detaliczna Grupy Eurocash i sprzedaż hurtowa

Eurocash do sieci franczyzowej Delikatesy Centrum:

•	Delikatesy Centrum (sklepy franczyzowe) – system franczyzowy
dla sklepów detalicznych pod marką „Delikatesy Centrum”,

•	Delikatesy Centrum sklepy własne – sklepy własne, zarządzane

w ramach spółek Firma Rogala sp. z o.o., FHC-2 sp. z o.o., Madas
sp. z o.o., w których Eurocash ma 50% udziałów, Delikatesy
Centrum Sklepy sp. z o.o., w których Eurocash ma 100% udziałów
oraz Podlaskie Delikatesy Centrum sp. z o.o., w których Eurocash
ma 75% udziałów,

•	EKO – sklepy własne pod marką Delikatesy Centrum, Lewiatan
i EKO zarządzane przez EKO Holding S.A. w likwidacji,

•	Mila i inne – sklepy własne pod marką Mila zarządzane przez

Delikatesy Centrum sp. z o.o. oraz sklepy pod marką Lewiatan,
zarządzane przez Partner sp. z o.o.,

•	Inmedio – kioski z prasą działające pod marką Inmedio oraz
Inmedio Trendy.

Projekty – przychody ze sprzedaży realizowane przez nowe
projekty prowadzone przez Eurocash S.A. oraz spółki zależne:
Kontigo sp. z o.o., ABC na kołach sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o.,
Sushi 2 Go sp. z o.o.
Inne – przychody ze sprzedaży i koszty pozostałych spółek

poprzez Eurocash Trade 1 sp. z o.o., Eurocash Trade 2 sp. z o.o.,
Eurocash VC3 sp. z o.o., Akademia Umiejętności Eurocash sp. z o.o.
oraz koszty działów centralnych, nieprzypisane do żadnego
z powyższych segmentów.

1.

Rozwój przedsiębiorczości

Działalność Grupy Eurocash koncentruje się na obszarze Polski.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała 180 Hurtowni Cash & Carry, w jej ramach organizowana jest sieć sklepów partnerskich „abc” i należało do niej 8 985
lokalnych sklepów spożywczych.
W sieciach franczyzowych i partnerskich współpracujących z Eurocash Dystrybucja zrzeszonych natomiast było 5 133 sklepów.
Do sieci detalicznej należało natomiast 1 565 małych supermarketów,
w tym 1 351 działających pod marką Delikatesy Centrum, oraz 450
saloników prasowych Inmedio.

Liczba Hurtowni Cash & Carry, małych supermarketów,
w tym Delikatesów Centrum, sieci sklepów „abc”, salonów
Inmedio oraz sklepów zrzeszonych w ramach Eurocash
Dystrybucja przedstawiała się następująco:
Stan
na 31.12.2019 roku
Hurtownie Cash & Carry

180

180

8985

8708

Sieci franczyzowe i partnerskie*

5133

5024

Salony Inmedio

450

448

Małe supermarkety

1573

1539

w tym marka Delikatesy Centrum

1359

1328

Sieć sklepów „abc”

*Groszek, Euro Sklep S.A., Lewiatan, PSD.
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Stan
na 31.12.2018 roku
Klienci Grupy Eurocash i sieci własne

1.

Rozwój przedsiębiorczości

1.1.3. Historia
Grupy Eurocash

Integracja

W 2019 roku następowała dalsza integracja działalności przejętych spółek,
inwestycje w projekty innowacyjne oraz doskonalenie dystrybucji produktów świeżych. [GRI 102-10] Sieć „abc” zwiększyła się o 277 placówek, sieć
Delikatesy Centrum zwiększyła się o 31 placówek, a sieć Eurocash Dystrybucja Lewiatan, Groszek, PSD, Euro Sklep zwiększyły się o 109 placówek.
Inmedio otworzyło 2 nowe placówki. Powstało również 34 nowych supermarketów typu proximity. Miały także miejsce zmiany w strukturze Grupy
obejmujące zmiany właścicieli wybranych spółek.

HURT
Rozwój Hurtu to przede wszystkim inwestycja w platformę Eurocash.pl. To największa
platforma e-commerce dla handlu niezależnego w Polsce, która zrewolucjonizowała życie właścicieli sklepów spożywczych. Dzięki niej Przedsiębiorcy są w stanie
prowadzić swoje firmy detaliczne 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na ziemi.
Platforma wspiera ich istotną przewagę rynkową, oferując nowe możliwości zamawiania towarów online oraz wiedzę o rynku porównywalną do wiedzy dyrektora
dużej sieci handlowej. Wzmocnienie naszego pionu hurtowego to także integracja
struktur wewnętrznych oraz centralizacja logistyki, pozwalające na optymalizację
procesu zakupów.

2019
Coraz więcej możliwości
dla niezależnych Przedsiębiorców

Krok
w przyszłość

Eurocash dynamicznie rośnie, oferując coraz więcej możliwości współpracującym Przedsiębiorcom, poprzez przyłączenia kolejnych firm, w większości liderów w swoich segmentach rynkowych. Wśród nich znajdują się sieci
hurtowni spożywczych, alkoholowych i tytoniowych, a także firmy zajmujące
się dystrybucją dóbr FMCG do restauracji i stacji benzynowych, płatnościami, dystrybucją prasy czy handlem internetowym. Dzięki temu Eurocash
może zaoferować Przedsiębiorcom wszystkie istotne kategorie produktowe
i odpowiedzieć na potrzeby różnego rodzaju sklepów i kanałów sprzedaży.

Rozwój Detalu to budowa największej w Polsce sieci
lokalnych supermarketów, bazującej na sklepach naszych franczyzobiorców oraz sklepach własnych. Sklepy własne chętnie oddajemy w ręce franczyzobiorców
– bo wierzymy, że ich zaangażowanie połączone z naszą wiedzą i doświadczeniem jest gwarancją ich sukcesu. Prowadzimy też prace nad zaprojektowaniem
formatu sklepu przyszłości

2018

2016-2018

Otwarcie się na inwestorów
Eurocash debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych, zdobywając szybko zaufanie inwestorów,
dostrzegających potencjał pomysłu współpracy
z niezależnymi polskimi Przedsiębiorcami. Od teraz
każdy, kto tak jak my wierzy w potencjał polskiego
niezależnego handlu detalicznego, może uczestniczyć
w jego rozwoju.

2005
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Zarząd Grupy podjął
decyzję o podzieleniu Grupy Eurocash
na dwa niezależnie
zarządzane biznesy:
Hurt i Detal.

DETAL

Śmiały krok pod prąd
W czasach rozwoju rynku hipermarketów i dyskontów Luis Amaral
wraz z grupą współpracowników dostrzega potencjał rynku hurtowego i wychodzi naprzeciw potrzebom właścicieli sklepów mniejszego
formatu. Eurocash idzie pod prąd i stawia na współpracę z właścicielami lokalnych sklepów – Luis Amaral wierzy, że handel niezależny jest
przyszłością rynku w Polsce. Dlatego też podejmuje decyzję o wykupie
menedżerskim sieci hurtowni Eurocash Cash & Carry.

2003

Początek
Hur townie Cash &
C a r r y El e k t ro m i s
zostają wykupione
przez Jeronimo Martins.

1995
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1.1.4. Grupa Eurocash – fakty
Struktura zarządcza

[GRI 102-7]

Wyniki za 2019 rok
Całkowita liczba pracowników
Przychody netto ze sprzedaży (w zł)

22 497
24 852 240 696,88

Całkowita kapitalizacja (w zł)
w podziale na:
zobowiązania

6 921 606 747,95

kapitał własny

963 399 216,89

aktywa ogółem

7 885 005 965,14

[GRI 102-5]

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową
dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich Przedsiębiorców prowadzących
działalność detaliczną. Głównym akcjonariuszem Eurocash jest Luis
Amaral (bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Politra B.V. s.a.r.l.)
posiadający na dzień 31.12.2019 roku 44,04% akcji Spółki. Jednostką
dominującą w grupie jest Eurocash S.A., która realizuje większość
sprzedaży Grupy.

 Luis Amaral
44,04%, 61 287 778
 Azvalor Asset Management S.G.I.I.C. S.A.
8,33%, 11 593 954
 Pozostali
47,63%, 66 281 554
[GRI 102-7]

Akcjonariat Spółki
na dzień 31.12.2019 roku
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Razem
100%, 139 163 286
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Struktura organizacyjna
Grupy Eurocash
na 31.12.2019 roku

Luis Amaral

(za pośrednictwem Politra B.V. s.a.r.l.)
44,04%

Eurocash S.A.

Hurt
75% Eurocash Serwis sp. z o.o.

Franczyza (Hurt)
66,6% Lewiatan Holding S.A.

Detal
100% Eurocash Franczyza sp. z o.o.

44% Frisco S.A.

100% DEF sp. z o.o.

100% Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o.

51% Inmedio sp. z o.o.

100% Eurocash Trade 1 sp. z o.o.

100% AMBRA sp. z o.o.

100% Lewiatan Północ sp. z o.o.

50% Firma Rogala sp. z o.o.

100% Eurocash Trade 2 sp. z o.o.

		 Polska Dystrybucja
100% Alkoholi sp. z o.o.

100% Lewiatan Kujawy sp. z o.o.

50% FHC-2 sp. z o.o.

100% Premium Distributors sp. z o.o.

100% Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o.

50% Madras sp. z o.o.

100% ECA Detal sp. z o.o.
100% Cerville Investments sp. z o.o.
100% 4Vapers sp. z o.o.

100% Lewiatan Opole sp. z o.o.

100% EKO Holding sp. z o.o.

100% Lewiatan Orbita sp. z o.o.

100% Delikatesy Centrum sp. z o.o.

100% Lewiatan Zachód sp. z o.o.

100% Partner sp. z o.o.

100% Lewiatan Podlasie sp. z o.o.
100% Lewiatan Śląsk sp. z o.o.
100% Euro Sklep S.A.
		 Partnerski Serwis
50% Detaliczny S.A.

		 Podlaskie Delikatesy
75% Centrum sp. z o.o.

Projekty
100% Kontigo sp. z o.o.

100% Groszek sp. z o.o.

100% Duży Ben sp. z o.o.

100% ABC sp. z o.o.

100% ABC na kołach sp. z o.o.
100% Eurocash Food sp. z o.o.

Jeśli nie zostało wskazane inaczej, dane przedstawione
w raporcie obejmują wszystkie spółki ujęte w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym, zgodnie ze strukturą Grupy Eurocash.
[GRI 102-45]
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Inne

		
Przedsiębiorstwo Handlu
100% Spożywczego sp. z o.o.
100% Eurocash VC3 sp. z o.o.
100% Domelius Limited (Cypr)
100% Mila Holding S.A.
100% Investpol 700 Mila S.A. sp. j.
100% Koja-Invest sp. z o.o.
100% Detal Finanse sp. z o.o.
100% EC VC7 sp. z o.o.
		 Akademia Umiejętności
100% Eurocasch sp. z o.o.
		 Delikatesy Centrum
100% Sklepy sp. z o.o.

74% Sushi 2 Go sp. z o.o.

100% Delikatesy Centrum 2 sp. z o.o.

		 Delikatesy Centrum
51% Podlasie sp. z o.o.

100% Delikatesy Centrum 3 sp. z o.o.

100% Eurocash Convenience sp. z o.o.

100% Delikatesy Centrum 4 sp. z o.o.

1.
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[GRI 102-18] [GRI 102-20]
[GRI 102-22] [GRI 102-23]

Zarząd

Luis Amaral
Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Skład Zarządu Grupy Eurocash w okresie

W jego kompetencjach jest nadzór nad działalnością Grupy
oraz formatów Eurocash Cash & Carry i Eurocash Dystrybucja
należących do segmentu hurtowego Grupy Eurocash.

od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Rui Amaral
Członek Zarządu, Dyrektor Generalny
W jego kompetencjach jest nadzór nad działalnością
segmentu detalicznego Grupy Eurocash.

Arnaldo Guerreiro
Członek Zarządu
W jego kompetencjach jest nadzór nad formatem Eurocash Serwis
oraz wybranymi projektami Grupy.

Pedro Martinho Członek Zarządu
W jego kompetencjach jest nadzór nad działalnością formatu
dystrybucji Eurocash Gastronomia, Mila oraz działami centralnymi,
w tym nad działami: marketingu Grupy (w którego kompetencjach
są zadania związane z CSR i zrównoważonym rozwojem), zakupów
centralnych oraz audytu wewnętrznego.

Katarzyna Kopaczewska
Członek Zarządu, Dyrektor Personalna
W jej kompetencjach jest nadzór nad działami
centralnymi, w tym nad działem personalnym.

Jacek Owczarek
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
W jego kompetencjach jest nadzór nad formatem
dystrybucji Inmedio oraz działami centralnymi,
w tym nad działem finansowym.

Przemysław Ciaś
Członek Zarządu
W jego kompetencjach jest nadzór nad logistyką
oraz działem IT.

W dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Eurocash podjęła uchwałę w sprawie powołania, ze skutkiem od 1 stycznia 2020 roku, Noela Colletta do Zarządu
Spółki. Noel Collett został powołany na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za handel detaliczny w Grupie Eurocash.
[GRI 102-26] [GRI 102-32] Członkowie Zarządu wspólnie definiują cele, wartości i strategię organizacji. Członek Zarządu odpowiedzialny za obszary związane z CSR jest
również odpowiedzialny za raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju. Nadzoruje proces przygotowania raportu oraz akceptuje treści przed jego publikacją.
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[GRI 102-18]

Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej Grupy Eurocash
w okresie od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

João Borges
de Assunção

dr Hans Joachim
Körber

Jacek
Szwajcowski

Alicja
Kornasiewicz

Przewodniczący Rady
Nadzorczej
(1.01.2019 – 9.05.2019)

Przewodniczący Rady
Nadzorczej
(9.05.2019 – 31.12.2019)

Członek Rady
Nadzorczej
(1.01.2019 – 9.05.2019)

Członek Rady
Nadzorczej
(1.01.2019 – 9.05.2019)

status: niezależny

status: niezależny

status: niezależny

status: niezależny

Francisco José
Valente Hipólito
dos Santos

Renato Arie

Ewald Raben

Jorge Mora

Członek Rady
Nadzorczej
(9.05.2019 – 31.12.2019)

Członek Rady
Nadzorczej
(9.05.2019 – 31.12.2019)

Członek Rady
Nadzorczej
(9.05.2019 – 31.12.2019)

status: niezależny

status: niezależny

status: niezależny

Członek Rady
Nadzorczej
(1.01.2019 – 31.12.2019)
status: zależny
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[GRI 405-1]

Wiek

Hurt

41

9

32

0

24

17

Detal

14

2

12

0

9

5

Projekty

16

8

8

1

9

6

8

3

5

0

5

3

Hurt

30-50 lat
0%

63%

37%

Detal

17%

83%

0%

60%

40%

Projekty

41%

59%

4%

63%

33%

Inne

33%

67%

0%

61%

39%

Odsetek pracowników* (wg stanu z 31.12.2019)**
Wiek
Poniżej
30 lat

30-50 lat

Płeć
Powyżej
50 lat

30-50 lat

Poniżej
30 lat

Poniżej
30 lat
73%

Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Płeć

27%

Powyżej
50 lat

Liczba pracowników* (wg stanu z 31.12.2019)**

Hurt

Kobiety

Inne

Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Powyżej
50 lat

30-50 lat

Poniżej
30 lat

Mężczyźni

Kobiety

Płeć

(określony na 31.12.2019)

Mężczyźni

Płeć
Razem

Odsetek osób* w ciałach zarządczych (wg stanu z 3.12.2019)**

Powyżej
50 lat

Liczba osób* w ciałach zarządczych (wg stanu z 3.12.2019)**

10600

4404

6196

2639

6805

1156

Hurt

54%

46%

7%

80%

13%

6935

6177

758

1566

4209

1160

Detal

61%

39%

13%

73%

15%

Projekty

361

252

109

220

125

16

Projekty

62%

38%

38%

57%

5%

Inne

203

176

27

41

114

48

Inne

86%

14%

14%

62%

24%

Detal

* Wskaźniki całkowite („liczba osób”) zostały obliczone jako suma wyników dla poszczególnych spółek w ramach danego segmentu działalności; wskaźniki procentowe („odsetek osób”) zostały obliczone jako średnia
wskaźnika dla poszczególnych spółek w ramach danego segmentu działalności
** Dane obejmują następujące spółki: AMBRA sp. z o.o., 4Vapers sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o.,
Lewiatan Orbita sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., DEF sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., Eurocash S.A., Eurocash Serwis sp. z o.o., Groszek sp. z o.o., Partnerski Serwis
Detaliczny S.A., Delikatesy Centrum sp. z o.o., EKO Holding S.A. w likwidacji, Eurocash Franczyza sp. z o.o., Kontigo sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., ABC na kołach sp. z o.o., Sushi 2 Go sp. z o.o., Eurocash Convenience sp. z o.o.,
Akademia Umiejętności Eurocash sp. z o.o., Delikatesy Centrum Sklepy sp. z o.o., Detal Finanse sp. z o.o.
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1.5. Nasi interesariusze
[GRI 102-42]

Grupa Eurocash jest liderem hurtowej dystrybucji produktów FMCG
w Polsce – szacujemy, że dostarczamy około 15% sprzedawanej żywności w całej Polsce. [GRI 102-40] Grono naszych interesariuszy jest
więc bardzo szerokie i można je podzielić na dwie grupy pod względem istotności: kluczowych i pozostałych.

Interesariusze
Kluczowi

Pozostali

Klienci
• ajenci hurtowni
•	franczyzobiorcy i właściciele
niezależnych sklepów
• konsumenci

Społeczności lokalne
i organizacje pozarządowe

Pracownicy
Dostawcy i podwykonawcy
• produktów
•	usług (transportowych,
sprzątających itp.)
Akcjonariusze

Środowisko naturalne
Właściciele obiektów
Inni kontrahenci
Konkurencja
Inne spółki Eurocash
Instytucje finansowe
Sektor edukacji: uczelnie
i szkoły branżowe
Organizacje branżowe
i konsumenckie
Organizacje certyfikujące
Media
Administracja publiczna
Instytucje ochrony środowiska

18

Ze względu na złożoną strukturę i szeroki zakres działalności Grupy
Eurocash proces mapowania interesariuszy jest prowadzony wielowymiarowo – zarówno na poziomie Grupy, jak i poprzez poszczególne jednostki biznesowe. Główne kryteria w tych procesach skupiają
się na tym, jak istotna dla organizacji jest dana grupa interesariuszy
oraz jak duży jest wpływ wywierany przez Grupę Eurocash na danych interesariuszy i odwrotnie: w jaki sposób interesariusze wpływają na firmę.
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[GRI 102-43]

[GRI 102-44]

W Grupie Eurocash nie ma zdefiniowanego podejścia do angażowania interesariuszy, które obowiązywałoby w całej Grupie, zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i formę zaangażowania. Naszą
siłą jest niezależność i przedsiębiorczość poszczególnych jednostek
biznesowych, dlatego także w tym zakresie nie narzucamy wytycznych, pozwalając dostosować podejmowane działania do specyfiki
i potrzeb danej jednostki.

W 2019 roku w ramach procesu strategicznego, zdefiniowaliśmy jako
Grupa 3 najważniejsze grupy interesariuszy, które zostały włączone
w proces definiowania priorytetów strategicznych dla Grupy Eurocash. Wszystkie wskazane przez interesariuszy kluczowe kwestie mają
swoje odzwierciedlenie w strategii zrównoważonego rozwoju Grupy
Eurocash oraz w „Raporcie społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2019 rok”.

