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Szanowni Państwo!

Sukces gospodarczy i zrównoważone działania to dwie strony tej samej 
monety. Kreowanie wartości implikuje istnienie wartości. „Zielony” profil 
przyczynia się do generowania zysków. Jednak jasne wydaje się także to, 
że jedynie rentowna firma może z sukcesem realizować założenia społecz-
nej odpowiedzialności biznesu.
Korporacje takie jak METRO Group stanowią integralną część społeczeń-
stwa. Ponoszą one odpowiedzialność za swoje działania korporacyjne, któ-
rych zasadność musi zostać udowodniona rozmaitym interesariuszom.
Z uwagi na fakt, iż METRO Group jest spółką notowaną na giełdzie, ta 
kwestia jest dla nas szczególnie istotna. Rynki kapitałowe oczekują od 
nas stosowania zasad zrównoważonego zarządzania ryzykiem. Inwestorzy 
chcą mieć pewność, że nadal będziemy zdolni do działania i kreowania 
adekwatnej wartości dodanej w przyszłości.
Politycy i władze publiczne mogą ustanawiać wymogi prawne, które z kolei 
mogą mieć istotny wpływ na podstawową działalność firmy. Również klien-
ci - nasza główna grupa docelowa - stawiają nam surowe wymagania. Jako 
METRO Group musimy sprostać tym wymaganiom poprzez przewidywanie 
pewnych tendencji oraz poprzez rozwijanie własnych, dalekowzrocznych 
odpowiedzi na nie. Nowopowstała Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju  
METRO Group ma za zadanie zapewnić wsparcie organizacyjne przy re-
alizacji tego zadania. Określi ona standardy obowiązujące całą grupę dla 
zapewnienia ich realizacji i efektywnej współpracy z naszymi sieciami han-
dlowymi. Stworzone zostaną struktury dla istniejących projektów, dotyczą-
cych społecznej odpowiedzialności biznesu. Rada składa się z pracowników 
szczebla kierowniczego ze wszystkich sieci handlowych koncernu oraz jest 
ściśle powiązana z Zarządem METRO Group.
CSR jest podejściem całościowym, o znaczeniu strategicznym i operacyj-
nym dla całej grupy. Innymi słowy: zasada społecznej odpowiedzialności 
biznesu nie może pozostawać jedynie kwestią omawianą na zebraniach 
zarządu, lecz musi być wprowadzana w życie. CSR musi być zakorzeniony 
w naszej strategii i ściśle powiązany z naszą podstawową działalnością, 
aby uzyskać zrównoważony efekt. Powołując nową radę stworzyliśmy  
optymalne warunki organizacyjne, aby osiągnąć ten cel.
Nie chodzi nam o to, by stworzyć jedynie piękną otoczkę, zatem nie 
jest to „greenwashing”. Jesteśmy spółką zrównoważoną, gdyż zdali-
śmy sobie sprawę z tego, że zasada CSR jest dla nas źródłem korzyści 
ekonomicznych.

CSR musi być zakorzeniony w naszej strategii  
i ściśle powiązany z naszą podstawową działalnością, 
aby uzyskać zrównoważony efekt.

dr eckhard cordes
Prezes Zarządu MeTro Group
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Raport Dobrych Praktyk CSR METRO Group w Polsce to 
pierwsza publikacja prezentująca działania realizowane 
w ramach polityki społecznej odpowiedzialności firmy 
w Polsce.

METRO Group od 2002 roku regularnie wydaje globalne roczne raporty 
zrównoważonego rozwoju, w których prezentuje realizację strategii spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu spółek firmy na całym świecie (z rapor-
tami można zapoznać się na stronie www.metrogroup.de/sustainability). 
Odbiorcami tych raportów są interesariusze firmy: inwestorzy, liderzy 
opinii, pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi oraz inne grupy związane 
z działalnością koncernu na całym świecie.
„Raport Dobrych Praktyk CSR METRO Group w Polsce” ma na celu poka-
zanie kluczowych działań podejmowanych przez spółki koncernu w Pol-
sce. Tematyka raportu została dobrana tak, aby zaprezentować przekrój 
działań w czterech, kluczowych dla koncernu, obszarach: odpowiedzial-
ności względem rynku, zasobów ludzkich, ochrony środowiska oraz zaan-
gażowania społecznego.  W niniejszej publikacji zaprezentowane zostały 
działania podejmowane w okresie od połowy lat 90tych do połowy 2009 
roku, czyli 15 lat działania METRO Group w Polsce. Jest to pierwsza pu-
blikacja poświęcona działaniom CSR METRO Group w Polsce, pokazująca 
konsekwencję we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju. Informacje 
publikowane w raporcie opatrzone są komentarzem dotyczącym terminu 
realizacji danej praktyki.
Publikacja skierowana jest do pracowników, klientów, dostawców, partne-
rów biznesowych, partnerów społecznych i wszystkich innych grup intere-
sariuszy, z którymi współpracuje METRO Group w Polsce. Z jednej strony 
jest to podsumowanie i raport z realizacji polityki społecznej odpowie-
dzialności METRO Group w Polsce, ale również zobowiązanie do dalszego 
działania w oparciu o dialog społeczny.  

