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Szanowni Państwo,  

 

Za Grupą Handlową Emperia kolejny rok działalności, takŜe w zakresie zaangaŜowa-

nia społecznego. JuŜ od ponad 20 lat zajmujemy się handlem detalicznym oraz dys-

trybucją artykułów spoŜywczych i kosmetyczno-chemicznych, a jednocześnie stara-

my się być wraŜliwi na otaczający nas świat. 

Współpracujemy z dziesiątkami tysięcy Kupców, dostarczamy towary do najdal-

szych zakątków Polski, a poprzez współpracujące z nami supermarkety codziennie 

oferujemy polskim Konsumentom świeŜe i najwyŜszej jakości produkty.  

KaŜdego dnia w swojej pracy pamiętamy takŜe o najwyŜszych standardach w dzia-

łalności kupieckiej. Realizując projekty mamy na uwadze nasze otoczenie, ludzi  

i środowisko naturalne.  

Z roku na rok mamy więcej powodów do dumy. Nasza obecność i aktywność na 

rzecz otaczających nas społeczności są coraz bardziej widoczne i odczuwalne. 

Chcemy, Ŝeby nadal tak było.  

ARTUR KAWA, PREZES ZARZĄDU EMPERIA HOLDING SA: 
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NASZE ZASADY 

Grupa Handlowa Emperia buduje partnerskie relacje handlowe  

ze swoimi Klientami i Kontrahentami, kierując się zasadami solidności oraz 

uczciwości kupieckiej. 

Grupa Handlowa Emperia jest szanującym kaŜdego Pracownika solidnym 

pracodawcą, z którym moŜna realizować swoje ambicje zawodowe, 

tworzyć nowe rozwiązania i osiągać satysfakcję z pracy. 

Grupa Handlowa Emperia chce być uŜyteczna społecznie, dlatego nie jest 

obojętna na wydarzenia w swoim otoczeniu i troszczy się o środowisko 

naturalne. 

PARTNERSTWO 

SOLIDNOŚĆ 

AKTYWNOŚĆ 
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INFORMACJE OGÓLNE 

Grupa Handlowa Emperia jest jedną z największych i najbardziej aktywnych grup 

handlowych w Polsce. Prowadzi handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spo-

Ŝywczych i kosmetyczno-chemicznych, zarządza nieruchomościami i prowadzi dzia-

łalność deweloperską. Emperia jest obecna na polskim rynku od 1990 roku, swoim 

zasięgiem obejmuje teren całego kraju. Zatrudnia ponad 13 tysięcy pracowników. 

Koordynatorem działalności Grupy jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościo-

wych w Warszawie spółka Emperia Holding SA.  
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Segment dystrybucyjny Emperii reprezentuje Grupa Dystrybucyjna Tradis, zajmują-

ca się dystrybucją artykułów FMCG przez magazyny cash&carry i Centra Dystrybucji 

rozlokowane w całej Polsce. Szeroki asortyment artykułów spoŜywczych 

i kosmetyczno-chemicznych, korzystne warunki handlowe, nowoczesny system in-

formatyczny i logistyczny oraz ciągła praca nad zaspokajaniem oczekiwań klientów 

czynią z niej wiodącego partnera handlowego dla ponad 50 tysięcy polskich skle-

pów.  

Grupa Dystrybucyjna Tradis skupia spółki: Tradis Sp. z o.o., Ambra Sp. z o.o., DEF 

Sp. z o.o., a takŜe działalność franczyzową. Działalność operacyjna spółek dystry-

bucyjnych została uporządkowana geograficznie bądź funkcjonalnie w ramach 

ośmiu makroregionów. Łącznie spółki dywizji dystrybucyjnej dysponują 73 oddziała-

mi w postaci centrów dystrybucji, serwisów i magazynów cash&carry o łącznej po-

wierzchni ok. 306 tys. m2.  Wspólnie z polskimi kupcami Grupa Dystrybucyjna Tra-

dis organizuje sieci franczyzowe sklepów i supermarketów o róŜnorodnych forma-

tach. Tradis jest równieŜ strategicznym partnerem spółdzielni Społem i wraz z nimi 

współorganizuje nowoczesny handel spółdzielczy w Polsce. Na koniec roku 2010 

Dywizję Dystrybucyjną Tradis tworzyło 4 141 placówek. 

W grudniu 2010 r. Grupa Handlowa Emperia – podpisała warunkową umowę in-

westycyjną z Eurocash SA. Na jej mocy, po uzyskaniu zgody UOKiK, spółki Gru-

py Dystrybucyjnej Tradis zostaną włączone do Eurocash SA. Transakcja ma być 

zrealizowana do końca czerwca 2011 roku.  

Dywizja Supermarkety – skupia sklepy zlokalizowane na osiedlach, w mini-centrach 

i galeriach handlowych. Placówki handlowe dywizji detalicznej Emperii mają od 

500 do 1400 m2 powierzchni sprzedaŜy i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymen-

towych, w tym artykuły spoŜywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty 

świeŜe: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lo-

kalne, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci. Na koniec 

roku 2010 sieci detaliczne Stokrotki liczyły 180 placówek działających pod szyldem 

Stokrotka i 8 delikatesów Delima.  

Dywizja Nieruchomości - odpowiada za nieruchomości Grupy Handlowej Emperia. 

Inwestuje wyłącznie w obiekty z obszaru supermarketów, hal cash&carry, centrów 

dystrybucyjnych i mini galerii handlowych. Dywizja zarządza nieruchomościami Em-

perii, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską. 
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Grupa Handlowa Emperia jest jedną z największych i najbardziej aktywnych 

grup handlowych w Polsce prowadzących handel detaliczny oraz dystrybucję 

artykułów spoŜywczych i kosmetyczno-chemicznych. O jej wysokiej pozycji 

rynkowej świadczą miejsca zajmowanie w najwaŜniejszych rankingach gospo-

darczych: 

• 32. pozycja na "Liście 500" dziennika Rzeczpospolita (2009 r.) 

• 26. pozycja w rankingu "Pięćsetka" tygodnika Polityka (2009 r.) 

• 35. miejsce "Listy 2000" Rzeczpospolitej (2009 r.) 

• 7. miejsce w zestawieniu najbardziej wartościowych spółek warszawskiej Gieł-

dy Papierów Wartościowych „Perły Polskiej Giełdy” wg Gazety Giełdy Parkiet 

(2009 r.) 

• 39. miejsce zestawienia "Giełdowe Spółki Roku" wg Pulsu Biznesu (2009 r.) 

• 2. miejsce w zestawieniu "TOP 50" polskiego handlu wg Detal Dzisiaj (2009 r.) 

POZYCJA RYNKOWA 

Grupa Handlowa Emperia od lat zajmuje takŜe pierwsze miejsce w rankingach 

firm Lubelszczyzny: 

• "Złota Setka" Dziennika Wschodniego - największa firma regionu, największy 

pracodawca (2009 r.) 

• "Setka" Kuriera Lubelskiego - największa firma regionu, największy pracodawca 

(2009 r.) 
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W Grupie Handlowej Emperia ściśle przestrzegamy etycznych zasad prowadzenia 

biznesu. Nasze kontakty z Pracownikami, Partnerami i Klientami cechuje rzetelność 

i uczciwość.  
 

Aby uniknąć ewentualności wystąpienia przypadków korupcji i lobbingu wdroŜyliśmy 

procedurę systematyzującą zasady postępowania pracowników z rzeczami i usługa-

mi otrzymywanymi nieodpłatnie od kontrahentów. Wszystkie upominki o wartości 

powyŜej 50 zł są rejestrowane. Prowadzimy takŜe edukację pracowników w tym 

zakresie. 
 

W spółkach Emperii obowiązują równieŜ szczegółowe zasady przyjmowania i wyda-

wania towarów otrzymanych nieodpłatnie przez partnerów biznesowych. KaŜdy taki 

produkt jest wprowadzany do ewidencji, a spółka traktuje otrzymane towary jako 

przychód dodatkowy.  

Emperia dokłada starań, aby proces rekrutacji przebiegał zgodnie z zasadami rów-

ności. Dla nas liczy się wyłącznie wiedza, doświadczenie i kompetencje niezbędne 

do wykonywania pracy na danym stanowisku.  
 

W Grupie obowiązuje specjalny tryb przyjmowania kandydatów spokrewnionych, 

spowinowaconych lub będących w konkubinacie z pracownikiem lub współpracowni-

kiem. Osoby takie mogą być zatrudniane w Grupie Handlowej Emperia, ale wyłącz-

nie na podstawie procedury, która zapewnia równe szanse rekrutacyjne dla wszyst-

kich kandydatów. 

ETYKA W DZIAŁANIU 
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W Emperii dbamy o to, aby oferta naszych sieci detalicznych była jak najpełniejsza. 

Małe placówki osiedlowe dostarczają Klientom szeroką gamę produktów pierwszej 

potrzeby. Oferta supermarketów zawiera kilkanaście tysięcy pozycji asortymento-

wych, w tym świeŜe pieczywo, owoce i warzywa. Na półkach naszych delikatesów 

moŜna znaleźć takŜe artykuły z najdalszych zakątków świata. Gwarantując rozbu-

dowaną ofertę asortymentową nie zapominamy o jakości produktów.  

Wszystkie nasze supermarkety oferują równieŜ produkty lokalne, wytwarzane  

w regionach, w których zlokalizowane są placówki sieci. W ten sposób nasze sieci, 

same zatrudniając tysiące pracowników, umoŜliwiają lokalnym producentom 

zbyt ich towarów, wspierając takŜe tworzenie nowych miejsc pracy w firmach 

dostawców.   