Grupa
interesariuszy
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Forma zaangażowania

Wskazane kluczowe tematy

Inwestorzy

Ankieta przeprowadzona
wśród inwestorów

• Jakość i bezpieczeństwo produktów
• Podejście do zarządzania kwestiami
środowiskowymi
• BHP
• Szkolenia i rozwój pracowników
• Etyka i przeciwdziałanie korupcji
• Programy wsparcia dla lokalnych
społeczności

Przedsiębiorcy

Ankieta przeprowadzona
wśród Rad Franczyzowych

• Kwestie środowiskowe (zużycie energii,
odpady, emisje CO2)
• Postrzeganie roli Przedsiębiorców
w społeczeństwie
• Jakość i bezpieczeństwo produktów

Pracownicy

Wywiady z przedstawicielami
poszczególnych jednostek
biznesowych w Grupie
Eurocash

•
•
•
•
•
•

Działania na rzecz Przedsiębiorców
Zużycie surowców i energii
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
Jakość i bezpieczeństwo produktów
Angażowanie pracowników
BHP i warunki pracy

1.2. Wpływ Grupy Eurocash na społeczeństwo i gospodarkę
Grupa Eurocash jako jedna z największych firm w Polsce – zatrudniająca blisko 22,5 tys. osób, lider w branży hurtowej dystrybucji
towarów FMCG, odpowiedzialna za zapewnienie łańcucha dostaw
podstawowych produktów dla istotnej części społeczeństwa – ma
istotny wpływ na rozwój polskiej gospodarki.

Poziom wpływu Grupy Eurocash
na polską gospodarkę:

> Wpływ bezpośredni – wynikający
z działalności podstawowej firmy

> Wpływ pośredni – generowany wśród

dostawców i podmiotów z branż powiązanych

> Wpływ indukowany – generowany
poprzez wydatki pracowników firmy oraz
pracowników podmiotów powiązanych

20

[GRI 203-2]

na każde

2 miejsca
pracy

Obszary wpływu
Zatrudnienie
Bezpośrednie zatrudnienie w Grupie Eurocash to 22 497
osób na koniec 2019 roku, a całkowity wpływ na zatrudnienie w gospodarce wyniósł 34 104 osoby. Na każde 2 miejsca
pracy utrzymywane przez Grupę Eurocash zostało stworzone 1 dodatkowe miejsce pracy w gospodarce. To trochę
więcej niż wszyscy mieszkańcy Iławy.

22 497
osób

Grupy Eurocash
funkcjonuje

trzecie
miejsce
pracy

bezpośrednie
zatrudnienie
w Grupie Eurocash

Zatrudnienie (osoby)
40 000

30 000

6 253
5 354

20 000

22 497

 Wpływ bezpośredni
 Wpływ pośredni
 Wpływ indukowany

10 000

0

Grupa Eurocash

utrzymywane w gospodarce
dzięki Grupie Eurocash

34 104
osoby
całkowity wpływ
Grupy Eurocash
na zatrudnienie
w gospodarce

to więcej niż
wszyscy

mieszkańcy
Iławy
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Dochody

373 tys.

Grupa Eurocash zapewniła swoim pracownikom dochody
w wysokości ponad 525 mln zł.
Całkowity wpływ na dochody w gospodarce dzięki działalności Grupy wyniósł powyżej 840 mln zł. To kwota pozwalająca na wypłacenie 373 tys. miesięcznych płac minimalnych,
wybudowanie niemal całej obwodnicy Poznania czy kupno
2280 mieszkań o powierzchni 50 m2 w Poznaniu. Za taką
kwotę można też kupić 280 tys. ton mąki, 251 mln litrów
mleka i ponad 2 mld jajek.

Dochody (tys. zł)
(tys. zł)

800 000

600 000

170 671
145 140
525 814

400 000

 Wpływ bezpośredni
 Wpływ pośredni
 Wpływ indukowany

200 000

0

Grupa Eurocash

miesięcznych
płac minimalnych

koszt wybudowania niemal całej

840
mln zł
całkowita wartość
dochodów
w gospodarce,
stworzona dzięki
działalności
Grupy Eurocash,
to równowartość:

obwodnicy
Poznania

2280

mieszkań w Poznaniu
o pow. 50 m2

280 tys. t
mąki

251 mln l
mleka

2 mld
jajek
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Wartość dodana
Wartość dodana mierzy wkład firmy w budowanie polskiego produktu krajowego brutto. Jest to przyrost wartości
dóbr w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usług – dla Grupy Eurocash wyniosła ona 2,16 mld zł.
Całkowita wartość stworzona dzięki działalności gospodarczej Grupy wyniosła 4,1 mld zł. To o prawie 10 razy więcej
niż wpłynęło do budżetu Poznania z tytułu podatku dochodowego. Za taką kwotę można zbudować prawie 120 szkół
(każda dla około 1000 uczniów), to kwota porównywalna
do miesięcznego wynagrodzenia dla ponad 780 tys. osób
(na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w średnich i dużych firmach). To równowartość miesięcznego świadczenia
500+ dla ponad 2,7 mln rodzin z trójką dzieci.

(mln zł)

3000

2000

1 071
 Wpływ bezpośredni

883
2 155

 Wpływ pośredni

wpływów do budżetu
Poznania
kosztów budowy

4,1
mld zł

120 szkół
dla 1000 uczniów

wynagrodzenia
dla ponad

780 tys.
osób
na poziomie średniego
miesięcznego
wynagordzenia

 Wpływ indukowany

miesięczne świadczenia
500+ dla ponad

1000

0

10 x

całkowita wartość,
stworzona dzięki
działalności
gospodarczej
Grupy Eurocash,
to równowartość:

Wartość dodana (mln zł)

4000

prawie

Grupa Eurocash

2,7 mln
rodzin z trójką dzieci
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1.3.	Jedna Grupa –
wiele konceptów
biznesowych

Abc na kołach
Abc na kołach to sieć już 100 mobilnych sklepów ogólnospożywczych, które powstały
z myślą o klientach w najmniejszych miejscowościach i ich mieszkańcach. Małe miejscowości coraz częściej są zamieszkane przez
osoby starsze, które nie mają najbliższej rodziny lub ich bliscy wyjechali, a one same nie
są w stanie dojechać do sklepu. Abc na kołach odpowiada na ich potrzeby, a mobilne
auto pomaga im w komfortowy sposób zaopatrzyć się we wszystkie produkty niezbędne na co dzień. Co ważne – formuła sklepu
jest bardzo mocno oparta na relacji z klientami. Nasi agenci tworzą z nimi prawdziwe
więzi, zaprzyjaźniają się, są też nierzadko jedynymi osobami, z którymi klient ma w ogóle kontakt.
Asortyment oferowany przez sieć abc
na kołach jest jak najwyższej jakości przy zachowaniu korzystnych cen. Sklepy to specjalistyczne pojazdy przystosowane do przewozu
produktów spożywczych: wyposażone w lodówki czy zamrażarki i spełniające wszyst-
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kie standardy higieny oraz bezpieczeństwa
żywności. W ofercie asortymentowej można
znaleźć wszystkie podstawowe produkty,
takie jak nabiał, pieczywo i wędliny od lokalnych dostawców, a także warzywa i owoce,
słodycze oraz napoje.
Abc na kołach to również szansa dla osób
z małych miejscowości na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poprzez stanie się przedstawicielem marki. Biznes oparty
na umowie agencyjnej zawartej z silnym
i stabilnym partnerem biznesowym, jakim
jest Grupa Eurocash, to atrakcyjna i elastyczna alternatywa dla mieszkańców niewielkich
miasteczek, gdzie rynek pracy jest niejednokrotnie trudny i nie oferuje wielu możliwości
rozwoju zawodowego.
www.abcnakolach.pl
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Delikatesy Centrum
Jednym z ważnych elementów realizacji naszej strategii jest stworzenie największej sieci detalicznej supermarketów znajdujących
się blisko konsumenta i wyróżniających się
ofertą. W styczniu uruchomiliśmy projekt
Detal+, który docelowo ma stworzyć nową
organizację detaliczną. Wszystkie sklepy zarządzane obecnie przez Eurocash Franczyza,
Eko i Mila będą działać pod wspólnym szyldem Delikatesów Centrum z jedną, centralną
strukturą. Nowa spółka będzie odpowiedzialna za rozwój biznesu detalicznego Eurocash. Wyróżnikiem Delikatesów Centrum są
wysokiej jakości produkty z kategorii świeżych, tradycyjna lada mięsno-wędliniarska
z profesjonalną obsługą, asortyment lokalny
oraz personalizowane oferty dla uczestników
programu lojalnościowego Delikarta.

Delikatesy Centrum podejmują również działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Sieć świadomie utrzymuje ilość plastiku
z opakowań na niskim poziomie. Warzywa
oraz owoce nie są foliowane, nie używa się
też wytłoczek. Na jabłkach proponowanych
konsumentom nie ma naklejek, a producenci
dostępnego w sieci łososia zostali poproszeni
o redukcję opakowania. Dla samych konsumentów jest dostępna możliwość korzystania z własnych, wielorazowych opakowań
na produkty sprzedawane z lady.
www.delikatesy.pl
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Kontigo

Frisco
Frisco największy i jedyny w Polsce supermarket, który oferuje sprzedaż produktów
FMCG wyłącznie on-line.

Redukcja zużycia plastiku
Frisco.pl, jako lider warszawskiego rynku
e-grocery, jest odpowiedzialny za kształtowanie standardów dla całej kategorii
zakupów spożywczych on-line. Dlatego
też w trosce o środowisko naturalne zobowiązaliśmy się do redukcji zużycia plastiku
o 50% do końca 2020 roku. Jest to ambitny
cel, jednak jesteśmy przekonani, że dzięki
możliwościom, jakie daje nam otwarty w zeszłym roku, nowoczesny i wysoce zautomatyzowany magazyn, jesteśmy w stanie go
zrealizować.
Jedną z kluczowych zmian, jakie już udało
nam się wdrożyć, jest obniżenie kosztów pakowania zakupów w torby papierowe, dzięki
czemu liczba zamówień w torbach foliowych
spadła z 92,8% do 27%. Następnym krokiem,
nad którym obecnie pracujemy, jest dowóz
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zakupów w opakowaniach zwrotnych wielokrotnego użytku (kaucjonowanych). Dzięki
temu rozwiązaniu będziemy w stanie dostarczać klientom zakupy bez użycia jakichkolwiek toreb. Już teraz jednak odbieramy od
naszych klientów opakowania i przekazujemy je do recyklingu, aby dać im drugie życie. W przyszłości planujemy także wdrożyć
rozwiązania reverse logistics we współpracy
z producentami i zapewnić im logistykę opakowania wielokrotnego użytku.
Jesteśmy świadomi, że mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia, dlatego też cały czas
pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Zakończyliśmy właśnie pierwsze, pomyślne
testy zastąpienia styropianowych tacek ich
kartonowymi odpowiednikami. Cały czas
współpracujemy także z naszymi dostawcami nad nowymi rozwiązaniami (m.in. w zakresie redukcji opakowań zbiorczych), które
pozwolą nam ograniczyć zużycie plastiku.
www.frisco.pl

To sieć salonów kosmetycznych dla kobiet.
Słowo Kontigo wywodzi się z języka portugalskiego i oznacza „z tobą” – nazwa oddaje
najważniejsze przesłanie marki. W każdym
z naszych sklepów kobieta może poczuć się
zadbana i wyjątkowa, a nasze konsultantki
zawsze chętnie pomagają i doradzają – wysoki standard obsługi to cecha charakterystyczna salonów.
Z myślą o kobietach Kontigo proponuje
jedną z szerszych na polskim rynku gam
kosmetyków naturalnych i zdrowych. Stworzono też polską, w pełni opartą na naturalnych składnikach, markę Biolove.
Kontigo myśli także o kobietach pracujących w tym biznesie, najczęściej zaczynają
one dopiero swoją drogę zawodową. Dzięki
pracy w Kontigo mają szansę na zdobycie
doświadczenia zawodowego oraz przejście
specjalistycznych szkoleń.
www.kontigo.com.pl
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bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest noszenie elementów odblaskowych – dzieci dostają je na koniec zajęć jako upominki.

Gama
Sieć sklepów Gama jest aktywna społecznie
od wielu już lat. Prowadzi kilka programów
dla najmłodszych, dotyczących ekologii
i bezpieczeństwa na drodze.

„Bezpieczeństwo na drodze”
Stałym elementem programu jest edukowanie dzieci przez zabawę. Zajęcia prowadzi maskotka – Gamuś – i są one dla dzieci
dużą atrakcją. W ten sposób zachęcamy je
do poznawania zasad ruchu drogowego. Gamuś razem z wychowawcami dzieci z przedszkola tłumaczą najmłodszym najważniejsze
przepisy ruchu drogowego, dają praktyczne
rady oraz wskazują najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie placówek przedszkolnych oraz szkół.
Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków
to żmudna praca, ale opłaca się ją wykonać,
ponieważ nawyki te zostają na całe życie.
Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym

27

„Pamiętajcie dzieci – segregujcie śmieci”
To kolejny program edukacyjny dla przedszkolaków. Dzięki opowiadaniu o chorej od
śmieci Ziemi dzieci uczą się segregować
odpady, dowiadują się, co to jest recykling,
segregacja śmieci czy kompostownik. Prowadzone zajęcia przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej najmłodszych,
co w przyszłości może przełożyć się na ich
odpowiedzialne środowiskowo i społecznie
wybory konsumenckie. Akcja dąży również
do zmiany przyzwyczajeń i propagowania
segregacji odpadów komunalnych.

„Zdrowe odżywianie”
Program edukacyjny przygotowany, by
promować wśród dzieci zasady zdrowego
odżywiania. Dodatkowo wyrabia nawyki higienicznego spożywania pokarmów. Uczy
także o znaczeniu, występowaniu i roli witamin oraz innych składników odżywczych
potrzebnych do życia i wzrostu ludzkiego
organizmu. Projekt pokazuje zalety świadomego odżywiania się, uczy dokonywania

wyborów między tym, co zdrowe i odżywcze,
a tym co, szkodliwe (choć smaczne). Chcemy,
aby dzieci rozumiały, że żyć zdrowo to również znaczy spożywać zdrowe, ekologiczne,
wartościowe pokarmy, czyli po prostu zdrowo się odżywiać.
www.sklepygama.pl
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Lewiatan

Duży Ben

Od lat Lewiatan wspiera działalność Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religi, pracującej m.in. nad budową polskiego sztucznego serca. Przed świętami Bożego
Narodzenia oraz Wielkanocy sklepy Lewiatan aktywnie uczestniczą w zbiórkach żywności organizowanych przez Caritas Polska
i inne instytucje charytatywne. Ponadto sieć
wspiera lokalne domy dziecka.

Duży Ben to sieć 75 nowoczesnych marketów
alkoholowych, które wyróżniają się zarówno
odpowiedzialną i wysoko wykwalifikowaną
obsługą, jak i dbałością o najbliższe otoczenie.
Duży Ben jest odpowiedzialną firmą i przeciwdziała społecznej patologii oraz społecznemu wykluczeniu. Firma podjęła
zobowiązanie, że sklepy nie będą otwierane
wcześniej niż o godzinie 10.00. Firma chce,
aby zakup alkoholu nie odbywał się przed
wskazaną godziną, ponieważ dostępność
sprzedaży od wczesnych godzin porannych może przyczyniać się do szerzenia
alkoholizmu w społeczeństwie. Szczególnie
popularny jest zakup tzw. małpek przed rozpoczęciem pracy (w godzinach 7.00–8.00).
Jako odpowiedzialna firma uniemożliwiamy zakup małych ilości alkoholu o tej porze. Bardzo ważne jest to, że zasada ta jest
przestrzegana zarówno w sklepach własnych
sieci, jak i w sklepach prowadzonych przez
ajentów.

Sieć Lewiatan wprowadziła także Projekt
Rentowności Biznesu przeznaczony dla
franczyzobiorców, którzy uczą się w ten
sposób świadomego spojrzenia na swój
biznes. Przekazane im szkolenia oraz kalkulator umożliwiają analizę podstawowych
wskaźników sklepu i pozwalają w ten sposób na zdefiniowanie kluczowych obszarów
do rozwoju działalności. Inicjatywa została
zrealizowana przy współpracy z firmą Symulator Biznesu.
www.lewiatan.pl
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Duży Ben zwraca uwagę również na środowisko naturalne. Z troski o najbliższe
otoczenie firma zainicjowała akcję, która
przerodziła się w obchodzony rokrocznie
21 września Dzień Kapsla.
www.duzyben.pl

Groszek
„Bądź bardziej ECO”
Sieć sklepów Groszek promuje ekologiczne opakowania, a w najbliższym czasie ma
w planach wprowadzenie kompostowanego
papieru do pakowania wędlin i serów.
www.groszek.com.pl
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1.4.	Eurocash
mecenasem polskiej
przedsiębiorczości

Luis Amaral
Prezes Zarządu
Grupy Eurocash

Za sukcesem Grupy Eurocash stoi sukces polskich Przedsiębiorców i ich pracowitość. Nasz jubileusz jest również
ich świętem.

Misją naszej firmy jest wspieranie niezależnych polskich Przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności biznesowej. Robimy
to również poprzez działania na rzecz edukacji (prowadzimy Akademię Umiejętności) czy promowanie dobrych praktyk w biznesie
(ranking „Równi w Biznesie” oraz konkurs Herosów, którego edycja
2019 nosiła nazwę Herosów Innowacyjności).
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1.4.1. Akademia
Umiejętność
Eurocash
Akademia Umiejętności Eurocash to największy w Polsce kompleksowy program edukacyjno-szkoleniowy wspierający polskie, niezależne
sklepy detaliczne zrzeszone w sieciach franczyzowych i partnerskich
Grupy Eurocash (abc, Delikatesy Centrum, Euro Sklep, Gama, Groszek, Lewiatan, Duży Ben oraz Kontigo). To jedyna instytucja szkoleniowo-edukacyjna w Polsce, która zapewnia tak szeroki dostęp
do wiedzy o handlu detalicznym on-line i off-line, na różnych poziomach kompetencji i z każdego obszaru tematycznego dotyczącego
zarządzania sklepem.
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1.4.2. Ranking „Równi
w Biznesie”
W 2019 roku już po raz trzeci ogłoszono wyniki rankingu „Równi w Biznesie”. To wspólny projekt Grupy Eurocash i Polskiej Izby
Handlu zainicjowany w 2017 roku. Ranking
ocenia strategie dystrybucyjne oraz cenowe
największych producentów artykułów żywnościowych w Polsce. Nie tylko pokazuje dobre praktyki biznesowe, lecz także nagłaśnia
problem dyskryminacji sklepów małoformatowych przez część producentów FMCG. Ranking „Równi w Biznesie” ma bowiem na celu
wyróżnienie producentów, którzy poprzez
sprawiedliwe traktowanie małoformatowych
sklepów detalicznych, pozytywnie wpływają
na ich konkurencyjność względem sklepów
wielkopowierzchniowych i dyskontów. Korzystają na tym również konsumenci, ponieważ mogą wygodnie i za przystępną cenę
robić zakupy w sklepach małoformatowych,
do których zwykle mają najbliżej.
Ranking przygotowują analitycy Grupy Eurocash, którzy dokonują obliczeń na podstawie
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posiadanych danych Nielsena. W raportowanym okresie liczba analizowanych kategorii
produktowych wzrosła z 6 do 29, a liczba
wszystkich producentów objętych rankingiem
przekroczyła 160. Każdemu z producentów
przyznaje się punkty w 5 obszarach: cena
40%, dystrybucja i kontrybucja do wzrostu po 20%, udział rynkowy i dedykowane
produkty po 10%. Końcowa liczba punktów,
jaką otrzymuje dany producent, jest średnią
ważoną wyników wszystkich tych wskaźników. Im więcej punktów, tym wyższe miejsce
w rankingu, a co za tym idzie – tym bardziej
zrównoważoną strategię wobec wszystkich
rodzajów sklepów ma dana firma.
Wyniki rankingu są nagłaśniane wśród producentów, w mediach branżowych i ogólnoinformacyjnych. Trzecia edycja pokazała,
że część wiodących producentów w 2019 roku
po zmianie swoich strategii sprzedaży awansowała z końca do czołówki zestawienia.
Najlepsi producenci z rankingu są promowani wśród polskich Przedsiębiorców i osób,
które dbają o zaopatrzenie sklepów. Reszta producentów jest natomiast zachęcana
do partnerskiego traktowania sklepów małoformatowych, ponieważ nadal stanowią one
ponad 40% rynku detalicznego.

