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 „Zaanga Ŝowanie Carrefour w zakresie odpowiedzialno ści społecznej i środowiskowej 

stanie si ę oddzielnym, pełnoprawnym kryterium, którym b ędą się kierowa ć przy 

wyborze sklepu nasi klienci”  

 

Lars Olofsson 

Prezes Grupy Carrefour  

 

 

Podstawowe fakty o Grupie Carrefour: 

 

Nr. 1  wielkiej dystrybucji w Europie 

Nr. 2  wielkiej dystrybucji na świecie 

Obecność w 31 krajach 

15 430 sklepów na całym świecie 

17, 912 mln m 2
 powierzchni sprzedaŜy 

108, 629 mld euro  obrotu brutto w 2008 r. 

Ponad 495 000 pracowników 

7. największy prywatny pracodawca na świecie 

 

Firma Carrefour jest obecna w Polsce juŜ od ponad 12 lat  Pierwszy sklep został otwarty w 

Łodzi w 1997 r. Obecnie Carrefour Polska posiada 79 hipermarketów, 223 supermarkety, 32 

sklepów franczyzowe pod szyldem Carrefour 5 minut oraz 44 stacje benzynowe połoŜone 

przy hipermarketach i supermarketach. Sieć zatrudnia w Polsce ok. 23 tys. pracowników. 

Carrefour Polska naleŜy w 100-procentach do francuskiej grupy Carrefour, która jest 

numerem 1 duŜej dystrybucji w Europie i numerem 2 na świecie. Grupa Carrefour zatrudnia 

495 tys. pracowników i ma ponad 15 tys. sklepów w 31 krajach na całym świecie. 
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Grupa Carrefour kieruje się w swojej działalności określoną wizją świata oraz szeregiem 

wartości, takich jak: odpowiedzialność, dzielenie się, współpraca, wolność, szacunek, 

uczciwość, rozwój.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialno ść  

Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych wobec klientów, 

naszego przedsiębiorstwa i jego pracowników, partnerów handlowych, zewnętrznych instytucji 

i środowiska naturalnego.  

Szacunek 

Poszanowanie pracowników, dostawców i klientów. Wysłuchanie i uwzględnienie ich 

róŜnorodności.  Rozumienie i poszanowanie odmiennych stylów  Ŝycia, zwyczajów, kultur, 

interesów obu stron - wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. 

Rozwój  

Wspieranie rozwoju nowych technologii potrzeby człowieka. Akceptowanie i inicjowanie zmian. 

Popieranie innowacji. 
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Wolno ść 

Poszanowanie wolności wyboru klienta, objawiające się róŜnorodnością koncepcji sprzedaŜy, 

produktów i marek. Informacja o ofercie powinna być obiektywna i kompletna.  Zapewnienie 

klientom swobodnego wyboru produktów po  cenach odpowiadających ich moŜliwościom 

finansowym. UmoŜliwienie skorzystania z oferty jak największej liczbie konsumentów. 

Zapewnienie wszystkim współpracownikom moŜliwości wykazywania się inicjatywą i realizacji 

pomysłów w praktyce. 

Współpraca   

Przyczynianie się do rozwoju lokalnej gospodarki w miejscu działania, tworzenie miejsc pracy, 

wspieranie edukacji i zwalczanie róŜnic w społeczeństwie, wśród których działamy – w krajach, 

miastach, dzielnicach. WdraŜanie sprawiedliwych zasad polityki handlowej przez popieranie 

promowania wspólnych wartości. Współpraca wewnątrz Grupy, niezaleŜnie od zawodu, 

stanowiska, funkcji, sieci.  

Dzielenie si ę  

Wykorzystanie naszych umiejętności oraz siły przedsiębiorstwa do tworzenia wartości, którymi 

moŜemy podzielić się z klientami, pracownikami, udziałowcami, partnerami i dostawcami. 

 

 

Misja firmy 

Misją Carrefour jest bycie wzorem nowoczesnego przedsiębiorstwa, działającego  

na rzecz ochrony zdrowia, bezpieczeństwa konsumentów i środowiska naturalnego. Firma 

realizuje swoją misję poprzez odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem,  

co przejawia się m.in. w ponoszeniu całkowitej odpowiedzialności za skutki swoich działań 

podejmowanych wobec klientów, przedsiębiorstwa i jego pracowników, partnerów handlowych, 

instytucji zewnętrznych i środowiska naturalnego w kaŜdym kraju na świecie, w którym obecna 

jest Grupa Carrefour. Firma dąŜy do funkcjonowania w taki sposób, aby dla kaŜdego 

społeczeństwa, w kaŜdym kraju, w którym prowadzi działalność, stanowić źródło wartości 

ekonomicznych, intelektualnych i społecznych.  

 

Zgodnie z realizowaną polityką zrównowaŜonego rozwoju, Carrefour stawia więc  

na harmonijny rozwój w trzech dziedzinach równocześnie: gospodarki,  

środowiska naturalnego oraz społeczeństwa. 

 



 

 5 

 

 

DąŜenie do zrównowaŜonego rozwoju przejawia się w zaangaŜowanie  

i współodpowiedzialność za Ŝycie społeczne, w pomocy i dzieleniu się z najbardziej 

potrzebującymi - polityka odpowiedzialności społecznej to prawdziwe fakty i akcje  

w codziennych działaniach Carrefour na polu społecznym, ekonomicznym  

i środowiskowym.  

 

Przejawia się to w szczególnej trosce w 5 obszarach: Ŝywienia, obywatelskiej postawy 

konsumenta, obrazu odpowiedzialnego pracodawcy, socjalnych warunki produkcji oraz walki 

za zmianami klimatycznymi. Sposób, w jaki wykonujemy nasz zawód, chcemy dać 

odpowiedź na wyzwania współczesności.    

 

Grupa Carrefour Polska jest przekonana, Ŝe zrównowaŜony rozwój stanowi zasadniczy 

czynnik wzrostu i wydajności oraz jest doskonałą okazją do ugruntowania zaufania 

konsumentów do produktów i usług sieci. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Polityka zrównowaŜonego rozwoju 
Grupy Carrefour 
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Rozdział I 

CSR społeczny 
 
 

• Program „Skrzydła z Carrefour” 
• Akcje społeczne Carrefour w 2008 roku 
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Skrzydła z Carrefour – wyrównywanie szans przez edu kacj ę 
 
 
Od 2007 roku Grupa Carrefour Polska wspiera najuboŜsze 

dzieci w kraju w ramach programu „Skrzydła z Carrefour”. 

Szacuje się, Ŝe w Polsce jest ponad 650 tys. dzieci, 

których rodziców nie stać na zakup odzieŜy, podręczników 

szkolnych czy zapewnienie najbardziej fundamentalnej 

potrzeby - wyŜywienia. Konsekwencją braków 

materialnych jest faktyczna nierówność dzieci i młodzieŜy 

w dostępie do edukacji. Z myślą o wyrównaniu szans i 

zmniejszeniu olbrzymiej przepaści dzielącej dzieci z rodzin ubogich od tych lepiej 

sytuowanych, Caritas Polska rozpoczęła realizację programu „Skrzydła".  

 

 

Współpraca Carrefour Polska z Caritas Polska 

rozpoczęła się 10 maja 2007 roku podpisaniem umowy, 

w wyniku której firma przekazała kwotę 108 500 euro na 

pomoc dla 200 uczniów szkół podstawowych z całej 

Polski. W styczniu 2008 roku Carrefour przekazał 

405 000 euro na całoroczne wsparcie 750 dzieci w 

ramach programu ‘Skrzydła”. W tym roku ju Ŝ po raz 

trzeci Carrefour Polska przyst ąpiło do realizacji 

programu obejmuj ąc opiek ą 810 dzieci z całej Polski. 

Kwota 2 mln złotych przeznaczona na pomoc 

podopiecznym  „Skrzydeł” ma wspomóc ich rozwój 

oraz pokaza ć, Ŝe ich los nie jest innym oboj ętny. 

Tegoroczna edycja programu obj ęła rekordow ą 

liczb ę dzieci, a kwota przeznaczona na jego realizacj ę umo Ŝliwi całoroczne wsparcie 

dzieci .  

 

Program „Skrzydła z Carrefour” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia. Dzieci 

korzystające z pomocy, pochodzą zazwyczaj z wielodzietnych, często dysfunkcyjnych rodzin, 

które bardzo często są w trudnej sytuacji finansowej, materialnej i nie mogą tym samym 

zapewnić swoim dzieciom optymalnych warunków do rozwoju. Przykładowo, uczniowie  
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z Bydgoszczy mieszkają w miejscowościach leŜących na terenie dawnych 

„pegeerów”,  dotkniętych znacznym bezrobociem. Z kolei rodziny podopiecznych „Skrzydeł” 

spod Wrocławia do dziś borykają się z problemami tragicznej powodzi z 1997 roku.  

