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3.1. Kultura jakości

3.1.1. Jakość i bezpieczeństwo 
produktów
Dla naszej Grupy kluczowe jest zapewnienie najwyż-
szych standardów bezpieczeństwa i jakości produktów. 
Osiągamy to poprzez stosowanie Polityki bezpieczeń-
stwa żywnościowego, która jest fundamentem działania 
Grupy w tym obszarze. Naszym nadrzędnym celem jest 
zapewnienie Klientom kompleksowej realizacji bezpiecz-
nych dostaw produktów żywnościowych i sprostanie ich 
wciąż rosnącym wymaganiom. 

Rozdział 3.
Jakość bez  

ograniczeń dla każdego 
i przeciwdziałanie 

marnowaniu żywności

Zapoznaj się z polityką  
bezpieczeństwa żywnościowego,
pobierz cały „Raport społecznej  
odpowiedzialności Grupy Eurocash za rok 2021”

LINK
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Schemat procesów  
bezpieczeństwa żywności

Kwalifikacja dostawcy
Kwestionariusz samooceny dostawcy, audyt dostawcy, 
standardy bezpieczeństwa Grupy Eurocash dotyczące 
produktów FMCG.

Weryfikacja nowego produktu
Sprawdzenie właściwych 
warunków przechowywania 
i prawna weryfikacja  
etykiet produktów,

tworzenie paszportów 
produktów* marek  
własnych i badania 
laboratoryjne.

Zamówienie  
produktu

Transport od dostawcy  
lub producenta
Kontrola temperatury.

Rozładunek w centrum  
dystrybucyjnym
Kontrola stanu przestrzeni ładunkowej, 
temperatury produktu, opakowań, 
produktów Fresh.

Magazynowanie w centrum dystrybucyjnym
Audyty wewnętrzne i zewnętrzne, 
kontrole Inspekcji Sanitarnej,  
badania laboratoryjne produktów 
Fresh i marek własnych.

Praktyki: zasada FEFO**, Dobre 
Praktyki Higieniczne, monitoring  
temperatury i wilgotności, nadzór 
DDD***, gospodarowanie odpadami.

Przekazanie żywności  
do organizacji pożytku  
publicznego
Weryfikacja terminu  
przydatności do spożycia.

Załadunek w centrum  
dystrybucyjnym
Kontrola stanu przestrzeni 
ładunkowej i agregatu  
chłodniczego.

Transport do centrów przeładunkowych/Hurtowni Cash & Carry/ 
sklepów własnych/Klientów zewnętrznych
Kontrola stanu przestrzeni ładunkowej i agregatu chłodniczego.

Przyjęcie produktów  
do hurtowni lub sklepu
Kontrola stanu przestrzeni ładunkowej, 
temperatury produktu i opakowań.

Magazynowanie i ekspozycja produktów w hurtowni lub sklepie
Audyty wewnętrzne i zewnętrzne  
(tylko hurtownie), kontrole  
Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji 
Handlowej Artykułów Spożywczych.

Pratyki: zasada FEFO**, Dobre  
Praktyki Higieniczne, monitoring  
temperatury i wilgotności, nadzór 
DDD***, gospodarowanie odpadami.

Sprzedaż –  
produkt trafia 
do konsumenta

* Paszport produktu – szczegółowa 
specyfikacja identyfikująca produkt marki 
własnej i jego producenta, zawiera m.in. 
informacje o składzie produktu, jego para-
metrach mikrobiologicznych, fizykoche-
micznych i sensorycznych oraz o rodzaju 
opakowania i oznakowaniu. 
 
** Zasada FEFO (ang. first expired, first out) 
– oznacza ona, że jeżeli data przydatności 
do spożycia produktu A jest krótsza niż 
produktu B, to produkt A powinien opuścić 
strefę magazynowania jako pierwszy i nie 
ma znaczenia, który z nich został zakupio-
ny jako pierwszy. 
 
*** Nadzór DDD  – nadzór dotyczący de-
zynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Rozdział 3.
Jakość bez  

ograniczeń dla każdego 
i przeciwdziałanie 

marnowaniu żywności



Wprowadzenie
Raport

Załączniki

88

Raport
społecznej

odpowiedzialności 
Grupy Eurocash

za rok 2021

GRI 103-1  GRI 103-2  GRI 103-3

GRI 102-9

Dbamy o to, żeby oferowane przez nas artykuły spełniały 
najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Naszym 
Klientom zapewniamy 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 najszer-
szego grona konsumentów. 