renaTa JusZkiewicZ
dyrektor Przedstawicielstwa  
MeTro Group w Polsce

uwzględnianie uwarunkowań społecznych i troski  
o środowisko naturalne w działaniach biznesowych

Metro group 
społeczna odpowiedzialność

działania biznesowe 
skierowane  

na sukces

spełnianie oczekiwań 
interesariuszykonkurencyjność

wkład w zrównoważony rozwój społeczeństwa
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uwe hölZer 
Prezes Zarządu Makro Polska

Postrzegamy swój udział w zrównoważonym rozwoju całego społeczeństwa jako 
wdrażanie społecznej i ekologicznej odpowiedzialnosci na każdym etapie współpracy 
z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi.
MAKRO Centrum Rozwoju firm odgrywa ważną rolę w realizacji idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu, stanowi platformę biznesową oraz miejsce dialogu 
na tematy istotne dla polskiej gospodarki. MAKRO jako firma realizująca zasady 
społecznej odpowiedzialności biznesu stara sie promować zdrową żywność 
i produkty biO. Każda placówka handlowa MAKRO wspiera lokalne instytucje i akcje 
o charakterze społecznym. 

kef van helberGen 
Prezes Zarządu sieci real w Polsce

Społeczna odpowiedzialność firmy Real przejawia się w relacjach z pracownikami, 
dostawcami i klientami, a także lokalnymi społecznościami. Real ma świadomość,  
że największym potencjałem organizacji są jej pracownicy i stale w nich inwestuje. 
Sieć trwale pracuje także nad budowaniem rzetelnych relacji z partnerami 
biznesowymi. Z myślą o komforcie wszystkich kupujących wdrażamy innowacyjne 
rozwiązania i podnosimy poziom obsługi. W trosce o środowisko wprowadziliśmy  
do sprzedaży ekologiczne torby degradowalne. Odpowiadamy na potrzeby społeczne 
poprzez współpracę z Federacją Polskich banków Żywności i wiele innych inicjatyw.

Jacek hudowicZ  
Prezes Zarządu Media saturn holding Polska

Nasze działania są nierozłączne z podejmowaniem odpowiedzialności za środowisko. 
Staramy się sprostać potrzebom i oczekiwaniom pracowników, klientów i partnerów 
biznesowych. Tworzymy miejsca pracy, dbamy o rozwój zawodowy pracowników 
i wzajemny szacunek. Naszą dumą są: jakość oferowanych produktów, profesjonalna 
obsługa i usługi okołosprzedażowe. Troska o bezpieczeństwo Ziemi dopinguje 
nas do prowadzenia ekologicznych akcji edukacyjnych, promowania produktów 
energooszczędnych i  proekologicznych postaw społecznych.  Media Markt i SATuRN 
uważają działania na rzecz społeczeństwa za swój naturalny obowiązek. 

Jak sieci handlowe MetRo group realizują zasadę  
społecznej odpowiedzialności
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nagrody i wyróżnienia dla MetRo group w polsce

Według rankingu „500 największych polskich przedsiębiorstw w 2008 roku” 
tygodnika Polityka, METRO Group niezmiennie pozostaje największym 
prywatnym przedsiębiorstwem oraz największą firmą handlową w Polsce. 
Silną pozycję koncernu w całym naszym regionie potwierdza z kolei zajęcie 
1. miejsca wśród firm handlowych na „Liście 500 największych firm Europy 
Środkowo-Wschodniej” dziennika Rzeczpospolita. Poniżej prezentujemy 
nagrody, które koncern METRO Group, jak i poszczególne sieci otrzymały 
w okresie 2004-2009. 

Mocną pozycję METRO Group w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej i w Polsce 
potwierdza wysoka pozycja w różnych 
rankingach.

METRO GROup w czOłówcE  
RankinGu „cSR 24/7”
METRO Group zajęła czwarte miejsce w klasyfi-
kacji ogólnej i zarazem pierwszą pozycję wśród 
firm z branży handlowej w rankingu „CSR 24/7” 
przeprowadzonym przez międzynarodową firmę 
doradczą Braun & Partners oraz PKPP Lewia-
tan. Wyniki „CSR 24/7” opublikowane zostały  
8 kwietnia 2009 r.
Badanie dotyczyło wiarygodności działań CSR, 
prowadzonych przez 39 największych firm 
w Polsce, reprezentujących 13 sektorów gospo-
darki. Wybrane firmy poddawane były badaniu 
w siedmiu obszarach, takich jak przejrzystość 
i komunikacja, ład korporacyjny, relacje z intere-
sariuszami, odpowiedzialność wobec środowiska 
naturalnego, odpowiedzialność ekonomiczna, 
społeczeństwo oraz zasoby ludzkie.

