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4.1. Zielona infrastruktura
GRI 103-1  GRI 103-2  GRI 103-3

W Grupie Eurocash dbamy o środowisko naturalne, 
w swojej działalności dążymy do minimalizowania nega-
tywnego wpływu na otoczenie, stosujemy także politykę 
środowiskową. W funkcjonowaniu i planowanym rozwoju 
Grupy kładziemy nacisk na zgodność z obowiązują-
cymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony śro-
dowiska, bierzemy również pod uwagę uwarunkowania 
lokalne i uwzględniamy wszelkie aspekty środowiskowe. 
Zagadnienia dotyczące dbałości o środowisko naturalne 
są też ujęte w strategii zrównoważonego rozwoju  
naszej Grupy.

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.

•   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.

Zielone biuro 

Wszystkie biura należące do Grupy Eurocash, w ramach 
projektu „Zielone biuro”, otrzymały certyfikat Green Office. 
Wspólnie z Fundacją na rzecz Edukacji Ekologicznej pro-
wadzimy działania edukacyjne wśród naszych pracow-
ników. W 2021 roku odnowiono certyfikat dla warszaw-
skiego biura. 
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4.2. Klimat
Tematy związane z klimatem zostały częściowo ujęte 
w Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 
2020+, szczególnie w jej II filarze (Jakość bez ograniczeń 
dla każdego i przeciwdziałanie marnowaniu żywności) 
oraz filarze III (Mniej zużywamy). W Grupie nie funkcjo-
nuje zintegrowane zarządzanie dotyczące szans i ryzyk 
związanych z klimatem. W ramach wymienionych filarów 
strategii podjęte zostały różne działania związane z tym 
obszarem.

Obszar zrównoważonego rozwoju do 1 lutego 2022 roku 
podlegał Członkowi Zarządu, od 1 lutego 2022 roku został 
wyodrębniony obszar ESG podlegający bezpośrednio 
Prezesowi Zarządu. W 2022 roku zostaną powołane funk-
cje dedykowane zarządzaniu obszarem klimatycznym.

Od 2021 roku Grupa Eurocash rozpoczęła wdraża-
nie wytycznych Ujawniania Informacji Finansowych 
Związanych z Klimatem (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures).

4.2.1. Emisje
GRI 305-1  Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 

wyniosły 39 540,76 tony ekwiwalentu CO2 i były wyższe 
niż w 2020 roku o 4,5%. GRI 305-2  Pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (zakres 2) miały poziom 102 888,56 tony 
ekwiwalentu CO2 i były niższe niż w 2020 roku o 3 573,09 
tony (3,36%). GRI 305-4  Wskaźnik intensywności emisji 
gazów cieplarnianych dla organizacji (w t/m2) wyniósł 
0,1428. GRI 305-5  Osiągnięta redukcja gazów cieplarnianych 
będąca wynikiem podjętych działań Grupy to 1 858,13 tony 
ekwiwalentu CO₂.
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4.2.2. Zielona flota
W 2021 roku kontynuowaliśmy zakup kolejnych aut 
z napędem hybrydowym i w tej chwili flota liczy 1840 
samochodów, co stanowi już 75% całej naszej floty.

Flota służbowych samochodów hybrydowych

2017 2018 2019 2020 2021 Razem

Liczba nowych aut 
hybrydowych 349 158 493 289 551 1840

Od 2017 roku w Grupie Eurocash trwa hybrydowa rewo-
lucja. 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 2020 roku flota liczyła 
1289 aut hybrydowych. 

*Segment B to samochody klasy Toyota Yaris, segment C to samochody klasy Toyota 
Corolla/Auris, segment D to samochody klasy Toyota Camry/Avensis.

Do floty Grupy należą także wynajmowane samochody 
ciężarowe.

Budowanie zielonego transportu w naszej firmie to nie 
wszystko. Projekt zakłada również edukowanie kierowców 
w zakresie ekologicznego stylu jazdy, który bezpośred-
nio przekłada się na redukcję szkodliwych emisji. W 2021 
roku 1/3 kierowców floty hybrydowej została przeszkolona 
z zakresu bezpiecznej jazdy, dodatkowo przeprowadzono 
szkolenie „Flota samochodowa Eurocash: stawiamy na 
bezpieczeństwo i ekologię!” dla 514 kierowców.

