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5.4. Zaangażowanie

5.4.1. Rozwój i zaangażowanie 
pracowników

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

GRI 404-2

Szkolenia

Siłą i najważniejszym kapitałem naszej firmy są ludzie i ich 
kompetencje. Grupa Eurocash z uwagi na skalę i charak-
ter prowadzonej działalności współpracuje z bardzo róż-
norodną grupą pracowników, którym na wielu poziomach 
umożliwia rozwijanie ścieżki zawodowej.

Rozwój kompetencji zawodowych odbywa się poprzez 
szeroką ofertę szkoleń, z których mogą korzystać pra-
cownicy. Obejmuje ona zarówno szkolenia wewnętrzne, 

jak i zewnętrzne, istnieje także możliwość dofinansowania 
studiów wyższych. Poszczególnym grupom pracowników, 
których praca ma wyspecjalizowany charakter, ofero-
wane są szkolenia specjalistyczne lub związane z danym 
stanowiskiem. Obok szkoleń związanych z wykonywa-
nymi obowiązkami zatrudnieni w Grupie mają możliwość 
uczestniczenia w licznych kursach rozwijania kompeten-
cji interpersonalnych. Pracownicy mogą też korzystać 
z nowoczesnej platformy e-learningowej. Jest na niej 
dostępnych kilkadziesiąt szkoleń on-line, a ich oferta stale 
się poszerza.

Dofinansowanie edukacji

W roku 2021 dofinansowanie do edukacji otrzymało 
49 pracowników
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„Rozwój w Twoich rękach” – szkolenia otwarte 
dla pracowników Grupy Eurocash 

 W 2021 roku rozpoczęliśmy projekt „Rozwój w Twoich rę-
kach”. Jego celem jest pokazanie pracownikom, że rozwój 
zależy od nich samych. Naszą rolą jako organizacji jest 
robienie wszystkiego, aby ten proces ułatwić. Jesteśmy 
odpowiedzialni za każdego pracownika, dbamy, by dawać 
mu narzędzia i stwarzać przestrzeń do jego rozwoju. Każ-
dy zatrudniony w Grupie Eurocash, bez względu na zaj-
mowane stanowisko, może skorzystać z przygotowanych 
warsztatów wewnętrznych. W ciągu roku może odbyć 
4 wybrane przez siebie szkolenia realizowane w formie 
on-line. 

Projekt podzieliliśmy w 2021 roku na dwie akcje szko-
leniowe (pierwsza od kwietnia do sierpnia, druga od 

września do grudnia), w których przedstawiliśmy pracow-
nikom terminy i tematy szkoleń oraz wydarzenia wspo-
magające planowanie własnego rozwoju. Podczas trwania 
akcji szkoleniowej badamy również potrzeby naszych 
pracowników, tak aby w kolejnych edycjach projektu jak 
najlepiej na nie odpowiedzieć. Po szkoleniu oceniane są 
3 obszary: program, trener i organizacja. 

Przygotowaliśmy: 
•   interaktywny katalog szkoleń zawierający 25 tematów 

warsztatów,
•   platformę Akademii Umiejętności do zarządzania rozwo-

jem i planowania szkoleń, na której znajdują się narzę-
dzia wspierające rozwój osobisty: kursy e-learningowe, 
e-biblioteka, AUE TV-filmy rozwojowe,

•   cykliczne wystąpienia znanych prelegentów podczas 
webinarów o rozwoju osobistym oraz wellbeingu.

3 177  
przeszkolonych  
osób

327 warszatów  
z 25 tematów

4,86  
średnia ocena  
pracy trenera

6 webinarów
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GRI 404-1

W 2021 roku w Grupie Eurocash przeprowadzono łącznie 
26 970 godzin szkoleniowych, z czego w 16 076 uczestni-
czyły kobiety, a w 10 894 mężczyźni. Średnia liczba godzin 
szkoleniowych przypadająca na pracownika wyniosła 1,72 
(kobiety: 1,66, mężczyźni: 1,82). Średnia liczba godzin szko-
leniowych dla wyższej kadry zarządzającej wyniosła 11,83, 
dla średniej kadry zarządzającej 3,77, a dla pozostałych 
1,22. 