METRO GROup w RapORciE 
„OdpOwiEdzialny BiznES w pOlScE”
Dobre praktyki koncernu METRO Group zostały 
dwukrotnie wyróżnione przez Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu w Raporcie “Odpowiedzialny 
Biznes w Polsce 2005” oraz “Odpowiedzialny 
Biznes w Polsce 2007”. Raport przedstawia 
wybrane działania firm na rzecz rozwoju odpo-
wiedzialnego biznesu w Polsce. 

Real – Grand Prix Laur Kon-
sumenta w kategorii sklepów 
wielkopowierzchniowych, 
2008

MaKRO  
Cash&Carry, 
Perła Polskiej 
Gospodarki 2009 
w kategorii  
Perły Wielkie

METRO Group  
najbardziej  
aktywna firma 
niemiecka  
w Polsce  
w 2006 roku
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2009 
Real 
Marką Wysokiej 
Reputacji w kategorii 
Handel i Usługi  
(więcej na str. 16)

SatURn
Grand Prix Laur Klien-
ta w kategorii „Sieć 
sklepów RtV i aGD”

MaKRO Cash&Carry 
Laur Konsumenta 
w kategorii „Sieć 
Hurtowni”

MaKRO Cash&Carry, 
Perła Polskiej  
Gospodarki 2009  
w kategorii  
Perły Wielkie

Real 
Godło Odkrycie Roku 
dla marki Real Quality 
w konkursie  
Laur Konsumenta

2008 
MEtRO Group  
najcenniejsza firma 
w Polsce w branży 
handlowej

Real 
Solidny Pracodawca

MaKRO Cash&Carry 
nagroda Hermes  
w kategorii „Sieć 
Zagraniczna”

Real 
Grand Prix Laur Kon-
sumenta w kategorii 
sklepów wielkopo-
wierzchniowych

Real 
Market Roku dla 
hipermarketu Real 
w Szczecinie w kon-
kursie „Wiadomości 
Handlowych”

Media Markt 
Mistrz Handlu i Usług 
MasterCard w katego-
rii Sprzęt RtV i aGD  
(I miesjce)

SatURn
Mistrz Handlu i Usług 
MasterCard w katego-
rii Sprzęt RtV i aGD  
(II miesjce)

SatURn
Marką Wysokiej 
Reputacji w kategorii 
Handel i Usługi

2007 
MEtRO Group  
najcenniejsza Firma 
w Polsce w branży 
handlowej

MEtRO Group 
Medal Europejski dla 
Usług

MaKRO Cash&Carry  
Solidny Pracodawca 
w kategorii „Handel 
Hurtowy”

SatURn
Złoty Laur Klienta w 
kategorii „Sieć skle-
pów RtV i aGD”  
(więcej na str. 17)

�Real
wyróżnienie Lider 
Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi  
(więcej na str. 22)

Media Markt 
Mistrz Handlu i Usług 
MasterCard w katego-
rii Sprzęt RtV i aGD  
(I miesjce)

2006 
��MEtRO Group 
najcenniejsza Firma 
w Polsce w branży 
handlowej

��MEtRO Group 
newsweek Poland 
award dla najbardziej 
aktywnej firmy nie-
mieckiej w Polsce

 �MEtRO Group 
6 miejsce w rankingu 
Giganci Europy Cen-
tralnej

�MEtRO Group
Medal Milito Pro 
Christo (Walczę dla 
Chrystusa)

�Media Markt
Solidny Pracodawca w 
kategorii „Sklepy RtV 
i aGD”

�Real
Laur Klienta w katego-
rii „Sklepy Wielkopo-
wierzchniowe”

��Real
Hermes Poradnika 
Handlowca w katego-
rii „Sklepy Wielkopo-
wierzchniowe”

Media Markt 
Laur Klienta w katego-
rii Sklepy RtV i aGD  
(I miejsce)