Uzupełnieniem tradycyjnej oferty są certyfikowane produkty organiczne, „eko”  

i „bio” wytwarzane wyłącznie z naturalnych składników. Są one odpowiednio wy-

eksponowane i oznaczone tak, by z łatwością moŜna je było odnaleźć. Dzięki temu 

nasi Klienci mogą codziennie sięgać po najzdrowsze produkty.  

JAKOŚĆ W DETALU 

Na półkach naszych supermarketów moŜna znaleźć produkty oznaczone znakiem 

Fair Trade. Kupując je mamy gwarancję, Ŝe zostały one wytworzone  w oparciu  

o partnerstwo i równość w handlu międzynarodowym. Produkty te gwarantują tak-

Ŝe, Ŝe ludzie  pracujący przy zbiorach i ich wytwarzaniu nie są wyzyskiwani i otrzy-

mują naleŜyte wynagrodzenie za pracę. 

SZEROKA OFERTA  

I  PRODUKTY 

NAJWYśSZEJ 

JAKOŚCI TO 

STANDARD  

W NASZYCH 

PLACÓWKACH   
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WYDARZENIA ROKU 2010 W DETALU 

2010 rok w segmencie detalicznym Emperii upłynął pod znakiem rozwoju organicz-

nego, nieustannej pracy nad jakością oferty oraz usprawnianiem procesów i popra-

wą efektywności zarządzania placówkami.  

WdroŜyliśmy nowoczesny system zarządzania asortymentem, który pozwala lepiej 

planować zaopatrzenie i zapasy magazynowe. To wszystko przekłada się na lepsze 

funkcjonowanie supermarketów oraz poprawę zyskowności placówek prowadzonych 

przez Franczyzobiorców. 

Nieustanna praca nad zadowoleniem naszych Klientów przyniosła efekty. Stokrotka 

jesienią  otrzymała Złoty Laur w kategorii „Krajowa sieć supermarketów”. Nagroda 

została przyznana na podstawie opinii Klientów, którzy szczególnie docenili jakość 

produktów i usług oraz profesjonalną obsługę Stokrotek. 

Pod koniec 2010 roku przeprowadziliśmy reorganizację poszczególnych segmentów 

działalności. Na jej mocy sieci franczyzowe Groszek, Milea, Lewiatan i Euro Sklep 

zostały włączone do Grupy Dystrybucyjnej Tradis, zaś ta, zgodnie z zawartą umową 

inwestycyjną, do czerwca 2011 roku połączy się z Grupą Eurocash. Jednocześnie 

Emperia skupi się na rozwoju detalu poprzez sieci  Stokrotka i Delima.  

Chcemy być liderem segmentu supermarketów w Polsce. Ten cel zamierzamy 

osiągnąć poprzez uruchamianie kolejnych placówek, ale teŜ fuzje i przejęcia.  
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JAKOŚĆ W DYSTRYBUCJI 

Dbając o najwyŜsze standardy obsługi konsekwentnie unowocześniamy systemy 

logistyczne prowadzonej działalności. Wprowadzone innowacje obejmują procesy 

przyjmowania zamówień, zarządzanie dostawami, stanami magazynowymi i trans-

portem, systemy podnoszenia efektywności centrów dystrybucyjnych i oddziałów 

oraz inwestycje we flotę samochodów i wózków. 

Rezultatem udoskonalania systemów logistycznych jest nie tylko wzrost satysfakcji 

Klientów Tradisu, ale takŜe redukcja kosztów prowadzonej przez spółkę działalno-

ści. Oszczędności finansowe związane są głównie z implementacją nowoczesnych  

i efektywnych procedur zarządzania dostawami oraz wdraŜaniem coraz bardziej 

precyzyjnych systemów pomiaru efektywności we wszystkich ogniwach łańcucha 

dostaw. 

Nasze starania o najwyŜszą jakość dystrybucji towarów FMCG w Polsce przynoszą 

poŜądane efekty. Potwierdziły to przeprowadzone w 2010 roku badania satysfakcji 

Klientów w najwaŜniejszych obszarach działania firmy.  

Ponad 80% ankietowanych pozytywnie ocenia współpracę z Tradisem. NajwyŜsze 

oceny uzyskały: poziom obsługi w hurtowniach, efektywność rozwiązywania pro-

blemów oraz dostępny asortyment. Badania wykazały, Ŝe placówki Tradisu cieszą 

się duŜą lojalnością Klientów – zdecydowana większość odwiedza je od lat, a po-

nad 33% z badanych robi zakupy wyłącznie w tych hurtowniach.  

ŚREDNI  

POZIOM REALIZACJI 

ZAMÓWIEŃ  

W SEGMENCIE 

DYSTRYBUCJI 

EMPERII 

SIĘGA 97%.  
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WYDARZENIA ROKU 2010 W DYSTRYBUCJI 

Grupa Dystrybucyjna Tradis w 2010 roku powiększyła się o kolejne spółki operator-

skie Lewiatana (Lewiatan Kujawy i Lewiatan Brda) oraz sieć drogerii Koliber. Uru-

chomiliśmy takŜe dwie nowe hale C&C — w Wieluniu i Częstochowie.  

W grudniu 2010 r. Grupa Handlowa Emperia – podpisała warunkową umowę inwe-

stycyjną z Eurocash SA. Na jej mocy do połowy 2011 roku spółki Grupy Dystrybucyj-

nej Tradis zostaną włączone do Eurocash SA. Podstawowym warunkiem realizacji 

kontraktu jest zgoda UOKiK.  

Po zakończeniu procesu integracji segmentu dystrybucji, w 2010 roku skupiliśmy się 

na rozwoju organicznym oraz optymalizacji procesów i poprawianiu standardów 

obsługi logistycznej. Celem tych działań było poszerzenie sieci dystrybucyjnej Tra-

disu tak, by przez nowoczesne centra dystrybucji i oddziały cash&carry móc sku-

tecznie docierać z ofertą do naszych klientów w całym kraju. 

MoŜliwość sprawnej obsługi ogólnopolskich podmiotów była jednym z celów przy-

świecających procesowi integracji segmentu dystrybucji Emperii. Zwieńczeniem 

tych działań było podpisanie w czerwcu 2010 r. umowy handlowej z jedną z naj-

większych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej - PKN 

Orlen. Ogromne znaczenie dla sprawnego przebiegu współpracy miał nowoczesny 

system elektronicznych zamówień, który Tradis wykorzystuje juŜ od kilku lat oraz 

doświadczenie w obsłudze serwisowej, z dowozem do klienta. Taki sposób obsługi 

stanowi obecnie 80% działalności dystrybucyjnej Emperii. 
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DąŜąc do zapewnienia pracownikom jak najwyŜszego komfortu pracy w Grupie Han-

dlowej Emperia została wdroŜona Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa, która 

ustala zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu. KaŜdy Pracownik ma moŜliwość 

zgłoszenia anonimowej skargi w sytuacji kiedy uwaŜa, Ŝe stosowany jest wobec nie-

go mobbing. Wówczas specjalnie powołana komisja rozpatruje wniosek. W razie 

potwierdzenia zarzutów firma wyciąga konsekwencje słuŜbowe w stosunku do mob-

bera.  

 

Troszcząc się o komfort pracy wszystkich osób pracujących w Grupie Handlowej Em-

peria gwarantujemy Pracownikom równe traktowanie. UmoŜliwia to system admini-

stracji wynagrodzeń, który pomaga pilnować, aby wynagrodzenia odzwierciedlały 

zakres wykonywanych obowiązków i stopień odpowiedzialności na danym stanowi-

sku.  

 

Grupa Handlowa Emperia, w ramach obowiązującej zasady równości w zatrudnianiu, 

zaktywizowała politykę zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zdecydowaną więk-

szość stanowisk dostosowaliśmy do potrzeb niepełnosprawnych, a w procesie rekru-

tacji korzystamy nie tylko z tradycyjnych moŜliwości emisji ogłoszeń, ale równieŜ 

z pomocy instytucji rynku pracy osób niepełnosprawnych. \Nasze działania przyno-

szą rezultaty. W 2010 roku Grupa Handlowa Emperia zatrudniała ponad 220 

osób niepełnosprawnych, co oznacza wzrost o 51 % w stosunku do roku 2009.  

RÓWNE SZANSE 

POLITYKA 

ANTYMOBBINGOWA 

Aleksandra Ostasz, koordynator polityki Równych Szans w Grupie Handlowej Emperia, przy plakacie pro-

mującym zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 

ZATRUDNIANIE 

OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAW- 

NYCH 

19 

 

 

Raport Odpowiedzialności Społecznej 2010 
 

Jako firma wspieramy naszych Pracowników, którzy znajdują się w szczególnie trud-

nej sytuacji Ŝyciowej. Specjalny Fundusz Świadczeń Socjalnych pozwala nam po-

magać osobom, które dotknęła powaŜna choroba, tragedia lub wypadek losowy.   

W roku 2010 zapomogi przyznane Pracownikom przez spółki Emperii umoŜliwiły 

m.in. odbudowę domów zniszczonych przez powódź i poŜar, leczenie cięŜkich cho-

rób Pracowników i ich bliskich czy zakup najbardziej potrzebnych rzeczy umoŜliwia-

jących powrót do normalnego Ŝycia. 

 

JuŜ tradycyjnie Pracownicy spółek Grupy otrzymali świąteczne talony z okazji 

Wielkanocy i BoŜego Narodzenia. W 2010 roku na tę formę pomocy przeznaczyli-

śmy niemal 6 000 000 zł.   