GRI 412-2

Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników 
w zakresie polityk poszanowania praw człowieka lub 
procedur uwzględniających aspekty praw człowieka, 
które mają znaczenie dla działalności organizacji  
(w tym również procent przeszkolonych pracowników)

Liczba godzin szkoleniowych (1 godzina = 60 min.) 
poświęconych na szkolenia z zakresu polityk praw 
człowieka lub procedur uwzględniających aspekty 
praw człowieka, istotnych dla prowadzonej działalności

1,5

Liczba pracowników, którzy zostali przeszkoleni 
w zakresie polityk praw człowieka lub procedur 
uwzględniających aspekty praw człowieka, istotnych 
dla prowadzonej działalności

151

Łączna liczba pracowników (ze wskaźnika 102-8) 15 677

Odsetek pracowników, którzy zostali przeszkoleni 
w zakresie polityk praw człowieka lub procedur 
uwzględniających aspekty praw człowieka, istotnych 
dla prowadzonej działalności

1%

Pracownicy wzięli udział w webinarze: „Przeciwdziałanie 
mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy (przesłanki, 
roszczenia, rozwiązywanie konfliktów)”.
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Biblioteka

Od września 2020 w Grupie Eurocash działa biblioteka 
on-line. Jej powstanie związane jest ze zmianą trybu 
pracy części zatrudnionych – wiele osób pracuje zdalnie 
i ma utrudniony dostęp do biblioteki stacjonarnej. Od 2021 
roku mogą z niej korzystać wszyscy pracownicy spółki 
Eurocash S.A. oraz spółek powiązanych.
Biblioteka on-line jest dostępna w dowolnym miejscu 
i czasie, a w księgozbiorze oprócz e-booków znajdują się 
również audiobooki.

Czytelnicy biblioteki 
stacjonarnej w roku 2021 
z podziałem na płeć

27%
Mężczyźni

73%
Kobiety

  Wypożyczone z biblioteki stacjonarnej
  Wypożyczone z biblioteki on-line

Wypożyczenia (porównanie rok do roku)

0 200 400 600 800 1 000 1 200

366

852
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228

2021

2020 1 080

1 003
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Programy dla studentów, absolwentów 
i uczących się

Program Management Trainee

Program menadżerski Management Trainee ma na celu 
pozyskanie młodych osób, które będą przygotowywane 
do pełnienia funkcji kierowniczych w Grupie Eurocash. 
Poprzez liczne rotacje między działami i jednostkami biz-
nesowymi zostają oni wyposażeni w szeroką wiedzę bizne-
sową oraz organizacyjną. 
Program ma wykształcić w uczestnikach także umiejętno-
ści przywódcze, tak aby w przyszłości mogli oni prowadzić 
strategiczne dla firmy projekty czy zarządzać jednostkami 
biznesowymi.

Uczestnicy programu mają okazję rozwijać się w kilku 
różnych działach (dwa półroczne staże, a następnie różne 
funkcje obejmowane w ramach wewnętrznych rotacji), 
dzięki czemu mogą czerpać wiedzę od doświadczonych 
praktyków i menadżerów. Mogą oni przekonać się, jak 
funkcjonuje dział operacyjny wybranej jednostki bizne-
sowej, oraz zobaczyć, jakie potrzeby mają różne grupy 
interesariuszy. Oprócz tego biorą udział w tworzeniu, reali-
zacji bądź koordynacji projektu w centrali Grupy Eurocash 
lub działach jednostek biznesowych w ramach drugiego 
stażu. 

Uczestnik Management Trainee po wdrożeniu oraz odby-
ciu dwóch półrocznych staży jest wyposażony w wiedzę 
biznesową oraz gotowy na podejmowanie nowych, coraz 
trudniejszych wyzwań.

Wielu pracowników działów i jednostek Grupy jest zaan-
gażowanych w rozwój uczestników tego programu, 
poczynając od Działu Personalnego, który przeprowadza 
kilkuetapowy proces rekrutacji, aby wybrać kandydatów 
o odpowiednich kompetencjach i umiejętnościach, a na 
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kadrze zarządzającej różnych działów, która przeprowa-
dza szkolenia wdrożeniowe, kończąc. Dużo wysiłku wkła-
dają także przełożeni, którzy delegują zadania i opiekują 
się rozwojem uczestników programu na ich stażach. 