 

 

Celem programu „Skrzydła” jest zniwelowanie róŜnic 

ekonomicznych i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez 

pomoc materialną i finansową. Przybiera ona postać pakietu 

„Skrzydła na co dzień” (doŜywianie w szkołach, zakup odzieŜy i 

wyprawek szkolnych) oraz pakietu „Skrzydła na przyszłość” 

(opłacanie korepetycji, dojazdu do szkoły oraz wycieczek i 

dodatkowych zajęć). Podopieczni programu otrzymują wsparcie 

przez cały rok szkolny oraz mają sfinansowany dodatkowo letni 

wypoczynek.  

 

W 2008 roku w realizację programu „Skrzydła” zaangaŜowani byli dyrektorzy  

75 hipermarketów Carrefour - kaŜdy z nich wraz z lokalnym koordynatorem z Caritas Polska 

opiekowało się kilkorgiem uczniów ze swojego miasta, dzięki czemu łącznie 750 dzieci 

otrzymywało przez 10 miesięcy wsparcie.  

 

W 2009 roku udział w programie biorą wszystkie hipermarkety Carrefour, które zorganizują 

pomoc dla 810 dzieci.  

Oprócz całorocznej, stałej pomocy, dyrektorzy sklepów podejmują indywidualne działania  

o zasięgu lokalnym, wybiegające poza podstawowy zakres programu „Skrzydła”. W czerwcu, 

z okazji Dnia Dziecka, dyrektorzy hipermarketów Carrefour przekazali podopiecznym 

specjalne paczki ze słodyczami i zabawkami. We wrześniu natomiast przekazują wyprawki 

szkolne dla dzieci, tak by podopieczni „Skrzydeł” mogli bez przeszkód przygotować  

się do nowego roku szkolnego. Niektóre sklepy podejmują dodatkowe inicjatywy, na przykład 

pracownicy sklepu Carrefour w Szczecinie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy dla 

poszkodowanego w wypadku samochodowym chłopca, który wymaga długiej rehabilitacji.  

Z kolei pan Włodzimierz Kostecki – dyrektor hipermarketu Carrefour w Olsztynie zaprosił 

swoich podopiecznych do sklepu na przedwakacyjne zakupy.  
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Pieniądze przekazane na program „Skrzydła z Carrefour” pochodzą  

z Międzynarodowej Fundacji Carrefour, która powstała w 2000 roku we 

Francji. Obecnie Fundacja działa w 18 krajach na całym świecie,  

w których obecna jest Grupa Carrefour. Podstawowym celem jej 

działania jest wspieranie społeczności lokalnych, niesienie pomocy 

humanitarnej oraz walka z wszelkimi przejawami wykluczenia. ZałoŜenia te Fundacja 

realizuje poprzez: przekazywanie produktów spoŜywczych, udzielanie mikrokredytów, 

działania związane z propagowaniem zdrowego odŜywiania oraz pomoc dzieciom ulicy.  

 

 

Opiekunowie i nauczyciele podopiecznych programu „Skrzydła” są zgodni, Ŝe dzięki pomocy 

dzieci stają się bardziej pewne siebie, odwaŜne w wypowiadaniu swoich opinii, śmielsze  

w kontaktach z rówieśnikami i lepiej rozwijają się.  
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 Akcje społeczne Carrefour w 2008 roku  

 

Carrefour Polska jest aktywny równieŜ w innych obszarach pomocy społecznej. Wielokrotnie 

w hipermarketach sieci mają miejsce akcje społeczne, których celem jest pomoc ludziom 

ubogim, potrzebującym, chorym.  

 

 

Zakupy z psem przewodnikiem 

 

Jako jedna z pierwszych sieci w Polsce, Carrefour umoŜliwił robienie zakupów w swoich 

sklepach osobom, które poruszają się z psami przewodnikami. Od 14 maja 2008 roku osoby 

niewidome, którym towarzyszą psy przewodnicy mogą zrobić zakupy w 350 sklepach sieci 

Carrefour na terenie całego kraju. Zgodnie z nową procedurą osoba niepełnosprawna  

ma prawo wejść na teren sklepu w towarzystwie psa przewodnika lub psa opiekuna, bez 

konieczności przedstawiania zaświadczeń potwierdzających jej inwalidztwo. Zgodnie  

z tą procedurą, wszystkie osoby niepełnosprawne, które przybyły do sklepu bez asysty 

osoby towarzyszącej, mogą liczyć na pomoc pracownika wyznaczonego przez Dział Obsługi 

Klienta w realizacji zakupów.  

 

 

Współpraca Carrefour Polska z fundacj ą CZE-NE-KA 

 

Dzięki współpracy Carrefour Polska i fundacji CZE-NE-KA, 27 

października 2008 r. grupa niepełnosprawnej młodzieŜy uczyła się 

w sklepie Carrefour na Bemowie w Warszawie robić zakupy w 

towarzystwie psów-opiekunów. Samodzielne zakupy są jednym z 

elementów terapii dla podopiecznych fundacji.  

  

Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 z pomocą trzech specjalnie przeszkolonych 

psów miało za zadanie samodzielnie kupić produkty wskazane przez ich opiekunów. 

Obecność psów daje młodym podopiecznym fundacji CZE-NE-KA poczucie bezpieczeństwa 

w nowym, nieznanym im otoczeniu. Takie zakupy stanowią jeden  

z elementów zajęć, słuŜących przystosowaniu młodych ludzi do samodzielnego 

funkcjonowania w dorosłym Ŝyciu. Podobna akcja zostanie ponownie przeprowadzona  

w grudniu.  
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Akcja „Miejsce przyjazne psom asystuj ącym”  

Carrefour Polska wspiera równieŜ akcję „Miejsce Przyjazne psom 

asystującym” prowadzoną przez fundację - juŜ od maja 2008 r. 

osoby niepełnosprawne mogą bez przeszkód robić zakupy w 

towarzystwie psa przewodnika w 350 sklepach sieci na terenie 

całego kraju. Dodatkowo wszystkie sklepy są oznakowane 

specjalną naklejką, oznaczającą, Ŝe pracujące psy są w nich mile 

widziane, a pracownicy zostali przeszkoli w zakresie pomocy 

osobom niepełnosprawnym.  

 

 

Środowisko osób głuchych 

Firma wspiera takŜe oddziały Polskiego Związku Głuchych w zakresie 

organizacji imprez dla jego podopiecznych, jest m.in. sponsorem 

Festiwalu Twórczości Niepełnosprawnych organizowany przez 

Mazowiecki Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz  Wieczoru z 

Kulturą Głuchych – „GłuchaNoc” – Stowarzyszenia Wiosna.      

 

 

Banki śywno ści 

Carrefour Polska wspiera równieŜ działanie Banków 

śywności, co rok angaŜując się w zbiórkę Ŝywności dla 

potrzebujących. W tym czasie na terenie sklepów 

Carrefour są rozstawiane specjalnie oznakowane 

kosze, do których wolontariusze zbierają dary. Tradycyjnie najbardziej potrzebne są produkty 

spoŜywcze o przedłuŜonej trwałości: olej, cukier, ryŜ, makarony, płatki śniadaniowe, odŜywki 

dla dzieci, dŜemy, soki oraz konserwy. Zebrana Ŝywność jest następnie przekazywana przez 

Banki śywności do lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się doŜywianiem dzieci.  

 

W 2008 roku klienci sklepów Carrefour okazali wielkie serce – w trakcie ogólnopolskiej 

zbiorki „Podziel się posiłkiem” w dniach 26-27 września przekazali na rzecz Banków 

śywności rekordową ilość prawie 36 ton produktów, co stanowi prawie 10% wszystkich  
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zebranych darów. Spośród wszystkich sieci handlowych, które brały udział 

w akcji, to właśnie w Carrefour Polska zebrano największą ilość artykułów spoŜywczych. 

Dary te zostaną przekazane na doŜywianie najbardziej potrzebujących dzieci.  

ZaangaŜowanie Carrefour w Polsce w pomoc Bankom śywności wpisuje się w szerszą 

politykę społecznej odpowiedzialności całej Grupy Carrefour. Dla przykładu, sieć Carrefour 

we Francji od 1996 roku jest członkiem Federacji Banków śywności. Dary ofiarowane przez 

sklepy Carrefour stanowią obecnie aŜ 38% wszystkich darów przekazanych przez firmy 

naleŜące do wielkiej dystrybucji. Ponadto, firma Carrefour Francja wspiera zakup 

samochodów-chłodni dla lokalnych Banków śywności, dzięki czemu mogą one bezpiecznie 

transportować produkty spoŜywcze przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących.   

 

Polska Akcja Humanitarna 

W 2008 roku firma postanowiła wesprzeć wspólnie z Polską Akcją 

Humanitarną afgańskich uczniów, włączając się w akcję, której celem 

jest zbiórka pieniędzy na odbudowę szkół w zniszczonym wojną 

Afganistanie. „Akcja Edukacja” to nowy program pomocy PAH, w 

ramach którego klienci 56 wybranych hipermarketów sieci mogli kupić 

ponad 4000 specjalnych ołówków. Zebrane pieniądze mają umoŜliwić 

sfinansowanie budowy placówek szkolnych w Afganistanie, tak by mali uczniowie mieli 

moŜliwość kształcenia się i rozwoju.  