Uproszczony schemat łańcucha dostaw 
w Grupie Eurocash

Produkcja  
żywności

Zakup  
od producenta

Sprzedaż  
do sklepu

Magazynowanie  
i transport

Magazynowanie  
w sklepie

Sprzedaż  
konsumentowi
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Nasi dostawcy

Jako jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce 
współpracujemy z 11 800 dostawców niehandlowych oraz 
z 1 558 dostawcami handlowymi, których produkty dzięki 
naszej sieci logistyczno-dystrybucyjnej docierają do 
ponad 89 tys. Klientów. W ten sposób tworzymy zasadni-
czą część łańcucha dostaw produktów żywnościowych dla 
konsumentów w całej Polsce, zaspokajamy też potrzeby 
całej naszej organizacji. Większość naszych dostawców to 
firmy polskie, w tym regionalni producenci, dzięki czemu 
aktywnie wspieramy lokalny rynek. 

Współpracę z dostawcami żywności rozpoczynamy od 
tzw. wstępnego audytu bezpieczeństwa żywności, który 
pozwala nam ocenić potencjalnego partnera. Audyt ten 
przeprowadza się na podstawie przygotowanej przez eks-
pertów naszej Grupy listy audytowej. Dalsze negocjacje 
prowadzone są tylko z tymi podmiotami, które uzyskają 
pozytywny wynik audytu wstępnego. Już w trakcie współ-
pracy przeprowadzamy również cykliczne audyty naszych 
dostawców, który są zobowiązani do przestrzegania 

wymogów zawartych w dokumencie „Ogólne warunki 
dostaw produktów”. Reguluje on: 
•   cechy i dokumentację produktów, 
•   zasady audytów, 
•   ustalenie ceny zakupu, 
•   organizację dostaw, 
•   zwroty, 
•   obieg dokumentów, 
•   działalność promocyjną, 
•   przepływy finansowe,
•   kary. 

1 558  
dostawców handlowych

11 800  
dostawców niehandlowych
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W 2021 roku został przeprowadzony proces kwalifikacji 
wstępnej 106 nowych dostawców** do Grupy Eurocash. 

*   Z 1185 aktywnych dostawców nie wszyscy przechodzą proces kwalifikacji jakościowej 
ze względu na rodzaj asortymentu dostarczanego do Grupy Eurocash, jak również 
zapisy umów handlowych, w których regulują te kwestie. Należy również pamiętać, 
iż część dostawców otrzymuje rekomendacje na 12 i więcej miesięcy, przez co w roku 
2021 nie zostali przewidziani do weryfikacji jakościowej.

GRI 308-1  W II.2

Ocena środowiskowa dostawców
Od 2020 roku audytujemy dostawców pod kątem kry-
teriów środowiskowych. W 2021 roku z 1185* aktywnych 
dostawców, 537 (tj. 45,31%) zostało przeanalizowanych 
pod kątem kryteriów środowiskowych. Wśród nich 219 
(tj. 18,48%) ma wdrożoną politykę odpowiedzialności śro-
dowiskowej, a 318 (tj. 26,83%) nie ma jej wdrożonej (w tym 
41, tj. 3,46%, planuje wdrożenie).

GRI 414-1

Ocena dostawców pod kątem odpowiedzialności 
społecznej
Ocenie pod kątem odpowiedzialności społecznej pod-
dano 537 (45,31%) z 1185 aktywnych dostawców, 223 
(18,81%) zadeklarowało posiadanie polityki społecznej, 
a 314 (26,50%) jej nie ma (w tym 41, tj. 3,46%, planuje ją 
wdrożyć).

Liczba i odsetek nowych odstawców poddanych ocenie  
pod kątem kryteriów środowiskowych i społecznych

Całkowita liczba nowych dostawców 106

Całkowita liczba nowych dostawców dobranych 
z uwzględnieniem kryteriów wpływu na środowisko 
i społeczeństwo

32

Odsetek nowych dostawców dobranych 
z uwzględnieniem kryteriów wpływu na środowisko 
i społeczeństwo

30%

**  Wśród nich 32 ma wdrożoną politykę odpowiedzialności społecznej, 4 planuje 
wdrożenie, a 58 dostawców nie planuje działań związanych z polityką zrównoważonego 
rozwoju; 12 dostawców nie zgodziło się na udzielenie odpowiedzi.
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Certyfikaty

Eurocash S.A.

ISO 22000

Pierwszy nieobowiązkowy standard bezpieczeństwa 
żywności, który został wdrożony w Eurocash już w 2010 
roku. Audyty zewnętrzne są realizowane w cyklu trzy-
letnim: co roku audytowana jest 1/3 lokalizacji Eurocash 
S.A. Weryfikowane są wówczas m.in. procesy przyjęcia, 
magazynowania, transportu, higieny, szkoleń. W 2021 roku 
audyt objął 72 lokalizacje. Certyfikat został utrzymany po 
raz dwunasty i jest zgodny z nową normą ISO 22000:2018.