2005 
MaKRO Cash&Carry 
Złote Godło Laur 
Klienta

Media Markt  
Superbrand dla najsil-
niejszej marki  
w Polsce

2004 
MEtRO Group  
Indywidualność Rynku 
MERKURY

MEtRO Group 
Medal Europejski dla 
Usług

MEtRO Group 
Medal Europejski dla 
Usług, 2004, 2007

MEtRO Group 
najcenniejsza Firma w Polsce w branży handlowej  
w 2007 roku



Rynek
METRO Group codziennie bezpośrednio styka się 
z tysiącami klientów, dostawców, partnerów biznesowych, 
względem których realizuje politykę społecznej 
odpowiedzialności. Handel, jak żadna inna branża 
gospodarki, uzależniony jest od swojego społecznego 
otoczenia. Komunikacja z klientami i kontrahentami musi 
funkcjonować bez zarzutu. Dlatego, w najważniejszych 
obszarach branży handlowej, jak na przykład jakość 
i bezpieczeństwo żywności, firmy handlowe, dostawcy 
oraz ustawodawcy ściśle ze sobą współpracują. 
Zapewnienie wysokiej jakości asortymentu, profesjonalna 
obsługa, przyjazna aranżacja sklepów, wspieranie rozwoju 
biznesu, promocja artykułów prozdrowotnych to tylko 
niektóre przejawy odpowiedzialności względem rynku, 
które opisujemy szerzej w niniejszym rozdziale.

interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi,  
jest złym interesem.
henry ford
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wysokie standardy łańcucha dostawczego

METRO Group współpracuje na wielką skalę 
z rodzimymi producentami płodów rolnych, 
produktów spożywczych i przemysłowych. 95% 
produktów spożywczych pochodzi od polskich 
firm. Koncern jest partnerem biznesowym dla 
ponad 3000 polskich dostawców. Wszyscy są 
poinformowani o wymaganiach, jakie muszą 
spełniać towary dostarczane do sieci METRO 
Group, a system zapewnienia jakości obejmuje 
też audyt. Jednym z ważnych aspektów bezpie-
czeństwa jest zachowanie reżimów temperatu-
rowych dla odpowiednich grup towarów, stąd 
bardzo istotna rolę spełnia logistyka.
Kontrole jakości, jakie przeprowadza firma, 
w połączeniu z obowiązującymi standardami, 
mają jeden wspólny cel – zaoferowanie klientowi 
bezpiecznego towaru wysokiej jakości. W tym 
celu METRO Group stworzyła spójny system 
kontroli, który działa według jednolitych zasad 
w każdym z 33 krajów, gdzie znajdują się pla-
cówki koncernu.
System zapewnienia jakości w METRO Group 
umożliwia znaczne ograniczenie ryzyka poja-
wienia się na półkach produktów stanowiących 

zagrożenie dla klientów. Firma stawia odpo-
wiednie wymagania dostawcom, szkoli pracow-
ników i uświadamia im możliwość wystąpienia 
zagrożeń. Opracowano także efektywny system 
natychmiastowego wycofywania ze sprzedaży 
towarów niespełniających wymagań jakościo-
wych. Eksperci krajowi wymieniają się doświad-
czeniami w ramach grup roboczych.

Kontrole jakości, jakie przeprowadza 
firma, w połączeniu z obowiązującymi 
standardami, mają jeden wspólny 
cel – zaoferowanie klientowi 
bezpiecznego towaru wysokiej 
jakości. 
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gwarancja świeżości

Wysoka jakość i świeżość oferowanych produk-
tów jest jedną z podstawowych zasad METRO 
Group. Przykładem wdrażania tej zasady w życie 
jest uruchomione przez MAKRO Cash&Carry 
w lipcu 2009 r. pierwsze w kraju specjalistyczne 
centrum dystrybucji ryb i owoców morza. Dzięki 
nowemu rozwiązaniu klienci MAKRO mogą za-
opatrywać się w najwyższej jakości ryby i owoce 
morza przez 7 dni w tygodniu. Maksymalne 
skrócenie łańcucha dostaw zapewnia ciągłość 
sprzedaży i stałą dostępność asortymentu we 
wszystkich halach MAKRO. Ryby i owoce morza 
są dostarczane na platformę bezpośrednio od 
hodowców i rybaków tuż po połowach. Ułożone 
i przesypane lodem w specjalnych styropiano-
wych pojemnikach przeznaczonych do transpor-
tu trafiają na platformę. Po dokładnej kontroli 
jakościowej i zakwalifikowaniu do dalszego ob-
rotu dostarczane są do wszystkich hal MAKRO.
Jednym z podstawowych założeń projektu 
jest gwarancja dostępności świeżego towaru. 
Nowa forma dystrybucji gwarantuje nie tylko 
dostępność i różnorodność gatunków, lecz także 
najwyższą jakość. W ramach nowej platformy 
MAKRO współpracuje bezpośrednio z najlep-
szymi łowiskami i sprawdzonymi dostawcami. 
Firma wprowadziła również specjalistyczną for-
mę transportu dedykowaną wyłącznie produk-
tom rybnym. Dlatego do klientów trafiają ryby 
i owoce morza o wyrazistym smaku i delikatnym 
kolorze, które zaspokoją gusta kulinarne nawet 
najbardziej wymagających smakoszy. Dzięki 
scentralizowanemu procesowi dostaw i wyszko-
lonemu zespołowi, który pracuje na platformie 
24 godziny na dobę, firma ma pełną kontrolę nad 
jakością ryb, które trafiają do hal.