 

We wrześniu wsparliśmy takŜe naszych Pracowników w skompletowaniu wypra-

wek szkolnych dla ich dzieci. Razem z Emperią nowy rok szkolny rozpoczęło  

w ten sposób 866 uczniów.  

WSPARCIE 

FUNDUSZ 

SOCJALNY 

Wierzymy, Ŝe to właśnie Pracownicy, podczas wykonywania codziennych obowiąz-

ków, dostrzegają słabości organizacji, dlatego ich pomysły są dla nas bardzo cenne.  

W Grupie Handlowej Emperia od wielu lat prowadzimy wewnętrzny konkurs Prosty 

Pomysł - DuŜe Korzyści! Jego ideą jest identyfikacja obszarów wymagających popra-

wy, przede wszystkim z zakresu rozwiązań słuŜących organizacji pracy, wyników 

firmy oraz jakości obsługi Klienta.  

 

W realizowanej w 2010 roku VII juŜ edycji konkursu jury nagrodziło dwa pomysły 

dotyczące usprawnienia pracy w supermarketach Stokrotka i magazynach Tradis, 

przyznało takŜe cztery wyróŜnienia. 

KREATYWNOŚĆ 
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Dbając o jakość komunikacji wewnętrznej Grupa Handlowa Emperia stworzyła sze-

reg narzędzi pozwalających informować Pracowników o bieŜącej działalności, a jed-

nocześnie pozyskiwać informacje zwrotne. Głównym sposobem przekazywania klu-

czowych wiadomości są komunikaty e-mail oraz notatki w Intranecie i na tablicach 

ogłoszeń znajdujących się na terenie spółek Grupy. W Intranecie Pracownicy mogą 

znaleźć równieŜ praktyczne porady na temat wewnętrznych zasad i procedur, przy-

datne dane na temat spółek czy informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych, 

sportowych i społecznych.  
 

Istotne dla Pracowników treści prezentujemy dodatkowo w wydawanych raz na 

kwartał magazynach wewnętrznych. Ze względu na skalę naszej organizacji, a takŜe 

dla skuteczności przekazu kierujemy dwie róŜne gazetki do odmiennych grup doce-

lowych. Poza ogólnymi informacjami, Pracownicy mogą tam znaleźć informacje na 

temat prawa pracy, wydarzeń i zmian w Grupie, awansów i hobby, a takŜe fotorela-

cje z wyjazdów i imprez integracyjnych.  
 

Innym stosowanym narzędziem komunikacji są bezpośrednie spotkania zarządu  

z menadŜerami w przypadku szczególnie istotnych wydarzeń oraz szefów komórek  

z podległymi im pracownikami. Dodatkowo, kaŜdy nowy Pracownik przechodzi szko-

lenie adaptacyjne, w ramach którego zapoznaje się ze strukturą i działalnością fir-

my. 

W Grupie Handlowej Emperia od kilku lat działa elektroniczny i telefoniczny serwis 

pracowniczy „Zielona skrzynka” i „Zielona linia”. Są one przeznaczone dla Pracow-

ników, którzy chcą uzyskać poradę na interesujący ich temat oraz osób mających 

wątpliwości co do rozwiązań zastosowanych w miejscu pracy. Daje on moŜliwość 

zgłoszenia ewentualnych nieprawidłowości przy zachowaniu pełnej anonimowości  

i z pominięciem tradycyjnej drogi słuŜbowej. 

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 
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DąŜąc do zapewnienia coraz lepszych warunków pracy w 2010 roku przeprowadzili-

śmy kolejne juŜ badanie zaangaŜowania i satysfakcji Pracowników. Aby zagwaranto-

wać pełny obiektywizm i anonimowość wszystkim uczestnikom, badania zrealizowa-

ła zewnętrza firma Hewitt Associates. Blisko 900 osób za pomocą ankiet wyraziło 

swoją opinię o miejscu i warunkach pracy.  

Wyniki badań wskazały, które aspekty działalności firmy funkcjonują poprawnie,   

a które naleŜy usprawnić. Obecnie trwają prace nad wdroŜeniem do codziennej 

działalności wniosków płynących z ankiet.  

Poprzednie edycje badań zaowocowały m.in. zwiększeniem budŜetu na szkolenia, 

uruchomieniem ogromnego projektu szkoleniowego „Akademia MenadŜera”, wdro-

Ŝeniem kilku programów rozwojowych czy powołaniem wspierającej Pracowników 

Fundacji Emperia.  

Dział Komunikacji Wewnętrznej i Szkoleń Grupy Handlowej Emperia - realizator badań satysfakcji i zaan-
gaŜowania. 
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DruŜyny poszczególnych spółek i makroregionów Grupy Handlowej Emperia zmierzy-

ły się w zawodach w piłce noŜnej w ramach turnieju Emperia Cup 2010. W roz-

grywkach piłkarskich dzielnie rywalizowało 14 zespołów i 140 zawodników. Zacięta 

walka towarzyszyła piłkarzom do ostatniej minuty. Najlepszym zespołem okazał się 

Makroregion Północny-Zachód Tradisu. Emperia Holding — spółka koordynująca pra-

cę Grupy zajęła dziewiąte miejsce. Zwycięskiej druŜynie puchar wręczył Artur Ka-

wa, prezes zarządu. 

- Przyjechaliśmy na turniej z cichą nadzieją na zwycięstwo. Po cięŜkiej walce  

w meczu finałowym udało nam się pokonać silną reprezentację centrali Tradisu. 

Tym bardziej cieszymy się z wygranej - mówi Piotr Kuźmicz zawodnik zwycięskiej 

druŜyny. 

AKTYWNY WYPOCZYNEK 

EMPERIA CUP 

Reprezentacjom spółek i makroregionów mocno kibicowali obecni na trybunach 

Pracownicy grupy.  

Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding SA ze zwycięską druŜyną. 
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W 2010 roku grupa Pracowników Emperii stworzyła Emperia Sailing Team — załogę  

Ŝeglarską. DruŜyna wzięła juŜ udział m.in. w regatach na otwarcie i zamknięcie se-

zonu Ŝeglarskiego, zaś Emperia włączyła się w organizację imprez. W październiku 

2010 nasi reprezentanci wystartowali w regatach klasy Omega na Zalewie Zembo-

rzyckim i... od razu stanęli na podium!  

Emperia Sailing Team z kapitanem Ziemowitem Barańskim, sędzią Eugeniuszem Cechowiczem i prezesem 

Arturem Kawą. 

W Grupie Handlowej Emperia działa kilkanaście druŜyn piłkarskich, a wiele z nich 

mierzy swoje siły w rozgrywkach lokalnych lig amatorskich. Jedną z nich jest druŜy-

na pracowników Emperia Info, która w 2010 roku otrzymała specjalne wyróŜnienie 

za postawę fair play podczas Mistrzostw Lublina w Halowej Piłce NoŜnej.  

Aktywny wypoczynek był równieŜ tematem spotkania integracyjnego z okazji 20-

lecia spółki Tradis. Pracownicy z całej Polski spotkali się na pikniku nad Zalewem 

Zemborzyckim w Lublinie, by podsumować historię Tradisu i uczcić jego sukces.  

W pierwszej części spotkania Pracownicy wspólnie z zarządem obejrzeli film o hi-

storii spółki, następnie druŜyny złoŜone z przedstawicieli róŜnych oddziałów zmie-

rzyły się w zawodach sportowych z przymruŜeniem oka. Potem przyszedł czas na 

koncert, tort i sztuczne ognie. Jubileuszowa zabawa trwała niemal do świtu. 

EMPERIA  

SAILING TEAM 

Piknik Tradisu 2010. 
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W 2010 roku w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych przeszkoliliśmy ponad 

1 200 osób. Pracownicy Grupy Handlowej Emperia skorzystali ze szkoleń  podnoszą-

cych ich kwalifikacje i odbyli warsztaty m.in. z zarządzania projektami, obsługi 

programów komputerowych, czy z obszaru operacyjnego. 
 

Jednym z kluczowych programów szkoleniowych realizowanych w Emperii w 2010 

roku była Akademia MenadŜera, w której udział wzięło ponad 500 osób odpowia-

dających za pracę poszczególnych działów i komórek Grupy. KaŜdy z uczestników 

programu brał udział w cyklu trzech dwudniowych spotkań. Podczas szkoleń Pra-

cownicy poznawali m.in. zagadnienia z zakresu komunikacji, motywowania pracow-

ników i rozwijania zespołu. Program wart ponad 1 320 000 zł realizowaliśmy przy 

wsparciu funduszy unijnych.  

SZKOLENIA 

 
Renata Bronisz-CzyŜ, Dyrektor Personalny Emperia Holding S.A.: 

Skala projektu i kompleksowość poruszanych na szkoleniach zagadnień pozwoliły 

nam na wdroŜenie w Grupie Handlowej Emperia jednolitych zasad komunikacji 

oraz standardów kierowania zespołem. Liderzy projektu tak przygotowali zakres 

tematyczny szkoleń, by w maksymalnym stopniu wpłynęły one na rozwój kompe-

tencji uczestników i przełoŜyły się na ich codzienną pracę. 

Cykl szkoleń Akademia MenadŜera był współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. To pierwszy tego typu projekt w Emperii, bardzo pozytyw-

nie przyjęty przez Pracowników. Dopisywała zarówno frekwencja, jak i aktywność 

uczestników.  

Uczestnicy Akademii MenadŜera podczas jednego z modułów szkolenia. 
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Troszcząc się o zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy oprócz standardowych 

szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŜarowej 

Grupa Handlowa Emperia prowadzi cykliczne kontrole stanu bezpieczeństwa obiek-

tów GHE w całej Polsce, a takŜe na bieŜąco ocenia stopień ryzyka zawodowego na 

danym stanowisku i wdraŜa działania profilaktyczne. 