 

1% podatku na organizacje po Ŝytku publicznego w hipermarketach Carrefour  

W marcu 2009 r. w sklepach sieci Carrefour odbyła się akcja informacyjno – edukacyjna, 

zachęcająca Klientów do przekazywania 1% podatku na wybrane organizacje poŜytku 

publicznego, m.in.: Stowarzyszenie Tęcza, PAH, SOS Wioski Dziecięce. Od połowy marca 

do końca kwietnia na terenie sklepów Carrefour wolontariusze rozdawali m.in.: ulotki 

informacyjne, płyty z programem do rozliczeń PIT oraz zachęcali klientów  

do pomocy potrzebującym. 

Celem przedsięwzięcia było uświadomienie Klientom jak waŜne jest wzajemne wsparcie oraz 

wraŜliwość społeczna. Przez kolejne tygodnie Klienci Carrefour mieli moŜliwość dokładnego 

zapoznania się działalnością trzech organizacji, a następnie zdecydowania, której z nich 

chcieliby przekazać 1% swojego podatku.  
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Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewido mych i 

Słabowidz ących „T ęcza”  działa juŜ od 15 lat, prowadząc w Warszawie trzy placówki dla 

niewidomych dzieci, młodzieŜy i dorosłych, gdzie kompleksową, specjalistyczną pomocą 

objętych jest ok. 250 osób. Stowarzyszenie edukuje rodziny dzieci, organizuje szkolenia oraz 

wakacyjne turnusy dla rodzin podopiecznych. Akcja promocyjna na rzecz stowarzyszenia 

została przeprowadzona we wszystkich warszawskich sklepach Carrefour w dniach od 16 do 

22 marca. 

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dzieci ęce, niosące pomoc osieroconym i opuszczonym 

dzieciom, prowadzi cztery wioski dziecięce w Polsce. Działanie organizacji skupia  

się nie tylko na zapewnieniu dzieciom mieszkania czy wyŜywienia, ale takŜe warunków  

do rozwoju w poczuciu miłości i bezpieczeństwa. Koncepcja Wiosek Dziecięcych SOS 

zakłada konieczność zapewnienia osieroconemu dziecku troskliwej opieki ze strony rodziców 

zastępczych i nierozdzielania rodzeństwa. Dzieci mieszkają w jednym z domków na terenie 

Wioski SOS wraz z zastępczymi rodzicami i rodzeństwem. W dniach od 23 do 29 marca 

została  przeprowadzona akcja, mająca na celu popularyzację działań stowarzyszenia SOS 

Wioski Dziecięce  we wszystkich 79 hipermarketach sieci. 

 

Polska Akcja Humanitarna  niesie pomoc ludziom w sytuacjach kryzysowych, tak by jak 

najszybciej mogli odzyskać samodzielność i przejąć odpowiedzialność za własną przyszłość. 

Równocześnie PAH stara się kształtować wśród polskiego społeczeństwa postawy 

humanitarne i budować nowoczesną kulturę pomocy. Zasadą działania PAH jest udzielanie 

pomocy bez względu na narodowość, rasę, religię czy stronę konfliktu. Carrefour Polska 

współpracuje z PAH od wielu juŜ lat. W tym roku wspomaga program „Pajacyk”, wcześniej 

włączyło się w „Akcję Edukacja”. Promocja oddawania 1% podatku dla Polskiej Akcji 

Humanitarnej odbywa się w Carrefour w dniach 30 marca do 5 kwietnia.  
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„Rowerem bezpiecznie do celu” z Carrefour  

Carrefour Polska przyłączył się w 2009 do akcji Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej 

Policji „Rowerem bezpiecznie do celu”, która ma na celu popularyzację wśród rowerzystów 

zasad bezpiecznego poruszania się na drogach. Akcja we wszystkich hipermarketach 

Carrefour ruszyła 20 kwietnia i potrwa do końca sezonu rowerowego. 

 

Akcja „Rowerem bezpiecznie do celu ” ma za zadanie rozpowszechnienie uŜytkowanie 

rowerów wyposaŜonych we wszystkie elementy niezbędne do bezpiecznej jazdy. Carrefour 

przygotował specjalną ofertę, zawierającą szereg modeli rowerów, które posiadają 

obowiązkowe wyposaŜenie, określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia tj.: światło  

z przodu barwy białej lub Ŝółtej oraz światło z tyłu barwy czerwonej (moŜe być migające). 

Aby rower był bezpieczny niezbędne są takŜe sprawnie działające hamulce (co najmniej 

jeden), czerwone świtało odblaskowe umieszczone z tylu w kształcie innym niŜ trójkąt  

i oczywiście dzwonek. O sposobie właściwego wyposaŜenia i oznakowania rowerów będą 

klientom przypominać plakaty, specjalne zawieszki na rowerach oraz komunikaty emitowane 

przez radiowęzeł.  

 

Osoby, które posiadają rowery bez wyposaŜenia 

określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, 

powinny jak najszybciej zaopatrzyć się w  obowiązujące 

akcesoria rowerowe. Bezpieczeństwo rowerzystów 

zwiększają takŜe dodatkowe elementy odblaskowe, które 

mają duŜy wpływ na widoczność rowerzysty na drodze. 

Nie zapominajmy o kasku rowerowym i ochraniaczach, 

zwłaszcza dla dzieci – mówi Marek Konkolewski z Biura 

Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. 

 

 

 

Stan techniczny roweru, a zwłaszcza wyposaŜenie w światła, ma bardzo duŜy wpływ  

na bezpieczeństwo jego uŜytkowników. W czasie złej widoczności rower bez świateł ginie 

w ciemnościach. Pamiętajmy, Ŝe rowerzysta, którego kierowca samochodu nie dostrzeŜe w 

porę, moŜe zostać potrącony. Tego typu zdarzenia kończą się tragicznie przede wszystkim 

dla uŜytkowników roweru. 
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W 2008 roku rowerzyści uczestniczyli w 5 150 wypadkach drogowych, w 

których zginęło 449 osób, a obraŜenia odniosło 4 927 osób. Wśród ofiar największą grupę 

stanowili sami rowerzyści – 433 zabitych oraz 4 494 rannych. W omawianym okresie 

rowerzyści przyczynili się do powstania 2 205 wypadków, zginęło w nich 231 osób,  2 048 

osób doznało obraŜeń ciała. Kierujący rowerem najczęściej powodują wypadki od maja do 

października, co wynika z warunków pogodowych umoŜliwiających  poruszanie się po 

drogach rowerem. Dlatego teŜ Carrefour rozpoczął akcję z wyprzedzeniem, umoŜliwiając w 

ten sposób rowerzystom zakup bezpiecznego roweru lub wyposaŜenie w światła starego w 

oświetlenie i inne elementy zwiększające jego widoczność na drodze.  

 

Współpraca z Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wpisuje się w realizowaną 

przez Carrefour strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada podejmowanie 

społecznie waŜnych inicjatyw, czy teŜ pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Sieć jest 

jedyną z nielicznych firm z branŜy wielkiej dystrybucji w Polsce, która odpowiedziała na apel 

Policji do producentów i sprzedawców rowerów i przyłączyła się do Koalicji na rzecz 

bezpieczeństwa na drogach.  
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• Kampania społeczna „Z miło ści do środowiska” 
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• Akcja „Godzina dla ziemi” 
• Energy week 
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„O ile nasze cele definiuj ą się w kryteriach handlu i ekonomii,  

o tyle nie mog ą pomija ć ciąŜącej na nas odpowiedzialno ści wobec  

społecze ństwa i środowiska naturalnego.” 

José Louis Durán, były Prezes Grupy Carrefour 

 

Grupa Carrefour Polska jest przekonana, Ŝe zrównowaŜony rozwój stanowi zasadniczy 

czynnik wzrostu i wydajności. Oprócz dostarczania klientom produktów i usług  

na najwyŜszym poziomie, firma dąŜy równieŜ do sprostania wymaganiom klientów  

w zakresie odpowiedzialnej produkcji, szacunku do środowiska naturalnego, bezpieczeństwa 

produktów spoŜywczych i przemysłowych. Grupa Carrefour jest miedzy innymi 

sygnatariuszem Globalnego Paktu Narodów Zjednoczonych, co nakłada na nią szczególne 

zobowiązania w zakresie przestrzegania i promocji zasad dotyczących praw człowieka, 

normy pracy oraz norm środowiskowych. Mimo, iŜ cele Carrefour definiują się w kategoriach 

handlu i ekonomii, nie moŜna ich oddzielić od odpowiedzialności firmy wobec społeczeństwa 

i środowiska naturalnego.  