akcja edukacyjna „wybieraj z gDa” 

W 2008 r. METRO Group została partnerem akcji 
„Wybieraj z GDA”, zainicjowanej przez Polską 
Federację Konsumentów oraz Polską Organiza-
cję Handlu i Dystrybucji.
Celem Programu „Wybieraj z GDA” jest zwróce-
nie uwagi konsumentów na nowe, użyteczne pod 
względem żywieniowym, informacje umieszczo-
ne na opakowaniach produktów żywnościowych 
oraz umożliwienie wykorzystania ich w kompo-
nowaniu codziennej diety.
Organizatorzy docierają do konsumentów za 
pośrednictwem ulotek,  rozdawanych w sieciach 
handlowych, m.in. MAKRO i Real. Dodatkowo 
przygotowano obszerny portal internetowy  
www.gdainfo.pl, zawierający kompendium wie-
dzy dotyczącej zastosowania znakowania GDA 
oraz roli zbilansowanej diety i aktywności fizycz-
nej w zachowaniu dobrego stanu zdrowia. 
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MetRo group promuje żywność ekologiczną 

Żywność ekologiczna w Polsce zyskuje na zna-
czeniu z uwagi na fakt, że z roku na rok wzrasta 
liczba osób dbających o zdrowy tryb życia. Pomi-
mo rosnącego zainteresowania, w Polsce popyt 
na żywność ekologiczną jest wciąż niewielki 
w porównaniu z krajami Europy Zachodniej 
i  wynika z niedostatecznego poziomu wiedzy 
konsumentów. Dlatego działania edukacyjne 
są jednym z warunków rozwoju rynku żywności 
ekologicznej. METRO Group poprzez swoje sieci 
handlowe MAKRO Cash&Carry i Real promuje 
żywność ekologiczną na rynku polskim. W 2008 
r. sieci znacznie rozszerzyły swoją dotychczaso-
wą ofertę produktów tej kategorii.
W halach MAKRO Cash&Carry została wydzie-
lona specjalna strefa, w której klienci mogą 
znaleźć produkty ekologiczne. W rozszerzonej 
ofercie znalazły się m.in. makarony, miody, na-
biał, ciastka, bakalie i produkty zbożowe. Dla tej 
części asortymentu powstał specjalny katalog, 
informujący o ofercie w zakresie bioproduktów.

uwe hölZer 
Prezes Zarządu Makro Polska

MAKRO jako firma realizująca zasady 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
stara się promować zdrową żywność 
i produkty spożywcze z segmentu 
biO, mając świadomość ich roli 
w zapobieganiu licznym chorobom 
cywilizacyjnym. Mimo że spożycie 
żywności organicznej w Polsce nie 
jest jeszcze zbyt wysokie, ściśle 
współpracujemy z Ministerstwem 
Rolnictwa w zakresie możliwości 
i rozwiązań dotyczących rozwoju tego 
segmentu rynku. 

METRO Group poprzez swoje sieci 
handlowe MAKRO Cash&Carry i Real 
promuje żywność ekologiczną na rynku 
polskim. w 2008 r. sieci znacznie 
rozszerzyły swoją dotychczasową 
ofertę produktów tej kategorii. 
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MakRo centrum Rozwoju Firm

MAKRO Centrum Rozwoju Firm świadczy usłu-
gi dla przedsiębiorców działających w handlu 
detalicznym oraz sektorze gastronomiczno-ho-
telarskim i jest pierwszym tego typu obiektem 
w Europie. Pełni zarówno funkcje szkoleniowe, 
jak i wystawiennicze, jest także platformą wy-
miany informacji biznesowych i gospodarczych 
poprzez liczne konferencje, panele dyskusyjne 
i inne inicjatywy branżowe. Bogata oferta Cen-
trum wpisuje się w działania wspierające rozwój 
polskiej przedsiębiorczości.
Wnętrze Centrum kryje w sobie trzy wyspe-
cjalizowane, nowocześnie urządzone działy. 
W Centrum Doradztwa dla Handlu Detalicz-
nego osoby planujące założenie sklepu albo 
unowocześnienie prowadzonego przez siebie 
lokalu mogą zapoznać się m.in. z najnowocze-
śniejszymi rozwiązaniami z zakresu urządzenia 
sklepowego wnętrza. Oferta Centrum HoReCa 
skierowana jest do szefów kuchni, właścicieli 
placówek gastronomicznych, producentów i do-
stawców oraz uczniów szkół gastronomicznych. 
Kulinarni eksperci, szefowie kuchni, doradcy, 
producenci i dostawcy prezentują najnowocze-
śniejsze rozwiązania, doradzają przy wyborze 
sprzętu gastronomicznego i pomagają rozwijać 
wymarzony biznes. Kolejną częścią MAKRO 
Centrum Rozwoju Firm jest Świat Prezentów, 
gdzie z tysiąca produktów klient może skom-
ponować oryginalne paczki okolicznościowe dla 
swoich pracowników czy kontrahentów.
Więcej informacji: www.makrocentrum.pl