Pracownicy działu BHP stale podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności 

zawodowe. Dbają takŜe o wymianę doświadczeń ze specjalistami ze swej branŜy. 

Jesienią 2010 roku dział BHP Emperii wraz z Państwową Inspekcją Pracy zorganizo-

wali seminarium dla słuŜb BHP ze wszystkich zakładów pracy z Lubelszczyzny. 

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele największych firm województwa. 

Podobnie jak w latach poprzednich sieć Stokrotka realizowała program comiesięcz-

nych szkoleń dla pracowników supermarketów w całej Polsce na temat najnowszych 

rozwiązań oraz standardów sieci. Celem programu było podniesienie kwalifikacji 

Pracowników, zwiększenie komfortu pracy i zadowolenia Klientów.  

Współorganizowane przez Emperię seminarium dla słuŜb BHP. 
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Od 2009 roku Grupa Handlowa Emperia realizuje program wolontariatu pracow-

niczego „PomóŜ z Emperią”. Jego celem jest wsparcie finansowe projektów 

społecznych zgłaszanych przez Pracowników. W 2010 roku odbyła się juŜ druga 

edycja akcji.  Dofinansowaliśmy w niej pięć projektów.  

 

Remont szkoły w gminie Wilków 

W wyniku majowych i czerwcowych powodzi w prawie 90% została zalana gmina 

Wilków na Lubelszczyźnie. Straty były ogromne, a mieszkańcy zniszczonych tere-

nów przez wiele miesięcy nie mogli wrócić do swoich domów. I tak zrodził się po-

mysł akcji zgłoszonej do konkursu „PomóŜ z Emperią”. Dziesięciu Pracowników 

Grupy, głównie ze spółki Stokrotka, postanowiło pomóc w odnowieniu szkoły  

w miejscowości Zagłoba. W sierpniowy weekend, od piątku do niedzieli, pracowni-

cy malowali szkolne ściany i pomagali w umeblowaniu sal lekcyjnych. Niezbędne 

środki otrzymali z Emperii.  

- Nie mogliśmy bezczynie obserwować doniesień płynących z mediów o wciąŜ rosną-

cych potrzebach w gminie Wilków. Wspólnie z kolegami postanowiliśmy pomóc. 

Emperia wsparła nas finansowo i dzięki temu mogliśmy razem pomóc w remoncie 

szkoły - mówi Paweł Kawalec, pomysłodawca projektu. 

WOLONTARIAT PRACOWNICZY 
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Zakończenie Wakacji 2010 

Dzięki trzem Pracownicom Stokrotki i wsparciu Grupy Handlowej Emperia, niepeł-

nosprawne dzieci z Koła Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Niepełnosprawnej TPD z Wał-

cza poŜegnały wakacje na wesoło, na specjalnym spotkaniu integracyjnym, połą-

czonym z zajęciami hipoterapii i festynem rycerskim. Po jeździe konnej dzieci po-

znały proces powstawania jednej z najsłynniejszych potraw kuchni średniowiecznej 

– podpłomyków i skosztowały gotowych produktów. Były takŜe tańce, pokaz broni 

rycerskiej, mierzenie rycerskiej kolczatki i warsztaty strzelania z łuku do kapusty.  

Takie atrakcje zdecydowanie ułatwiły podopiecznym Koła Pomocy Dzieciom i Mło-

dzieŜy Niepełnosprawnej TPD z Wałcza powrót do szkoły po wakacjach. 

Remont harcówki ZHP 

Lubelscy harcerze w ramach projektu „PomóŜ z Emperią” pozyskali wsparcie umoŜ-

liwiające przeprowadzenie remontu harcówki, w której w przyszłości ma powstać 

świetlica dla dzieci z jednej z najuboŜszych dzielnic Lublina.  Dzięki środkom prze-

kazanym przez Grupę Handlową Emperia harcerze uporządkowali pomieszczenie, 

wyrównali i pomalowali ściany i połoŜyli nową wykładzinę. W nowych, komforto-

wych warunkach zbiórki są jeszcze bardziej przyjemne i efektywne.  
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Kręgle z Emperią 
 

W październiku 2010 w kręgielni klubu TKKF "Dębinki" w Gdańsku w ramach akcji 

"PomóŜ z Emperią" odbył się turniej kręglarski. W imprezie wzięli udział wychowan-

kowie z trzech Rodzinnych Domów Dziecka, w sumie 21 osób w wieku 8 do 16 lat.  

 

Spotkanie rozpoczęło szkolenie teoretyczne przeprowadzone przez trenera Kręglar-

skiej Kadry Polski Juniorów, a  zawodowo Pracownika Spółki Detal Koncept z Grupy 

Handlowej Emperia. Potem przyszedł czas na zajęcia praktyczne i zaciętą walkę w 

ramach trzech siedmioosobowych druŜyn. Zespoły rozegrały pojedynki między sobą 

w systemie "kaŜdy z kaŜdym" - mecz i rewanŜ dwukrotnie. Równocześnie prowadzo-

na była punktacja indywidualna, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.  

 

Po zakończeniu rywalizacji na wszystkich czekała pyszna, gorąca pizza i napoje, 

które pozwoliły chwilę odpocząć i zregenerować siły po sportowych zmaganiach.  

 

Na zakończenie zawodów wychowankowie Rodzinnych Domów Dziecka z Gdańska 

dostali pamiątkowe dyplomy oraz paczki pełne słodyczy i gadŜetów, natomiast zwy-

cięzcy w kategorii dziewcząt i chłopców dodatkowo otrzymali  puchary. KaŜdy  

z uczestników na pamiątkę spotkania zabrał do domu takŜe prawdziwy kręgiel.  
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Ze Stokrotką w Kazimierzu 

W sierpniu, w ramach akcji „PomóŜ z Emperią”, Pracownicy Stokrotki z Lubartowa 

oraz Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom "Niech się serce obudzi" zabrali  54 niepeł-

nosprawnych dzieci z Lubelszczyzny na wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Dzieci 

wzięły udział w rejsie statkiem po Wiśle, a następnie na bryczce objechały mia-

steczko i jego okolice. DuŜą radość sprawił im równieŜ wspólny obiad w jednej  

z kazimierskich restauracji.  

 

Po południu wszyscy uczestnicy wyprawy odbyli spacer brzegiem Wisły, zwiedzili 

Rynek Kazimierski i miło spędzili czas na placu zabaw. W ten sposób integrowały się 

nie tylko dzieci, ale teŜ ich rodzice, którzy towarzyszyli maluchom w wycieczce. 

Dorośli mieli szansę na spotkanie, wymianę doświadczeń w opiece nad dziećmi oraz 

rozmowę o rozwiązywaniu codziennych problemów, dzieci zajęły się głównie ak-

tywnym wypoczynkiem. Nad właściwą realizacją projektu, poza rodzicami i organi-

zatorami wyjazdu czuwało 5 wolontariuszy ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, 

którzy wspierali wyjątkowych uczestników imprezy w wypoczynku i zabawie.  

 

- W taki sposób wszyscy wspólnie pokazaliśmy, Ŝe nie jesteśmy obojętni na ludzkie 

nieszczęście i wspólnie moŜemy realizować wiele wspaniałych przedsięwzięć. Akcje 

takie jak ta uczą wraŜliwości na drugiego człowieka, który potrzebuje nas bardziej 

niŜ moŜemy to sobie wyobrazić — mówi Danuta Bogusz, organizator wyjazdu, za-

stępca kierownika sklepu Stokrotka w Lubartowie.  
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Fundacja Emperia powstała w 2010 roku. Prowadzi działania na rzecz Pracowników 

i ich najbliŜszych, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach Ŝyciowych. Promu-

je takŜe krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy. 

 

Konto Fundacji jest  zasilane: 

• ze środków przekazywanych przez spółki Grupy Handlowej Emperia 

• z odpisów 1% podatku (Fundacja posiada status OPP) 

• z dobrowolnych wpłat 

Z  pomocy Fundacji mogą skorzystać Pracownicy i ich najbliŜsi - dzieci i współmał-

Ŝonkowie, a takŜe byli pracownicy, których umowa z firmą wygasła na skutek przej-

ścia na emeryturę lub rentę. Fundacja wspiera równieŜ rozwój dzieci i młodzieŜy. 

  

W 2010 roku do Fundacji Emperia wpłynęło 16 wniosków indywidualnych.  

11 wniosków zakwalifikowało się do pomocy i uzyskało dofinansowanie. Benefi-

cjentami pierwszych działań Fundacji byli pracownicy spółek Stokrotka i Tradis.  

 

Fundacja dofinansowała przede wszystkim zakup leków i opatrunków oraz wizyt  

u lekarzy specjalistów. Pomocy udzieliliśmy takŜe w sytuacji klęski Ŝywiołowej 

przekazując pracownikom poszkodowanym wskutek powodzi rzeczy codziennego 

uŜytku i wyprawki szkolne. Synowi jednej z pracownic Fundacja sfinansowała takŜe 

zakup maszyny umoŜliwiającej pisanie w alfabecie Braille’a.   

FUNDACJA EMPERIA 
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Działania Fundacji w 2010 r. w opinii jej wybranych beneficjentów: 

Zakupienie przez Fundację maszyny brailowskiej stanowi dla mnie bardzo duŜą 

pomoc. Nic nie zastąpi wielkiej radości Kacperka z otrzymanego prezentu. Dodat-

kową frajdę stanowi  fakt, Ŝe maszyna jest zupełnie nowa  i  jak się sam wyraził, 

„teraz  moŜe juŜ zostać ,,kujonem”.   