 

Ochrona środowiska stanowi więc bardzo waŜny element biznesu odpowiedzialnego 

społecznie. Grupa Carrefour na całym świecie podejmuje szereg działań ekologicznych i pro-

społecznych, które w miarę moŜliwości przenoszone i adaptowane są do warunków 

lokalnych kaŜdego rynku, na którym powstają sklepy Grupy. 

 

Ze swej strony, Grupa Carrefour Polska opracowała specjalny program na rzecz postępu  

w zakresie ochrony środowiska, który zakłada: 

 

1. Wzmocnienie działa ń na rzecz ochrony środowiska w zakresie produktów  

i opakowa ń. 

JuŜ w 1995 roku Grupa Carrefour uruchomiła politykę dotyczącą szeroko pojętych 

opakowań wykorzystywanych do produktów marki własnej Carrefour. Polityka ta zakłada: 

redukcję wagi opakowań, recykling oraz eliminację, w procesie produkcji opakowań, 

substancji, które mogą powodować wzrost zagroŜenia środowiska naturalnego (na 

przykład redukcję zawartości metali cięŜkich). 

 

2. Wzmocnienie działa ń na rzecz ochrony środowiska w zakresie logistyki. 

Carrefour bardzo aktywnie współdziała z producentami lokalnymi, dzięki czemu skraca się 

łańcuch dostawców, a co za tym idzie negatywny wpływ transportu na środowisko zostaje  
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zminimalizowany. Dbanie o ochronę środowiska przejawia się równieŜ w 

efektywnym zarządzaniu transportem w firmie. Jednym z jej przejawów jest ciągłe 

kontrolowanie sposobu wypełniania cięŜarówek, przez co ograniczana jest ich ilość i idąca 

za tym emisja zanieczyszczeń. Carrefour wpływa równieŜ na przepływy towarowe 

pomiędzy fabrykami a magazynami, redukując liczbę pustych przejazdów. Przy wyborze 

firm logistycznych, Carrefour promuje przede wszystkim partnerów dbających o 

środowisko, spełniających normę środowiskową Euro 4 dotyczącą składowania towaru. 

Tam gdzie to jest moŜliwe, firma korzysta równieŜ z alternatywnych sposobów komunikacji, 

takich jak transport rzeczny lub kolejowy.  

 

3. Ograniczenie wpływu budowy sklepów i ich eksploa tacji na środowisko 

Ograniczenia zuŜycia gazów cieplarnianych powstających w skutek działalności człowieka 

to wyzwanie dla nas wszystkich. Grupa Carrefour działa na rzecz ograniczenia własnej 

emisji gazów oraz zachęca swoich dostawców, współpracowników i klientów do takiego 

właśnie postępowania. Innym przejawem działań proekologicznych Carrefour jest 

zmniejszanie zuŜycia prądu elektrycznego poprzez zakup zamkniętych mebli chłodniczych, 

zasłon na otwarte meble chłodnicze oraz wymianie lamp na energooszczędne,  

co przyczynia się nie tylko do ochrony środowiska, ale i do redukcji kosztów działalności 

firmy. Począwszy od roku 2004 Grupa Carrefour zmniejszyła zuŜycie energii o 8,4 % i dąŜy  

do utrzymania tendencji spadkowej w tym zakresie.  

 

 

Kampania społeczna „Z miło ści do środowiska” 

Wycofanie bezpłatnych toreb foliowych rozdawanych przy kasach 

było jednym z elementów kampanii społecznej „Z miłości do 

środowiska”, rozpoczętej 12 maja 2008 r. Partnerem ogólnopolskiej 

akcji, która trwała do końca roku 2008 było Ministerstwo 

Środowiska. Celem kampanii była edukacja ekologiczna nie tylko 

klientów sieci Carrefour, ale takŜe całego społeczeństwa. Poprzez 

tę kampanię Carrefour – m.in. eliminując ze swoich sklepów bezpłatne torby foliowe – chciał 

kształtować postawy ekologiczne społeczeństwa.  

 

Na potrzeby kampanii powstało specjalne logo i hasło „Z miłości do środowiska”. Ich autorem 

jest znany polski artysta – Andrzej Pągowski. W ramach kampanii przeprowadzone zostały  

w kilku miastach Polski – Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu - liczne happeningi, konkursy  

i imprezy, angaŜujące lokalne społeczności w działania na rzecz ekologii. Akcji towarzyszyła  
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szeroka kampania reklamowa – ogłoszenia promujące samą akcję oraz 

zachęcające do korzystania z nowych toreb na zakupy pojawiły się w telewizji, radiu, 

Internecie, jak równieŜ na billboardach oraz na plakatach i innych nośnikach reklamowych na 

terenie sklepów.  

 

 

Torby biodegradowalne 

Jednym z przełomowych wydarzeń 2008 roku było całkowite wycofanie 5 

czerwca ze wszystkich sklepów Carrefour w Polsce plastikowych 

bezpłatnych toreb kasowych. W ich miejsce Carrefour zaproponował 

klientom unikalne na polskim rynku torby biodegradowalne i 

kompostowalne oraz bogaty wybór toreb wielokrotnego uŜytku.  

 

 

Torby biodegradowalne  dostępne w sieci Carrefour: 

• są wykonane z surowców naturalnych (skrobi) i w warunkach kompostowania ulegają 

rozkładowi na wodę, dwutlenek węgla oraz resztki organiczne, czyli kompost.  

Na torbach umieszczony jest specjalny znak ekologiczny: „kompostowalne”, 

potwierdzający, Ŝe dane opakowanie ulega biodegradacji i nadaje się  

do kompostowania. 

• posiadają certyfikat DIN CERTCO, członka Niemieckiej Organizacji Standaryzacji 

DIN, jak równieŜ są zgodne z normą europejską EN 13432:2000, zharmonizowaną z 

Dyrektywą 94/62/EC, potwierdzającą przydatność torby do kompostowania.  

• Cieszą się one duŜym uznaniem w krajach Europy Zachodniej oraz są 

rekomendowane w Polsce przez Ministerstwo Środowiska i Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie. 

• Torba biodegradowalna jest bardziej wytrzymała i moŜe być kilkakrotnie 

wykorzystana; moŜna ja równieŜ zastosować jako worek na śmieci na odpadki 

organiczne. 

 

Poprzez wycofanie bezpłatnych toreb plastikowych oraz wprowadzenie odpłatnych toreb 

biodegradowalnych firma spełniła wymagania stawiane opakowaniom ekologicznym przez 

jedną z Dyrektyw Komisji Europejskiej (zmniejszenie masy opakowań, wielokrotne 

wykorzystanie, ograniczenie substancji niebezpiecznych, zdatność do recyklingu). Torba  
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biodegradowalna nie zawiera metali cięŜkich i nadaje się do wszystkich 3 

znanych metod recyklingu – moŜe być przetworzona na kompost do nawoŜenia roślin, na 

energię, na materiał wtórny. Torbę moŜna wyrzucić na przydomowy kompostownik, moŜna je 

równieŜ zakopać w przydomowych ogródkach. Nawet jeśli torba biodegradowalna trafi na 

wysypisko śmieci, ulegnie rozkładowi w czasie duŜo krótszym niŜ torba plastikowa i nie 

będzie stanowiła obciąŜenia dla środowiska. 

 

Poprzez takie działania, zgodne z europejskimi tendencjami, Carrefour chce dąŜyć  

do zmniejszenia liczby toreb trafiających do obiegu, zwiększyć świadomość ekologiczną 

wśród klientów sieci i zachęcić ich do świadomych, proekologicznych wyborów 

konsumenckich. Postępowanie firmy znajduje uznanie w oczach wielu klientów, którzy 

rozumieją potrzebę zmiany pewnych zachowań i przyzwyczajeń w polskim społeczeństwie.  

Pół roku po wprowadzenie odpłatnych toreb kasowych moŜna bez wahania powiedzieć,  

Ŝe przyczyniło się ono do zmniejszenia niekontrolowanego zuŜycia toreb - juŜ po miesiącu 

od wprowadzenia toreb, stwierdzono Ŝe ich zuŜycie w sklepach sieci spadło o prawie 80%. 

Dowodzi to, Ŝe w sytuacji gdy torby były bezpłatne, klienci brali ich więcej niŜ naprawdę 

potrzebowali.   

 

Torby wielokrotnego u Ŝytku 

Oprócz toreb biodegradowalnych i kompostowalnych, w ofercie 

handlowej Carrefour Polska nie zabrakło równieŜ szerokiego 

wachlarza toreb wielokrotnego uŜytku, wykonanych z polipropylenu 

plecionego , bawełny  i tkaniny syntetycznej . „Torbę na zawsze”,  

wykonaną z polipropylenu plecionego, klienci będą mogli bezpłatnie 

wymienić na nową po jej zniszczeniu, jednorazowy koszt zakupu 

wynosi 4,50 zł.  