1.4.3. Herosi Innowacyjności
Pierwszy plebiscyt „Herosi Polskiej Przedsiębiorczości – Plebiscyt Handlu Detalicznego”
odbył się w 2017 roku i zakładał nagrodzenie Przedsiębiorców, którzy prowadzą swój
biznes z zaangażowaniem i pasją. Oddano
w nim prawie pół miliona głosów i nagrodzono 15 Przedsiębiorców w 5 kategoriach.
Druga edycja w 2018 roku to „Herosi Lokalni
– 100 inicjatyw Przedsiębiorców na 100-lecie
niepodległości” z rekordową liczbą 1,5 mln
oddanych głosów i 100 nagrodzonych projektów.
W 2019 roku wyróżniono „Herosów Innowacyjności”. Innowacyjność rozumiana była
jako pomysły na usprawnienie prowadzonego przez Przedsiębiorcę biznesu lub wywołanie pozytywnej zmiany w otoczeniu. Projekty
można było zgłaszać w 3 kategoriach:
• Zmieniam świat lokalnie
• Inwestuję w technologię
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• 	Stawiam na praktyczne rozwiązania
w których nagrody wynosiły: 15 tys. zł, 50 tys. zł i 100 tys. zł. Zgodnie z zasadami
konkursu to sam Przedsiębiorca wybierał kategorię, w której się zgłaszał, toteż wygrana 100 tys. zł nie była ważniejsza niż wygrana 15 tys. zł. Łączna pula nagród
to 1 mln zł. Ambasadorami plebiscytu zostali Katarzyna Dowbor, Zbigniew Urbański
i Przemysław Talkowski.

W ankiecie na zakończenie konkursu
80% Przedsiębiorców zadeklarowało udział w kolejnych edycjach, 87%
z nich uznało, że liczba nagród oraz
różne kategorie finansowe motywowały i zachęcały do uczestnictwa.

sprzedaż – 23,8%
wizerunek – 71,3%
 inne (np. społeczne,
ekonomiczne) – 27,5%

•
•
•
•
•

661 projektów
54 nagrody
ponad 538 tys. oddanych głosów
1 mln zł – pula nagród w konkursie
100 tys. zł – najwyższy grant

Edycja 2018 – Herosi Lokalni
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Przedsiębiorcy widzieli efekty i korzyści akcji w następujących obszarach:

Edycja 2019
– Herosi Innowacyjności

40

30

20

10
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•
•
•
•

403 projekty
100 nagród
1,5 mln oddanych głosów
550 tys. zł obrót na paragonach
(by zagłosować, trzeba było wgrać
paragon z zakupów zrobionych
w sklepie Przedsiębiorcy)
• 1,5 mln zł – pula nagród w konkursie

Edycja 2017
•
•
•
•

130 projektów
15 nagród
ok. 500 tys. oddanych głosów
350 tys. zł – pula nagród w konkursie

Więcej o projekcie
możesz przeczytać na stronie:
https://generacjap.grupaeurocash.pl

31

2
32

Odpowiedzialne
zarządzanie

2.1. Etyka i wartości
[GRI 102-16]

W Grupie Eurocash obowiązuje kodeks etyczny, który został przyjęty
w trosce o przejrzystość działań w pracy i biznesie. Ma on na celu
określenie oczekiwanych od wszystkich pracowników naszej firmy
standardów postępowania i zawiera kluczowe dla nas wartości.
[GRI 205-2]

Każdy nowy pracownik musi zapoznać się z obowiązującymi w Grupie zasadami etyki. W tym celu przygotowano obowiązkowe szkolenie e-learningowe, w którym usystematyzowano informacje
na temat wartości i zasad etycznych wraz z konkretnymi przykładami ich zastosowania. Osoby bez stałego dostępu do komputera
otrzymują kodeks w wersji papierowej. Przełożeni są zobowiązani
do dbania o przestrzeganie norm etycznych wśród podległych im
pracowników. W aktywną promocję zasad etyki zaangażowani są
Członkowie Zarządu Grupy Eurocash.
[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]
dla aspektu: Zgodność i przeciwdziałanie korupcji

W firmie obowiązuje polityka antykorupcyjna wraz z odpowiednimi procedurami, a pracownicy oraz wyższa kadra menedżerska są
objęci szkoleniami z tych zagadnień. [GRI 205-3] W raportowanym
okresie nie odnotowano żadnych przypadków korupcji. [GRI 205-1]
Na rok 2020 został przewidziany audyt pod kątem tego zagadnienia.
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W Grupie Eurocash przyjęta również została wewnętrzna polityka
antymobbingowa, która ustala zasady przeciwdziałania temu zjawisku w firmie. Zarząd Grupy Eurocash przeciwdziała mobbingowi
i nie toleruje żadnych działań i zachowań noszących jego cechy.
Polityka określa szczegółowo sposób składania przez pracowników
skarg na mobbing oraz tryb wyjaśniania i ich rozpatrywania. Znajomość i stosowanie polityki obowiązuje wszystkich pracowników
Grupy Eurocash.
W naszej firmie istnieje także system zgłaszania nadużyć przez pracowników, działa bowiem linia zaufania, na którą pracownicy mogą
dzwonić w przypadku odnotowania nieprawidłowości.

2. Odpowiedzialne zarządzanie

2.2. Wartości Grupy Eurocash

Odpowiedzialność
Każdy z nas ma precyzyjnie wyznaczone cele i jest odpowiedzialny za ich realizację.
Dzięki efektywnemu wykorzystaniu dostępnych środków dążymy do osiągnięcia
stawianych przed nami wyzwań. Tym samym wszyscy przyczyniamy się do rozwoju Grupy
i zwiększania generowanych przez nią zysków.

Rzetelność
Wierzymy, że jesteśmy kowalami własnego losu, a stawiane przed nami wyzwania są
okazją do wykazania się i wprowadzenia nowych rozwiązań i udoskonaleń. Wyznajemy
filozofię 360 stopni, według której jesteśmy oceniani zarówno przez przełożonego, jak
i przez podwładnych, klientów wewnętrznych oraz osoby na stanowiskach równoległych.
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Praca zespołowa
W tak złożonej i dynamicznie rozwijającej się organizacji jak Grupa Eurocash możemy
osiągać wyniki dzięki efektywnej współpracy, umiejętności dostosowania się do zmian
oraz dzięki motywacji wszystkich pracowników. Dynamizm działania, kreatywność i liczne
efekty synergii płynące z pracy w zespole pozwalają nam osiągać wyniki przynoszące
satysfakcję zarówno całej firmie, jak i każdemu pracownikowi.

Przejrzystość
W Grupie Eurocash kierujemy się wysokimi standardami etycznymi wobec pracowników,
klientów oraz dostawców. Każdy powinien działać w zgodzie z przepisami prawa
i zasadami uczciwości oraz okazywać szacunek wszystkim, z którymi współpracuje.
Przestrzegamy wszystkich zasad ładu korporacyjnego spółek giełdowych, a informacje
dotyczące działalności oraz wyników firmy są w pełni dostępne.

Dzielenie się zyskami
Gdy Grupa Eurocash osiąga postawione sobie cele, udział w zysku mają również
poszczególni pracownicy. Każdy z nas oceniany jest według realizowanych zadań
– osoby osiągające najlepsze wyniki nagradzane są wyżej od pozostałych. Odwaga
w podejmowaniu decyzji, elastyczność, nastawienie na zwiększanie efektywności
i realizowanie ambitnych wyzwań są wysoko oceniane.
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Zorientowanie na klienta
Wierzymy, że jedynie poprzez wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów
możemy się rozwijać i generować większe zyski. Dla Grupy Eurocash priorytetem jest
i będzie zaspokajanie potrzeb klientów i wdrażanie rozwiązań służących zwiększeniu
konkurencyjności ich oferty. Dzięki temu nasi klienci mogą umacniać swoją pozycję
rynkową oraz zwiększać dochodowość biznesu.

Zadowolenie z pracy
W Grupie Eurocash dbamy o to, by być atrakcyjnym pracodawcą. Osiągamy to poprzez
uczciwe nagradzanie za osiągnięte wyniki. Bardzo ważne jest też, by pracownicy czerpali
satysfakcję i radość z realizacji stawianych przed nimi wyzwań. Środowisko pracy
w Grupie Eurocash jest nieformalne, daje możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń
w ekscytującym, pełnym pasji i energii otoczeniu.

Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość to DNA naszej firmy. Jesteśmy przekonani, że w każdym z nas
drzemie zmysł Przedsiębiorcy, który – dobrze wykorzystany – pozwala nam osiągać to,
co niemożliwe. Aktywnie analizujemy otoczenie, w którym działamy, i identyfikujemy
szanse rozwoju dla naszych klientów i naszej firmy. Działamy innowacyjnie i świadomie
podejmujemy ryzyko, wierząc, że dzięki temu możemy być numerem jeden.
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2.3. Strategia Grupy Eurocash
2.3.1. Założenia strategii
Zarząd Grupy Eurocash poprzez swoje działania zmierza do zrównoważonego rozwoju działalności Grupy oraz swoich klientów. Nadrzędnym celem Grupy Eurocash jest zapewnienie konkurencyjności
niezależnym sklepom detalicznym w Polsce, oferowanie wartości
dodanej dla klientów Grupy oraz zwiększanie wartości Grupy dla
jej akcjonariuszy.

Swoją strategię Grupa realizuje poprzez:
•	zaspokajanie potrzeb klientów przy
wykorzystaniu różnorodnych formatów
dystrybucji i form współpracy, a także
zapewnianie klientom oczekiwanego poziomu
jakości i obsługi,
•	tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej Grupy
poprzez efekt skali,
•	systematyczną optymalizację kosztów
oraz integrację systemów operacyjnych
wszystkich jednostek biznesowych działających
w ramach Grupy.
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Dla Grupy Eurocash nadrzędną wartością jest zadowolenie konsumentów, do których poprzez naszych klientów trafiają dystrybuowane przez nas produkty. Poprzez różne formaty dystrybucji
docieramy bardzo blisko konsumentów. Nasze sklepy własne oraz
sklepy naszych klientów są blisko ich domów, często są obsługiwane przez znane im osoby – wszystko to sprawia, że czują się tam
bezpiecznie. Grupa Eurocash prowadzi też sieć dystrybucji „abc
na kołach”, która w szczególny sposób uwzględnia potrzeby osób
starszych i osób, które mają problem z mobilnością. Konsumenci
mogą też liczyć na to, że nasze produkty są zawsze dobrej jakości,
bezpieczne, a jednocześnie mają przystępną cenę.
W odpowiedzi na postępujący proces konsolidacji na rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce, w tym na rynku hurtowej
dystrybucji produktów FMCG, strategia Grupy Eurocash zakłada także dalszy wzrost organiczny w każdym formacie dystrybucji oraz
możliwą kontynuację przejęć innych sprzedawców hurtowych, sieci
franczyzowych i innych sieci detalicznych. Transakcje przejęć innych
podmiotów pozwalają na stosunkowo szybkie uzyskanie efektu skali.
Przekłada się to na możliwość zaoferowania klientom Grupy (niezależny handel detaliczny) lepszych warunków zakupu towarów, co
powinno przyczyniać się również do poprawy konkurencyjności i pozycji rynkowej Grupy.

2. Odpowiedzialne zarządzanie

Zgodnie z obecną strategią zamiarem Grupy Eurocash jest stworzenie (opierając się na sklepach własnych oraz franczyzowych)
największej w Polsce sieci supermarketów. Źródłem ekspansji, której założeniem jest stworzenie sieci sklepów liczącej 2400 placówek,
będzie rozwój sieci w modelu franczyzowym, wspierany kolejnymi
przejęciami lokalnych sieci oraz budową sklepów od podstaw (wspólnie z partnerami z sektora nieruchomości). W ten sposób Przedsiębiorcy z całej Polski będą mieli dostęp do rozpoznawalnej marki
detalicznej oraz narzędzi marketingowych na poziomie kosztowym
porównywalnym do sieci sklepów wielkopowierzchniowych.

Misją Grupy Eurocash jest podnoszenie
konkurencyjności sklepów detalicznych
prowadzonych przez niezależnych Przedsiębiorców
w Polsce. Doświadczenia zdobyte w sklepach
własnych i wypracowane rozwiązania będą
przekazywane franczyzobiorcom.

W ramach działalności hurtowej Grupa Eurocash skupi się natomiast
na integracji poszczególnych jednostek biznesowych, współdzieleniu najlepszych rozwiązań wypracowanych przez każdy z formatów
oraz realizacji synergii grupowych. Zdrowy, zreorganizowany biznes
hurtowy, generujący silne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, będzie głównym źródłem finansowania ekspansji segmentu
detalicznego.
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Dalszemu rozwojowi działalności hurtowej sprzyjać powinna również
platforma Eurocash.pl, która daje właścicielom niezależnych sklepów
detalicznych możliwość pośredniego ograniczenia kosztów, a przede
wszystkim lepszego zidentyfikowania potrzeb konsumentów.
Aby dalej wspierać konkurencyjność handlu sklepów niezależnych
w Polsce, Grupa Eurocash kontynuuje inwestycje w projekty innowacyjne: Duży Ben, abc na kołach, Kontigo i inne. Po zrealizowanych z sukcesem w ubiegłych latach przedsięwzięciach: Faktoria
Win, PayUp i dystrybucja produktów świeżych, Spółka zdecydowała o rozwinięciu konceptów: Duży Ben oraz Kontigo i udostępnieniu
ich franczyzobiorcom.

2. Odpowiedzialne zarządzanie

2.4. Strategia zrównoważonego rozwoju

Pedro Martinho
Członek Zarządu
Grupy Eurocash,
odpowiedzialny za obszar
związany z zarządzaniem
zrównoważonym rozwojem
Polska to kraj Przedsiębiorców. Jestem dumny, że przez
ostatnie 25 lat Grupa wspiera Przedsiębiorców, umożliwiając
rozwój i godne życie im, ich rodzinom oraz społecznościom
lokalnym, w których żyją. Misją naszej firmy jest wspieranie
i rozwijanie polskich Przedsiębiorców – tak rozumiemy
naszą odpowiedzialność społeczną, którą realizujemy przez
dawanie Przedsiębiorcom wsparcia biznesowego, zarówno
poprzez dostarczanie im różnych modeli prowadzenia
biznesu, wiedzy o zmieniającym się dynamicznie rynku
handlu detalicznego, technologiach, innowacjach w tym
zakresie, jak i poprzez wspieranie ich w edukacji.
W swojej działalności zwracamy też ogromną uwagę
na konsumentów, dbając o to, żeby produkty, jakie
oferujemy naszym klientom, były bezpieczne w całym
łańcuchu dostaw a jednocześnie w rozsądnych
i dostępnych dla każdego cenach.
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Aby zrozumieć, czym jest dla nas zrównoważony rozwój, kluczowa
jest odpowiedź na pytanie: jak postrzegamy naszą odpowiedzialność
i wpływ na otaczające nas społeczeństwo i środowisko naturalne?
Z całą pewnością dla naszej firmy zarządzanie zrównoważonym
rozwojem to nie chwilowe podążanie za modą czy chęć budowania
wizerunku firmy na jednorazowych akcjach. Dla nas zrównoważony
rozwój to codzienna praca, codzienne zaangażowanie i codzienna
odpowiedzialność za otaczające nas społeczeństwo oraz środowisko
naturalne. Jesteśmy pracodawcą dla ponad 20 tys. osób, współpracujemy z ponad 86 tys. Przedsiębiorców, których wspieramy
w codziennym rozwoju ich biznesu – to jest nasza odpowiedzialność.
Natomiast swój biznes prowadzimy tak, żeby nasi pracownicy mogli mówić o przyjaznym miejscu pracy. Staramy się też dbać o naszą planetę.
W 2019 roku prowadzony był w Grupie projekt strategiczny, którego celem było rozwinięcie założeń dotyczących zrównoważonego
rozwoju. Założenia te były już raportowane w 2018 roku. W ramach
tego projektu przeprowadzono wewnątrz firmy konsultacje, w których wzięło udział kilkudziesięciu pracowników. Były to osoby odpowiedzialne za obszary kluczowe dla zrównoważonego rozwoju,
pracujące na różnych szczeblach organizacji – łącznie z Członkami
Zarządu Grupy Eurocash. Odbyła się również sesja strategiczna dla
pracowników oraz badanie skierowane do inwestorów Grupy. W trzecim kwartale roku zorganizowano także warsztaty edukacyjne dla
kilkudziesięciu pracowników, miały one na celu przygotowanie firmy
do raportowania za 2019 rok w standardzie GRI.
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W ramach strategii zdefiniowano cztery główne filary
zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash:

I. R
 ozwój
przedsiębiorczości

II. J
 akość bez kompromisów
dla każdego

III. M
 niej zużywamy, nie
marnujemy

IV. Bezpieczeństwo i zaangażo
wanie pracowników

Budowa odpowiedzialnej
przedsiębiorczości, która
zapewnia zrównoważony
rozwój społeczeństwa
i gospodarki całego kraju

Dostarczanie bezpiecznej żywności
wysokiej jakości do każdego klienta
(który jest właścicielem sklepu) i jak
najszerszej grupy konsumentów
w całej Polsce

Ograniczenie marnowania żywności
i emisji CO2

Tworzenie najlepszych warunków
pracy dla każdego

• Dostarczenie Przedsiębiorcom
siły zakupowej, konceptów
detalicznych i narzędzi rozwoju

• Zapewnianie najwyższej jakości
produktów

• Ograniczanie emisji CO2 poprzez
ograniczanie zużycia paliwa
i energii

• Zapewnianie bezpieczeństwa
w miejscu pracy

CELE
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

NASZE AMBICJE

KLUCZOWE
DLA NAS TEMATY

• Wsparcie sukcesji oraz młodych
Przedsiębiorców, poszerzanie
liczby osób zatrudnionych
w handlu
• Zwiększenie roli Przedsiębiorców
w społeczeństwie poprzez
promocję ich działań dla
społeczeństwa
• Tworzenie warunków do rozwijania
innowacyjnych rozwiązań dla
małych i średnich Przedsiębiorców
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• Zapewnianie bezpieczeństwa
produktów
• Zapewnianie konsumentom
produktów, które są zawsze dobrej
jakości, bezpieczne, a jednocześnie
mają przystępną cenę
• Budowa odpowiedzialnego
łańcucha dostaw
• Zapewnianie ciągłości łańcucha
dostaw