uwe hölZer 
Prezes Zarządu Makro Polska

MAKRO Centrum Rozwoju Firm to 
wyjątkowa platforma biznesowa 
stworzona z myślą o szkoleniach, 
konferencjach i wystawach 
adresowanych w szczególności do 
przedstawicieli sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw. idea 
Centrum odpowiada misji MAKRO, 
zgodnie, z którą nasza firma jest 
partnerem biznesowym dla swoich 
Klientów. MAKRO Centrum Rozwoju Firm 
odgrywa także ważną rolę w realizacji 
idei społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Centrum jest miejscem dialogu 
między przedstawicielami polskiego 
biznesu, politykami i organizacjami 
pozarządowymi na tematy istotne dla 
polskiej gospodarki.

MAKRO Centrum Rozwoju Firm pełni 
funkcje szkoleniowe i wystawiennicze, 
jest także platformą wymiany informacji 
biznesowych i gospodarczych.  
bogata oferta centrum wpisuje się 
w działania wspierające rozwój 
polskiej przedsiębiorczości. 



15

uwe hölZer 
Prezes Zarządu Makro Polska

Jako partner biznesowy MAKRO wspiera swoich Klientów 
w zakresie budowania optymalnego asortymentu 
i wzmacniania ich firm poprzez różnorodne szkolenia 
i codzienne kontakty z naszymi konsultantami. „Razem,  
bo warto” – myśl przewodnia kampanii z okazji 15-lecia 
MAKRO – podkreśla partnerskie relacje między MAKRO 
i Klientami firmy. Nasza organizacja stara się również 
wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 
organizując na przykład konkursy takie jak „Rozwiń swój 
biznes z MAKRO”, które promują najwyższe standardy 
biznesowe w poszczególnych grupach Klientów. 

Rozwiń biznes z MakRo – konkurs dla przedsiębiorczych

Celem konkursu „Rozwiń biznes z MAKRO” 
była aktywizacja i rozwój lokalnego środowiska 
biznesu. Pierwsza edycja konkursu odbyła się 
w Toruniu.
Na zwycięstwo miał szansę każdy przedsiębior-
ca, który w czasie trwania konkursu zaopatrzył 
się w hali MAKRO w towary o wartości co naj-
mniej 2,5 tysiąca złotych i przekazał swój pomysł 
na biznes do Działu Obsługi Klienta. Dziesięciu 
najbardziej pomysłowych przedsiębiorców 
otrzymało bony MAKRO, dzięki którym mogli 
rozwinąć lub unowocześnić prowadzoną przez 
siebie działalność.
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Real Marką wysokiej Reputacji

Real otrzymał tytuł Marki Wysokiej Reputacji 
w kategorii Handel i Usługi w 4. edycji rankingu 
PremiumBrand. PremiumBrand to projekt, któ-
ry bada reputację marek w biznesie. Rankingi 
powstają na podstawie badań konsumenckich. 
Reputacja marek i firm oceniana jest w oparciu 
o referencje i atmosferę medialną, a także oceny 
firmy jako pracodawcy i jako partnera bizneso-
wego oraz jej zaangażowanie społeczne. 
Badania zostały przeprowadzone przez TNS 
OBOP w kwietniu i maju 2009. Wzięło w nich 
udział 67 marek i 30 firm.
W 2008 roku Real został zwycięzcą rankingu 
wielkich sieci handlowych tygodnika „Polityka”, 
przeprowadzanego wspólnie z instytutem ba-
dawczym GfK Polonia.

