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6.1.  Edukacja  
Przedsiębiorców w obszarze 
zrównoważonego rozwoju

Wiemy, że w otaczającej nas rzeczywistości społecznej 
i w biznesie zagadnienia oraz wyzwania związane ze zrów-
noważonym rozwojem są bardzo istotne. 

Przekładają się one na kwestie prawne, społeczne oraz 
codzienne decyzje zakupowe konsumentów, którzy z roku 

na rok stają się bardziej świadomi swoich wyborów i coraz 
bardziej wymagający, jeśli chodzi o kwestie etyczne 
i dotyczące pochodzenia produktów. Wiemy również, że 
dla naszych Klientów, kwestie społeczne i zaangażowanie 
w sprawy lokalnych społeczności, gdzie prowadzą swoje 
przedsiębiorstwa, są szczególnie istotne. Zwracają oni też 
uwagę na ochronę środowiska naturalnego i rozwiązania 
technologiczne, które to umożliwiają. Z opublikowanego 
w 2021 roku „Raportu wpływu Grupy Eurocash na roz-
wój przedsiębiorczości jej Klientów” wynika, że dla ponad 
połowy współpracujących z nami Klientów tematy zwią-
zane ze zrównoważonym rozwojem – takie jak przeciw-
działanie marnowaniu żywności czy oszczędność energii – 
są ważne, a Przedsiębiorcy podejmują w tych obszarach 
konkretne działania.
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Dlatego jako Grupa Eurocash podjęliśmy działania, 
które mają na celu dostarczenie Przedsiębiorcom wiedzy 
o tym zagadnieniu, co pomoże im w lepszym zarządza-
niu ich biznesem. W 2020 roku wprowadziliśmy do oferty 
Akademii Umiejętności nowy cykl spotkań o tematyce 
odpowiedzialności społecznej, a w 2021 roku kontynuowa-
liśmy go, poszerzając jego zakres oraz proponując nowe 
narzędzia edukacyjne.

W 2021 roku wiodącymi tematami były zagadnienia 
związane z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności. 
Podczas szeregu spotkań przekazaliśmy Przedsiębiorcom 
kompleksową wiedzę, praktyczne rozwiązania oraz przy-
datne narzędzia do komunikacji z klientami sklepu, które 
pomagają w codziennym zarządzaniu niemarnowaniem 
żywności oraz wypełnianiu obowiązków, jakie nakłada na 
nich prawo. 

Drugim zagadnieniem były kwestie związane z odpowie-
dzialnością społeczną Przedsiębiorców i pracy nad tym, 
jak o swoich działaniach komunikować konsumentom. 
W 2022 roku obydwa te tematy będą kontynuowane 
podczas spotkań i w materiałach, jakie planujemy przygo-
tować dla naszych Klientów. W ten sposób pomagamy im 
budować wizerunek odpowiedzialnych Przedsiębiorców.

Zrównoważony rozwój na stałe gości również na prowa-
dzonym przez Grupę Eurocash blogu, gdzie w przystęp-
nej formie, cyklicznie, publikujemy artykuły pozwalające 
naszym Klientom pogłębiać wiedzę o tym obszarze.

2021 2020

Webinary 12 5

Liczba uczestników 1 251 859

Liczba ekspertów 20 8

Oceny 4,7 4,8

Posty na blogu 30 20

E-podręczniki 2
Konferencje 1
Liczba ekspertów na konferencji 17
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6.2.  Edukacja  
pracowników w obszarze 
zrównoważonego 
rozwoju

Wraz z przyjęciem Strategii zrównoważonego rozwoju 
Grupy Eurocash 2020+ rozpoczęliśmy edukację pracowni-
ków związaną z tym zagadnieniem. Wiemy, że zrozumie-
nie tego tematu pozwoli im na skuteczniejszą realizację 
ambicji i celów firmy w tym obszarze. Zaplanowaliśmy dla 
nich szereg działań edukacyjnych, a wiedza o bieżących 
działaniach Grupy w obszarze zrównoważonego rozwoju 
jest na stałe obecna w komunikacji wewnętrznej.