• Ograniczanie marnowania
żywności

• Wzmacnianie zaangażowania
i rozwoju pracowników

2. Odpowiedzialne zarządzanie

2.5. Zarządzanie ryzykiem
[GRI 102-11]

Grupa Eurocash prowadzi system zarządzania ryzykiem, który obejmuje wszystkie
aspekty działalności jednostek wchodzących
w jej skład. System ten koncentruje się zarówno na obszarach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, jednocześnie bierze pod uwagę
między innymi wpływ działalności Grupy
w odniesieniu do zagadnień społecznych,
pracowniczych, środowiska naturalnego,
poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.
Zarządzanie ryzykiem Grupy opiera się
na szeregu procedur i polityk wewnętrznych,
a także na uzupełniających je i wykonywanych systematycznie zadaniach kontroli wewnętrznej przez wyznaczone do tego zasoby.
Ponadto w Grupie Eurocash funkcjonuje audyt wewnętrzny, którego działania zapewniają jakość i efektywność wyżej wymienionych
kontroli. Można z nim także skonsultować zagadnienia budzące wątpliwości.
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2.5.1. System zarządzania ryzykiem
Obszar ryzyka

Przykłady ryzyka

Etyka
i przeciwdziałanie
korupcji

• Ryzyko występowania korupcji w relacjach
z kontrahentami
• Ryzyko nadużyć względem pracowników
• Ryzyko nadużyć względem kontrahentów

Elementy systemu zarządzania ryzykiem
– sposoby monitorowania i kontrolowania
• Kodeks etyki Grupy Eurocash
• Wartości Grupy Eurocash – jasno określone i komunikowane pracownikom
• Linia zaufania dla pracowników do anonimowego raportowania przypadków korupcji, nadużyć oraz łamania
zasad Kodeksu etyki
• Polityka antymobbingowa
• Szkolenia dla pracowników z wartości Grupy Eurocash i zasad etyki
• Instrukcje dotyczące przyjmowania prezentów od kontrahentów (przekazywanie prezentów
na cele dobroczynne)

Zasoby ludzkie/
miejsce pracy

• Ryzyko utraty pracowników
• Ryzyko nieprzestrzegania przepisów prawa
pracy przez pracowników
• Ryzyko niskiego zaangażowania
pracowników
• Ryzyko występowania mobbingu i innych
nadużyć wobec pracowników
• Ryzyko niesprawiedliwej oceny rozwoju
zawodowego pracowników
• Ryzyko wystąpienia braku możliwości
rozwoju zawodowego pracowników
• Ryzyko niskiego zadowolenia pracowników
z pracy

• Procedury i instrukcje regulujące miejsce pracy, w tym regulamin pracy, regulaminy wynagradzania
i premiowania pracowników
• Działalność i porozumienia ze związkami zawodowymi
• Ustalone i jednolite zasady korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych
• Dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy poprzez szkolenia dla kierownictwa oraz ciągłe
monitorowanie rejestrów czasu pracy
• Procedury i instrukcje zatrudniania nowych pracowników
• System benefitów dla pracowników (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do zajęć sportowych)
• Dofinansowanie nauki dla pracowników
• Cykliczne badanie opinii pracowników
• Wartości Grupy Eurocash – jasno określone i komunikowane pracownikom
• Linia zaufania dla pracowników do anonimowego raportowania przypadków korupcji, nadużyć oraz łamania
zasad Kodeksu etyki
• System zarządzania wynikami pracy pracowników
• Coroczne oceny rozwoju pracowników
• Programy rozwoju talentów (Management Trainee oraz Sales & Operational Trainee)
• Platforma e-learningowa z licznymi szkoleniami dla pracowników
• Szkolenia zewnętrzne zgodnie z potrzebami danych ról/funkcji/działów
• Polityka antymobbingowa
• Aktywność w mediach społecznościowych

42

2. Odpowiedzialne zarządzanie

Zdrowie
i bezpieczeństwo
pracowników

• Ryzyko wypadków w miejscu
pracy
• Ryzyko pożaru i innych awarii,
które mogą zagrozić życiu
i zdrowiu pracowników
• Ryzyko dostępu do obiektów
osób niepowołanych, które
mogą zagrozić bezpieczeństwu
pracowników
• Ryzyko napadu na pracowników
w terenie i oddziałach
• Ryzyko występowania
chorób zawodowych (praca
przy komputerze, praca
w magazynie itp.)

• Wewnętrzne procedury i instrukcje BHP
• Systematyczne kontrole przestrzegania procedur i instrukcji BHP
• Szkolenia BHP dla pracowników
• Systematyczne szkolenia dotyczące działań w sytuacjach kryzysowych (np. próbne ewakuacje
na wypadek pożarów itp.)
• Urządzenia i środki zapewniające bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych (pożar,
ewakuacje itp.)
• Zapewnienie urządzeń AED (defibrylatorów) w obiektach Grupy, w których występuje duża
liczba pracowników
• Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich i ochrona obiektów
• Zapewnienie ochrony fizycznej pracowników i obiektów
• Systematyczne szkolenia z pierwszej pomocy
• Program zwiększenia bezpieczeństwa jazdy
• Dofinansowanie zajęć sportowych i prywatnej opieki medycznej
• Funkcjonowanie klubów sportowych umożliwiających integrację i rekreację pracowników

Jakość
i bezpieczeństwo
żywności

• Ryzyko wprowadzenia do obrotu
żywności niepoddanej wymaganym
badaniom, o wątpliwej jakości lub
niespełniającej norm prawnych
• Ryzyko wprowadzenia do obrotu
żywności po terminie ważności
• Ryzyko przerwania łańcucha
chłodniczego dla produktów świeżych
• Ryzyko nieodpowiedniego
przechowywania i transportowania
produktów żywnościowych
• Ryzyko nieodpowiedniej utylizacji
produktów przeterminowanych,
wadliwych lub uszkodzonych
• Ryzyko niespełnienia wymogów
sanitarnych
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• Wdrożony program bezpieczeństwa żywności HACCP
• Certyfikacje IFS, BRC, ISO 22000 oraz audyty w ich zakresie prowadzone przez jednostki
zewnętrzne względem Grupy EC
• Wewnętrzne analizy i audyty jakości w centrach dystrybucji i oddziałach
• Specjalnie wyznaczony zespół kontrolerów jakości żywności obejmujący geograficznie wszystkie
regiony działalności
• OWDP (Ogólne Warunki Dostaw Produktów) regulujące współpracę z dostawcami w zakresie
jakości i przewozu żywności
• W przypadku produktów marek własnych systematyczne audyty w fabrykach producentów
• Proces reklamacyjny dotyczący zarówno zwrotów od klientów, jak i do dostawców
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Otoczenie społeczne
i biznesowe

• Ryzyko zatrzymania rozwoju
przedsiębiorczości
• Ryzyko zatrzymania rozwoju
społeczności lokalnych spowodowane
brakiem rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości
• Ryzyko zaprzestania działalności przez
Przedsiębiorców lokalnych (z uwagi
np. na silną konkurencję)
• Ryzyko działania niezgodnie
z przepisami prawa
• Ryzyko nieuprawnionego/
niezgodnego z prawem ujawnienia
informacji osobowych

• Akademia Umiejętności (szkolenia, studia podyplomowe dla klientów i franczyzobiorców itp.)
• Innowacyjne narzędzia biznesowe – platforma Eurocash.pl
• Oferowanie różnych rozwiązań współpracy biznesowej (kilka sieci franczyzowych, nowe koncepty
sklepów detalicznych itp.)
• Stosowanie dobrych praktyk w biznesie
• Wsparcie równego traktowania Przedsiębiorców przez producentów („Równi w Biznesie”)
• Badania satysfakcji klientów/Przedsiębiorców ze współpracy z Grupą Eurocash
• Specjalnie wyznaczona funkcja Compliance w Grupie Eurocash (zgodności z przepisami prawa)
• Specjalnie wyznaczona funkcja do spełnienia wymogów RODO – osobny zespół, procedury
i instrukcje (zgodnie z wymogami ustawy)
• Bieżące i systematyczne monitorowanie przepisów prawa i dostosowywanie działalności do ich
wymogów

• Ryzyko sprzedaży alkoholu do dalszej
odsprzedaży odbiorcom bez ważnych
koncesji alkoholowych

• Ciągłe monitorowanie i weryfikowanie posiadania ważnych koncesji alkoholowych u odbiorców,
do których takie towary są sprzedawane w celu dalszej odsprzedaży

• Ryzyko współpracy z kontrahentami
niewiarygodnymi w kontekście
podatkowym

• Weryfikacja wiarygodności kontrahentów

• Ryzyko stosowania nieuczciwych
praktyk biznesowych przez
pracowników Grupy

• Wprowadzony zakaz handlu w niedziele niehandlowe
• Współpraca regulowana kontraktami z producentami i dostawcami
• Współpraca ze Związkiem Dużych Rodzin 3+
• Udział pracowników w inicjatywach charytatywnych, np. biegach charytatywnych, zbiórkach
i akcjach dla potrzebujących
• Istnieje strategia zrównoważonego rozwoju oraz są specjalnie wyznaczone w organizacji osoby
zarządzające tym tematem.

Środowisko naturalne

• Ryzyko skażenia lub zatrucia
środowiska
• Ryzyko nadmiernej emisji CO2
• Ryzyko niekontrolowanego
zużycia energii w budynkach
i flocie transportowej

• Wprowadzenie floty aut hybrydowych
• Wprowadzenie programu ekojazdy
• Monitorowanie zużycia paliwa i stylu jazdy oraz emisji spalin
• Ciągłe podnoszenie efektywności łańcucha logistycznego

• Ryzyko generowania odpadów
niekorzystnych dla środowiska

• Ciągła optymalizacja zarządzania stratami w logistyce

• Ryzyko powstawania znacznej
ilości odpadów (np. uszkodzenia,
terminowanie się żywności)

• Segregacja odpadów i zarządzanie surowcami wtórnymi

• Ryzyko braku prowadzenia
prawidłowej segregacji odpadów
i surowców wtórnych
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• Audyty efektywności energetycznej

• Współpraca z Bankami Żywności

3
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Bezpieczeństwo
i zaangażowanie
pracowników

3. Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników

3.1. Pracownicy
[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]
dla aspektu: Zatrudnienie, rozwój, różnorodność

Grupa Eurocash jest jednym z największych pracodawców na polskim rynku. Od 25 lat zapewniamy naszym pracownikom stałe i dobre warunki pracy oraz możliwość wszechstronnego rozwoju w wielu
obszarach prowadzonej przez nas działalności. W raportowanym
okresie zatrudnialiśmy na terenie całego kraju blisko 23 tys. pracowników. Grupa współpracuje również z tysiącami dostawców oraz
Przedsiębiorcami, przez co ma pośredni wpływ na zatrudnianie kolejnych osób oraz rozwój społeczności lokalnych.

W naszej organizacji wiemy, że najważniejsi są
ludzie. Tylko dzięki ich zaangażowaniu, rzetelności,
przedsiębiorczości i codziennej pracowitości
jesteśmy w stanie osiągać ambitne cele stawiane
przed całą Grupą, dlatego już od lat dążymy
do tego, by naszą postawą i faktycznymi
działaniami na rzecz pracowników zasłużyć
na miano odpowiedzialnego pracodawcy.
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Praca w Grupie Eurocash to przede wszystkim perspektywa stałego
rozwoju. Skala i różnorodność działania naszej firmy oraz wielość
podmiotów, z którymi współpracujemy, dają nie tylko możliwość pracy w wielu branżach, ale również szansę ustawicznego rozwoju. Obserwujemy, że nasi pracownicy w trakcie całej swej kariery zmieniają
zatrudnienie pomiędzy poszczególnymi firmami w ramach Grupy.
Grupa Eurocash to miejsce #BARDZO wielu możliwości.
Jesteśmy pracodawcą, który daje duże możliwości współpracy,
a nasi pracownicy to różnorodna grupa osób. Właśnie na tej różnorodności kompetencji i współpracy zespołowej zbudowana jest
nasza firma, która jest w stanie osiągać ambitne cele na bardzo
wielu poziomach działalności.

3. Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników

Jako odpowiedzialny pracodawca dbamy o wszechstronny rozwój i poczucie bezpieczeństwa naszych pracowników: nie tylko
powierzamy im ambitne zadania, ale również dajemy możliwość
zaangażowania się w programy społeczne m.in. poprzez program
wolontariatu pracowniczego.
W Grupie Eurocash pracę może podjąć każdy bez względu na wiek,
płeć, pochodzenie narodowe i etniczne, rasę, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną czy też poglądy polityczne. W firmie nie
są tolerowane żadne działania i zachowania mające znamiona jakiejkolwiek dyskryminacji drugiego pracownika, kontrahenta czy też
osoby trzeciej.
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Grupa Eurocash otrzymała
nagrodę specjalną
oraz certyfikat Friendly
Workplace 2019/2020
i znalazła się wśród
pracodawców, którzy mogą pochwalić
się nowoczesnym podejściem w obszarze
polityki personalnej i rozwoju pracowników.
Nagrodę Friendly Workplace przyznaje
serwis MarkaPracodawcy.pl – to wyróżnienie
dla firm, które szanują i wspierają model
równowagi pomiędzy pracą a życiem
prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne
środowisko pracy, stawiają na otwarte
i partnerskie relacje z pracownikami,
inwestują w rozwój ich kompetencji
zawodowych oraz zainteresowań. Grupa
Eurocash została doceniona za działania
w takich kategoriach, jak relacje
z pracownikami, rozwój pracowników,
work-life balance, zdrowe miejsce pracy,
benefity oraz dodatkowe działania, m.in.
Akademię Umiejętności Eurocash czy
autorskie studia podyplomowe realizowane
w Szkole Głównej Handlowej.

3. Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników

Duża część zatrudnionych u nas osób to pracownicy fizyczni – chcemy im zapewnić stabilne, dobre i bezpieczne warunki pracy. Profesjonalistom proponujemy ambitne projekty tworzenia nowych
konceptów biznesowych i kreowania trendów w branży FMCG. Młodym osobom, stojącym u progu kariery zawodowej, oferujemy programy praktyk letnich oraz programy menedżerskie.
Jako odpowiedzialny pracodawca prowadzimy dialog z pracownikami na wielu poziomach. Przede wszystkim dbamy o komunikację wewnętrzną, co przy tak dużej skali działalności jest ogromnym
wyzwaniem. Kierujemy się przy tym zasadą, że słuchamy pracowników, by móc się z nimi skutecznie komunikować. W komunikacji
wewnętrznej posługujemy się różnymi kanałami przekazywania
informacji. W firmie działa wewnętrzny intranet oraz Workplace,
dzięki któremu jesteśmy w stanie szybko dotrzeć do pracowników.
Osoby, których praca nie wymaga korzystania z narzędzi elektronicznych, wiadomości otrzymują drogą tradycyjną lub bezpośrednio
od swojego przełożonego. Co roku wśród wszystkich pracowników
Grupy odbywa się też Badanie Opinii Pracowników. W 2019 roku
wzięło w nim udział 76% osób zatrudnionych. Pracownicy są także
proszeni o opinie w sprawach związanych zarówno z ich pracą, jak
i codziennym funkcjonowaniem w firmie. W Grupie Eurocash działa
również linia zaufania, gdzie można zgłaszać przypadki naruszenia
praw pracowniczych.
W komunikację z pracownikami są zaangażowani Członkowie
Zarządu. Każdy tydzień rozpoczyna się krótkim newsletterem
„Udanego tygodnia!” kierowanym do pracowników przez Luisa
Amarala, Prezesa Grupy Eurocash. Członkowie Zarządu są również aktywni w mediach społecznościowych przeznaczonych dla
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pracowników. Tradycją naszej firmy jest tzw. Road Show Członków
Zarządu, który odbywa się na początku każdego roku. Podczas
spotkań z pracownikami Zarząd firmy prezentuje założenia strategiczne Grupy Eurocash oraz wyniki Spółki. W 2019 roku Road
Show odwiedził 8 miast, gromadząc w sumie 650 osób. Członkowie Zarządu zaangażowani w roku 2019 w przedsięwzięcie to Luis
Amaral oraz Katarzyna Kopaczewska.

3. Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników

[GRI 102-8]

Liczba pracowników*
Grupy Eurocash**

Suma

18 099

* Stan według danych
z systemu SAP HR.

Suma

Mężczyźni

203

Kobiety

Inne

Inny wymiar etatu

Suma

361

Mężczyźni

Projekty

Suma

6 935

Kobiety

Detal

Umowa na 1/2 etatu
Kobiety

Umowa na cały etat

10 600

Mężczyźni

Hurt

Rodzaj zatrudnienia**

Hurt

4 144

6 131

10 275

58

26

84

202

39

241

Detal

6 048

736

6 784

78

14

92

51

8

59

Projekty

243

102

345

3

4

7

6

3

9

Inne

175

27

202

1

0

1

0

0

0

10 610

6 996

17 606

140

44

184

259

50

309

Suma

Forma zatrudnienia**

Hurt
Detal
Projekty
Inne
Suma
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Suma

Kobiety

Mężczyźni

Umowa o pracę
na czas nieokreślony

Suma

Kobiety

Mężczyźni

Umowa o pracę
na czas określony

982

1 393

2 375

3 422

4 803

8 225

2 679

338

3 017

3 498

420

3 918

169

55

224

83

54

137

41

7

48

135

20

155

3 871

1 793

5 664

7 138

5 297

12 435

** Dane obejmują spółki: Eurocash S.A., Eurocash Serwis sp. z o.o., DEF sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o.,
4Vapers sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Kujawy
sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o.,
Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., EURO SKLEP S.A.,
Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Groszek sp. z o.o., Eurocash Franczyza sp. z o.o., EKO Holding
S.A. w likwidacji, Delikatesy Centrum sp. z o.o., Kontigo sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., ABC na kołach
sp. z o.o., Sushi 2 Go sp. z o.o., Eurocash Convenience sp. z o.o., Detal Finanse sp. z o.o., Akademia
Umiejętności Eurocash sp. z o.o., Delikatesy Centrum Sklepy sp. z o.o.
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[GRI 401-1]

Powyżej
50 lat

Poniżej
30 lat

Kobiety

Razem

Wiek
Mężczyźni

Płeć
Powyżej
50 lat

30-50 lat

Poniżej
30 lat

Kobiety

Razem

Wiek
Mężczyźni

Płeć

Wskaźnik nowych pracowników zatrudnionych w organizacji
w raportowanym okresie***

30-50 lat

Liczba osób nowo zatrudnionych w 2019 roku
(osoby w roku)***

Hurt

3 128

1 167

1 961

1 652

1 347

129

Hurt

29%

27%

31%

67%

19%

11%

Detal

3 300

2 739

561

1 550

1 415

335

Detal

45%

42%

65%

93%

32%

27%

226

178

48

161

60

5

Projekty

74%

88%

46%

91%

53%

34%

16

15

1

6

10

0

Inne

14%

14%

12%

31%

15%

0%

Inne

Wskaźnik rotacji pracowników
w raportowanym okresie***

Liczba osób zwolnionych (lub które odeszły dobrowolnie)
w 2019 roku (osoby w roku)***

Płeć

Wiek

217

Hurt

30%

25%

33%

54%

23%

18%

Detal

3 772

3 133

639

1 584

1 734

454

Detal

51%

48%

75%

95%

39%

36%

143

104

39

103

37

3

Projekty

47%

51%

38%

58%

33%

20%

18

18

0

2

12

4

Inne

16%

17%

0%

10%

18%

16%

Projekty
Inne

Razem

Powyżej
50 lat

Powyżej
50 lat

1 635

30-50 lat

1 319

Poniżej
30 lat

2 101

Kobiety

1 070

30-50 lat

3 171

Poniżej
30 lat

Hurt

Razem

Mężczyźni

Wiek

Kobiety

Płeć

Mężczyźni

Projekty

*** Dane obejmują spółki: 4Vapers sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o., DEF sp. z o.o., Eurocash S.A., Eurocash Serwis sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., Groszek sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan
Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., PSD S.A., Delikatesy Centrum sp. z o.o.,
MILA, LEDI, ABC na kołach sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., Eurocash Convenience sp. z o.o., Kontigo sp. z o.o., Sushi 2 Go sp. z o.o.
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3.2. Dobre warunki pracy
Jako odpowiedzialny pracodawca zapewniamy naszym pracownikom szeroki dostęp do różnych benefitów i pakietów pozapłacowych.
[GRI 401-2]

Świadczenia finansowane w całości
przez Grupę Eurocash:
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Pikniki
letnie

Świadczenia dostępne
za niewielką opłatą:

Spotkania
świąteczne

Paczki świąteczne
dla dzieci

Karty przedpłacone
na święta Bożego
Narodzenia

Opieka medyczna
Medicover dla pracownika
i jego rodziny

Ubezpieczenie
grupowe

Konkursy
z nagrodami

Konkurs
rysunkowy

Program
stypendialny

Karty
sportowe

Kolonie letnie
dla dzieci
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W 2019 roku został wprowadzony cykl spotkań o nazwie #Nasze
Zdrowie, miały one na celu szerzenie zdrowych nawyków w miejscu
pracy. Podczas nich kładziono nacisk m.in. na kwestie prawidłowej
postawy i zdrowego kręgosłupa – dlatego też pracownicy mogli przy
tej okazji skorzystać z masaży rehabilitacyjnych.