Eurocash Gastronomia  
Lokalizacja: Błonie, Sosnowiec i Plewiska

BRC GS S&D

Globalny standard magazynowania i dystrybucji opra-
cowany, by zapewnić bezpieczeństwo i jakość produktów 
podczas przechowywania i dystrybucji żywności oraz 
opakowań i innych produktów w procesach logistycznych. 
Audyt ten realizowany jest w cyklu rocznym.
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Eurocash Gastronomia  
Lokalizacja: Błonie, Sosnowiec i Plewiska

Standardy dla Łańcucha Dostaw MSC/ASC

Standard Łańcucha Dostaw MSC i ASC, zapewnia, że ryby 
i owoce morza oznaczone tymi certyfikatami pochodzą ze 
zrównoważonego rybołówstwa (MSC) lub odpowiedzial-
nej hodowli (ASC), a ich pochodzenie można prześledzić 
w całym łańcuchu dostaw. Audyty odbywają się w cyklu 
rocznym. Uczestnicząc w Standardzie Łańcucha Dostaw 
MSC i wybierając ryby i owoce morza z certyfikatem 
zrównoważonego rybołówstwa MSC, Grupa Eurocash 
chroni naturalne zasoby mórz i oceanów. Certyfikat ASC 
świadczy o tym, że wybrane ryby i owoce morza pocho-
dzą z hodowli prowadzonych w sposób odpowiedzialny 
i mających ograniczony wpływ na środowisko naturalne. 
Włączając te produkty do swej oferty, Grupa Eurocash 
jest firmą odpowiedzialną społecznie.

Eurocash Dystrybucja i Franczyza  
Lokalizacja: Kraków, Krosno, Błonie, Wrocław,  
Sosnowiec i Krągola

Certyfikat produkcji ekologicznej

Certyfikat uprawnia do obrotu produktami BIO z kate-
gorii warzywa i owoce. W 2021 roku został on podtrzy-
many podczas audytu AGRO BIO TEST. Ten rodzaj cer-
tyfikacji weryfikuje sposób identyfikacji produktów oraz 
spełnienie wymagań rozporządzenia (WE) nr 834/2007 
w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych.
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System Blulog

Elektroniczny system ciągłego monitoringu tempera-
tur i wilgotności. Został on zamontowany w większości 
centrów dystrybucyjnych i we wszystkich hurtowniach 
na terenie całej Polski oraz w magazynach Eurocash 
Gastronomia.

Audyty wewnętrzne systemów 
bezpieczeństwa żywności

Audyty wewnętrzne przeprowadzane były w 2021 roku 
przez audytorów Grupy Eurocash oraz przy współpracy 
z BCD Centrum Rozwoju Biznesu*. Są one realizowane 
w systemach ISO 22000, BRC GS S&D, a w przypadku 
sklepów – HACCP. Audyty odbywają się cyklicznie. 
Zgodnie z założeniami każda lokalizacja co najmniej raz 
w roku powinna zostać poddana kontroli, natomiast cen-
trum dystrybucyjne – co kwartał. W 2021 roku wskaźnik 
bezpieczeństwa żywności** w hurtowniach wyniósł 80,32% 
(80,61% w 2020 roku; 78,02% w 2019 roku).

*   BCD Centrum Rozwoju Biznesu – firma zajmująca się wdrażaniem systemów jakościowych 
oraz audytami. W Grupie Eurocash realizuje audyty wewnętrzne. 

**  Wynik wewnętrznego audytu ISO 22 000 wyrażony w procentach. Minimalna wartość 
wymagań do spełnienia przez obiekty wynosi 70%. Nieosiągnięcie wymaganego 
minimum powoduje zwiększenie nadzoru jakościowego nad obiektem w postaci 
dodatkowego audytu wewnętrznego.

272 audyty  
wewnętrzne jednostek

80,32%  
wskaźnik bezpieczeństwa 
żywności w hurtowniach
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Kontrole jakości, audyty, wizje lokalne, szkolenia 
WW 11

2021 2020

Kontrole jakościowe u dostawcy 202 621

Audyty dostawców 537 411

w tym audyty marki własnej 98 104

Wizje lokalne dotyczące jakości 120 75

Szkolenia (bezpośrednio przez Dział Jakości) 299 431 osób przeszkolonych bezpośrednio 
z bezpieczeństwa żywności

Badania produktów 2290 (marki własne)
191 (produkty świeże)

1491 (marki własne) 
118 (produkty świeże)
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Jakość produktów świeżych

Dostawcy produktów świeżych (mięso, ryby, owoce 
i warzywa) oprócz procesu kwalifikacji podlegają rów-
nież bezpośrednim kontrolom jakościowym u dostawców. 
Oznacza to, że wyznaczeni kontrolerzy jakości oraz tech-
nolodzy Grupy Eurocash nadzorują bezpośrednio przygo-
towanie produktów świeżych u producenta. W 2021 roku 
przeprowadzono 154 kontrole jakościowe u dostawców 
oraz 48 wizyt technologów.