Dorota Kuc, Asystent ds. Obsługi 

Dzięki Ŝyczliwości Fundacji wiem, Ŝe moŜna liczyć na pomoc innych osób. Jest to 

dla mnie niezwykle miły gest. To zrozumienie pomoŜe mi przezwycięŜyć trudności 

związane z chorobą oraz dalszym powrotem do zdrowia.  

Marta Cyranowska, Sprzedawca-Kasjer  

 

Fundacja Emperia interesuje się problemami innych osób - potwierdzeniem jest 

wsparcie finansowe udzielone przez Fundację pracownicy Stokrotka Włodawa. 

Przekazane środki pomogły jej męŜowi kontynuować długotrwałe i kosztowne le-

czenie. Pozwolę sobie zacytować słowa pracownicy: „Taka bezinteresowna pomoc, 

choćby najmniejsza, przywraca wiarę w ludzi - a w trudnej sytuacji liczy się kaŜda 

złotówka”. 

Agnieszka Czelej, Kierownik Supermarketu  

Kacperek Kuc przy wymarzonej maszynie do pisania.  
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       SPOŁECZEŃSTWO  
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Jako Grupa Handlowa Emperia chcemy być uŜyteczni społecznie i aktywnie reagować 

na wydarzenia w swoim otoczeniu. Tę misję realizujemy poprzez wsparcie licznych 

przedsięwzięć publicznych, kulturalnych, naukowych i gospodarczych.  

EMPERIA DLA OTOCZENIA 

Wiemy, jak waŜna jest troska o najbardziej potrzebujących. Pomagamy im współpra-

cując z powołanymi do tego celu organizacjami. W minionym roku uczestniczyliśmy  

m.in. w zbiórkach Ŝywności i akcjach pomagających spełniać marzenia nieuleczalnie 

chorych dzieci.  

W 2010 roku suma darowizn przekazanych przez nas wyłącznie na sponsoring wyda-

rzeń lokalnych sięgnęła ćwierć miliona złotych. Realizując naszą wizję odpowiedzial-

ności społecznej staraliśmy się wspierać wydarzenia promujące kulturę i sztukę, ak-

tywny wypoczynek dzieci i młodzieŜy, pomagać najbardziej potrzebującym, a takŜe 

przełamywać bariery i stereotypy związane z osobami niepełnosprawnymi.  

 

Współpracujemy z: 

 

• Organizacjami studenckimi  

• Stowarzyszeniami działającym na rzecz społeczności lokalnych 

• Podmiotami zajmującymi się szerzeniem kultury 

• Organizacjami i stowarzyszeniami troszczącymi się o rozwój gospodar-

czy Lubelszczyzny 
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Od maja  skupialiśmy naszą energię równieŜ na pomocy powodzianom, aŜ dwukrotnie 

dotkliwie doświadczonych przez Ŝywioł. W akcje wsparcia zaangaŜowały się wszyst-

kie nasze spółki, pracownicy, partnerzy biznesowi i klienci. Wspólnie pomogliśmy  

powodzianom w przetrwaniu pierwszych, trudnych chwil organizując zbiorki Ŝywno-

ści i przekazując dary na zalane tereny, pomagając odbudować zniszczone przez 

wodę gospodarstwa i placówki handlowe, a takŜe fundując wyprawki szkolne.  

Jeden  z transportów darów dla powodzian przygotowanych  wspólnie przez Pracowników, Klientów  

i spółki Grupy Handlowej Emperia. 
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Współpracując z róŜnego rodzaju stowarzyszeniami i instytucjami promowaliśmy 

edukację dzieci i młodzieŜy, budowaliśmy świadomość ekologiczną naszych klientów 

i włączaliśmy ich do pomagania innym. Poprzez placówki franczyzowe i ich klientów 

docieraliśmy do bardzo konkretnych problemów społeczności lokalnych i staraliśmy 

się pomagać w ich rozwiązywaniu. 

Jako jedna z największych polskich firm, a jednocześnie największa firma w woje-

wództwie lubelskim, wspieraliśmy projekty mające na celu rozwój gospodarczy pol-

ski wschodniej, w tym równieŜ Lubelszczyzny — regionu w którym mieszczą się cen-

trale większości naszych spółek.  

Szczegółowe informacje na temat wybranych wydarzeń wspieranych przez Grupę 

Handlową Emperia w 2010 roku prezentujemy na kolejnych stronach raportu.  
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Włodzimierz Nahorny Sextet otworzył piątą, jubileuszową edycję festiwalu Teatrów 

Europy Środkowo-Wschodniej „Sąsiedzi”. Sponsorem koncertu była Grupa Handlowa 

Emperia.  

Tegoroczna edycja Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” z 2010 roku była 

kontynuacją podstawowych załoŜeń imprezy oraz wynikiem doświadczeń, które po-

kazały jak waŜne i potrzebne jest wyjście z działaniami artystycznymi w przestrzeń 

publiczną miasta. Główną inspiracją i tematem był William Szekspir oraz zjawisko 

teatru elŜbietańskiego, który w swym kształcie był teatrem niezwykle demokratycz-

nym, otwartym na publiczność dość zwyczajną, równieŜ ludzi prostych.  

W nietypowych i nowych dla teatru przestrzeniach organizatorzy Festiwalu pokazali 

interesujące inscenizacje dzieł Szekspira oraz produkcje inspirowane wątkami jego 

dramatów. Prezentując dorobek epoki szekspirowskiej, odsłonili teatr rozumiany 

jako zjawisko włączone w naturalny rytm Ŝycia miasta, otwarte dla kaŜdego. 

Festiwal „Sąsiedzi” to nie tylko doskonałe spektakle teatralne, ale takŜe ciekawa 

propozycja imprez muzycznych, wystaw i spotkań. Od pierwszej edycji jest spotka-

niem tradycji teatralnych oraz odkrywaniem kręgu dokonań twórców z krajów regio-

nu nazywanego Europą Środkowo -Wschodnią. TakŜe podczas edycji festiwalu w 2010 

roku nie zabrakło wielu ciekawych artystycznie wydarzeń, na które organizatorzy 

zapraszali wspólnie z Grupą Handlową Emperia.  

Koncert Włodzimierz Nahorny Sextet podczas Festiwalu Teatrów Europy Środkowo-Wschodniej „Sąsiedzi”. 

FESTIWAL  

TEATRÓW EUROPY 

ŚR-WSCH 

„SĄSIEDZI” 

WSPARCIE KULTURY 
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INTERAKTYWNY 

PLAC  ZBAW 

Z okazji nowego roku szkolnego Sieć Supermarketów Stokrotka i lubelskie Warsztaty 

Kultury zaprosiły najmłodszych lublinian na „Interaktywny Plac Zabaw”. Przez kilka 

tygodni, w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach, dzieci mogły poznawać 

świat i sztukę za pomocą wszystkich zmysłów.  

„Interaktywny Plac Zabaw” to projekt edukacyjny związany z kreowaniem przestrze-

ni oraz tworzeniem własnych mini-dzieł sztuki. Uczy poprzez zabawę i pobudzanie 

wyobraźni łącząc w sobie elementy innowacyjne, edukacyjne oraz artystyczne. Za-

chęca do praktycznego obcowania ze sztuką.  

„Interaktywny Plac Zabaw” to równieŜ miejsce tworzenia własnych elementów sztu-

ki. Przypomina laboratorium, w którym młodzi ludzie mogą eksperymentować, a na-

stępnie obserwować, co się zdarzy, jeśli postąpią w ten czy inny sposób. Projekt ten 

poprzez zabawę uruchomia zaangaŜowanie oraz wyobraźnię widza.  

WaŜnym aspektem lubelskiej wystawy było twórcze zastosowanie nowoczesnej apa-

ratury i narzędzi medialnych, takich jak kamera, komputer czy teŜ system detekcji 

ruchu, które zachęcają dzieci do eksperymentowania, oswajając je ze skomplikowa-

nymi technologiami. Przygotowane instalacje działają na wiele zmysłów: wzrok, 

słuch, węch  i dotyk, a dzieci przy okazji mogły się dowiedzieć, czym jest perspekty-

wa, faktura, linia czy mieszanie barw.  

Poczęstunek przy okazji otwarcia projektu „Interaktywny Plac Zabaw” w Lublinie. 
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Grupa Handlowa Emperia była sponsorem premiery teatralnej adaptacji powieści 

Michała Witkowskiego „Idź w noc, Margot”. Sztuka podejmuje kontrowersyjny pro-

blem toŜsamości, w świecie, który toŜsamość dawno stracił na rzecz pełnego błysko-

tek, medialnych bytów i plastikowego blichtru karier jednodniowych bohaterów.  

Jedna ze scen spektaklu „Idź w noc, Margot” w adaptacji Teatru Prowizorium i Kompanii Teatr. 

PREMIERA 

SPEKTAKLU  

„IDŹ W NOC 

MARGOT” 

Powieść Witkowskiego, niesłychanie plastyczna teatralnie, stała się w spektaklu Te-

atru Provisorium i Kompanii Teatr punktem wyjścia do opowieści o ludziach uwięzio-

nych w fikcyjnym świecie tabloidów, telewizyjnego show i estradowego kiczu. W tym 

świecie rozgrywają się ludzkie historie, które są tragedią, komedią, kreacją i prowo-

kacją i nigdy nie wiadomo czym naprawdę. Jednocześnie sztuka jest lekką w formie 

parodią celebryckiej mody na zaistnienie. 
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W dniach 19-22 sierpnia 2010 Lublin stał się polską stolicą nowego cyrku. Miasto od-

wiedziło kilkuset artystów niemal z całego świata. Prezentowane wydarzenia zgro-

madziły ponad pięćdziesięciotysięczną widownię. Mieszkańcy i licznie przybyli tury-

ści zapełnili centrum Lublina, który w barwny i niecodzienny sposób oŜywiła kultura 

sztuki ulicznej. Na imprezie zaprezentowało się ponad 150 artystów z całej Europy. 