[GRI 403-6]

Wiemy, że zdrowie jest najważniejsze, dlatego pracownicy Grupy
Eurocash oraz ich najbliżsi mają dostęp do opieki medycznej świadczonej przez Medicover – korzysta z niej 22% (ok. 3,6 tys.) osób zatrudnionych.
Szeroko promowana jest profilaktyka medyczna oraz aktywność
fizyczna. Pracownicy i ich najbliżsi mogą korzystać z kilku różnych
kart sportowych. Co roku biorą też udział
w charytatywnych imprezach sportowych, ich udział jest finansowany przez
firmę. Na stałe do naszego kalendarza
wydarzeń sportowych wpisały się biegi
charytatywne: Wings for Life World Run,
Bieg Firmowy oraz Poland Business Run.
W firmie funkcjonują ligi sportowe, na ich
działanie został przeznaczony specjalny
budżet. Na rozpoczęcie sezonu rowerowego pracownicy mogą skorzystać z bezpłatnego serwisu rowerowego.
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Dbając o naszych pracowników, nie zapominamy o potrzebujących.
Licznym benefitom dla pracowników towarzyszą działania społeczne, np. dzięki Szlachetnym Kartom Podarunkowym Edenred na 2019
rok przekazaliśmy ponad 137 tys. zł podopiecznym Stowarzyszenia
WIOSNA.
Nasza firma swoje działania kieruje również do dzieci pracowników,
dla których został stworzony Program Stypendialny „Spełniaj marzenia” (link do strony Fundacji), co roku też organizowane są wyjazdy kolonijne.

3. Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników

3.3.	Bezpieczeństwo
– wspólna sprawa!
[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]
dla aspektu: Zdrowie i bezpieczeństwo

Grupa Eurocash jako lider rynku hurtowego oraz jeden z największych operatorów logistycznych w Polsce dba o bezpieczeństwo
pracowników w miejscu pracy. Na liście naszych priorytetowych celów w obszarze bezpieczeństwa jest rokroczne zmniejszanie liczby
wypadków przy pracy.

Wszyscy [GRI 403-5] [GRI 403-7] pracownicy są objęci szkoleniem
wstępnym z zagrożeń i zasad postępowania w razie wypadku, zasad postępowania i ochrony przeciwpożarowej oraz zasad udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie z tych zagadnień odbywa się podczas
pierwszych dwóch dni pracy w naszej firmie.

Dla zachowania bezpieczeństwa w pracy bardzo istotny jest system
prewencyjny. Opiera się on na systemie szkoleń dla pracowników Grupy
oraz codziennym przypominaniu i egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa.
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System prewencyjny to również spotkania „Strzał w 10” – krótkie zebrania dla pracowników centrów dystrybucyjnych, podczas których
są omawiane wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jeśli jednak już dojdzie do wypadku, za każdym razem organizowane są dla pracowników spotkania powypadkowe. Ponadto
kierownictwo danej jednostki otrzymuje specjalne zalecenia, które są
potem weryfikowane.
„Krzyż bezpieczeństwa” to program, który polega na monitorowaniu
dni bez wypadku w centrach dystrybucyjnych. W każdym takim centrum
działa też „Kapitan Bezpieczeństwo”, którego zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa oraz promowanie wśród pracowników odpowiedzialnego podejścia do tej kwestii w miejscu pracy.

Z myślą o pracownikach centrów dystrybucyjnych przygotowane są
specjalistyczne szkolenia z zakresu magazynowania, transportowania środków chemicznych, transportu ręcznego i ergonomii pracy.
Operatorom wózków widłowych są oferowane specjalistyczne szkolenia z obsługi tego typu pojazdów.
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Nasza firma jest jednym z największych operatorów
logistycznych działających na terenie całej Polski,
co powoduje, że jazda samochodem jest na stałe
wpisana w obowiązki wielu pracowników naszej Grupy.
Zmniejszamy wypadkowość w tym obszarze, promując
nie tylko bezpieczną, ale też ekologiczną jazdę. Więcej
o tym zagadnieniu w rozdziale Zielony transport.

3. Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników

W raportowanym okresie sytuacja dotycząca liczby wypadków i bezpieczeństwa pracy w Grupie Eurocash wyglądała następująco:
Pracownicy, którzy nie są zatrudnieni w Grupie Eurocash,
ale których praca i/lub miejsce pracy są kontrolowane
przez Grupę

[GRI 403-9]

Pracownicy Grupy Eurocash
Liczba ofiar śmiertelnych
w wyniku obrażeń związanych z pracą

0

Liczba ofiar śmiertelnych
w wyniku obrażeń związanych z pracą

0

Wskaźnik ofiar śmiertelnych w wyniku
obrażeń związanych z pracą

0

Wskaźnik śmiertelności w wyniku
obrażeń związanych z pracą

0

Liczba poważnych obrażeń
związanych z pracą (z wyłączeniem
ofiar śmiertelnych)

1

Liczba poważnych obrażeń
związanych z pracą (z wyłączeniem
ofiar śmiertelnych)

0

Wskaźnik poważnych obrażeń
związanych z pracą (z wyłączeniem
ofiar śmiertelnych)

0,1

Wskaźnik poważnych obrażeń
związanych z pracą (z wyłączeniem
ofiar śmiertelnych)

0

Liczba obrażeń związanych z pracą

449

Liczba obrażeń związanych z pracą

40

Wskaźnik obrażeń związanych z pracą

24,8

Wskaźnik obrażeń związanych z pracą

Główne rodzaje obrażeń związanych
z pracą

potknięcie,
upadek, skręcenie,
przygniecenie, złamanie
kończyn dolnych/
górnych, zranienia
kończyn górnych

Liczba zatrudnionych pracowników*

18 099

* Stan według danych z systemu SAP HR.
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Główne rodzaje obrażeń związanych
z pracą

Liczba zatrudnionych pracowników

11,99
potknięcie,
upadek, skręcenie,
przygniecenie, złamanie
kończyn dolnych/
górnych, zranienia
kończyn górnych
3 336
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3.4. Rozwój i zaangażowanie
Siłą i najważniejszym kapitałem naszej firmy są ludzie i ich
kompetencje. Grupa Eurocash z uwagi na skalę i charakter prowadzonej działalności współpracuje z bardzo różnorodną grupą pracowników, którym na wielu poziomach
umożliwia rozwijanie kompetencji zawodowych oraz zaangażowanie się w projekty społeczne.
Rozwój kompetencji zawodowych odbywa się poprzez
szeroką ofertę szkoleń, z których mogą korzystać pracownicy. Obejmuje ona zarówno szkolenia wewnętrzne,
jak i zewnętrzne, istnieje także możliwość dofinansowania
studiów wyższych. Poszczególnym grupom pracowników,
których praca ma wyspecjalizowany charakter, oferowane są szkolenia specjalistyczne lub stanowiskowe. Obok
szkoleń stricte związanych z wykonywanymi obowiązkami
zatrudnieni w Grupie uczestniczą w licznych kursach rozwijających kompetencje interpersonalne.
Pracownicy mogą też korzystać z nowoczesnej platformy e-learningowej. Jest na niej dostępne kilkaset szkoleń on-line, a ich oferta stale się poszerza. Jako że cenimy
również tradycję, w naszej firmie działa biblioteka, z ciągle
powiększającym się księgozbiorem.
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Liczba szkoleń
w raportowanym
okresie w rozkładzie
godzinowym
przedstawia się
następująco:
[GRI 404-1]

Średnia liczba godzin szkoleniowych, które odbyli
pracownicy w raportowanym okresie, w podziale na:
Płeć
Kobiety

1,99

Mężczyźni

2,82

Kategorię zatrudnienia
Kadra wyższego szczebla

14,45

Kadra średniego szczebla

5,44

Specjaliści

5,74

Pozostali pracownicy

1,00

* Dane obejmują spółki: Eurocash S.A., Eurocash Serwis sp. z o.o., DEF sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o.,
4Vapers sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Kujawy
sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o.,
Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., EURO SKLEP S.A.,
Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Groszek sp. z o.o., Eurocash Franczyza sp. z o.o., EKO Holding S.A.
w likwidacji, Delikatesy Centrum sp. z o.o., Kontigo sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., ABC na kołach
sp. z o.o., Sushi 2 Go sp. z o.o., Eurocash Convenience sp. z o.o., Detal Finanse sp. z o.o., Akademia
Umiejętności Eurocash sp. z o.o., Delikatesy Centrum Sklepy sp. z o.o.

3. Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników

Grupa Eurocash stwarza szanse młodym osobom – zarówno młodym menedżerom, jak i studentom – na zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego. W firmie realizowane są 3 programy związane
z tym obszarem.

Studentom oferujemy Program Praktyk Letnich, który odbywa się
w okresie wakacyjnym, tj. od lipca do sierpnia. Może w nim wziąć
udział każdy student (niezależnie od roku studiów czy kierunku),
który chce się uczyć i rozwijać, a przede wszystkim jest otwarty,
zaangażowany, ma w sobie ciekawość świata, motywację i odwagę.
Rekrutacja do programu jest na przełomie marca i kwietnia. Osoby
zakwalifikowane, po szkoleniu wstępnym i integracji, mają możliwość odbycia 2-miesięcznych praktyk w wybranym dziale Grupy
Eurocash pod okiem specjalnie wyznaczonego opiekuna praktyk.
Studenci otrzymują za praktyki wynagrodzenie. W raportowanym
okresie praktyki odbyło 18 osób.
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Grupa Eurocash regularnie współpracuje z polskimi uczelniami i realizuje Program Ambasadorski. W roku akademickim 2019/2020 firmę reprezentuje 7 studentów-ambasadorów (4 kobiety i 3 mężczyzn).
W Warszawie ambasadorzy to studenci, którzy działają w Szkole
Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z kolei w Poznaniu firmę reprezentują
studenci na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza.
Nasi ambasadorzy są także obecni na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wybrani studenci wspierają Grupę w eventach
organizowanych na uczelniach, a także podczas targów pracy. Ambasadorzy pomagają również nawiązać współpracę z organizacjami
studenckimi danych uczelni. Dodatkowo Grupa Eurocash jest partnerem biznesowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – jest
członkiem Klubu Partnera, a Luis Amaral, Prezes Eurocash S.A., od
2017 roku pełni funkcję prodziekana tej organizacji.

3. Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników

Dla studentów i świeżo upieczonych absolwentów studiów Grupa
Eurocash prowadzi dwa programy menedżerskie: Management Trainee (MT) oraz Sales & Operations Trainee (SOT). Obydwa mają
na celu wykształcenie kadry menedżerskiej zdolnej do prowadzenia
skomplikowanych projektów w różnych działach Grupy Eurocash,
przy czym drugi z nich skupia się na szkoleniu menedżerów wyspecjalizowanych przede wszystkim w sprzedaży i logistyce.

Każda osoba przystępująca do programu Management Trainee,
przechodzi intensywne, 2-miesięczne szkolenie w różnych działach
i lokalizacjach Grupy Eurocash. Kolejnym etapem jest staż w dwóch
różnych działach, w każdym po 6 miesięcy. Po zakończeniu stażu
pracownik obejmuje stanowisko młodszego kierownika w wybranym
dziale Grupy. W ciągu kolejnych lat ma możliwość dalszego rozwoju
oraz objęcia kluczowych stanowisk w firmie.
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W programie Sales & Operations Trainee uczestnicy rozwijają swoje
umiejętności, pracując po odbyciu szkolenia wstępnego jako przedstawiciele handlowi lub doradcy klienta w największych jednostkach
biznesowych Grupy Eurocash. Po około 2 latach obejmują stanowiska kierowników rejonu sprzedaży. Docelową funkcją w ramach
programu jest stanowisko regionalnego dyrektora operacyjnego.
W raportowanym okresie w obu programach wzięło udział 17 osób.

Każdy z pracowników może też liczyć na udział
w programie Zarządzanie Wynikami Pracy i Oceny 360.
[GRI 404-3]

Pracownicy podlegający regularnym ocenom jakości pracy
i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według
Płci

Liczba

Procent

Kobiety

1337

7%

Mężczyźni

1255

7%

Kategorii zatrudnienia
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Kadra wyższego szczebla

Zarząd i dyrektorzy

115

1%

Kadra średniego szczebla

Menedżerowie

141

1%

Specjaliści

Kierownicy

1076

6%

Pozostali pracownicy

Specjaliści

1260

7%
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3.5. Wolontariat pracowniczy
Niemal od początku istnienia firmy pracownicy Grupy Eurocash angażują się w liczne akcje
społeczne, charytatywne i projekty wolontariatu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
pracowników, postanowiliśmy stworzyć wieloletnią strategię wolontariatu pracowniczego
dla Grupy Eurocash. Została ona przygotowana w 2019 roku we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W proces jej tworzenia
było zaangażowanych blisko 500 pracowników, a 2000 zaproszono
do wzięcia udziału w badaniu. Spośród nich 30% stanowiły osoby
pełniące funkcje kierownicze, a 70% – zatrudnione na innych stanowiskach, co odzwierciedla strukturę firmy. Głównym celem całego
procesu było ustalenie, w jakich obszarach pracownicy chcieliby
działać jako wolontariusze.

Strategia wolontariatu pracowniczego
zakłada zaangażowanie w trzech obszarach:

ludzie
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przedsiębiorczość

ekologia

Hanna Jeżewska
koordynator Programu
Wolontariatu Pracowniczego Grupy Eurocash

„Ralph W. Emerson powiedział kiedyś: Pozostawić świat odrobinę lepszym (…), wiedzieć, że dzięki tobie choćby jedna osoba
mogła głębiej odetchnąć – to oznacza odnieść sukces. Wolontariat to w nowoczesnych firmach popularna forma angażowania pracowników. Na pytanie: »Dlaczego to robimy?« każda
z firm ma pewnie swoją własną odpowiedź. Naszą motywacją
do uruchomienia programu wolontariatu pracowniczego była
z jednej strony potrzeba, a z drugiej – potencjał. Mając możliwość określenia, co w firmie chcieliby zmienić na lepsze, pracownicy wskazali właśnie potrzebę zaangażowania w działania
wolontariackie pod auspicjami Grupy Eurocash oraz przy jej
finansowym wsparciu. Zważywszy na pulę talentów i kompetencji, jakie ma nasz ponad dwudziestotysięczny zespół, oraz
powszechną u nas postawę »to da się zrobić« – naprawdę
możemy zmienić spory kawałek świata na lepsze. A to właśnie,
nawiązując do słów Emersona, jest sukces. Pomożemy, bo możemy. Pomaganie, tak jak przedsiębiorczość, mamy w genach.
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Perlicjan. Wszystkich wymienić nie sposób. Działania przyjęły taką skalę,
że sprawa trafiła do „Ekspresu reporterów”.

Dorota Stasik
koordynator
ds. sieci sklepów „abc”
wolontariuszka

Co to dało Tobie?
Po pierwsze – inne spojrzenie na macierzyństwo. Nie spodziewałam się,
że moja kilkuletnia Ola jest już tak dojrzała i tak odpowiedzialna. Po drugie,
nabrałam odwagi. Ja, dotychczas wtopiona w tło, bez obawy wychodziłam
do ludzi i prosiłam o pomoc. Organizowałam dużą grupę osób, negocjowałam, załatwiałam, a kiedy trzeba było – wyszłam na scenę, by opowiedzieć
o Michale. Robiłam wszystko to, co kiedyś uważałam za trudne.

Co Cię skłoniło do zaangażowania w wolontariat?
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Konkretna sytuacja podbramkowa. Szkolny kolega mojej córki, Michał,

Dlaczego Twoim zdaniem warto się zaangażować?

zapadł na śmiertelną chorobę. Otrzymawszy tę wiadomość, wszyscy

W każdej chwili my też możemy się znaleźć w takiej sytuacji. W obliczu

byliśmy w szoku, pierwszy raz w życiu mierzyliśmy się z takim proble-

śmiertelnej choroby każdy z nas jest przerażony. Sami nie sprostamy,

mem. Zwołaliśmy spotkanie rodziców, by ustalić, co robimy. Tymcza-

razem możemy dać radę. Dzięki tej akcji poznaliśmy się, stworzyliśmy

sem dzieci również przeżywały tę sytuację. Córka chodziła po domu

społeczność. Nawiązałam kontakty, które procentują w codziennym ży-

i powtarzała z rozpaczą: „Mamo, zróbmy coś! Zróbmy coś!”. To ona

ciu i pozostaną na całe życie. Poznałam mnóstwo wartościowych osób,

wymyśliła, by coś uszyć i by to były chmurki. Najpierw to ona szy-

również tu, w firmie. Nigdy nie byłam wyróżniającą się osobą. Gdyby nie

ła, a ja rozprowadzałam uszyte chmurki wśród koleżanek i kolegów

wolontariat, nadal mijalibyśmy się na korytarzu, a Luis (Prezes Eurocash,

w firmie. Zainteresowanie akcją przeszło moje najśmielsze oczekiwania.

który podarował voucher na licytację) pewnie nawet nie wiedziałby, kim

Zamówień było tyle, że ja również szyłam po nocach. Kiedy i to nie

jestem, choć pracuję tu od 15 lat.

wystarczyło, zorganizowałam grupę znajomych – posiadaczy maszyn

Dzięki wolontariatowi mogę rozwijać swoją pasję: szycie, moją drugą mi-

do szycia – i szyliśmy wspólnie. Następnie były aukcje, festyny, kwesty

łość.. Nabrałam poczucia, że umiem coś zrobić sama i że swoimi umiejęt-

i mnóstwo innych działań. Jedna rzecz prowadziła do następnej. To był

nościami mogę pomóc innym. Podobnie jak inne osoby: Grażyna szyjąca

wir pomocy, który się napędzał.

torebki lawendowe czy koleżanki piekące ciasta na kiermasz.