Przewidziany jest także dla nich program mentoringowy, 
podczas którego wykwalifikowani dyrektorzy i menadże-
rowie pomagają im obrać jak najlepszy kierunek rozwoju 
i dzielą się swoim doświadczeniem.
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Program Ambasadorski

Grupa Eurocash stworzyła Program Ambasadorski, 
który daje możliwość rozwoju oraz zdobycia pierwszego 
doświadczenia studentom, nie angażując ich w pełnym 
wymiarze czasowym. Natomiast organizacja zyskuje 
reprezentantów Grupy Eurocash w środowisku studenc-
kim. Program Ambasadorski został dopasowany do obec-
nych realiów i był realizowany w formule on-line. 

Grupa Eurocash regularnie współpracuje z polskimi 
uczelniami i realizuje Program Ambasadorski. W roku 
akademickim 2020/2021 Grupę reprezentowało 6 studen-
tów-ambasadorów (4 kobiety i 2 mężczyzn). W Warszawie 
ambasadorzy to studenci, którzy działają w Szkole 
Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. 
Z kolei w Poznaniu Grupę reprezentują studenci na 
Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza. Ambasadorzy Grupy są obecni także 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wybrani 
studenci wspierają Grupę w eventach przeprowadza-
nych na uczelniach, m.in. takich jak „Wykłady Otwarte 
z Praktykiem”, oraz wydarzeniach organizowanych przez 
same uczelnie. Ambasadorzy pomagają również nawią-
zać współpracę z organizacjami studenckimi danych 
uczelni, a także kołami naukowymi.

W czasie przejścia na nauczanie zdalne wspierają rów-
nież Grupę w działaniach prowadzonych on-line, m.in. 
w Targach Pracy.

Dzięki współpracy ze studentami Programu 
Ambasadorskiego Grupa Eurocash zaistniała szerzej 
w świadomości studentów, pokazując podczas szeregu 
inicjatyw na uczelniach możliwości rozwoju w Grupie, 
m.in. przez Program Praktyk Letnich czy też Program 
Menadżerski. 
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Program Praktyk Letnich

Program Praktyk Letnich jest coroczną inicjatywną skiero-
waną do studentów od I do V roku studiów dziennych. 

Celem programu jest przybliżenie młodym i ambitnym 
studentom tego, jak wygląda praca w branży FMCG. 
Staramy się także wyjść naprzeciw oczekiwaniom mło-
dych osób i pomóc im zrobić pierwszy krok w ich karierze 
zawodowej. W 2021 roku w ramach programu dołączyło 
do nas 17 osób, które przez dwa miesiące (lipiec i sierpień), 
aktywnie uczestniczyły w życiu firmy. Każdy z prakty-
kantów ma przydzielonego opiekuna praktyk, który nie 
tylko czuwa nad realizacją programu, ale też przydziela 
ambitne i rozwojowe zadania.

W ramach Programu Praktyk Letnich uczestnicy na 
koniec projektu oceniali, w jakim stopniu zdobyli nowe 

umiejętności i doświadczenia. W roku 2021 otrzymaliśmy 
ocenę 4,41 (w 5-stopniowej skali). 

Praktykanci podczas 2 miesięcy programu realizują zada-
nia zlecone przez opiekunów oraz biorą udział w projekcie 
zespołowym Eurocash Trainee Challenge. Projekt ten jest 
prowadzony pod okiem mentorów (uczestników programu 
Management Trainee), a praktykanci w zespołach pracują 
nad wspólnym tematem biznesowym. W 2021 roku praco-
wali m.in. nad rozwojem aplikacji mobilnej czy też promo-
cją produktów marek własnych. Praktyki letnie były reali-
zowane w 16 różnych działach i jednostkach biznesowych.
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Ocena pracy i rozwoju kariery

GRI 404-3

Odsetek pracowników regularnie otrzymujących ocenę 
pracy i rozwoju kariery – ocena 3600

Liczba pracowników, którzy otrzymywali regularne oceny 
okresowe w podziale na płeć i kategorię pracowników 
w 2021 roku

Liczba pracowników otrzymujących regularne oceny 
okresowe – podział ze względu na płeć i kategorię 
pracowników

   Kobiety
   Mężczyźni

Wyższa kadra 
zarządzająca

Średnia kadra 
zarządzająca

Pozostali pracownicy
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   Kobiety
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Wyższa kadra 
zarządzająca

Średnia kadra 
zarządzająca

Pozostali 
pracownicy
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92%

99%

38%

Odsetek pracowników otrzymujących regularne oceny 
okresowe 18%.

11%

12%

75%
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