Do tego wyniku znacznie przyczyniła się zna-
komita ocena cech zapewniających wygodę 
klientów: widoczność i poprawność cen, łatwość 
znalezienia koszyka czy wózka oraz poruszania 
się z nim na terenie sklepu – tutaj w większości 
kategorii Real uzyskał maksymalną ilość punk-
tów. Sieć uzyskała również najwyższą ocenę 
poziomu obsługi klienta za kryteria takie jak: 
długość oczekiwania do kasy, stoisk czy punktu 
obsługi, możliwość opłacenia domowych ra-
chunków i uzyskania dodatkowych bonusów za 
zakupy.
W 2009 roku marka Real Quality została uho-
norowana tytułem Odkrycie Roku w konkursie 
Laur Konsumenta

kef van helberGen 
Prezes Zarządu sieci real w Polsce

Tytuł Marki Wysokiej Reputacji to kolejne istotne wyróżnienie 
dla naszej sieci, po przyznanym ostatnio szczecińskiej 

placówce tytule „Market Roku 2009” w rankingu „Wiadomości 
Handlowych” oraz Grand Prix Złoty Laur Konsumenta 2008 

w plebiscycie „Przeglądu Gospodarczego”. Wszystko to 
świadczy o coraz większym uznaniu, jakim klienci darzą 

poziom obsługi i wybór towarów w sieci Real.
Z myślą o komforcie wszystkich kupujących wdrażamy 

innowacyjne rozwiązania, przebudowujemy nasze placówki 
i stale podnosimy poziom obsługi. Wierzymy, że efektem 

tych działań także w przyszłości będzie rosnące zadowolenie 
klientów z zakupów w sieci Real.
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Jacek hudowicZ  
Prezes Zarządu Media saturn holding Polska

Laur Klienta to bardzo cenna dla nas nagroda. Otrzymaliśmy 
ją już dwukrotnie w 2007 oraz 2009 roku i stanowi dla nas 
potwierdzenie, że klienci doceniają i szanują naszą pracę. 
Ta nagroda przyznana przez samych konsumentów daje 
najbardziej niezależny obraz naszego podejścia do klienta: 
rzetelność wobec klientów (konkurencyjne ceny markowego 
sprzętu, fachowe doradztwo), jakość 

 ciągu 14 dni od dnia zakupu, 
możliwość współdecydowania o formie kredytowania zakupów 
(klient wybiera w ilu ratach chce spłacać kredyt),  
czy instalacja sprzętu w domu klienta.

Sieć marketów SatuRn wyróżniona laurem klienta 2009

Sieć sklepów SATURN już po raz drugi w historii 
otrzymała w plebiscycie popularności produk-
tów i usług zaszczytny tytuł „LAUR KLIENTA 
2009” w kategorii „Sklepy RTV/AGD”. Ogólno-
polskie badanie przeprowadzone przez Przegląd 
Gospodarczy wykazało, że marka SATURN jest 
w całej Polsce bardzo dobrze znana i lubiana 
przez konsumentów.
Przyznanie Lauru Klienta 2009 oznacza dla sieci 
SATURN potwierdzenie słuszności obranego 
kierunku działań. Konsumenci oddając swój 
głos w badaniu docenili m.in. bogatą ofertę 
markowych produktów, atrakcyjne ceny, kompe-
tentną i miłą obsługę oraz szeroką gamę usług 
na najwyższym poziomie.
Od rozpoczęcia działalności w 2004 roku, skle-
py SATURN osiągnęły ugruntowaną pozycję na 
rynku elektroniki użytkowej w Polsce, stając się 
sklepem pierwszego wyboru na rynkach lokal-
nych. Na kilku tysiącach metrów kwadratowych 
znajdują się stałe działy, których układ oparty jest 
o najnowsze analizy sprzedażowe i preferencyjne 
klientów. Wszystkie produkty oferowane w mar-
kecie można dotknąć, otworzyć i porównać, co 
ułatwia klientom zapoznanie się z produktem 
i podjęcie decyzji zakupowych.

Zgodnie z hasłem przewodnim sieci „Czego 
nie ma u nas, to nie istnieje” markety SATURN 
szczególny nacisk kładą na prezentowanie pre-
mier rynkowych urządzeń z zakresu elektroniki 
użytkowej. Każdy znajdzie coś dla siebie spośród 
kilkudziesięciu tysięcy pozycji asortymento-
wych: od najbardziej zaawansowanych urządzeń 
inteligentnych technologii po zwykłe baterie. 
Stały monitoring konkurencji oraz partnerska 
współpraca z dostawcami gwarantują najniż-
sze ceny oferowanych produktów.  Szczególnie 
ważnym elementem pracy sklepów SATURN 
jest serwis konsumencki. Zadaniem obsługi jest 
nie tylko sprzedaż, ale również zaoferowanie 
usług rozwiązujących problemy finansowe bądź 
techniczne klientów, np.  fachowe doradztwo, 
dowiezienie i montaż sprzętu, odbiór i utylizacja 
starych urządzeń, czy korzystne formy kredyto-
wania zakupów.