W firmie w akcję pomocy włączyło się wiele osób. Wspomnę tu choćby

Dzięki wolontariatowi można poznać siebie i innych ludzi od najlepszej

o Asi Nowakowskiej, Iwonie Trzcińskiej, Bognie Jędrzejewskiej czy Natalii

strony.
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Wolontariusze Grupy Eurocash otrzymują dużą
samodzielność działania. W razie potrzeby
mogą liczyć na pomoc specjalnie do tego
powołanego koordynatora. Program oferuje
również konkurs grantowy, który ma wspierać
realizację projektów inspirowanych pomysłami
pracowników. Długofalowym celem strategii
jest realizacja projektów z obszarów: ludzie,
przedsiębiorczość oraz ekologia, przy wzrastającej
liczbie wolontariuszy angażujących się
w wolontariat kompetencyjny.

W 2019 roku w program wolontariatu było zaangażowanych 355
pracowników, którzy na swoją aktywność społeczną przeznaczyli
w sumie 2 miesiące pracy.
Aby dowiedzieć się więcej o akcjach dobroczynnych i projektach wolontariatu, w jakich pracownicy Grupy Eurocash brali udział, zobacz
nasz Raport z działalności niefinansowej za 2018 rok:

https://grupaEurocash.pl/assets/media/grupa-Eurocash-raport-csr-2018-pl_1.pdf.
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355

pracowników

2

miesiące pracy

4
63

Jakość
bez kompromisów
dla każdego

4. Jakość bez kompromisów dla każdego

4.1.	Jakość bez kompromisów dla każdego
[GRI 102-9] [GRI 103-1]
dla aspektu: Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Grupa Eurocash jest największą polską firmą, która zajmuje się hurtową dystrybucją towarów FMCG na polskim rynku. Współpracujemy z gronem 1358 dostawców handlowych, których produkty dzięki
naszej logistyce docierają do ponad 86 tys. klientów.
W ten sposób tworzymy istotną część łańcucha dostaw produktów
żywnościowych dla konsumentów w całej Polsce i na potrzeby całej
organizacji. Większość naszych dostawców to firmy polskie, w tym
lokalni producenci, dzięki czemu aktywnie wspieramy lokalny rynek.
Jesteśmy też jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce, które
współpracuje z około 8 tys. dostawców niehandlowych.

1358

86 tys.

dostawców
handlowych

klientów

ok. 8 tys.
Jako operator logistyczny, hurtowy i detaliczny dbamy o to, żeby oferowane
przez nas artykuły spełniały najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.
Pamiętamy także o tym, że dla naszych klientów – i finalnie samych konsumentów
– poza jakością liczy się także dostępność produktów i ich cena.
Toteż w trosce o nich zapewniamy im dostęp do możliwie największego wyboru
produktów w cenach, które pozwalają im osiągać przewagę konkurencyjną.
Dzięki zaś rozbudowanej sieci logistycznej oferowane przez nas towary
dostarczamy możliwie jak najbliżej klientów – a przez to do jak najszerszego
grona konsumentów.
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Nasi dostawcy
[GRI 103-2] [GRI 103-3]
dla aspektu: Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Współpracujemy z gronem 1358 dostawców. Każdy z nich zobligowany jest do przestrzegania wymogów zawartych w dokumencie
„Ogólne warunki dostaw produktów”, który reguluje: cechy i dokumentację produktów, zasady audytów, ustalenie ceny zakupu, organizację dostaw, zwroty, obieg dokumentów, działalność promocyjną,
przepływy finansowe czy kary.

Współpracę z dostawcami żywności dla naszej Grupy zawsze rozpoczynamy od tzw. wstępnego audytu bezpieczeństwa żywności, który
pozwala nam ocenić potencjalnego partnera. Audyt ten przeprowadza się na podstawie przygotowanej przez ekspertów Eurocash
listy audytowej. Dalsze negocjacje prowadzone są tylko z tymi dostawcami, którzy uzyskają pozytywny wynik audytu wstępnego.
Dodatkowo już w trakcie współpracy przeprowadzane są cykliczne
audyty dostawców.
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4.2. Jakość i bezpieczeństwo produktów
Jedno z naszych haseł to „zaczynamy od siebie”, dlatego Grupa
Eurocash zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa i jakości produktów. Przestrzegamy wszelkich polityk w tym zakresie –
potwierdzają to przyznane nam certyfikaty: ISO 22000 (dla całej
Grupy), IFS Logistic, BRC Storage & Distribution oraz certyfikaty
dotyczące łańcucha dostaw MSC i ASC – wszystkie dla oddziałów
Eurocash Gastronomii w Błoniu, Sosnowcu i Plewiskach. Z kolei AGRO
BIO TEST w kategorii warzywa i owoce przyznano Centrom Dystrybucyjnym w Krośnie, Błoniu, Wrocławiu, Sosnowcu i Krągoli.

Dbamy o bezpieczeństwo produktów w całym
łańcuchu dostaw. Grupa Eurocash wprowadziła
do swojego zaplecza logistycznego system kontroli
temperatury Blulog, bazujący na technologii
radiowej active RFID. Pozwala on na stały pomiar
temperatury w czasie rzeczywistym, dzięki
czemu możliwe jest zachowanie wysokiej jakości
wszystkich produktów oraz zminimalizowanie
strat powstających w wyniku jej zmian. System
ten został zamontowany w większości centrów
dystrybucyjnych i we wszystkich hurtowniach
na terenie całej Polski oraz w magazynach
Eurocash Gastronomia.

BEZPIECZEŃSTWO
ŻYWNOŚCI
ISO 22000:2005
Systematycznie
monitorowany
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Aby utrzymać najwyższą jakość produktów świeżych, w naszych
magazynach codziennie są kontrole, które sprawdzają, czy podczas
ich przechowywania zachowywane są wysokie standardy jakości
i bezpieczeństwa. Przeprowadzane są również cykliczne kontrole
poprawności kompletacji artykułów świeżych, zanim zostaną one
wysłane do naszych klientów.

Dysponujemy 9 magazynami
z kontrolą jakości, są to:
Centra Dystrybucyjne Fresh
– Eurocash Centralna Logistyka:
• CD Komorniki
• CD Błonie Piorunów
• CD Krosno
• CD Sosnowiec
• CD Wrocław
• CD Krągola

Centra Dystrybucyjne
Cash & Carry:
• CD CC Pińczów
• CD CC Komorniki
• CD CC Płońsk
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Wyznaczeni kontrolerzy jakości oraz technolodzy regularnie sprawdzają jakość u naszych dostawców. Nadzorują oni bezpośrednio
w siedzibie producentów przygotowanie produktów świeżych (mięso,
owoce, warzywa, ryby). W 2019 roku przeprowadzono 473 kontrole
jakości (w tym 119 audytów marek własnych).
W magazynach centralnych Grupy Eurocash również odbywają
się kontrole jakości artykułów świeżych. Przeprowadzane są przez
zespół kontrolerów jakości, z których każdy ma uprawnienia rzeczoznawcy. Wszystkie dostawy są także kontrolowane pod względem zgodności z parametrami, które są określone w specyfikacjach
produktowych opracowanych przez nasz zespół technologów. Dodatkowo wykonywane są badania laboratoryjne takich produktów,
jak ryby, owoce i warzywa oraz artykuły marek własnych.

Rok 2019 to:

473

119

kontrole
jakości

audytów
marek własnych

1096

197

pracowników
przeszkolonych
bezpośrednio
z bezpieczeństwa
żywności

wizji lokalnych
dotyczących jakości

Dbamy o to, żeby nasi pracownicy byli świadomi zasad bezpieczeństwa żywności. W raportowanym okresie przeszkolonych bezpośrednio przez Dział Jakości zostało 1096 pracowników (zarówno
naszych sklepów franczyzowych, jak i pracowników działów operacyjnych). Nasi kontrolerzy jakości przeprowadzają także w celach szkoleniowych wizje lokalne u naszych klientów. Dotyczą one
zarządzania ekspozycją produktów świeżych. W roku 2019 było 197
takich wizyt.
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4.3. Marki własne
Jedną z form wspierania Przedsiębiorców są stworzone przez Grupę
Eurocash marki własne. Pomagają one budować przewagę konkurencyjną niezależnych polskich Przedsiębiorców: mogą oni oferować
konsumentom dostęp do wysokiej jakości produktów w przystępnej
cenie. Marki własne są również obecne w projektach społecznych
i pomocowych prowadzonych przez naszą firmę.

Zadania realizowane w ramach tej inicjatywy to:

Grupa Eurocash zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów oferowanych przez siebie marek własnych. Zadanie to realizujemy we współpracy z dostawcami oraz zewnętrznym, niezależnym
i akredytowanym laboratorium. Dbamy o to, żeby artykuły marek
własnych miały wysoką jakość: sukcesywnie eliminowany z nich jest
olej palmowy oraz obniżana w nich jest zawartość cukru.

• 	badania laboratoryjne produktów marek własnych
– zlecono 1769 badań potwierdzających właściwą
jakość artykułów,

• 	audyty dostawców marek własnych – w ramach nadzoru
nad dostawcami przeprowadzono 119 kontroli jakości,
• 	ocena sensoryczna produktów marek własnych – odbyło
się 256 paneli sensorycznych,

• 	zapewnienie zgodności znakowania produktów marek
własnych z przepisami prawa – poddano weryfikacji
i zatwierdzono łącznie 1003 paszporty, etykiety oraz naklejki,
• 	kontrola produktów marek własnych przeprowadzana
na terenie obiektów handlowych Grupy Eurocash (w
sklepach oraz hurtowniach) – odbyło się łącznie 27 kontroli,
podczas których ocenie poddano w sumie 308 artykułów,
• 	certyfikacja produktów marek własnych – certyfikacji
na zgodność ze standardem BRC CP poddano 33 artykuły
chemii gospodarczej marki HELP i SILIA; klienci mogą
rozpoznać produkty certyfikowane dzięki obecności
na etykiecie logotypów TÜV Nord – produkt sprawdzony.
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Kluczowe liczby:

Działania te potwierdziły wysoką
i powtarzalną jakość produktów
marek własnych oferowanych przez
Grupę Eurocash. Pozwoliły także
na wychwycenie wszelkich niedociągnięć, w związku z czym u niektórych
producentów złożono reklamację.
Dzięki tej informacji mieli oni szansę
poprawić swoją produkcję i podnieść
jakość dostarczanych artykułów
marek własnych. Ponadto udało się
zapewnić znakowania produktów
marek własnych z obowiązującym
prawem.
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119

1769

1003

audytów dostawców
marek własnych

badań produktów
marek własnych

zweryfikowane
i zatwierdzone paszporty,
etykiety i naklejki
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4.4. Polityka odpowiedzialnej
sprzedaży
Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków
Grupa Eurocash jest liderem w hurtowej dystrybucji produktów
FMCG, które poprzez sieć własnych sklepów oraz w sklepach Klientów oferowane są konsumentom w całej Polsce. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wśród sprzedawanych przez nas produktów, są także
takie, które wykorzystywane w sposób niezgodny z przeznaczeniem
lub spożywane w nadmiernych ilościach mogą stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa i zdrowia naszych konsumentów.
Świadomi naszej roli i odpowiedzialności opracowaliśmy „Politykę
odpowiedzialnej sprzedaży” dotyczącej sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu. Definiuje ona nasze priorytety i obszary działania w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży określonych kategorii
produktów wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale też naszego
rozumienia roli i misji Grupy Eurocash, jaką jest zapewnienie konsumentom szerokiego wyboru produktów z równoczesną troską
o zdrowie i bezpieczeństwo kupujących.

4.5. Dostępność produktów
W Grupie Eurocash funkcjonują także firmy, które mają na celu poprawę dostępności produktów dla klientów i finalnych konsumentów
– działają one według dwóch różnych modeli.

Pierwszym z nich jest „abc na kołach” – sieć mobilnych sklepów.
Docierają one do dalekich miejscowości, w których nie ma tradycyjnych sklepów, a mieszkańcy – często osoby starsze czy niepełnosprawne – pozbawieni są dostępu do podstawowych produktów.
Dzięki „abc na kołach” mogą oni wybierać spośród szerokiej gamy
artykułów w rozsądnych cenach. W ten sposób Eurocash realizuje
swoją misję społecznej odpowiedzialności. Więcej informacji na stronie: abcnakolach.pl.

Drugim projektem jest eurocash.pl – największa platforma e-commerce B2B FMCG w Polsce, dzięki której niezależni Przedsiębiorcy
oszczędzają czas i efektywniej zarządzają swoimi sklepami. Jest ona
między innymi źródłem informacji o konsumentach w najbliższym
otoczeniu sklepu, co pozwala na dopasowanie asortymentu do potrzeb lokalnego rynku. Z eurocash.pl korzysta już ponad 12 tys. niezależnych detalistów. Więcej informacji na stronie: eurocash.pl.
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[GRI 103-3]
dla aspektu: Energia i emisje

W ramach doskonalenia efektów polityki
środowiskowej Grupa Eurocash wytyczyła sobie
następujące cele:
•	Przestrzeganie wszelkich wymagań prawnych
i regulacji w obszarze ochrony środowiska
i naszego wpływu na nie, które odnoszą się
do działalności naszej firmy.
•	Systematyczne podnoszenie świadomości
ekologicznej pracowników oraz naszych
partnerów, ze szczególnym uwzględnieniem
segregacji odpadów i recyklingu.

[GRI 103-1] [GRI 103-2]
dla aspektu: Energia i emisje

W Grupie Eurocash doskonale rozumiemy konieczność dbania o środowisko naturalne. W firmie funkcjonuje polityka środowiskowa,
a w swej działalności – jako lidera dystrybucji hurtowej produktów
FMCG na polskim rynku – dążymy do minimalizowania naszego
wpływu na otoczenie. Ta świadomość wagi zagadnień ekologicznych sprawia, że w obecnym funkcjonowaniu i planowanym rozwoju
Grupy kładziemy nacisk na zgodność z obowiązującymi przepisami
i normami dotyczącymi ochrony środowiska, bierzemy pod uwagę
uwarunkowania lokalne i uwzględniamy wszelkie aspekty środowiskowe. Zagadnienia dotyczące dbałości o środowisko naturalne są
też w istotny sposób ujęte w strategii zrównoważonego rozwoju naszej Grupy.
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•	Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,
w tym zmniejszanie ilości odpadów oraz
uciążliwych emisji.
•	Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,
w tym powietrza, wody, energii i paliw.
•	Doskonalenie technologii i procesów
logistycznych tak, by z jednej strony były one
przyjazne środowisku, a z drugiej – zaspokajały
potrzeby oraz oczekiwania obecnych
i przyszłych kontrahentów,
a także innych zainteresowanych stron.
•	Zapobieganie awariom.
•	Inicjowanie i propagowanie działalności
proekologicznej wśród dostawców i klientów.
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[GRI 302-1]

[GRI 305-2]

Całkowite zużycie energii w 2019 roku (dane dla Eurocash S.A.)

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych, zakres 2, w tonach CO2
(dane dla Eurocash S.A.)*

Energia elektryczna (w MWh)

43 403,87

Energia cieplna (w GJ)

37 726,00
Emisje pośrednie (scope 2)
w tonach (t) ekwiwalentu CO2

[GRI 302-4]

w tym:

Ograniczenie zużycia energii (dane dla Eurocash S.A.)

z energii elektrycznej

Energia elektryczna (w MWh)
Zmiana 2019/2018

2019

2018

43 403,87

43 766,91

Zmiana 2019/2018
Zmiana 2019/2018 (w %)

2018

37 901,74

37 468,74

34 375,86

34 663,39

3 525,87

2 805,35

z energii cieplnej
*Obliczenia na podstawie wskaźników KOBIZE.

-363,04

Zmiana 2019/2018 (w %)
Energia cieplna (w GJ)

2019

-1%
37 726,00

30 016,61

7 709,39
26%

[GRI 305-1]

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, zakres 1 (dane dla
Eurocash S.A.)
2019
Emisje gazów cieplarnianych
brutto w tonach (t) ekwiwalentu
CO2 lub jednostce równoważnej

2018

11028,8

8 120,94

7141

6518

3887,8

1602,94

Emisje ze względu na rodzaj źródła emisji:
spalanie w źródłach
stacjonarnych
lotne
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[GRI 305-5]

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
(dane dla Eurocash S.A., bez floty)

2019

Emisje pośrednie (Scope 2) w tonach (t) ekwiwalentu CO2

37 901,74

Zmiana poziomu emisji 2019/2018

1%

Emisje pośrednie (Scope 1) w tonach (t) ekwiwalentu CO2

11 028,80

Zmiana poziomu emisji 2019/2018

26%

Całkowite emisje (scope 1 + scope 2)

48 930,54

Całkowita zmiana poziomu emisji 2019/2018

3 340,85

Całkowita zmiana poziomu emisji w %

7%

[GRI 306-2]

Odpady według typu i sposobu zagospodarowania
Całkowita waga odpadów nieuznawanych za niebezpieczne
w podziale na metody postępowania z odpadami,
w megagramach (Mg)
Recykling

7 246,52

Segregowane odpady komunalne

2 980,48
182
1914

Całkowita waga odpadów niebezpiecznych w podziale
na metody postępowania z odpadami, w megagramach (Mg)
Recykling

75

8 120,94

2 907,86

Zmiana poziomu emisji w %

Składowisko odpadów

37 468,74

432,99

Zmiana poziomu emisji w %

Spalanie (w spalarniach)

2018

0,364

37 468,74
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5.1. Zielona infrastruktura
W Grupie Eurocash prowadzony jest długofalowy program „Zielona infrastruktura”, który ma na celu – w ramach wykorzystywanej infrastruktury – ograniczenie zużycia zasobów i doprowadzenie
do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych. W myśl zasady „zaczynamy od siebie” w raportowanym okresie prowadzony był projekt „Zielone biuro” dla biur należących do Grupy Eurocash. Zakładał
on takie dostosowanie i restrukturyzację zarządzanych przez firmę
obiektów, żeby każdy z nich otrzymał odpowiedni certyfikat. Wymagania dotyczące certyfikacji zakładają holistyczne podejście do planowania i zarządzania powierzchnią biurową, poczynając od wyboru
materiałów biurowych, poprzez zarządzanie odpadami, a na edukacji
pracowników, czyli użytkowników biura, kończąc. W 2019 roku certyfikację uzyskało warszawskie biuro naszej Grupy.
Do końca 2020 roku zielona certyfikacja będzie przeprowadzona
w pozostałych trzech lokalizacjach, czyli w Błoniu, Komornikach
i Kopaninie. W tym zakresie współpracujemy z ekspertami Fundacji
na rzecz Edukacji Ekologicznej.

Równie ważnym aspektem projektu „Zielone biuro”
– oprócz zagadnień związanych z poszanowaniem
środowiska naturalnego – jest poprawa warunków
pracy naszych pracowników. W Eurocash zdajemy
sobie sprawę, że dbanie o odpowiednie i przyjazne
warunki pracy zatrudnionych u nas osób przekłada
się na wymierne korzyści dla firmy: większą
wydajność, kreatywność i jakość pracy. Wpisuje się
to też w naszą strategię zrównoważonego rozwoju.
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Jarosław Szczygieł
Prezes Zarządu
Fundacja dla Edukacji
Ekologicznej

Certyfikat ekologiczny Green Office potwierdza podejmowanie przez
daną organizację działań w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.
Obejmuje on takie obszary funkcjonowania, jak: zarządzanie środowiskowe, zaangażowanie pracowników, edukacja ekologiczna czy
zarządzanie zasobami. Certyfikat ten często wspiera także działania
firmy poprzez motywowanie pracowników do właściwego, odpowiedzialnego zachowania w biurze. Jednym z elementów wdrażania
standardu ekologicznego Green Office są warsztaty, dzięki którym
w cały proces włączani są pracownicy organizacji. Zaangażowanie
i wzrost świadomości ekologicznej pracowników sprawia bowiem,
że osiąganie celów związanych z wdrożeniem Green Office staje się
udziałem całego zespołu.
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5.2. Zielony transport

[GRI 305-1]

Od 2017 roku w Grupie Eurocash trwa hybrydowa rewolucja. Zdecydowaliśmy się wtedy na zakup prawie 350 aut z napędem hybrydowym (auta z segmentu B), w 2018 roku całkowicie wycofaliśmy się
z zakupu aut z napędem diesla.
W 2019 roku podjęliśmy decyzję, że wszystkie auta z segmentów B,
C i D będą wyposażone w napęd hybrydowy – do końca roku nasza
flota liczyła już 970 takich samochodów. Plan zakupów na 2020 rok
zakłada nabycie kolejnych 400 aut z segmentu B.