 Sponsorem Carnavallu była Grupa Handlowa Emperia. 

Plakat programowy zachęcający mieszkańców Lublina i turystów do  udziału w Carnavallu Sztukmistrzów. 

Carnavall Sztukmistrzów to czas wielkich widowisk z pogranicza teatru i nowego cyrku 

w przestrzeni miasta. Do miasta zjeŜdŜają artyści i specjaliści sztuki cyrkowej z wielu 

krajów Europy, którzy oprócz magicznych, zapierających dech w piersiach spektakli  

i widowisk poprowadzą cykl warsztatów dla profesjonalistów oraz dla początkujących 

adeptów tej dziedziny sztuki. Nazwa wydarzenia nawiązuje do postaci Sztukmistrza  

z Lublina – bohatera ksiąŜki noblisty Izaaka Bashevisa Singera. 

 

CARNAVALL 

SZTUKMISTRZÓW 
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Jeden z transportów darów przed załadunkiem do cięŜarówki. 

Powódź, która w maju i czerwcu zalała tysiące gospodarstw rolnych, domów i osiedli 

tragicznie doświadczyła tych, którzy musieli zmagać się z Ŝywiołem. JuŜ od pierw-

szych dni po wystąpieniu powodzi Grupa Handlowa Emperia dąŜyła im z pomocą.  

Przez kilka tygodni w supermarketach Stokrotka na terenie całej Polski, wspólnie  

z Caritas  prowadziliśmy zbiórki Ŝywności trwałej, chemii gospodarczej i środków 

higieny osobistej. Dary pozyskiwane w ten sposób na bieŜąco trafiały do najbardziej 

potrzebujących. Podobne zbiórki odbyły się takŜe w centralach spółek Grupy i Ma-

kroregionach oraz w naszych sieciach franczyzowych. 

Równolegle, spółka dystrybucyjna Tradis wspólnie z Caritas i PCK wysyłała na zalane 

tereny transporty wody, Ŝywności i środków higieny osobistej. Do zalanej w 90% gmi-

ny Wilków na Lubelszczyźnie pierwszy transport wyruszył juŜ pierwszego dnia powo-

dzi z najbliŜszego oddziału Tradis w Puławach. Następnego dnia kolejna cięŜarówka 

darów, tym razem z Lublina, zawiozła dary do ośrodka w Karczmiskach . W transpor-

cie znalazły się m.in. konserwy mięsne, pasztety, dania gotowe, dŜemy, ciastka  

i soki. Oddział Tradisu w Płocku dwukrotnie przekazał dary powodzianom z central-

nej Polski.  

Kolejne transporty realizowane były na bieŜąco przez Makroregion Południowy-

Wschód Tradisu oraz oddział spółki w Puławach.  

ZDARZENIA LOSOWE 

POMOC 

POWODZIANOM 
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Po ustaniu wody Tradis przekazał na rzecz powodzian dodatkowe 2 tony makaronu, 

przeszedł takŜe do wsparcia właścicieli sklepów z terenów popowodziowych w po-

nownym uruchomieniu zniszczonych placówek. Dyrektorzy poszczególnych oddziałów 

spotykali się z kupcami, których placówki zniszczyła powódź i ustalali indywidualne 

warunki współpracy, umoŜliwiające szybkie zatowarowanie i uruchomienie sklepów.  

Grupa Handlowa Emperia pomogła takŜe uczniom ze zniszczonej w wyniku powodzi 

gminy Wilków. Grupa zakupiła wyprawki szkolne i przekazała je na ręce Dyrektora 

Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie. Dary zbierali takŜe Pracownicy centrali spółek 

Grupy w Lublinie. W ten sposób Emperia dostarczyła uczniom z Wilkowa setki zeszy-

tów, długopisów, flamastrów oraz dziesiątki plecaków, ksiąŜek, piórników, kredek  

i wiele innych przydatnych przedmiotów.  

 
Rafał Melanowicz, dyrektor sprzedaŜy Tradis:  

Wielu detalistów w powodzi straciło biznes budowany przez lata, który dawał 

utrzymanie nie tylko im i ich rodzinom, ale teŜ rodzinom ich pracowników.  

W tej sytuacji pomoc była wręcz naszym obowiązkiem. KaŜdej sytuacji przygląda-

liśmy się indywidualnie, dobierając takie rozwiązania, które w konkretnym przy-

padku będą najkorzystniejsze. 

Wyprawki zawieźli do Wilkowa pracownicy Grupy, którzy pomogli takŜe w remoncie tamtejszej szkoły. 
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SPOŁECZNOŚCI LOKALNE 

Od wielu lat współpracujemy z licznymi stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie 

organizacji zbiórek na rzecz najbardziej potrzebujących. Akcje odbywają się zarów-

no w naszych sieciach detalicznych, jak i  dystrybucyjnych. 
 

W 2010 roku na terenie supermarketów Stokrotka przeprowadziliśmy ponad 20 

zbiórek artykułów spoŜywczych, środków pienięŜnych i innych darów, które poprzez 

poszczególne organizacje trafiły m.in. do rodzin wielodzietnych, osób najuboŜszych, 

samotnie wychowujących dzieci, bezrobotnych, bezdomnych i chorych.  
 

Braliśmy udział w licznych zbiórkach ogólnopolskich, akcji „PomóŜ Dzieciom Prze-

trwać Zimę”, kwestach na rzecz Caritas, Polskiego Czerwonego KrzyŜa, Polskich Ban-

ków śywności, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym Agape 

czy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Wspieraliśmy takŜe działalność lo-

kalnych organizacji np. Stowarzyszenia Czajnia, które pomaga najuboŜszym rodzi-

nom zamieszkującym na terenie powiatu tomaszowskiego czy Fundacji Szczęśliwe 

Dzieciństwo działającej na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieŜy, głównie 

na terenie województwa lubelskiego. Współpracowaliśmy z Miejskimi Ośrodkami Po-

mocy Społecznej oraz Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w całej Polsce. 

 

ZBIÓRKI  

 

Uczestnicząc w programie społecznym „Podziel się posiłkiem”, organizowanym przez 

firmę Danon, działaliśmy na rzecz zmniejszania obszarów niedoŜywienia w Polsce.  

W 2010 roku do programu, obok supermarketów, włączyły się takŜe oddziały 

cash&carry, w  których trwała dwudniowa zbiórka darów. Wspólnie udało nam się 

zgromadzić setki kilogramów Ŝywności.  
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Grupa Handlowa Emperia w 2010 roku przeprowadziła zbiórkę nakrętek na rzecz 

podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Klienci super-

marketów Stokrotka w całej Polsce oraz Pracownicy spółek Grupy wspólnie zebrali 

prawie 5 ton plastikowych korków. Pracownicy — wolontariusze pomogli w pakowa-

niu, a Kierowcy naszej dystrybucyjnej spółki Tradis zawieźli nakrętki do firmy recy-

klingowej. Korków było tak duŜo, Ŝe z trudem zmieściły się do cięŜarówki. 
 

Zbiórka nakrętek w supermarketach Stokrotka trwała niemal 5 miesięcy. Pracownicy 

i Klienci juŜ od pierwszego dnia bardzo aktywnie włączyli się do akcji. 

Do oznaczonych pudełek ustawionych przy kasach wrzucali plastikowe korki po napo-

jach, lekach, kosmetykach czy środkach czystości. Nakrętki zbierali takŜe pracowni-

cy centrali spółek Grupy.  

Podopieczni Hospicjum - Marek i Mateusz, na wymarzonej wycieczce do Rzymu, na  wybrali się dzięki 

akcji zbiórki nakrętek. 

W obu edycjach akcji Emperia zebrała prawie 5 ton nakrętek. Wspólnie z Hospicjum 

im. Małego Księcia  pomogliśmy spełnić marzenia nieuleczalnie chorych dzieci i przy-

czyniliśmy się do ochrony środowiska naturalnego. Dzięki środkom uzyskanym  

ze sprzedaŜy nakrętek podopieczni Hospicjum im. Małego Księcia mogli udać się na  

wycieczki marzeń. 
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Z okazji Dnia Dziecka  sieć Stokrotka włączyła się w organizację Rodzinnego Pikniku, 

przygotowanego przez Fundację Braciom Najmniejszym. Głównym celem imprezy 

była zbiórka środków potrzebnych do zakupu specjalnego busa, którym niepełno-

sprawne dzieci z Lublina mogłyby docierać na zajęcia. Spotkaniu towarzyszyły atrak-

cje kulturalne: m.in. spektakl w wykonaniu teatru dzieci niepełnosprawnych umysło-

wo, pokaz mody i koncert.  

FESTYN 

INTEGRACYJNY 

W czerwcu wsparliśmy takŜe organizację Dnia Dziecka dla podopiecznych Domu 

Dziecka w Przybysławicach. Imprezę przygotowali uczniowie i nauczyciele z liceum 

im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Kółko teatralne zadbało o program kabaretowy,   

zaś w pokazie talentów wszyscy chętni mogli zaprezentować swoje mocne strony. 

Wystąpił równieŜ magik, który na wszystkich uczestnikach zabawy zrobił ogromne 

wraŜenie.  
 