 

 

Akcja „Godzina dla ziemi” 

WWF, międzynarodowa organizacja ekologiczna, w 2009 

roku juŜ po raz trzeci zorganizowała ogólnoświatową akcję 

gaszenia świateł pod hasłem „Godzina dla Ziemi”. Na całym 

świecie 28 marca o godzinie 20.30 zgasły światła w domach, 

firmach i instytucjach publicznych, a takŜe oświetlenia 

najsłynniejszych budowli jak np. opery w Sydney, Koloseum 

w Rzymu czy mostu Golden Gate w San Francisco. 
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W 79 hipermarketach sieci Carreforu wygaszona została jedna trzecia 

świateł – zgasły neonowe szyldy oraz komputery i światło w biurach, zmniejszone zostało 

takŜe oświetlenie w magazynach. Dodatkowo w hipermarketach Carrefour zredukowano 

wydajność systemu chłodniczego o 1/5 oraz systemu wentylacyjnego o 1/2. Natomiast w 

ponad 220 supermarketach Carrefour Express wyłączono całkowicie oświetlenie 

dekoracyjne. Dzięki temu łącznie zostało zaoszczędzone ok. 18 MWh energii oraz 

zredukowano emisję CO2 o ok. 66 kg.  

 

„Jesteśmy firmą wraŜliwą na problemy środowiska i sami podejmujemy liczne proekologiczne 

działania, dlatego teŜ z chęcią przyłączyliśmy się do inicjatywy WWF. Ze względu  

na bezpieczeństwo klientów nie mogliśmy całkowicie wyłączyć wszystkich świateł, jednak 

chcieliśmy choćby w sposób symboliczny, razem z naszymi klientami, pokazać, Ŝe problem 

globalnego ocieplenia nie jest nam obojętny” – powiedziała Maria Cieślikowska, dyrektor  

ds. komunikacji zewnętrznej i PR Carrefour Polska 

 

Energy week - Carrefour Polska wspólnie z Komisj ą Europejsk ą  

W dniach od 9 do 13 lutego 2009 w hipermarketach Carrefour trwał „Energy week” - akcja 

promująca w ramach Europejskiego Tygodnia ZrównowaŜonej Energii odpowiedzialne 

zuŜycie energii i wydajność energetyczną. Carrefour przyłączył się tym samym do działań 

Komisji Europejskiej na rzecz podnoszenia świadomości obywateli i promowanie wśród nich 

proekologicznych postaw.   

 

W ramach Europejskiego Tygodnia ZrównowaŜonej Energii 2009 Carrefour Polska zachęcał 

klientów do prostych gestów w codziennym Ŝyciu, które przynoszą wymierne oszczędności: 

wyłączania nieuŜywanych urządzeń elektrycznych, nie zostawiania ich w stanie czuwania 

czy wybierania urządzeń energooszczędnych klasy A. Ponadto sieć przeprowadziła 

promocję Ŝarówek energooszczędnych marki własnej Carrefour. 

Grupa Carrefour była jedyną firmą handlową w Europie, która odpowiedziała na apel Komisji 

Europejskiej - inicjatywa ta była realizowana w sklepach Carrefour w 6 europejskich krajach: 

we Francji, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Grecji. Jest ona jednym z przejawów 

proekologicznej postawy Grupy – sieć juŜ zobowiązała się do systematycznego obniŜania 

zuŜycia energii – od roku 2004 zuŜycie to spadło o 9,2 %, natomiast do roku 2020 redukcja 

ma wynieść 20%.   

 

Carrefour Polska jako firma odpowiedzialna społecznie i wraŜliwa na problemy środowiska 

podjęła równieŜ szereg konkretnych zobowiązań.  
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Do końca grudnia 2009 w sklepach Carrefour zostanie wdroŜony system zarządzania 

energią, mierzący i optymalizujący zuŜycie prądu. W tym roku firma zamierza równieŜ 

wyposaŜyć niektóre sklepy w nowoczesne meble chłodniczych, co pozwoli na znaczące 

zmniejszenie zuŜycia energii elektrycznej.   

 

III Europejski Tydzień ZrównowaŜonej Energii (EUSEW) jest corocznym wydarzeniem 

organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej, 

instytucje europejskie, podmioty z sektora energetycznego oraz prywatne przedsiębiorstwa.  

W jego trakcie odbędzie się ponad 135 konferencji, seminariów oraz wystaw poświęconych 

m.in. nowoczesnym metodom zarządzania energią i pozyskiwania energii odnawialnej oraz 

proekologicznym rozwiązaniom energetycznym.   

 

Akcja „Dzie ń Ziemi z Carrefour” 

Z okazji Dnia Ziemi Carrefour Polska wraz z uczniami szkół podstawowych organizuje akcję 

sadzenia drzew. Zgodnie z hasłem tegorocznej edycji wydarzenia „Z energią chrońmy 

klimat”, firma promuje proekologiczne postawy oraz uczy młodych ludzi odpowiedzialności za 

otaczający nas świat. 

 

W tym roku dzieci ze szkół podstawowych oraz pracownicy Carrefour, w ramach akcji  

„Z miłości do środowiska” i dzięki uprzejmości Lasów Państwowych, posadzą sadzonki 

sosny, dębu i buku w trzech miastach Polski: Gdańsku, Białymstoku oraz Mińsku 

Mazowieckim. Pracownicy sieci, wraz z uczniami i pod czujnym okiem leśniczych posadzą 

ponad 3000 sadzonek drzew. Dodatkowo uczniowie wezmą udział w wycieczce edukacyjnej  

po lesie i pogadance o przyrodzie z leśniczym, a Dzień Ziemi z Carrefour zakończy wspólne 

ognisko. Celem wspólnej akcji Carrefour z Lasami Państwowymi jest nie tylko dobra zabawa, 

ale takŜe promocja waŜnych postaw społecznych – dzieci uczą się od dorosłych 

odpowiedzialnych, ekologicznych postaw. Czynne zaangaŜowanie leśniczych oraz 

pracowników Carrefour w akcję zaszczepia w młodych ludziach świadomość poszanowania 

dla przyrody, dbałości o lasy i istoty czystego powietrza dla zdrowia. Zarazem uwraŜliwia ich 

na środowiskowe aspekty Ŝycia, jak i powoduje zaangaŜowanie w dbałość o środowisko 

lokalne, a przez to stają się oni przykładem dla innych. 

 

Carrefour Polska, realizując politykę odpowiedzialnego biznesu, angaŜuje się w działania 

prośrodowiskowe”, od 2006 roku wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia prowadzona była akcja 



 

 23 

„Carrefour Przyjacielem Lasu” w ramach której posadzonych zostało ponad 

11 tysięcy drzew w róŜnych miasta Polski. 

  

Las pochłania dwutlenek węgla oraz inne szkodliwe substancje, produkuje tlen, stabilizuje 

wilgotność powietrza, chroni przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłania gleby i wody, 

magazynuje wodę opadową. Stąd teŜ Carrefour, jako firma przyjazna środowisku 

naturalnemu i świadoma wpływu dwutlenku węgla na zmiany klimatyczne, troszczy się  

o zwiększenie powierzchni lasów, które będą słuŜyć przyszłym pokoleniom. 

 

 

Działania Carrefour na rzecz ochrony środowiska w minionych latach  
    

„Carrefour przyjacielem lasu” 2006 

Z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony 

Środowiska, 5 czerwca 2006, w Światowy Dzień 

Ochrony Środowiska, Fundacja Nasza Ziemia i firma 

Carrefour Polska dokonały uroczystej inauguracji 

programu „Carrefour przyjacielem lasu”, 

prowadzony w porozumieniu z przedstawicielami regionalnych nadleśnictw. W jej ramach do 

wiosny 2008 roku posadzonych zostało przy współudziale ponad 250 dzieci posadzonych 

kilka tysięcy drzew w kilkunastu miastach Polski. Celem programu jest podnoszenie 

wraŜliwości ekologicznej Polek i Polaków oraz kształtowanie szacunku wobec przyrody,  

 

 

w szczególności zwrócenie uwagi na konieczność mądrego korzystania z lasu i jego 

zasobów.  

 

Edukacyjna wycieczka do lasu 2007 

5 czerwca 2007, z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Carrefour Polska wraz z Lasami Państwowymi 

zorganizował dla ok. 300 dzieci z 10 szkół podstawowych w 

Polsce edukacyjną wycieczkę do lasu. Wyprawy do lasu odbyły 

się w następujących miastach: Bydgoszczy, Gliwicach, Legnicy, 

Łodzi, Poznaniu, Sosnowcu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i 

Warszawie. W kaŜdym z tych miast wycieczkę poprowadził przewodnik z Lasów 

Państwowych, a przejazd i poczęstunek zapewniony został uczniom przez dyrektorów 

poszczególnych sklepów Carrefour Polska.  Dzięki tej wycieczce dzieci mogły zapoznać się z 
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bogactwem leśnej fauny i flory, a takŜe pogłębić swoją wiedzę o ochronie 

lasu przed negatywnymi zmianami klimatycznymi i nieodpowiednimi sposobami usuwania 

odpadów.  