Liczba
samochodów

2017

2018

349

158

2019 2020

493

29

Zamówione

Do zamówienia

2020

2020

Razem

116

401

1546

Samo budowanie zielonego transportu w naszej firmie to nie
wszystko. Projekt zakłada również – poza stopniowym przejściem
na w całości hybrydową flotę – edukowanie kierowców w zakresie
ekologicznego stylu jazdy, który bezpośrednio przekłada się na redukcję szkodliwych emisji.
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2019
PB 95

ON

LPG

Razem

Zużycie paliwa
(w litrach)

3 452 661

6 004 935

21 926

9 479 523

Emisje CO2
(w tonach)

8 044,70

16 033,18

32,6701423

24 110,55

* Dane obejmują spółki: AMBRA sp. z o.o., Cerville Investments sp. z o.o., Eurocash S.A., Eurocash Serwis
sp. z o.o., DEF sp. z o.o., Eurocash Franczyza sp. z o.o., EKO Holding S.A. w likwidacji, Lewiatan Podkarpacie
sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan
Opole sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan
Śląsk sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., Groszek sp. z o.o., Partnerski Serwis Detaliczny S.A., MILA, LEDI, PayUp,
PDA, Duży Ben sp. z o.o., ABC na kołach sp. z o.o.
** Obliczenia na podstawie wskaźników KOBIZE.

Flota służbowych samochodów hybrydowych
Dostarczone

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, zakres 1
(dane dla Grupy Eurocash*: emisje – flota)**
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5.3. Nie marnujemy!
[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]
dla aspektu: Woda, ścieki i odpady, odpady żywnościowe

Z uwagi na profil działalności naszej firmie
szczególnie bliska jest idea niemarnowania
żywności. Działając na tym polu, nie tylko
wspieramy lokalne społeczności, lecz także staramy
się propagować to przesłanie wśród naszych
partnerów – marnotrawstwo żywności bowiem
to problem, który ma ogromne skutki społeczne,
gospodarcze i środowiskowe.

[WW-1]

Od wielu lat Grupa Eurocash współpracuje z Bankami Żywności
w Polsce. W 2019 roku kontynuowała tę współpracę, przekazując ich
beneficjentom produkty z bliskim terminem ważności. [WW-2] W raportowanym okresie przekazaliśmy Bankom Żywności 13 657,02 kg
artykułów spożywczych.
W kolejnym roku nasza firma planuje rozwinięcie współpracy
z Caritas Polska oraz Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta.
Ponadto trwa wypracowanie zmian o charakterze systemowym
w zakresie przesunięć magazynowych produktów umożliwiających
przekazanie żywności organizacjom pozarządowym.
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6. Akademia Umiejętności

[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]
dla aspektu: Edukacja przedsiębiorców i zaangażowanie społeczne

Uczenie się, czyli zdolność i chęć do szybkiego rozwoju i wykorzystania kolejnych umiejętności,
to kluczowa kompetencja XXI wieku, najbardziej pożądana na rynku pracy (Raport Manpower
Group, 2019). Dodatkowo każda złotówka przeznaczona na szkolenia i rozwój pracowników
przynosi w zwrocie 170% zysku dla pracodawcy (Saratoga HC Benchmarking 2013).

Akademia Umiejętności Eurocash już od okrągłych 10 lat konsekwentnie realizuje misję Grupy Eurocash, wzmacniając konkurencyjność
handlu niezależnego i tysięcy Przedsiębiorców
prowadzących sklepy detaliczne w Polsce. Szkoląc personel sklepów i samych Przedsiębiorców
(interesariuszy Grupy Eurocash), poprawia jakość funkcjonowania ich biznesów i zapewnia
im stały dostęp do aktualnej wiedzy czy nowoczesnych rozwiązań w handlu.
Akademia Umiejętności Eurocash to największy w Polsce kompleksowy program edukacyjno-szkoleniowy wspierający polskie, niezależne
sklepy detaliczne zrzeszone w sieciach franczyzowych i partnerskich
Grupy Eurocash (abc, Delikatesy Centrum, Euro Sklep, Gama, Groszek, Lewiatan, Duży Ben oraz Kontigo).
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Akademia jest ponadto jedyną instytucją
szkoleniowo-edukacyjną w Polsce, która zapewnia
tak szeroki dostęp do wiedzy o handlu detalicznym
on-line i off-line, na różnych poziomach kompetencji
i z każdego obszaru tematycznego dotyczącego
zarządzania sklepem.

W ramach 4 filarów Akademii Przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą
korzystać z bogatej oferty kursów e-learningowych zgromadzonych
na nowoczesnej platformie edukacyjnej (18 tys. użytkowników),
praktycznych warsztatów szkoleniowych prowadzonych w całej
Polsce (7 tys. uczestników rocznie), corocznego Kongresu Przedsiębiorców Polskiego Handlu (5 tys. uczestników rocznie) oraz studiów
podyplomowych prowadzonych we współpracy ze Szkołą Główną
Handlową (około 70 słuchaczy rocznie).
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Akademia Umiejętności Eurocash w liczbach:

10 lat



38 tys.

23 tys.

uczestników wszystkich
form szkoleniowych

uczestników warsztatów
w całej Polsce

uczestników corocznych
konferencji edukacyjnych

189

71

72

użytkowników nowoczesnej
platformy edukacyjnej

słuchaczy studiów
podyplomowych
i kursu na SGH

kursów e-learningowych
(w tym 11 w jęz. ukraińskim)

artykuły eksperckie

5

44

18

2

zestawów szkoleniowo-wdrożeniowych dla 5 stanowisk
pracy w sklepie

filmy instruktażowo-szkoleniowe
dostępne w AUE

tematów warsztatów

kompleksowe programy
podnoszenia kwalifikacji
na SGH

doświadczenia

18 tys.
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79 tys.





6. Akademia Umiejętności

Agata Wrzecionowska-Dzierba
menedżer Akademii Umiejętności Eurocash
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W dobie tak wysokiej konkurencyjności na rynku handlu detalicznego lokalne sklepy budują lojalność swoich klientów, zapewniając im wysoki poziom obsługi, miłą
atmosferę oraz dostępność ich ulubionego asortymentu. Dlatego tak ważna jest
dbałość o odpowiednie wyszkolenie pracowników sklepów spożywczych – kompetentny pracownik jest dużo bardziej samodzielny i lepiej odpowiada na potrzeby
klientów. Akademia Umiejętności Eurocash, uważnie wsłuchując się w głos i potrzeby
Przedsiębiorców, zapewnia klientom Grupy Eurocash dostęp do najszerszej, aktualnej i praktycznej oferty edukacyjnej dla handlu niezależnego. Jesteśmy jedyną
instytucją szkoleniową na rynku, w której zespół trenerów złożony jest z praktyków,
posiadających ponad 20-letnie doświadczenie w handlu, stale podnoszących swoje
kwalifikacje. Nasza oferta szkoleniowa jest dostępna dla 15 tys. sklepów spożywczych w Polsce, a skorzystało z niej już blisko 100 tys. osób!

6. Akademia Umiejętności

I Filar Akademii: platforma edukacyjna
Dzięki platformie edukacyjnej (dostępnej na stronie Akademii) właściciele sklepów mogą szkolić swoich pracowników w każdym miejscu i o każdej porze. Platforma zapewnia nieograniczony dostęp
on-line do ponad 70 bezpłatnych i interaktywnych kursów e-learningowych (w tym 11 w jęz. ukraińskim). Tematyka kursów obejmuje
wszystkie obszary funkcjonowania sklepu: od zarządzania finansami,
działami świeżymi, po obsługę klienta i merchandising.
Wprowadzone zostały także gotowe i praktyczne ścieżki szkoleniowo-wdrożeniowe dla 5 stanowisk pracy w sklepie, które umożliwiają szybkie i kompleksowe przeszkolenie nowego pracownika.
Dzięki intuicyjnemu panelowi zarządzania właściciel sklepu może
na platformie Akademii samodzielnie kontrolować postępy w edukacji swoich pracowników. Z platformy korzysta obecnie blisko 18 tys.
użytkowników!

prof. dr hab. Henryk Mruk
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości w Poznaniu

Akademia to jedyna na polskim rynku instytucja
szkoleniowa, która posiada tak bogatą i kompleksową
ofertę edukacyjną dla sklepów detalicznych. Zachęcam
do korzystania, wiedza na zawsze pozostanie z Wami.

W 2019 roku Akademia uruchomiła dodatkowo telewizję internetową
AUE TV, na której zgromadzonych zostało ponad 40 przyjaznych
użytkownikowi e-szkoleń w formie krótkich i inspirujących filmów
instruktażowych.
Akademia od 2020 roku organizuje także cyklicznie bezpłatne szkolenia on-line w formie webinariów, podczas których eksperci i prawnicy
w przystępny sposób opowiadają Przedsiębiorcom o najnowszych
zmianach w prawie. Podczas webinariów uczestnicy mogą zadawać
ekspertom pytania i na bieżąco uzyskiwać na nie odpowiedzi.
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II Filar Akademii: warsztaty
Warsztaty to praktyczna część realizowanego przez
Akademię Umiejętności Eurocash programu szkoleniowego. To świetna okazja, aby uzupełnić wiedzę
i rozwinąć swoje umiejętności. Każdego roku Akademia szkoli około 7 tys. właścicieli i pracowników
sklepów spożywczych ze wszystkich obszarów zarządzania sklepem spożywczym w ponad 70 lokalizacjach w całej Polsce.

Najpopularniejsze tematy warsztatów:
• Stoisko mięso-wędliny
• Obsługa klienta
• Straty w sklepie
• Zarządzanie personelem
• Stoisko owoce-warzywa
• Rentowność sklepu
• Merchandising

Nowość – warsztaty rozwojowe:
• Negocjacje
• Skuteczna komunikacja
• Asertywność
• Zarządzanie sobą w czasie

… i wiele innych!
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Akademia, w odpowiedzi na potrzeby Przedsiębiorców, dopasowuje swoją ofertę
do sytuacji na rynku pracy. – W 2019 roku wprowadziliśmy możliwość zamówienia
warsztatu z trenerem w sklepie – mówi Agata Wrzecionowska-Dzierba, menedżer
Akademii Umiejętności Eurocash. – To obecnie jedna z najpopularniejszych form szkoleniowych, dzięki której pracodawca nie musi delegować swoich pracowników na cały
dzień szkolenia poza miejsce zamieszkania, co – ze względu na brak rąk do pracy – jest
dziś bardzo trudne. Akademia umożliwia przeszkolenie całej załogi w miejscu ich pracy,
w wybranym przez Przedsiębiorcę terminie i temacie szkolenia. Program warsztatu jest
spersonalizowany pod konkretne potrzeby danego sklepu i jego personelu – podkreśla
Agata Wrzecionowska-Dzierba.

6. Akademia Umiejętności

Alicja Nowak,
właścicielka Supermarketu
Oleszyce, sieć Groszek

Wszędzie rośnie standard obsługi klienta. W dobie tak rotującego
rynku pracownika do pracy często przychodzą osoby, które nie
mają pojęcia o handlu czy obsłudze klienta. Starsi pracownicy z kolei
wpadają w rutynę. Trzeba im odświeżać wiedzę i uczyć ich nowoczesnych technik obsługi czy ułożenia półki. Moi pracownicy wracają z warsztatów Akademii z nową wiedzą – widzę, że przekłada się
to na znacznie lepsze ułożenie półki czy zachęcającą ekspozycję
na ladzie mięso-wędliny oraz na stoisku owoce-warzywa. Zdecydowanie inwestycja w szkolenia pracowników to nie są pieniądze
wyrzucone w błoto i rekomenduję ofertę Akademii wszystkim Przedsiębiorcom.
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III Filar Akademii: konferencje
edukacyjne

Konferencje merytoryczne to spotkania tysięcy Przedsiębiorców z całej Polski, w trakcie których uczestnicy
pogłębiają swoją wiedzę o zarządzaniu sklepem oraz
poznają najnowocześniejsze trendy i rozwiązania w handlu detalicznym.
Co roku we wrześniu tysiące właścicieli i pracowników
sklepów z całej Polski gromadzi się na największym wydarzeniu dla handlu niezależnego w Polsce: Kongresie
Przedsiębiorców Polskiego Handlu. To okazja do wymiany doświadczeń, spotkania uznanych ekspertów, poznania najnowszych trendów w handlu i zainspirowania się
do zmian. V Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu odbędzie się 30 września 2020 roku w Atlas Arenie
w Łodzi.

Dotychczas w konferencjach edukacyjnych organizowanych przez
Grupę Eurocash uczestniczyło ponad
.

23 tys. osób
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IV Filar Akademii: studia podyplomowe
Akademia Umiejętności Eurocash i Szkoła Główna Handlowa od
2017 roku prowadzą wyjątkowe na skalę Polski studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym”,
podczas których Przedsiębiorcy i ich pracownicy uzyskują wiedzę
oraz praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania
przedsiębiorstwem. To pierwsze tego typu studia w Polsce przeznaczone dla niezależnych Przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne i wyjątkowy przykład współpracy publicznej uczelni
i przedstawiciela sektora FMCG – Grupy Eurocash. Kadra studiów
to wybitni eksperci, specjaliści i praktycy z różnych środowisk znający doskonale rynek.
Dla osób nieposiadających wyższego wykształcenia Akademia prowadzi na SGH od 2018 roku kurs dokształcający: Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem Handlu Detalicznego, który
w kompleksowy sposób rozwija wiedzę i umiejętności uczestników
z zakresu zarządzania sklepem.
Studia podyplomowe i kurs pozwalają zaledwie w ciągu roku uzyskać franczyzobiorcom Grupy Eurocash kompleksową wiedzę potrzebną do rozwoju swojego biznesu detalicznego. Program jest
dostosowany do aktualnych wymagań Przedsiębiorców i ich konsumentów.
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Po zakończeniu studiów słuchacze są przygotowani do nowoczesnego zarządzania sklepem zgodnie z aktualnymi standardami i trendami rynku. Ponadto uczestnicy studiów otrzymują dostęp do narzędzi
i wiedzy zarezerwowanej do tej pory jedynie dla dużych, często międzynarodowych, sieci hipermarketów i dyskontów. Formą zaliczenia
studiów i kursu jest opracowanie i obrona biznesplanu konkretnego
przedsięwzięcia.
Studia podyplomowe i kurs na SGH przyczyniają się również
do zmian w postrzeganiu osób prowadzących sklepy. Stworzony
przez Grupę Eurocash kierunek pokazuje, że prowadzenie sklepu
wymaga odpowiedniej wiedzy, a także pozycjonuje polskich Przedsiębiorców detalicznych jako przedstawicieli dynamicznie i prężnie
rozwijającej się dziedziny gospodarki.

6. Akademia Umiejętności

Akademia Umiejętności
w 2019 roku
[WW-3] [WW-4] [WW-5]
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5375

6618

17 811

uczestników
konferencji

uczestników
warsztatów

użytkowników
platformy

73

548

15

uczestników studiów
podyplomowych
i kursu na SGH

uczestników
programu promocji
zawodu sprzedawcy
dla uczniów szkół
branżowych

szkół, z którymi
współpracuje
Akademia
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Według danych GUS w 2019 roku już co szósta oferta zatrudnienia
w zawodach wyuczonych w szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych przeznaczona była dla sprzedawców. Brak rąk
do pracy to palący problem Przedsiębiorców prowadzących sklepy
spożywcze. Aby ułatwić franczyzobiorcom Grupy Eurocash zrekrutowanie odpowiednich i zmotywowanych pracowników, Akademia od
2018 roku rozwija pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji projekt promocji zawodu sprzedawcy wśród uczniów szkół branżowych.
Projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w określaniu swoich
predyspozycji zawodowych i planowaniu ścieżki kariery. Odpowiada
także na potrzebę rozwijania współpracy szkół branżowych z pracodawcami – właścicielami sklepów spożywczych.

W 2019 roku Akademia Umiejętności Eurocash przyłączyła się do inicjatywy Komisji Europejskiej i w ramach Europejskiego Tygodnia
Umiejętności Zawodowych przeprowadziła serię spotkań w całym
kraju, które miały na celu przybliżenie uczniom szkół branżowych
i techników zawodu sprzedawcy.
Trenerzy Akademii, wykorzystując metody coachingowe, pomagali młodym ludziom odkryć ich własne zainteresowania, uzdolnienia
i umiejętności zawodowe. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się także, jakie perspektywy daje praca w handlu. Trenerzy i eksperci Akademii w 2019 roku odwiedzili łącznie 15 szkół w całej Polsce, szkoląc
548 uczniów.

Projekt „Sukcesja”
W Polsce istnieje około 2,3 mln firm prywatnych, a 828 tys. to firmy
rodzinne. Wg Instytutu Biznesu Rodzinnego w ciągu 5 lat aż 57% biznesów rodzinnych dotyczyć będzie kwestia sukcesji. To ważny temat
dla całej gospodarki. Z badań Kantar TNS – przeprowadzonych wśród
2 tys. Przedsiębiorców w 2018 roku – wynika, że 40% z nich nie ma wyznaczonego sukcesora. Przedsiębiorcy nie mają także żadnej wiedzy
na temat inny niż zwykłe dziedziczenie (wiedza dotycząca obecnego statusu prawnego sukcesji jest znikoma). Akademia Umiejętności
Eurocash, odpowiadając na te potrzeby, od 2018 roku upowszechnia wiedzę o sukcesji poprzez spotkania informacyjne, konferencje,
e-szkolenia, artykuły eksperckie, kursy e-learningowe i webinaria.
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Z informacjami, jak bezpiecznie i skutecznie
przeprowadzić sukcesję własnego biznesu,
Akademia Umiejętności dotarła do ponad

8 tys. Przedsiębiorców..
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Historia Akademii
Uprawnienia
do certyfikowania
kwalifikacji

10-lecie
AUE świętuje 10-lecie
istnienia i poszerza swoją
ofertę o praktyczne
programy szkoleniowe.
Otrzymuje także
wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Polsce.

AUE otrzymała uprawnienia
do certyfikowania kwalifikacji
w zakresie obsługi klienta
decyzją Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii.

2020

2019
Przeszkolono
3 tys. pracowników
Pierwszy rekord w liczbie
uczestników warsztatów –
tylko w tym jednym roku
przeszkolono prawie 3 tys.
pracowników sklepów.

Akademia dostępna
dla wszystkich sieci
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Dostawca
Usług Edukacyjnych
ISO 29990
www.dekra-seal.com

Hermes Specjalny
„Poradnika Handlowca”

AUE udostępniło swoją ofertę edukacyjną
wszystkim sieciom franczyzowym i partnerskim
Grupy Eurocash (abc, Delikatesy Centrum, Euro
Sklep, Gama, Groszek, Lewiatan, Duży Ben, Kontigo)
oraz zorganizowało I Kongres Przedsiębiorców
Polskiego Handlu.