Wydarzeniom na scenie towarzyszył festiwal kreatywności, na którym moŜna było 

m.in. nauczyć się Ŝonglerki, wyczarować postacie zwierząt z balonów, zostać poma-

lowanym na kolorowo oraz zaprezentować się przed obiektywem aparatu. Na zakoń-

czenie pikniku odbyło się ognisko z kiełbaskami.  

DZIEŃ DZIECKA  

W DOMU DZIECKA 

W 

PRZYBYSŁAWICACH 

Foto: Paweł Kaniuk 
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• Makroregion Centrum Tradisu wspólnie z Producentami zorganizował akcję 

„Podaruj serce z Tradisem”. Jej celem było przedświąteczne wsparcie lokal-

nych domów dziecka w Łodzi, Płocku i Kutnie. Na rzecz placówek przekazano 

ustalony procent ze sprzedaŜy wybranego asortymentu we wszystkich halach 

cash&carry makroregionu. Równolegle w halach odbywała się zbiórka zabawek 

i upominków dla dzieci. Wszystkie dary jeszcze przed świętami BoŜego Naro-

dzenia trafiły do domów Dziecka.  

 

• W sobotę, 10 kwietnia 2010 r., w wielu miastach Polski odbyła się zbiórka krwi 

dla dzieci, zorganizowana przez Kongres Polskich Klubów Motocyklowych. Ze-

brano rekordową liczbę niemal 2,5 tys. litrów krwi. W Lublinie głównym spon-

sorem akcji była sieć sklepów Groszek.  

 

• Makroregion Północny - Zachód Tradisu był sponsorem Stargardzkiego Turnieju 

Karate. Spółka ufundowała słodycze na nagrody dla uczestników zawodów.  

 

• Tradis wsparł organizację II Ogólnopolskiego Dnia Marzeń w Szczecinie. Na 

imprezie spotkały się cięŜko chore dzieci, podopieczni Fundacji Mam Marze-

nie. Dzięki wspólnej zabawie, bańkom mydlanym i spotkaniu z klaunem choć 

na chwilę mogły zapomnieć o swojej chorobie, a przy okazji zaprezentować 

swoje marzenia gościom spotkania.  

 

• Delikatesy Milea w Jedliczu zorganizowały dla przedszkolaków i ich rodziców 

konkurs plastyczny z atrakcyjnymi nagrodami. By wziąć w nim udział wystar-

czyło narysować swoje ulubione zwierzę i przynieść obrazek do sklepu. Wśród 

wszystkich uczestników rozlosowano zestaw modeliny Play-Doh i 100 innych 

atrakcyjnych upominków. Rodzice laureata otrzymali natomiast bon na zaku-

py. 

 

• Spółka Stokrotka wsparła organizację obozu dla młodzieŜy naleŜącej do Związ-

ku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu Lubelskiego. Przekazaliśmy darowiznę 

w postaci artykułów spoŜywczych z których harcerze i harcerki podczas pobytu 

w Rudce Starościańskiej przygotowywali posiłki dla całej druŜyny. Przez dwa 

tygodnie harcerze kształtowali swoje charaktery, uczyli się zaradności i samo-

dzielności, doskonalili takŜe swoją orientację w terenie. W podziękowaniu za 

wsparcie przygotowali tandem z logo sieci Stokrotka, a papierowymi Stokrot-

kami przyozdobili cały obóz.  

 
 
 

POZOSTAŁE 

DZIAŁANIA 



46 

 

Grupa Handlowa Emperia aktywnie współpracuje z lubelskimi uczelniami, kaŜdego 

roku dając moŜliwość nabycia kompetencji zawodowych dziesiątkom studentów  

i aktywnie współpracując w zakresie rekrutacji z uczelnianymi Biurami Karier.  

W ubiegłym roku płatne staŜe w ramach współpracy z Urzędem Pracy w Grupie 

Handlowej Emperia odbyło łącznie 118 studentów. Dodatkowo 4 staŜystów odby-

wało płatne praktyki w ramach projektów unijnych .  

Poza staŜami prowadzonymi wspólnie z organizacjami zewnętrznymi, w 2010 roku 

realizowaliśmy takŜe autorskie programy rozwojowe np. Letnia Szkoła MenadŜera  

i Emperia MenadŜer Express. Oba skierowane były przede wszystkim do osób mło-

dych, wkraczających dopiero na ścieŜkę kariery i umoŜliwiały im zdobycie oraz po-

głębianie kompetencji zawodowych. Realizowaliśmy takŜe programy staŜowe wspól-

nie z uczelniami wyŜszymi oraz organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodo-

wą i szkoleniami.  

Zgodnie z przyjętą przez nas zasadą, staŜyści którzy sprawdzą się podczas odbywa-

nia praktyk mają duŜe szanse aby pozostać w organizacji. Nawet jeśli nie od razu 

mamy dla nich konkretne miejsce pracy, to zapisujemy dane kandydatów, z którymi 

kontaktujemy się w przypadku pojawienia się atrakcyjnej oferty.  

Równolegle do staŜy oferujemy teŜ studentom praktyki zawodowe. KaŜdego miesiąca 

2010 r. korzystało z nich średnio 8 osób.  

Nasza aktywność w tym zakresie została doceniona przez studentów Wydziału Ekono-

micznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, którzy przyznali nam Złoty Indeks 

Biznesu dla „Najlepszego Praktykodawcy w regionie”. Studenci uznali, Ŝe Emperia 

wyróŜnia się na rynku pod względem otwartości na potencjał młodych ludzi i trafnie 

odpowiada na ich potrzeby. 

Grupa Handlowa Emperia nie tylko zapraszała studentów do siebie, ale teŜ organizo-

wała wizyty warsztatowo-promocyjnych na największych uczelniach regionu. Ich ce-

lem było przybliŜenie specyfiki pracy firmy z branŜy FMCG. Podczas spotkań z przed-

stawicielami poszczególnych działów studenci mieli moŜliwość zdobycia interesują-

cych ich informacji, rozmowy i zadawania pytań.  

W 2010 roku Emperia była teŜ sponsorem wielu imprez organizowanych przez stu-

denckie koła zainteresowań oraz uczestnikiem większości targów pracy skierowanych 

właśnie do studentów. Na co dzień współpracowaliśmy z uczelnianymi Biurami Ka-

rier.  

STUDENCI 

PRAKTYKI I STAśE 
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W Emperii wiemy, Ŝe studia to nie tylko nauka. Dlatego wspieramy studentów w or-

ganizacji imprez juwenaliowych. W 2010 roku juŜ kolejny raz byliśmy jednym z głów-

nych sponsorów Kozienaliów — święta studentów UMCS.  

XIX edycja Lubelskich Dni Kultury Studenckiej odbyła się w dniach 6-16 maja.  

DNI KULTURY 

STUDENCKIEJ 

KOZIENALIA 

Kayah, Myslovitz, Czesław Śpiewa, Fisz Emade, Audiofeels oraz Cool Kids of Death - 

to wybrane gwiazdy, które wystąpiły podczas XIX Kozienaliów. Całości studenckiego 

święta dopełniły: Studencki Przegląd Alternatywnej Muzyki, dni sportu organizowane 

przez Akademicki Ośrodek Sportu oraz premiera spektaklu teatru studenckiego 

„Scena 21”. Odbyły się równieŜ koncerty bluesowe i jazzowe. 

Tradycyjnie impreza rozpoczęła się symbolicznym przekazaniem studentom przez 

władze Lublina kluczy do miasta i barwnym korowodem, który przeszedł głównymi 

ulicami miasta.  

Foto: Samorząd Studentów 
UMCS 
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Jako jedna z największych polskich grup handlowych, a zarazem największa spółka 

na Lubelszczyźnie dokładamy starań, aby stymulować rozwój gospodarczy regionu. 

Prezes zarządu Emperii jest członkiem konwentu Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej oraz Rady Rozwoju przy Prezydencie Miasta Lublin.  

Emperia i jej przedstawiciele aktywnie uczestniczą w pracach organizacji i stowarzy-

szeń gospodarczych, w tym Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny — organizacji zaj-

mującej się wspieraniem rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny. Rada monitoruje 

najwaŜniejsze gospodarczo projekty regionalne, związane z komunikacją, inwesty-

cjami czy infrastrukturą.  

ROZWÓJ LOKALNY 

Politykiem nagrodzonym za działalność w 2010 roku został Krzysztof Hetman - Mar-

szałek Województwa Lubelskiego. WyróŜnienie przyznano ElŜbiecie Bieńkowskiej - 

Minister Rozwoju Regionalnego. Marszałek został nagrodzony za aktywne działania, 

zmierzające do realizacji projektu budowy internetowej sieci szerokopasmowej  

w Polsce Wschodniej, natomiast minister Bieńkowska za lobbowanie w sprawie budo-

wy drogi ekspresowej dla Lubelszczyzny. 

KaŜdego roku Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny podsumowuje swoją działalność na spotkaniu przed-

siębiorców z parlamentarzystami, władzami województwa i miasta. Jej członkowie nagradzają polityka, 

który najpełniej wspierał rozwój gospodarczy regionu.  

Prezes zarządu Emperii jest takŜe współzałoŜycielem Fundacji Lubelskie Centrum 

śeglarstwa, która planuje zbudować nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie nowo-

czesny i ogólnodostępny ośrodek Ŝeglarski.  
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2010 rok upłynął pod znakiem jubileuszu 20-lecia powstania Grupy Handlowej Empe-

ria. Historia pokazała, Ŝe Emperia nie próŜnuje, zaś kolejne lata działalności zapisu-

je wyłącznie sukcesami. Niemal kaŜdy rok obecności na rynku wiązał się z przekro-

czeniem znaczącej granicy rozwoju. Widać to na wykresach obrazujących przychody  

ze sprzedaŜy, poziom nakładów inwestycyjnych, liczbę placówek czy poziom zatrud-

nienia. Mieliśmy co świętować.  