Wszystkie produkty świeże są sprawdzane przez zespół 
wyspecjalizowanych kontrolerów jakości, posiadających 
uprawnienia rzeczoznawcy. Każda dostawa do centrum 
dystrybucyjnego kontrolowana jest pod względem zgod-
ności z parametrami określonymi w specyfikacjach pro-
duktowych Grupy Eurocash, opracowanych przez zespół 
technologów.

W roku 2021 poddano ocenie 369 702 partie produktów 
świeżych. 

W 2021 roku kontrolerzy jakości przeprowadzili także 1207 
prób przechowalniczych.
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W 2021 roku wprowadziliśmy na rynek nową markę 
Kanka (kategoria nabiał, sery i masło). Odpowiada ona 
na główne potrzeby naszych sklepów i konsumentów – na 
dobry jakościowo, prawdziwie smakujący nabiał w przy-
stępnej cenie. Kategoria ta obejmuje około 50 produktów, 
które cechuje zoptymalizowany i w znakomitej większo-
ści prosty skład oraz brak substancji zagęszczających, 
konserwujących i mleka w proszku. Kanka dostępna jest 
tylko dla naszych sklepów, co także zwiększa atrakcyjność 
oferty tego kanału względem konkurencji. 

Marki własne

Grupa Eurocash zapewnia bezpieczeństwo i wysoką 
jakość produktów oferowanych przez siebie marek wła-
snych. Zadanie to realizujemy we współpracy z dostaw-
cami, a jakość artykułów regularnie weryfikujemy 
w zewnętrznych, niezależnych i akredytowanych laborato-
riach. Dbamy o to, żeby produkty marek własnych miały 
wysoką jakość i dobry skład, m.in. sukcesywnie eliminu-
jemy z nich olej palmowy, obniżamy zawartość cukru, 
zwiększamy zawartość soków w napojach (np. napojach 
Volcano), poprawiamy jakość (np. popcornu).
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Jakość marek własnych w 2021 roku

   2021
   2020

Nadzór nad dostawcami – audyty dostawców  
marek własnych potwierdzające zgodność  

funkcjonowania ze standardem Grupy Eurocash

Ocena sensoryczna produktów marek własnych  
– panele sensoryczne

Badania laboratoryjne produktów marek własnych – 
badania weryfikujących właściwą jakość fizykochemiczną, 

mikrobiologiczną i sensoryczną artykułów  
marek własnych wykonanych w zewnętrznych,  

akredytowanych laboratoriach

Zapewnienie zgodności znakowania produktów marek 
własnych z literą prawa  

– weryfikacja i zatwierdzenie paszportów i etykiet

Wewnętrzne kontrole produktów na terenie obiektów  
handlowych Grupy Eurocash (w magazynach, hurtowniach 

oraz w sklepach) – liczba ocenianych artykułów

Certyfikacja artykułów chemii gospodarczej marki HELP 
i SILIA (logotypu TÜV Nord – produkt sprawdzony)

1063
879

1 491
2 290

297
250

104
120

185
189

33
33
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Niezgodności z regulacjami związane 
z informacją o produktach i usługach

GRI 417-2

Całkowita liczba przypadków niezgodności 
z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami 
dotyczącymi informacji i znakowania produktów 
i usług w podziale na rodzaj skutków

2021

Liczba przypadków niezgodności z regulacjami 
skutkujących karą lub grzywną 5

Liczba przypadków niezgodności z regulacjami 
skutkujących ostrzeżeniem 0

Liczba przypadków niezgodności z dobrowolnie 
stosowanymi kodeksami 0

W tabeli wskazano przypadki, gdy organ zewnętrzny nałożył karę za nieodpowiednie 
znakowanie produktów (3 przypadki dla artykułów marek własnych w wyniku kontroli 
u Klienta, 2 przypadki w wyniku kontroli w hurtowni Eurocash). 

W 2021 roku odnotowano także 19 przypadków, w których 
Eurocash S.A. uruchomił procedurę wycofania ze względu 
na niezgodność zawartości składników w produkcie 
z informacją na etykiecie (z powodu np. niedowagi, zawar-
tości maltozy i skrobi, niezgodnej klasyfikacji produktu – 
oliwa). Niezgodności wystąpiły na etapie produkcji artyku-
łów marek własnych Grupy Eurocash (9 przypadków) oraz 
pozostałych produktów (10 przypadków). 

Łącznie uruchomiono procedurę wycofania dla 63 pro-
duktów innych marek oraz 10 artykułów marek własnych.

Rozdział 3.
Jakość bez  

ograniczeń dla każdego 
i przeciwdziałanie 

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

LINK

https://grupaeurocash.pl/assets/media/eurocash-raport-so1-2021-pl.pdf
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