AUE otrzymała Hermesa Specjalnego
„Poradnika Handlowca” za skalę działania,
profesjonalizm, wysoką jakość oferty oraz
spersonalizowane podejście do klienta.

2016
Pierwsze kursy

Pierwszy rekord

2013

AUE uzyskała – jako jedna z nielicznych instytucji
szkoleniowych w Polsce – międzynarodowy
certyfikat ISO 29990:2010 w zakresie:
Realizacja usług szkoleniowo-rozwojowych
orazdoradczych za pośrednictwem platformy
edukacyjnej, konferencji, warsztatów,kursów
oraz seminariów.

2018

2014

Pierwszy rekord pod względem
liczby wykonanych kursów
e-learningowych: na koniec tego
roku na jednego użytkownika
platformy edukacyjnej przypadało
około 15 ukończonych kursów.

Certyfikat ISO

Pierwsza konferencja dla
nowych franczyzobiorców
sieci Delikatesy Centrum
i pierwszych 20 kursów
e-learningowych na platformie
edukacyjnej Akademii.

2011

Inauguracja
Inauguracja
Akademii
Umiejętności dla
sieci Delikatesy
Centrum.

2010

2016

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie,
działalności i programach Akademii
Umiejętności Eurocash,
odwiedź stronę:
www.akademiaEurocash.com.pl
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Fundacja
Grupy Eurocash

7. Fundacja Grupy Eurocash

Katarzyna
Kopaczewska
Prezes Fundacji
Grupy Eurocash

Często jest mi zadawane pytanie, skąd wziął się pomysł na Fundację i Program Stypendialny »Spełniaj marzenia«. Nasza firma działa na polskim rynku od 25 lat. Odnieśliśmy sukces i chcemy się tym
sukcesem podzielić. Misją Fundacji jest pomoc uzdolnionej młodzieży: dzieciom zarówno naszych
pracowników ,jak i pracowników naszych franczyzobiorców. Chcemy im pomóc w realizacji marzeń,
w dążeniu do osiągania celów, które sobie założyli – czy to będą cele naukowe, sportowe, artystyczne,
czy inne. Chcemy, aby nasza pomoc finansowa wspierała rozwój ich talentów.
Pomoc ma formę programu stypendialnego, w ramach którego młodzi ludzie otrzymują comiesięczne stypendium przez cały rok szkolny lub akademicki. Przy wyłanianiu stypendystów bierzemy
pod uwagę wielostronne kryteria. Obejmują one warunki bytowe, osobiste osiągnięcia kandydatów
w dowolnej dziedzinie, którą się pasjonują, a także – co równie ważne – ich postawę społeczną.
W przyszłości zamierzamy przekształcić Program Stypendialny »Spełniaj marzenia«, dotychczas
polegający głównie na wsparciu finansowym, w całoroczny program rozwojowy.

Fundacja Grupy Eurocash powstała w 2013 roku,
by swoją działalnością wspierać młodzież w rozwoju
jej potencjału i wyrównywać szanse edukacyjne.
Dzięki Programowi Stypendialnemu „Spełniaj
marzenia” Fundacja dofinansowuje młodych ludzi,
którzy wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce,
wrażliwością społeczną i proaktywną postawą
do życia „chcę, więc potrafię” – a pochodzą
z rodzin o skromnych możliwościach finansowych.
Program kierowany jest do uczniów szkół średnich
kończących się maturą oraz do studentów.
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Początkowo stypendia „Spełniaj marzenia” otrzymać mogły dzieci
osób zatrudnionych w Grupie Eurocash. Od II edycji, czyli od
2014 roku, mogą się również o nie starać dzieci pracowników sieci
franczyzowych oraz partnerów biznesowych naszej Grupy.
Istotnym założeniem programu jest propagowanie wśród młodzieży odpowiedzialności za swój rozwój i przedsiębiorczego spojrzenia na życie: stypendium jest przeznaczone na cele edukacyjne, ale
to sam stypendysta decyduje o tym, w jaki sposób i na jakie działania będzie je wydatkować.

7. Fundacja Grupy Eurocash

Michał Podgórni
stypendysta Fundacji
Grupy Eurocash
„Mam 21 lat i pochodzę z południowej części Polski. Pierwszy raz stypendium Eurocash otrzymałem w drugiej klasie liceum. Od początku
miało ono duży wpływ na moje życie – od młodości nauczyłem się
zarządzać własnymi finansami, pomogło mi rozwijać moje pasje,
zmotywowało mnie do dalszych działań i dało poczucie odpowiedzialności. Przyczyniło się także do mojej decyzji o podjęciu studiów
za granicą. Moi rodzice nie byliby w stanie całkowicie pokryć wysokich kosztów życia, jednak dzięki stypendium i dorywczej pracy,
wydatki przestały być problemem. W przeciągu lat stypendium Eurocash stało się dla mnie nie tylko podporą finansową, ale również
jednym z decydujących czynników przy podejmowaniu kluczowych
wyborów w moich życiu. Obecnie jestem studentem trzeciego roku
studiów stacjonarnych o kierunku ICT Engineering na uczelni VIA
University Collage w Horsens, w Danii. Stypendium otrzymywałem
w latach: 2015-2018, 2019-2020”.
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Program Stypendialny

„Spełniaj marzenia”
5 210 000 zł

868

łączna pula wsparcia
udzielona od 2013 roku

udzielonych stypendiów
od 2013 roku

156

843 217 zł

stypendiów udzielonych
w 2019 roku

pula wsparcia
za 2019 rok

[WW-6]

[WW-7]

Luis Amaral
Prezes Zarządu
Grupy Eurocash
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Powiem Wam to, co mówię moim córkom: wszystko
jest w Waszych głowach. Jeśli chcesz coś osiągnąć
– osiągniesz to. Jeśli w coś wierzysz – osiągniesz to.
A gdy się ma kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat,
nie ma rzeczy niemożliwych.
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Liczba stypendystów w poszczególnych latach
Edycja

EC

FB

Razem

2013/2014

30

0

30

2014/2015

53

75

128

2015/2016

53

75

128

2016/2017

50

86

136

2017/2018

69

75

144

2018/2019

70

76

146

2019/2020

39

117

156

364

504

868

Suma

EC = dzieci pracowników Grupy Eurocash
FB = d
 zieci personelu zatrudnianego w sklepach
franczyzowych współpracujących z Grupą
Eurocash

Więcej o działaniach Fundacji dowiesz się tutaj:
https://stypendia.grupaeurocash.pl/fundacja-grupy-eurocash
Jej działalność jest w całości finansowana ze środków przekazywanych przez Grupę Eurocash. Władze Fundacji pełnią swoją funkcję
na zasadzie wolontariatu.
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8. O raporcie
Z satysfakcją prezentujemy Państwu pierwszy raport
z działalności pozafinansowej Grupy Eurocash sporządzony zgodnie ze Standardami Global Reporting Initiative, w opcji zgodności
Core. [GRI 102-50] Przedstawione w nim dane, zarówno jakościowe,
jak i ilościowe, dotyczą okresu od 1.01.2019 do 31.12.2019, chyba że zostało zaznaczone inaczej.

W trzecim kwartale roku zorganizowano także warsztaty edukacyjne
dla kilkudziesięciu pracowników, miały one na celu przygotowanie
firmy do raportowania za 2019 rok w standardzie GRI.

[GRI 102-54]

W raporcie został też przedstawiony wpływ Grupy Eurocash w ujęciu
gospodarczo-społecznym oraz dalsze plany w obszarach społecznej
odpowiedzialności biznesu do roku 2023. [GRI 102-56] Raport nie był
poddany weryfikacji zewnętrznej. [GRI 102-52] Grupa Eurocash raportuje swoją działalność pozafinansową w cyklu rocznym. Raport
powstał na podstawie danych wewnętrznych Grupy.

[GRI 102-47]

Wśród tematów istotnych dla organizacji
znalazły się zagadnienia, takie jak:
•	Obecność na rynku i wpływ ekonomiczny
•	Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
•	Zgodność i przeciwdziałanie korupcji
•	Energia i emisje
•	Woda, ścieki i odpady, odpady żywnościowe
•	Zatrudnienie, rozwój, różnorodność
•	Zdrowie i bezpieczeństwo
•	Edukacja przedsiębiorców i zaangażowanie
społeczne

[GRI 102-46]

Tematy istotne dla organizacji zostały zdefiniowane podczas prowadzonego w okresie raportowania projektu strategicznego, którego celem było rozwinięcie i zdefiniowanie założeń dotyczących
tematów zrównoważonego rozwoju w Grupie Eurocash. W ramach
tego projektu przeprowadzono wewnątrz firmy konsultacje, w których wzięło udział kilkudziesięciu pracowników. Były to osoby odpowiedzialne za obszary kluczowe dla zrównoważonego rozwoju,
pracujące na różnych szczeblach organizacji – łącznie z członkami
Zarządu Grupy Eurocash. Odbyła się również sesja strategiczna dla
pracowników oraz badanie skierowane do inwestorów Grupy.
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Raport nie powstałby, gdyby nie zaangażowanie
70 pracowników naszej firmy, którzy odpowiadali
za przygotowanie do niego danych, a na co
dzień swoją pracą kształtują odpowiedzialność
społeczną naszej firmy.
Serdecznie dziękujemy im za udział w całym
procesie!

8. O raporcie

[GRI 102-55]

8.1. Tabela wskaźników GRI
Nr wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Miejsce w raporcie

102-1

Nazwa organizacji

1.1. Kim jesteśmy?

s. 7

102-2

Opis działalności organizacji, główne marki,
produkty i/lub usługi

1.1. Kim jesteśmy?

s. 9

102-3

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki

102-4

Lokalizacja działalności operacyjnej

1.1. Kim jesteśmy?

102-5

Forma własności i struktura prawna organizacji

1.1. K
 im jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty/Struktura
zarządcza

102-6

Obsługiwane rynki

1.1. Kim jesteśmy?

102-7

Skala działalności

1.1. Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty

s. 13

102-8

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących
pracę na rzecz organizacji

3.1. Pracownicy

s. 49

102-9

Opis łańcucha dostaw

4. Jakość bez kompromisów dla każdego

s. 64

102-10

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące
rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości

1.1. Kim jesteśmy?/Historia Grupy Eurocash

s. 12

102-11

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę
ostrożności

2.4. Zarządzanie ryzykiem

s. 49

102-12

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady
i inne inicjatywy

Brak

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

Stowarzyszenia, do których należy Grupa Eurocash:
• Partnerstwo „Razem dla środowiska” UNEP
• Polska Izba Handlu
• Polska Organizacja Franczyzodawców
• Polska Rada Biznesu
• Pracodawcy RP

Profil organizacji

102-13
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s. 7
s. 13
s. 7

8. O raporcie

Strategia
102-14

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

Wywiad z Prezesem Zarządu

s. 2

102-15

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

Wywiad z Prezesem Zarządu

s. 2

Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań

Odpowiedzialne zarządzanie/Etyka i wartości

s. 33

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami
podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy

Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/
Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza

s. 15

102-20

Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne,
społeczne i środowiskowe

Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/
Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza

s. 15

102-22

Skład najwyższego organu zarządczego oraz jego komitety

Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/
Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza

s. 15

102-23

Przewodniczący najwyższego organu zarządczego

Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/
Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza

s. 15

102-26

Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów,
wartości i strategii

Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/
Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza

s. 15

102-32

Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu
kwestii zrównoważonego rozwoju

Rozwój przedsiębiorczości/Kim jesteśmy?/
Grupa Eurocash – fakty/Struktura zarządcza

s. 15

s. 18

Etyka i wartości
102-16
Zarządzanie
102-18

102-18

Zaangażowanie interesariuszy
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102-40

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
raportującą

1.1. Kim jesteśmy?/Nasi interesariusze

102-41

Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

0

102-42

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy
angażowanych przez organizację

1.1. Kim jesteśmy?/Nasi interesariusze

s. 18

102-43

Podejście do angażowania interesariuszy włączając
częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

1.1. Kim jesteśmy?/Nasi interesariusze

s. 19

102-44

Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy
oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich
zaraportowanie

1.1. Kim jesteśmy?/Nasi interesariusze

s. 19

8. O raporcie

Podejście do raportowania
102-45

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

1.1. Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty/
Struktura zarządcza

s. 14

102-46

Proces definiowania treści raportu

8. O raporcie

s. 96

102-47

Zidentyfikowane istotne tematy

8. O raporcie

s. 96

102-48

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt
informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem
powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje,
przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru
działalności, metod pomiaru)

Nie dotyczy

102-49

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu
dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru
zastosowanych w raporcie

Nie dotyczy

102-50

Okres raportowania

8. O raporcie

102-51

Data publikacji ostatniego raportu

Nie dotyczy

102-52

Cykl raportowania

8. O raporcie

s. 96

102-53

Dane kontaktowe

8. O raporcie

s. 103

102-54

Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem
GRI w opcji Core lub Comprehensive

8. O raporcie

s. 96

102-55

Indeks GRI

8.1. Tabela wskaźników GRI

s. 97

102-56

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji
raportu

8. O raporcie

s. 96

s. 96

Aspekt: Obecność na rynku i wpływ ekonomiczny
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103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze
wskazaniem ograniczeń

1.1. Kim jesteśmy?

s. 7

103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

1.1. Kim jesteśmy?

s. 7

103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

1.1. Kim jesteśmy?

s. 7

203-2

Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny

1.2. Wpływ Grupy Eurocash na społeczeństwo
i gospodarkę

s. 21

8. O raporcie

Aspekt: Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze
wskazaniem ograniczeń

4. Jakość bez kompromisów dla każdego

s. 64

103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

4.1. Jakość bez kompromisów dla każdego/
Nasi dostawcy

s. 65

103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

4.1. Jakość bez kompromisów dla każdego/
Nasi dostawcy

s. 65

308-1

Nowi dostawcy, którzy zostali zweryfikowani przy
wykorzystaniu kryteriów środowiskowych

Badana jest możliwość wprowadzenia kryteriów
środowiskowych w ocenie dostawców i produktów.

414-1

Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg
kryteriów społecznych

Badana jest możliwość wprowadzenia kryteriów społecznych
w ocenie dostawców i produktów.

Aspekt: Zgodność i przeciwdziałanie korupcji

100

103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze
wskazaniem ograniczeń

2.1. Etyka i wartości

s. 33

103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

2.1. Etyka i wartości

s. 33

103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

2.1. Etyka i wartości

s. 33

205-1

Działania przeanalizowane pod kątem korupcji

2.1. Etyka i wartości

s. 33

205-2

Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone
politykom i procedurom antykorupcyjnym

2.1. Etyka i wartości

s. 33

205-3

Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte
w odpowiedzi na nie

2.1. Etyka i wartości

s. 33

307-1

Niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach
środowiskowych

W raportowanym okresie Grupa Eurocash nie otrzymała
istotnych kar finansowych oraz sankcji pozafinansowych
za niezgodność z prawem lub regulacjami w kwestiach
środowiskowych

415-1

Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz
partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym
charakterze

0

419-1

Niezgodność z przepisami i regulacjami w obszarze
społecznym i gospodarczym – wartość pieniężna istotnych
kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi
dostawy i użytkowania produktów i usług

W raportowanym okresie nie było niezgodności z przepisami
prawa i regulacjami w obszarze społecznym i gospodarczym.

8. O raporcie

Aspekt: Energia i emisje
103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze
wskazaniem ograniczeń

5. Mniej zużywamy, nie marnujemy

s. 73

103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

5. Mniej zużywamy, nie marnujemy

s. 73

103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

5. Mniej zużywamy, nie marnujemy

s. 73

302-1

Zużycie energii w organizacji

5. Mniej zużywamy, nie marnujemy

s. 74

302-4

Ograniczenie zużycia energii

5. Mniej zużywamy, nie marnujemy

s. 74

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)

5. Mniej zużywamy, nie marnujemy

s. 74, 77

305-2

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2)

5. Mniej zużywamy, nie marnujemy

s. 74

305-5

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

5. Mniej zużywamy, nie marnujemy

s. 75

305-1

305-1

Aspekt: Woda, ścieki i odpady, odpady żywnościowe
103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze
wskazaniem ograniczeń

5.3. Nie marnujemy!

s. 78

103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

5. Mniej zużywamy, nie marnujemy

s. 78

103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

5. Mniej zużywamy, nie marnujemy

s. 78

306-2

Odpady według typu i sposobu zagospodarowania

5. Mniej zużywamy, nie marnujemy

s. 75

WSKAŹNIK WŁASNY 1

Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje
Grupa Eurocash w obszarze przeciwdziałania marnowaniu
żywności

5.3. Nie marnujemy!

s. 78

WSKAŹNIK WŁASNY 2

Liczba ton przekazanej żywności do organizacji społecznych
w danym roku

5.3. Nie marnujemy!

s. 78

Aspekt: Zatrudnienie, rozwój, różnorodność

101

103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze
wskazaniem ograniczeń

3.1. Pracownicy

s. 46

103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

3.1. Pracownicy

s. 46

103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

3.1. Pracownicy

s. 46

401-1

Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych
oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

3.1. Pracownicy

s. 50

8. O raporcie

401-2

Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom
pełnoetatowym

3.2. Dobre warunki pracy

s. 51

404-1

Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających
na pracownika według struktury zatrudnienia

3.3. Rozwój i zaangażowanie

s. 56

404-3

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom
jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej,
według płci i kategorii zatrudnienia

3.3. Rozwój i zaangażowanie

s. 59

405-1

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale
na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności
do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

1.1. Kim jesteśmy?/Grupa Eurocash – fakty/
Struktura zarządcza

s. 17

406-1

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji

0

Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo
103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze
wskazaniem ograniczeń

3.4. Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!

s. 53

103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

3.4. Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!

s. 53

103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

3.4. Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!

s. 53

403-3

Jednostka odpowiadająca za zarządzanie bezpieczeństwem
pracy

Dział Jakości i Bezpieczeństwa

403-5

Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy

3.4. Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!

s. 53

403-6

Promocja zdrowia wśród pracowników

3.2. Dobre warunki pracy

s. 52

403-7

Profilaktyka i ograniczanie zjawisk i zdarzeń zawodowych
wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

3.4. Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!

s. 53

403-9

Wskaźnik urazów związanych z pracą

3.4. Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!

s. 55

Aspekt: Edukacja przedsiębiorców i zaangażowanie społeczne
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103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze
wskazaniem ograniczeń

6. Akademia Umiejętności

s. 80

103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

6. Akademia Umiejętności

s. 80

103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

6. Akademia Umiejętności

s. 80

WSKAŹNIK WŁASNY 3

Liczba przedsiębiorców i pracowników, którzy uczestniczyli
w inicjatywach AU po filarach (4 filary)

6. Akademia Umiejętności

s. 88

8. O raporcie

WSKAŹNIK WŁASNY 4

Liczba szkół z którymi współpracuje AU

6. Akademia Umiejętności

s. 88

WSKAŹNIK WŁASNY 5

Liczba szkół i uczniów, którzy biorą udział w programach

6. Akademia Umiejętności

s. 88

WSKAŹNIK WŁASNY 6

Liczba udzielonych stypendiów w danym roku

7. Fundacja Grupy Eurocash

s. 94

WSKAŹNIK WŁASNY 7

Wartość udzielonych stypendiów w danym roku

7. Fundacja Grupy Eurocash

s. 94

Wcześniejsze publikacje
Grupy Eurocash dotyczące CSR
można zobaczyć tutaj

[GRI 102-53]

Pytania dotyczące raportu
prosimy kierować na adres:
Marta Kukowska
kierownik ds. CSR
Marta.Kukowska@Eurocash.pl
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