W 2021 roku z floty wycofano 75 aut benzynowych i 95 
aut z silnikiem Diesla i zastąpione je 149 autami z napę-
dem benzynowo-hybrydowym.

Zmiana aut benzynowych i z silnikiem Diesla na 
hybrydowe

Liczba Zmiana 2021/2020

Auta z silnikiem benzynowym -75 -27,47%

Auta z silnikiem Diesla -95 -22,09%

Auta z silnikiem hybrydowym 149 11,58%

Razem -21 -1,06%
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WS III.2

Emisje dla samochodów dostawczych i ciężarowych

Dla samochodów osobowych i dostawczych ≤ 3,5 t Dla samochodów ciężarowych > 3,5 t

Benzyna Olej napędowy Gaz Razem Olej napędowy

Zużycie paliwa (litr) 2 867 250 2 721 591 21 062 5 609 903 2 753 379

Przelicznik emisji (kg CO2e/litr) 2,19352 2,51233 1,55709 2,51233

Emisja CO2e (tona) 6 289,37 6 837,53 32,80 13 159,70 6 917,40

Liczba przejechanych kilometrów 53 416 485 28 970 082 290 395 82 676 962 12 671 420

Średnia emisja (g CO2/km) 117,74 236,02 112,93 466,69 545,91

GRI 305-1  częściowo 
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, zakres 1, flota*

Benzyna (litry) Olej napędowy (litry) Gaz (litry) Gaz do wózków 
widłowych (tony) Razem

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021** 2021 2020

Zużycie paliwa 2 867 250 2 976 651 5 474 970 5 861 795 21 062 11 302 96,382 8 363 282 8 849 748

Przelicznik emisji
dla benzyny, oleju napędowego, 
gazu: kg CO2e/litr
dla gazu do wózków widłowych: 
kg CO2e/t

2,19352 2,16802 2,51233 2,54603 1,55709 1,55537 2 939,29

Emisja CO2  (w tonach CO2e) 6 289,37 6 453,44 13 754,93 14 924,31 32,80 17,58 283,29 20 360,39 21 395,32

2021 2020

Ogólna liczba przejechanych 
kilometrów (w km) 95 348 381 102 730 247,74

*  Obliczenia na podstawie wskaźników DEFRA 2021 oraz DEFRA 2020.
** Za 2020 rok dane dotyczące zużycia gazu w wózkach widłowych nie były wyodrębnione.
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4.4. Woda
GRI 103-1  GRI 103-2  GRI 103-3

GRI 303-1  Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym 
Kwestie wody opisane są w Księdze Higieny ISO 22000. 
Instalacje wodne w obiektach zasilane są z miejskich sieci 
wodociągowych. Księga opisuje zasady badania jakości 
wody, określa zasady nadzoru nad ewidencją i dystrybu-
cją dokumentów, tego, kto wykonuje badania, jaka jest 
częstotliwość badań, jakie są działania w przypadku prze-
kroczeń wymogów określonych dla wody pitnej  
i na potrzeby gospodarcze.

GRI 303-2  Zarządzanie wodą i zużycie wody
Standardy, jakie określiła organizacja dla swoich lokali-
zacji w miejscach, gdzie nie ma ustalonych lokalnych 
wymagań co do odprowadzania wody
Ścieki są odprowadzane wyłącznie do miejskiej sieci kana-
lizacyjnej, a w przypadku jej braku do bezodpływowego 
zbiornika.

GRI 302-1  Całkowite zużycie energii ze źródeł nieod-
nawialnych w organizacji w 2021 roku wyniosło 

1 166 896,57 GJ/rok, a wielkość osiągniętej reduk-
cji zużycia energii to 12 279,83 GJ.