W 1990 roku, gdy grupa rozpoczynała działalność, zatrudniała zaledwie 5 osób i zaj-

mowała niewielki magazyn w centrum Lublina. Dziś Emperia to lider polskiego han-

dlu. Poprzez swoją sieć dystrybucyjną, opartą głównie na spółce Tradis, dostarcza 

ponad 27 tysięcy róŜnego rodzaju produktów do 50 tysięcy sklepów w całej Polsce. 

Emperia organizuje działalność ponad 4 tysięcy sklepów o róŜnorodnych formatach, 

zarówno duŜych supermarketów, jak i mniejszych placówek, działających w systemie 

franczyzy. W 2010 roku w całym kraju w spółkach Emperii pracowało 13 tysięcy 

osób.  

JUBILEUSZ 20-LECIA 

Z okazji jubileuszu przedstawiciele mediów branŜowych, biznesowych i lokalnych, mogli z bliska przyj-

rzeć się naszej działalności podczas zorganizowanego z tej okazji media tour.  
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Troszcząc się o środowisko naturalne nasze spółki prowadzą recykling oraz selek-

tywną zbiórkę odpadów w postaci makulatury i folii zgromadzonych we wszystkich 

oddziałach oraz supermarketach. Spółki prowadzą takŜe coroczny pomiar ilości wy-

twarzanych odpadów i przedstawiają stosowne raporty, na podstawie których po-

dejmowane są kroki optymalizujące. Współpracujemy teŜ z firmami, które zajmują 

się utylizacją odpadów spoŜywczych. 

Dzięki segregacji śmieci spółki przyczyniają się do odzyskiwania surowców wtór-

nych, a co za tym idzie ograniczenia ilości szkodliwych, trudno ulegających rozkła-

dowi odpadów. Procesy recyklingu zahamowują takŜe ekspansję zagospodarowania 

coraz większych powierzchni przeznaczonych na wysypiska śmieci. 

EKOLOGIA W CODZIENNEJ DZIAŁALNOŚCI 

Posegregowane odpady papierowe jednego z magazynów przed przekazaniem firmie recyklingowej.  

Z myślą o ochronie środowiska naturalnego spółka Stokrotka wyeliminowała trady-

cyjne torby foliowe, zamieniając je opakowaniami biodegradowalnymi. Sieć prowa-

dzi równieŜ ogólnopolską zbiórkę baterii, które przekazuje specjalistycznej firmie 

recyklingowej.   

Baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia człowie-

ka. Zawarte w nich metale cięŜkie takie jak ołów, kadm, rtęć czy lit bardzo łatwo 

mogą doprowadzić do skaŜenia gleby czy wody. Tylko w minionym roku wspólnie  

z klientami, którzy razem z nami zbierali zuŜyte baterie, ocaliliśmy od zanieczysz-

czenia niemal 950 m³ ziemi. 
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Dbając o ochronę środowiska naturalnego spółka Stokrotka wprowadziła pełną poli-

tykę energetyczną polegającą na racjonalnym i świadomym doborze parametrów 

elektrycznych i gazowych, tak aby zoptymalizować zuŜycie mediów do minimum. 

Szereg wprowadzonych rozwiązań pozwoliła na znaczące zmniejszenie zuŜycia 

energii elektrycznej. 
 

W ramach obowiązującej polityki w 2010 r. Stokrotka dokonała wymiany oświetle-

nia na specjalne świetlówki energooszczędne. Proces objął wszystkie supermarkety 

w Polsce. Dzięki wdroŜeniu oświetlenia ECO, spółka zmniejszyła zuŜycie energii  

o około 10 %. Stokrotka prowadzi takŜe badania i analizy nad stopniem zmniejsze-

nia zuŜycia energii w przypadku wprowadzenia oświetlenia diodowego. 
 

Innym działaniem wpływającym na zmniejszenie zuŜycia energii była wymiana 

umieszczonych nad drzwiami wejściowymi supermarketów elektrycznych kurtyn 

powietrznych, na bardziej ekologiczne, zasilane z systemu centralnego ogrzewania. 
 

Kurtyna powietrzna wspomaga utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniu  

w którym przebywają pracownicy oraz klienci. Urządzenie zapobiega napływaniu do 

obiektu zimnego powietrza z zewnątrz oraz utracie ciepłego powietrza z wewnątrz 

podczas otwarcia drzwi. Dzięki temu powietrze wewnątrz lokalu zachowuje odpo-

wiednią temperaturę, nawet w pobliŜu wyjścia. 
 

W ramach wdraŜania rozwiązań zmniejszających zuŜycie energii elektrycznej sieć 

Stokrotka przeprowadziła równieŜ montaŜ elektronicznych systemów sterowania 

czasem pracy oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia reklam. Dodatkowo, w super-

marketach Stokrotka w całej Polsce wyeliminowaliśmy otwarte lodówki producenc-

kie na rzecz lodówek zamkniętych. Zamontowaliśmy takŜe programatory czasowe 

sterujące poziomem chłodzenia lodówek. Dzięki nim w czasie zamknięcia placówki 

- w nocy czy podczas świąt - wyłączane są lodówki z produktami, które nie wyma-

gają chłodzenia. 
 

W 2010 r. Stokrotka wdroŜyła takŜe system TPA (Third Party Access), który umoŜli-

wia skuteczne prognozowanie zuŜycia energii elektrycznej, ogranicza koszty zakupu 

energii elektrycznej i pomaga w dyscyplinowaniu zuŜycia energii. Zasada TPA daje 

takŜe prawo zakupu prądu od wybranego przez siebie sprzedawcę. Co równie istot-

ne, do  placówki indywidualnie dobieramy optymalną dla niej taryfę energetyczną  

i gazową, co pozwala na realne zmniejszenie ilości zuŜywanej energii.  
 

Stokrotka, prowadząc audyt kamerą termowizyjną, dba równieŜ o zapewnienie bez-

pieczeństwa oraz jakości funkcjonowania instalacji elektrycznych. 
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W trosce o środowisko naturalne i swoje otoczenie Grupa Handlowa Emperia wdro-

Ŝyła program utylizacji zuŜytych urządzeń IT we wszystkich spółkach Grupy. 

Stary, uszkodzony i nienadający się do ponownego uŜycia sprzęt IT ze wszystkich 

oddziałów dystrybucyjnych i placówek detalicznych Grupy Handlowej Emperia  

w całej Polsce trafia w jedno miejsce - do magazynu w centrali Grupy w Lublinie. 

Stąd sprzęt odbiera specjalistyczna firma zajmująca się utylizowaniem i segrego-

waniem niebezpiecznych odpadów. 

Jako jeden z największych dystrybutorów w Polsce Tradis prowadzi działania mają-

ce na celu optymalizację zarządzania łańcuchem dostaw. Specjalne planowanie  

i wyznaczanie najkrótszych tras dotarcia do Klientów pozwala nie tylko na obniŜe-

nie kosztów logistycznych, ale przede wszystkim wpływa na zmniejszenie emisji 

dwutlenku węgla do atmosfery. WdraŜając nowe rozwiązania analizujemy wpływ na 

środowisko i decydujemy się tylko na te, które nie są szkodliwe dla środowiska. 

 

KaŜdy z naszych Kierowców jest jednocześnie ambasadorem Tradisu, naszym łącz-

nikiem z obsługiwanymi sklepami. Nie tylko dostarcza towar, ale teŜ rozpatruje 

reklamacje, przyjmuje faktury, odbiera gotówkę czy zwroty towarów i opakowań. 

Dlatego wszyscy kierowcy przechodzą specjalistyczne szkolenie z obsługi klienta  

i muszą wiedzieć, jak te umiejętności stosować w praktyce.  
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W wybranych supermarketach Stokrotka w całej Polsce w dwie soboty października 

2010 r. odbywała się kampania „Nie zaśmiecaj swojego sumienia”, realizowana 

przez Ministerstwo Środowiska i Grupę Eskadra. Eko-Anioły wspólnie z klientami 

naszych placówek zastanawiały się nad przepisem na ekologiczne gospodarstwo 

domowe. Do specjalnie przygotowanych ekoskrzynek kaŜdy mógł zgłaszać ekolo-

giczne pytania i problemy lokalnych społeczności.  

Przebrane za anioły hostessy przekonywały klientów supermarketów Stokrotka do 

podejmowania konkretnych działań i zmiany przyzwyczajeń na proekologiczne, 

przyczyniające się do ochrony środowiska. 

Zgłaszane do ekoskrzynek problemy mieszkańców danego miasta, zostały skonsulto-

wane z odpowiednimi słuŜbami i wyjaśnione mieszkańcom. Niektóre proekologiczne 

rozwiązania zostały wdroŜone przez lokalne władze.  

AKCJE PROEKOLOGICZNE 

Celem ogólnopolskiej akcji „Nie zaśmiecaj swojego sumienia” była promocja ekolo-

gicznych postaw wśród Polaków. W pierwszym etapie kampanii do działań proekolo-

gicznych zachęcały spoty edukacyjne prezentowane w mediach ogólnopolskich. 

Ministerstwo Środowiska zwracało uwagę na problemy związane z odpadami: pale-

nie śmieci w piecach domowych, tworzenie w lasach dzikich wysypisk czy brak se-

gregacji odpadów. 

Akcja „Nie  zaśmiecaj swojego sumienia” i  reprezentujące ją „Ekoanioły” w jednym z supermarketów 

Stokrotka.  
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