 

 
Nagroda Hermes 2008  
 
W maju 2008 roku firma Carrefour Polska została nagrodzona przez 

„Poradnik Handlowca” prestiŜową nagrodą „Hermes 2008”. Stanowi ona 

wyraz uznania specjalistów z branŜy FMCG dla zaangaŜowania i dokonań 

firmy na polu działalności społecznej i ekologicznej.  
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Rozdział III 

CSR systemowy  
• Zarządzanie kapitałem ludzkim w Carrefour 
• Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
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„Podstawow ą sił ą Carrefour Polska s ą ludzie”  

 

Grupa Carrefour Polska powstała w 1997 roku. Firma zatrudnia obecnie 23 tys. 

osób i jest jednym z najwi ększych prywatnych pracodawców na polskim rynku. 

KaŜdego roku jej szeregi zasila kilkuset  nowych praco wników. Sił ą Carrefour s ą 

ludzie, którzy s ą ambasadorami firmy w kontaktach z jej klientami. 

 

 

Rekrutacja  

Grupa Carrefour proponuje w swoich sklepach oraz w 

centrali firmy w Warszawie ponad 30 rodzajów stanowisk 

w kilkudziesięciu rodzajach zawodów. Swoją rekrutację 

Carrefour opracował według wysokich standardów 

odpowiedzialności społecznej, która wynika  

z wartości firmy. Są nimi: wolność, odpowiedzialność, 

dzielenie się, szacunek, uczciwość, współpraca i rozwój. 

Przy rekrutacji nowych pracowników firma współpracuje z 

lokalnymi urzędami pracy oraz agencjami pośrednictwa 

pracy. Carrefour daje często moŜliwość zatrudnienia osobom, którym w innym wypadku 

trudno byłoby znaleźć pracę: kobietom, osobom bez wykształcenia, z małym doświadczeniem 

zawodowym, długotrwale pozostającym bez pracy, w wieku przedemerytalnym.  

75% osób zatrudnionych w Grupie Carrefour to kobiety. Firma opracowała specjalny program 

szkoleń, które ma na celu wdroŜenie nowego pracownika do pracy w firmie i kontaktów 

z klientem. Jego nazwa -  „Rozwiń Skrzydła z Carrefour” - najlepiej odzwierciedla moŜliwości 

rozwoju zawodowego, jakie oferuje firma.  

 
StaŜe 

Carrefour Polska jest firmą szczególnie otwartą na ludzi dynamicznych młodych - średni wiek 

pracowników Carrefour to 31 lat - którzy nie boją się wyzwań i pragną zdobyć fachowe 

doświadczenie zawodowe. Jednym z lepszych sposobów na rozpoczęcie kariery zawodowej 

w Carrefour jest odbycie staŜu w firmie.  
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Większość staŜy odbywa się w centrali w Warszawie, przede wszystkim w 

działach marketingu, handlowym, prawnym, HR, finansowym, księgowości, jakości i logistyki. 

Istnieje równieŜ moŜliwość odbycia staŜu w sklepach. Nabór kandydatów na staŜystów 

prowadzony jest przez cały rok, ich liczba jest uzaleŜniona od potrzeb zgłaszanych przez 

poszczególne działy firmy.  

 

Minimalny czas trwania staŜu to 3 miesiące – w tym czasie moŜna zaznajomić staŜystów  

z zasadami funkcjonowania firmy oraz odpowiednio przygotować ich do samodzielnego 

wykonywania obowiązków. Ze staŜystami podpisywane są umowy zlecenie. StaŜe zawsze 

są płatne, jednak wysokość wynagrodzenia uzaleŜniona jest od działu, w którym ma się 

odbywać staŜ, od długości staŜu czy projektu, do którego staŜysta ma zostać przydzielony.  

 

W okresie wakacyjnym staŜe obejmują pełen wymiar godzin (40h/tydzień), natomiast  

w czasie roku akademickiego firma stara się elastycznie dopasować do dyspozycyjności 

danego staŜysty, jednak powinno to być minimum 20 godzin tygodniowo. 

 

Po odbyciu staŜu (o ile obie strony są zainteresowane i chętne) istnieje moŜliwość stałego 

zatrudnienia. Pierwsza umowa to umowa o pracę na czas próbny – 3 miesiące, następna 

podpisywana jest na czas określony, natomiast trzecia na czas nieokreślony. JeŜeli po 

okresie próbnym (bądź później) pracownik zgłosi chęć zmiany profilu/działu to taką 

wewnętrzną rotację umoŜliwiamy pracownikom, o ile docelowy dział dysponuje wakatami. 

 

Oprócz bezpośredniego rekrutowania staŜystów, firma Carrefour bierze równieŜ udział  

w znanych konkursach, wyłaniających szczególnie uzdolnionych młodych ludzi, 

zainteresowanych odbyciem staŜu w duŜej i renomowanej firmie. W 2005 roku Carrefour 

Polska w ramach projektu „500 staŜy w Europie” uczestniczył w projekcie wymiany 

studentów z całej Europy.  

 

Firma od 4 lat uczestniczy takŜe w konkursie 

organizowanym przez PricewaterhouseCoopers 

„Grasz o staŜ”. Do tej pory staŜe odbyło w Carrefour 

ponad 20-stu laureatów tego konkursu, a wielu z nich po zakończeniu staŜu znalazło 

zatrudnienie i kontynuuje swoją karierę w Carrefour Polska.  W roku 2009 firma przygotowała 

dla staŜystów 4 miejsca, m.in. w dziale HR oraz w dziale handlowym. Firma organizuje takŜe 

konkurs Hyper Challenge, który daje moŜliwość wykazania się inicjatywą i kreatywnością 

studentom i absolwentom róŜnych kierunków.  
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Ponadto firma jest otwarta na współpracę ze szkołami zawodowymi, których 

uczniowie mają moŜliwość odbycia niezbędnych praktyk zawodowych i zapoznania się z 

zasadami funkcjonowania sklepu wielkopowierzchniowego. Dla przykładu w kwietniu 2008 

roku, w ramach „Dnia Przedsiębiorczości” uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zamościu obserwowali, jak wygląda praca  

w supermarkecie Carrefour. Dzięki akcji zorganizowanej przez Fundację MłodzieŜowej 

Przedsiębiorczości ponad 200 uczniów wzięło udział w tej akcji. 

 

ZróŜnicowanie ścieŜki kariery zawodowej 

Carrefour daje moŜliwość pracy w kilkudziesięciu róŜnych zawodach, a w związku  

z wdraŜaniem nowym konceptów handlowych i usługowych, zakres specjalizacji 

pracowników i współpracowników Carrefour nieustannie wzrasta. Firma posiada bogate 

doświadczenie w zawodach tradycyjnych, takich jak piekarz czy rzeźnik, jednocześnie 

oferuje stanowiska dla specjalistów z dziedzin nowych technologii: elektroniki i hi-fi.  

Oferty pracy dotyczą równieŜ działów logistyki, IT i księgowości. Ponadto, w celu 

zapewnienia doskonałej jakości swoich produktów i usług, Carrefour Polska współpracuje ze 

specjalistami z wielu dziedzin, jak farmacja, ubezpieczenia, turystyka, finanse i Internet.  

 

Wewnętrzna ścieŜka kariery  

Grupa Carrefour Polska dba, aby jej polityka kadrowa odpowiadała 

oczekiwaniom pracowników na szczeblu zespołowym i 

indywidualnym. W Carrefour Polska duŜe znaczenie w rozwoju 

zawodowym pracowników odgrywa „promocja wewnętrzna” – jej 

specyfika polega na łączeniu rozwiniętego programu szkoleń 

oraz aktywnym wdraŜaniu ścieŜek kariery zawodowej. Obecnie aŜ 

60% kadry zarządzającej hipermarketów i supermarketów wywodzi się spośród pracowników 

niŜszego szczebla. 

W wyniku awansów wewnętrznych w Carrefour pracuje, np: Krystian Rosik, na stanowisku 

dyrektora regionalnego (w Carrefour od 1997), Katarzyna Kosel – dyrektor ds. zasobów 

ludzkich (zatrudniona od sierpnia 2000, wcześniej senior manager działu zasobów ludzkich). 

Po przejęciu sklepów Hypernova grupy Ahold Polska awansowało 12 dyrektorów 

hipermarketów.  

 

Carrefour Polska opracował specjalne programy szkoleniowe, które pomagają pracownikom 

wyłonionym z promocji wewnętrznej oraz osobom z rekrutacji zewnętrznej przygotować się 
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do objęcia stanowisk menedŜerskich i kierowniczych. Są to w szczególności 

programy: „Akademia Chopina” i „Akademia Kapitana”. 