Przygotowaniu raportu za 2021 rok towarzyszył cykl webi-
narów „Raportujemy odpowiedzialnie!” adresowany do 
wszystkich pracowników. W 9 spotkaniach poświęconych 
CSR od stycznia do marca 2022 roku wzięło udział blisko 
300 osób. Cykl został przygotowany we współpracy z:

Webinary 7
Warsztaty 4
Liczba uczestników 1015
Liczba ekspertów 15
Oceny 4,6
Konkursy 2
E-podręczniki 2
Konferencja 1
Liczba ekspertów  
na konferencji 17
Posty na Worplace 40
Kwartalne newslettery 
„CSR News” 4

Zobacz nasze działania 
edukacyjne w 2020 roku

LINK .
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Wraz z przyjęciem Strategii zrównoważonego rozwoju 
Grupy Eurocash 2020+ rozpoczęliśmy realizację programu 
Nie marnujemy!, którego celem jest ograniczanie marno-
wania żywności. Wśród współpracujących z naszą firmą 
Przedsiębiorców, z których prawie 54 tys. prowadzi sklepy 
spożywcze, widzimy rosnącą świadomość i potrzebę 
skutecznego zarządzania tym obszarem działalności. 
Zwłaszcza że sam problem marnowania żywności ma 
szerokie oddziaływanie społeczne, gospodarcze i etyczne. 
Jak wynika z pierwszej edycji „Raportu wpływu Grupy 
Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 
2020 rok”, ponad połowa, bo aż 53% z naszych Klientów, 
już podejmuje działania zmierzające do ograniczenia 
marnowania żywności. 

Hasło kampanii „Szanujemy, nie marnujemy!” odnosiło 
się do szacunku dla wszystkich osób zaangażowanych 
w produkcję, dystrybucję, sprzedaż żywności, a także 
do osób potrzebujących i oznaczało również wspólne 
działania zmierzające do redukcji marnowania żywności.

Poprzez udział w kampanii Przedsiębiorcy deklarowali, że 
ich sklepy są prowadzone w odpowiedzialny, zrównowa-
żony sposób, a to jest coraz ważniejsze dla konsumentów. 
W kampanię zaangażowały się wszystkie sieci franczy-
zowe, agencyjne i partnerskie: ABC, Groszek, Lewiatan, 
Euro Sklep, Gama oraz placówki franczyzowe i własne 
Delikatesów Centrum, jak również sieci mobilne „abc na 
kołach” i Frisco.pl. Partnerem społecznym kampanii był 
Caritas Polska, a partnerami edukacyjnymi – Fundacja dla 
Edukacji Ekologicznej i Akademia Umiejętności Eurocash.

6.3. Kampania społeczna 
o przeciwdziałaniu 
marnowaniu żywności – 
„Szanujemy, nie marnujemy!” 
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Kampania społeczna „Szanujemy, nie marnujemy!” 
miała na celu wyposażenie Przedsiębiorców w narzę-
dzia edukacyjne wspierające takie zarządzanie w sklepie, 
żeby jak najbardziej ograniczać marnowanie żywności. 
Przedsiębiorcy otrzymali specjalnie przygotowany dla 
nich e-book, dostęp do konferencji „Szanujemy, nie mar-
nujemy! – odpowiedzialny Przedsiębiorca, odpowiedzialny 
sklep”, która odbyła się 16 października 2021 roku (żeby 
uczcić Światowy Dzień Żywności), uczestniczyli w serii eks-
perckich webinarów dostępnych ma platformie Akademii 
Umiejętności Eurocash. Dla właścicieli sklepów spożyw-
czych przygotowywany był również cykl artykułów na 
blogu, w których poruszane były tematy związane z obo-
wiązującymi regulacjami prawnymi w obszarze niemarno-
wania żywności. 

Dla każdej z uczestniczących sieci zaprojektowano osobne 
materiały graficzne. Sieci zaangażowały się w kampanię, 
były bardzo aktywne w swoich social mediach (zasięgi 
dotarcia na Facebooku to 565 tys.). Niektóre przygotowały 
specjalne podstrony www, publikowały przepisy kulinarne 
wpisujące się w ideę niemarnowania żywności w social 
mediach (Facebook, YouTube), przygotowały specjalne 
ulotki dla konsumentów.

Kampania w liczbach

1 140 870  
zasięgi artykułów  
w prasie i mediach 

565 000 
zasięgi postów  
na Facebooku 

450 
unikalnych  
użytkowników bloga

6 879 
odsłon dedykowanej strony  
Delikatesów Centrum

415 
uczestników  
webinarów 

17 
ekspertów  
na konferencji

4 500  
wydrukowanych 
plakatów
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Kampania  
„Szanujemy, nie marnujemy!”

E-book dla Przedsiębiorców i pracowników

Podręcznik pobierz tutaj
LINK .
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Plakaty dla sklepów poszczególnych sieci

Kampania „Szanujemy, nie marnujemy!”

Zobacz więcej
LINK
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