4.3. Energia
W 2021 roku w obiektach Grupy Eurocash przepro-
wadzono 50 pogłębionych audytów energetycznych. 
Audytorzy oceniali stan obiektów pod kątem energo-
oszczędności, sprawdzali, jakie można podjąć działania, 
aby zużywać w obiekcie mniej energii, np. czy można 
wymienić sprzęt na zużywający mniej energii, zastosować 
rozwiązania techniczne zmniejszające utratę ciepła czy 
zużycie wody. 

50 pogłębionych  
audytów energetycznych
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Wewnętrzne normy lub wytyczne dotyczące jakości 
wody
Opis norm zawarty został we wskaźniku GRI 303-1 : skład 
mikrobiologiczny i fizykochemiczny badanej wody powi-
nien odpowiadać wymogom określonym dla wody pitnej 
i tej na potrzeby gospodarcze.  
Badania wody wykonywane są przez akredytowane labo-
ratorium i obejmują łącznie 15 parametrów fizykochemicz-
nych i mikrobiologicznych.

GRI 303-3  Pobór wody
W 2021 roku w Grupa Eurocash pobrała z lokalnej sieci 
wodociągowej 137,09 Ml wody*.

*  Jako źródło danych wykorzystano informacje otrzymane z faktur za 2021 rok. Dane 
uwzględniają spółki: Delikatesy Centrum, Duży Ben, Eurocash Serwis, Eurocash S.A., 
FHC-2, Kontigo i Madas.
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4.5. Odpady
GRI 306-1  GRI 306-2  
GRI 103-1  GRI 103-2  GRI 103-3

Grupa Eurocash jako organizacja generuje przede wszyst-
kim odpady komunalne, odpady opakowaniowe – maku-
latura i folia – oraz odpady spożywcze. Wszystkie one 
zbierane są selektywnie, a odpady komunalne segrego-
wane są na frakcje: papier, plastik i metal, szkło, bio oraz 
odpady zmieszane. Odpady odbierane są wyłącznie przez 
uprawnione firmy, a odbiór odpadów innych niż komu-
nalne potwierdzany jest każdorazowo w systemie Bazy 
Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce 
Odpadami (BDO) poprzez wystawienie karty przekazania 
odpadów. W ten sposób za pośrednictwem BDO prowa-
dzona jest ewidencja odpadów. Na jej podstawie co roku, 
tj. do 15.03, firma przedkłada urzędom marszałkowskim 
sprawozdania w zakresie gospodarowania odpadami.
Firma jest odpowiedzialna za wprowadzenie na rynek 

opakowań, w których znajdują się produkty marek wła-
snych Grupy Eurocash. Co roku zobowiązana jest do okre-
ślonych poziomów recyklingu i odzysku poszczególnych 
rodzajów opakowań. Obowiązek ten realizowany jest za 
pośrednictwem organizacji odzysku opakowań Interseroh.

Proces gospodarki odpadami nadzorowany jest przez 
Dział Zapewnienia Jakości i Ochrony Środowiska. 
Wytyczne:
•  Instrukcja OPRP Gospodarowanie odpadami,
•   Wytyczne dla odbioru makulatury i folii z jednostek 

Grupy Eurocash.

Nie zostały zidentyfikowane istotne ryzyka w zakresie 
odpadów.
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GRI 306-3  GRI 306-4  GRI 306-5

  2021 2022

Całkowita waga odpadów wytworzonych, w megagramach 17 547,857 16 210,283

w tym:    

Odpady skierowane do odzysku    

odpady nieuznawane za niebezpieczne skierowane do odzysku, w megagramach (Mg)

Recykling 14 595,024 13 829

w tym produkty nieprzydatne do spożycia 1 612,544  

w tym segregowane odpady komunalne*: 223,895  

Papier 47,905  

Tworzywa sztuczne 19,66  

Szkło 87,759  

Bio 68,571  

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

Recykling 33,578 17,283

Odpady skierowane do unieszkodliwienia

Spalanie (w spalarniach)* 866,878 736

Składowisko odpadów* 2 052,377 1 628

Eurocash S.A., Delikatesy Centrum Sp. z o.o.
*Tylko Eurocash S.A.
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