„Akademia Chopina” jest programem przygotowawczym kandydatów do objęcia stanowiska 

dyrektora hipermarketu poprzez poznanie zadań wszystkich pracowników sklepu oraz 

szereg szkoleń zawodowych i funkcyjnych.  

„Akademia Kapitana” przygotowuje kandydatów do objęcia stanowiska menadŜera działu 

poprzez szkolenie praktyczne, w trakcie którego poznają oni wszystkie zagadnienia 

związane z zarządzaniem stoiskiem oraz wzmacniają swoje kompetencje menedŜerskie.  

Szkolenia zawodowe   

Carrefour zapewnia moŜliwość rozwoju zawodowego wszystkim pracownikom, niezaleŜnie 

od stanowiska, wykształcenia i staŜu pracy. Dzięki obecności Carrefour we wszystkich 

regionach Polski, pracownicy mają moŜliwość kontynuowania swoich karier w róŜnych 

sklepach sieci. Wszyscy pracownicy Carrefour mają realne moŜliwości uzyskiwania nowych 

umiejętności. Firma promuje przedsiębiorczość pracowników, rozwija ich umiejętności 

obsługi klienta i pomaga rozwijać ich kompetencje niezbędne przy  pracy w branŜy 

handlowej.  

W 2007 r. firma przeprowadziła 413 000 godzin szkoleń w hipermarketach, supermarketach 

oraz w centrali, w których udział wzięło kilka tysięcy pracowników.  

Poprzez udział w PO KL „Kapitał Ludzki” Carrefour Polska w 

okresie od stycznia 2009 do marca 2010 przeprowadzi 43 488 

godzin szkoleń obejmujących 1448 pracowników. Szkolenia z 

Europejskiego Funduszu Społecznego obejmują zarówno kadrę 

menedŜerską Carrefour jak i pracowników 50+ oraz osoby niepełnosprawne. Tak duŜa 

inwestycja w rozwój kompetencji personelu firmy  w obecnej sytuacji gospodarczej wynika z 

przekonania zarządu Carrefour Polska, Ŝe zwiększony poziom aktywności zawodowej 

przeszkolonych osób oraz promocja modelu edukacji przez całe Ŝycie przyczynia się do 

większej motywacji pracowników, a takŜe zwiększa wartość zawodową personelu na 

konkurencyjnym rynku.  
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Szkolenia zawodowe dotyczą zagadnień o tematyce fachowej i pozwalają 

zdobyć umiejętności niezbędne do pracy na danym stanowisku. Szkolenia funkcyjne 

natomiast poszerzają wiedzę i kompetencje w ramach pełnionej funkcji. Doskonałymi 

przykładami tego typu treningów są Warsztaty MenedŜerskie, Negocjacje czy Zarządzanie 

Czasem. Z kolei szkolenia integracyjne wprowadzają pracownika w kulturę firmy i budują 

relacje w zespole. W ramach tych szkoleń Carrefour przeprowadza m.in. sesje Polityki i 

Wartości, Team Building czy Prezentacje Firmy.  

Pakiet socjalny dla pracowników  

Jednym z kluczowych elementów polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Carrefour jest 

atrakcyjny pakiet socjalny, obejmujący następujące świadczenia: 

• Pakiet Falck VIP 

• Ubezpieczenia pracownicze AIG  

• Szczepienia przeciw grypie  

• PoŜyczki mieszkaniowe 

• Imprezy świąteczne dla pracowników  

• Paczki dla dzieci 

• Bony towarowe na święta 

• Piknik dla pracowników i ich rodzin 

• Karta Carrefour udostępniona pracownikom na specjalnych warunkach 

• Dofinansowanie do codziennych posiłków pracowników sklepów 

 

Wszyscy pracownicy Carrefour Polska objęci są pakietem ubezpieczenia NNW, który 

w przypadku śmierci pracownika lub wystąpienia u niego trwałego inwalidztwa całkowitego 

z tytułu nieszczęśliwego wypadku skutkuje wypłaceniem wielokrotności jego wynagrodzenia 

netto (24-krotną). W pakiecie tym dodatkowo za pobyt w szpitalu z tytułu NNW pracownik 

otrzyma tzw. świadczenie szpitalne za kaŜdy dzień pobytu (począwszy od 3 dnia pobytu 

nawet do 365 dnia).  

W ramach polis grupowych Carrefour RODZINA oraz Carrefour OPIEKUN pracownicy mogą 

takŜe „do ubezpieczyć” członków swojej rodziny na podobnych zasadach, jeśli chodzi 

o ryzyko nieszczęśliwego wypadku oraz inne ryzyka.  

 

Współpraca ze zwi ązkami zawodowymi i z Radami Pracowniczymi 

Odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem, wiąŜące się z poszanowaniem, 

zrozumieniem i otwartym traktowaniem pracowników zaowocowało nawiązaniem stałego 
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dialogu z organizacją związkową NSZZ Solidarność. Spośród 24 tysięcy 

pracowników Carrefour, 1,3% naleŜy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 

„Solidarność”. 

 

Wstępne porozumienie ze związkiem zostało podpisane w 2000 roku, natomiast 2 lata 

później - porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy zarządem firmy Carrefour Polska 

oraz Międzyzakładową Organizacją Związkową obejmujące swoim działaniem hipermarkety 

Carrefour. Współpraca z MOZ jest realizowana poprzez cykl spotkań kwartalnych pomiędzy 

przedstawicielami władz MOZ a Zarządem Carrefour Polska, na których poruszane są 

bieŜące sprawy i zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizacji MOZ w sklepach sieci. 

W 2005 roku, a następnie w 2007 roku porozumienie to zostało przedłuŜone na kolejne lata. 

W 2005 roku zapoczątkowano równieŜ akcję akcji „Otwarte drzwi", podczas której 

pracownicy mają moŜliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Komisji Krajowej 

„Solidarność" i Zarządu Regionu. 

 

W codziennej pracy Carrefour stosuje politykę komunikacji i dialogu na wszystkich polach 

współpracy: z klientami, pracownikami, dostawcami, społecznościami, w których firma 

funkcjonuje. Dialog ten jest moŜliwy dzięki wcielaniu w Ŝycie i promowaniu kluczowych dla 

nas wartości, którymi są: wolność, odpowiedzialność, szacunek, dzielenie się, współpraca, 

uczciwość oraz rozwój. 

 

Współpraca z Radami Pracowniczymi 

Zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu 

konsultacji, w Carrefour Polska zostały utworzone Rady Pracownicze. Jest to swoiste forum 

umoŜliwiające wymianę informacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Ze swej strony, 

Carrefour Polska informuje Radę m.in.: o działalności i sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstwa oraz przewidywanych w tym zakresie zmianach; o stanie, strukturze i 

przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie jego 

poziomu; o działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub 

podstawach zatrudnienia.  

 

Zarazem Rady Pracownicze czuwają nad przestrzeganiem praw pracowniczych, 

przyczyniają się do polepszenia komunikacji z reprezentantami pracowników, pozwalają na 

lepsze poznanie oczekiwań pracowników i przekazywanie im określonych informacji. 

Obecnie w firmie funkcjonują trzy Rady Pracownicze.  



 

 32 

 

 
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych  

Jednym z kluczowych elementów polityki HR firmy Carrefour jest projekt aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych, który wynika z filozofii odpowiedzialnego biznesu.  

Aktywizacja takich osób to jeden z priorytetów całej Grupy Carrefour, przy rozwijaniu tego 

projektu Carrefour Polska czerpał z doświadczeń, jakie Grupa Carrefour zdobyła w zakresie 

aktywizacji osób niepełnosprawnych w innych krajach, takich jak np. Francja, Hiszpania czy 

Kolumbia. Na przykład, Carrefour we Francji zatrudnia prawie 4600 osób niepełnosprawnych 

pracowników, co oznacza, Ŝe w 80% supermarketów naleŜących do grupy Carrefour pracuje 

co najmniej jedna osoba niepełnosprawna, natomiast w Carrefour Polska pracuje ponad 350 

osób niepełnosprawnych.   

 

 

Współpraca z Polskim Zwi ązkiem Głuchych 

Początek projektowi aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

dało podpisane przez Carrefour we wrześniu 2006 r. porozumienie o 

współpracy z Mazowieckim Oddziałem Polskiego Związku Głuchych. 

Poprzedzone one było okresem testowym, kiedy to na mocy wstępnego 

porozumienia między dyrektorem sklepu a PZG, osoby 

niepełnosprawne pracowały w sklepie w CH Wileńska.  

 

Na mocy porozumienia z 2006 r. PZG aktywnie uczestniczył w procesie 

rekrutacji, przekazując swoim członkom informację o moŜliwościach zatrudnienia oraz 

oferując pomoc tłumacza języka migowego.  

 

Natomiast Carrefour wprowadził wiele zmian, zmierzających do przygotowania firmy do 

przyjęcia osób niepełnosprawnych. Wiązało się to m.in. z: 

� zmianą systemu rekrutacji,  

� przygotowaniem pracowników firmy oraz klientów poprzez odpowiednią politykę 

informacyjną i opracowanie specjalnego przewodnika,  

� dostosowaniem miejsc pracy  

� opracowaniem specjalnego modułu szkoleniowego, który miał nowych pracowników 

przygotować do nowych obowiązków i do kontaktów z klientami.  
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Carrefour Wile ńska  

Pierwszym sklepem, w którym osoby niepełnosprawne znalazły zatrudnienie był Carrefour 

Wileńska w Warszawie. Pozytywne reakcje zarówno ze strony klientów, kierownictwa sklepu, 

innych współpracowników, jak i samych osób niepełnosprawnych, zachęciły sieć  

do dalszego rozwijania projektu. Aktualnie firma daje moŜliwość pracy ponad 350 osobom 

zarówno w hiper- jak i supermarketach na terenie całego kraju. O ile początkowo projekt był 

skierowany przede wszystkim do osób niedosłyszących lub niesłyszących, o tyle obecnie 

zatrudniane są równieŜ osoby niepełnosprawne z innymi schorzeniami.  

 

Zatrudnienie  

Grupa Carrefour oferuje osobom niepełnosprawnym pracę 

przede wszystkim na stanowiskach w dziale kas i w dziale 

tekstyliów. Mogą oni liczyć na pomoc i pewne udogodnienia ze 

strony kierownictwa sklepów. Na przykład w związku z 

zatrudnianiem osób niedosłyszących na stanowiskach 

kasjer/kasjerka w poszczególnych placówkach Carrefour 

zdecydowano się między innymi na zaopatrzenie danych kas 

informacją graficzną, iŜ są one obsługiwane przez osoby 

niedosłyszące. Kasjerzy niedosłyszący nie są kierowani do 

kasy peryferyjnych (papierosy/alkohol, kosmetyki), gdzie praca 

mogłaby się okazać zbyt stresująca. Ponadto w sklepach 

zatrudniani są tłumacze języka migowego, aby zapewnić pracownikowi niedosłyszącemu 

lepszą komunikację z resztą personelu. Wszyscy pracownicy niepełnosprawni Carrefour 

mają zapewniony dostęp do szerokiego wachlarza szkoleń, jakie firma zapewnia swoim 

pracownikom.  

Niepełnosprawni mają zagwarantowane takie same warunki zatrudnienia w Carrefour, jak 

pozostali pracownicy. Firma zapewnia im bardzo bogaty pakiet socjalny oraz dodatkowe 

ubezpieczenia. Pracownicy niepełnosprawni objęci są równieŜ pakietem szkoleń z EFS, 

które realizowane będą o okresie od stycznia 2009 do marca 2010. 
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Inne przykłady zaanga Ŝowania  

Miarą zaangaŜowania Grupy Carrefour w rozwijanie projektu aktywizacji osób 

niepełnosprawnych jest m.in.  

I. Współpraca z ró Ŝnymi organizacjami: 

1. POPON – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych  

2. Polski Zwi ązek Głuchych  – Oddział Mazowiecki  

3. Stowarzyszenie Wiosna , Kraków  

4. Fundacja Fuga Mundi , Lublin  

 

II. Udział w targach pracy dla niepełnosprawnych: 

1. Czerwiec 2008 - udział w Giełdzie Pracy dla Os. Niepełnosprawnych 

2. Październik 2008 - udział w Giełdzie Pracy dla Os. Niepełnosprawnych 

3. Listopad 2008 - udział w VI Praskich Targach Pracy dla Os. 

Niepełnosprawnych 

4. Listopad 2008 - udział w Ogólnopolskiej Giełdzie Pracy dla Os. 

Niepełnosprawnych 

 

III. Udział w inicjatywach na rzecz osób niepełnosp rawnych:  
 

1. podpisanie w lutym 2007 roku umowy z Polskim Stowarzyszeniem na 

Rzecz Osób z Upo śledzeniem Umysłowym Koło . Zgodnie z tym 

porozumieniem hipermarket Carrefour w Rybniku, w ramach warsztatów 

terapii zajęciowej, cyklicznie przyjmuje osoby niepełnosprawne  

intelektualnie na praktyki, które pozwalają im zdobyć pierwsze 

doświadczenie zawodowe 

2. „Głusi na Głuchych”  (org. Stowarzyszenie Wiosna) /maj2008/ – udział w 

Panelu Dyskusyjnym poświęconym środowisku osób niesłyszących 

3. „Integracja”  – konferencja /marzec2008) – prelekcja nt. aktywizacji osób 

niepełnosprawnych w Carrefour 

 

Nagrody i wyró Ŝnienia 

Za swoje zaangaŜowanie w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Carrefour został 

wyróŜniony przez środowisko osób niepełnosprawnych szeregiem nagród, m.in. : 
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� nagrodą „Wektor”  w styczniu 2007 r., przyznawaną przez 

Konfederację Pracodawców Polskich za kreowanie wizerunku solidnego pracodawcy.  

� jako pierwsza polska sieć handlowa - trzecią nagrodą w regionie Mazowsze w 

konkursie „Lodołamacze” w 2007 roku, organizowanym przez Polską Organizację 

Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). 

� tytułem Pracodawcy Miesi ąca Grudnia 2007  w konkursie „Dator Laboris – Dawca 

Pracy”. Dyplom został przyznany przez lubelską Fundację Fuga Mundi w uznaniu 

działań firmy na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 Fundacja Fuga Mundi jest pozarządową organizacją poŜytku publicznego, utworzoną 

w 1995 roku z inicjatywy osób niepełnosprawnych. Jej celem jest wyrównywanie 

szans osób niepełnosprawnych oraz osób naleŜących do grup dyskryminowanych  

i wykluczonych społecznie, a takŜe pomoc ich rodzinom. Od lutego 2007 roku 

Fundacja organizuje konkurs „Dator Laboris – Dawca Pracy”, który ma na celu 

wyróŜnianie  pracodawców działających na rzecz niepełnosprawnych  

w województwie lubelskim.  

� Złot ą Odznakę Honorow ą Polskiego Zwi ązku Głuchych  za działalność na rzecz 

aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

 

ZaangaŜowanie pracowników w programy charytatywne 
 
Program „Skrzydła” 

Pracownicy Carrefour angaŜują się w szereg działań, których celem jest pomoc osobom 

potrzebującym wsparcia oraz opieki. Jedną z aktywności, która jest realizowana poprzez 

wolontariat naszych pracowników, jest program Skrzydła, współtworzony wraz z Caritas 

Polska.  W ramach programu, Carrefour funduje w ciągu roku szkolnego 810 dzieciom z 

całej Polski stypendia, które pozwalają na zapewnienie wielu podstawowych potrzeb dzieci: 

zakup odzieŜy, obuwia, podręczników, biletów dojazdowych na dodatkowe zajęcia 

pozaszkolne. Dzięki temu dzieci stają się bardziej pewne, odwaŜne w wypowiadaniu swoich 

opinii, śmielsze w kontaktach z rówieśnikami. 

 

Oprócz całorocznej stałej pomocy, dyrektorzy sklepów oraz pracownicy zaangaŜowani w 

realizację programu podejmują indywidualne działania o zasięgu lokalnym, wybiegające 

poza podstawowy zakres programu „Skrzydła”. W czerwcu, z okazji Dnia Dziecka, dyrektorzy 

hipermarketów Carrefour oraz pracownicy spotykają się z podopiecznymi i przekazują 

uczniom specjalne paczki ze słodyczami i zabawkami. We wrześniu natomiast 

przygotowywane są wyprawki szkolne dla dzieci, tak by podopieczni Skrzydeł mogli bez 

przeszkód rozpocząć nowy rok szkolny. Coroczną tradycją są takŜe Mikołajki, kiedy 
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podopieczni programu spotykają się z pracownikami Carrefour, od których 

otrzymują prezenty.  

 
 

Inne aktywno ści pracowników Carrefour 

Pracownicy Carrefour Polska społeczną odpowiedzialność firmy uznają za nieodłączny 

element działalności, dlatego aktywnie reagują na wszelkie wydarzenia, w których niezbędne 

jest udzielenie szybkiej pomocy materialnej czy rzeczowej. Pracownicy poprzez 

zaangaŜowanie się m.in. w organizację pomocy poszkodowanym w poŜarze w Kamieniu 

Pomorskim, w pomoc osobom, które ucierpiały w wypadku autokarowym w Grenoble we 

Francji, wsparcie rodzin, które ucierpiały na skutek przejścia trąby powietrznej w okolicach 

Częstochowy czy zorganizowanie zbiórki pieniędzy, z której dochód przeznaczony został dla 

rodzin ofiar katastrofy w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej pokazują, Ŝe stali się częścią 

lokalnej społeczności, a sytuacje, które spotykają ich klientów, spotykają się z szybką 

proaktywną reakcją. 