pRacownik
METRO Group jest jednym z największych pracodawców 
w branży, zatrudniającym ok. 27 000 pracowników. Jako firma 
międzynarodowa uznaje, że najcenniejszym zasobem, o którego 
rozwój należy szczególnie dbać, są zasoby ludzkie. Celem 
METRO Group jest pozyskiwanie i zatrudnianie pracowników 
odpowiednio wykwalifikowanych i zaangażowanych, dlatego 
METRO Group prowadzi nowoczesną i perspektywiczną 
politykę personalną. Oznacza to inwestycje w edukację 
i szkolenia pracowników, gwarancję bezpiecznych warunków 
pracy, zapewnienie warunków do rozwoju i awansu, dbanie 
o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym 
pracowników, postępowanie zgodnie z wartościami koncernu. 
Elementem tej polityki jest także troska o zdrowie pracowników. 
METRO Group propaguje również zasady zdrowego stylu życia 
w swoich placówkach. 
W tym rozdziale prezentujemy wybrane praktyki METRO Group 
w obszarze polityki personalnej.

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, 
wspólna praca to sukces.
henry ford
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Pracownicy są największym potencjałem  
METRO Group.  Polityka personalna zakłada 
wewnętrzne programy szkoleniowe. Pomagają 
one pracownikom w realizacji kariery zawodo-
wej. Stanowiska kierownicze w sieciach METRO 
Group obsadzane są głównie w ramach rekru-
tacji wewnętrznej. Szansę na rozwój zawodowy 
znajdują zarówno osoby młode, które nie prze-
kroczyły 30 lat, jak i pracownicy powyżej 40 roku 
życia. Na uwagę zasługuje także zatrudnienie 
kobiet. W sieci Real kobiety stanowią prawie 
dwie trzecie wszystkich zatrudnionych i zajmują 
ponad połowę stanowisk kierowniczych. 
Pracownicy sieci METRO Group otrzymują sze-
reg dodatkowych świadczeń socjalnych m.in. 
paczki na święta, dofinansowanie wypoczynku 
dla dzieci, korzystne pakiety ubezpieczeniowe, 

każda z sieci handlowych  
MetRo group prowadzi własną 
politykę kadrową, dostosowaną  
do realizacji celów wyznaczonych  
przez spółkę. 

pożyczki bądź pomoc finansową w trudnych 
sytuacjach losowych. Sieci oferują nowoczesny 
system premiowy.  Pracownicy  cenią sobie bez-
płatną opiekę medyczną. 
Każda z sieci handlowych METRO Group prowa-
dzi własną politykę kadrową, dostosowaną do 
realizacji celów wyznaczonych przez spółkę. Dla 
całego koncernu ustanowione są najważniej-
sze kryteria, według których jest rekrutowana, 
szkolona i oceniana kadra kierownicza, a także 
kluczowe kompetencje, jakimi powinni charak-
teryzować się kandydaci. Sieci handlowe METRO 
Group przeprowadzają badania opinii pracow-
ników. Dzięki temu każdy może wypowiedzieć 
się na temat swojego miejsca pracy, warunków 
zatrudnienia, systemu motywacyjnego, a także 
ocenić przełożonych.
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bądź zdrów z MetRo group 

Siedzący tryb pracy, szybkie tempo życia, niewła-
ściwe odżywianie, brak ruchu to czynniki cywili-
zacyjne, które odbijają się negatywnie na stanie 
zdrowia. Zdając sobie sprawę z tych zagrożeń 
METRO Group prowadzi akcje edukacyjne pro-
mujące zdrowy styl życia. Zdrowie pracowników 
jest jednym z czynników sprzyjających osiąganiu 
sukcesów przez firmy. Dlatego METRO Group 
przykłada wagę do popularyzowania zachowań 
prozdrowotnych wśród swojej załogi.
2 sierpnia 2007 r. pracownicy centrali METRO 
Group w Polsce wzięli udział w akcji edukacyjnej 
pod nazwą „Dzień dla Twojego zdrowia”. Akcja, 
przeznaczona dla osób zatrudnionych w war-
szawskiej siedzibie METRO Group, miała na 
celu zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty 
zdrowotne, o których każdy powinien pamiętać 
na co dzień.
Podczas cyklu wykładów, prowadzonych przez 
lekarzy specjalistów, omawiane były takie za-
gadnienia jak:  znaczenie poddawania się bada-
niom profilaktycznym, różnorodne aspekty stre-
su w życiu codziennym, czy zdrowe żywienie.
W foyer gmachu METRO Group uczestnicy im-
prezy mieli możliwość poddania się badaniom, 
wykonywanym przez fachowy personel medycz-
ny. Każdy miał możliwość  zmierzenia ciśnienia 

tętniczego, masy tkanki tłuszczowej oraz zbada-
nia poziomu cukru i cholesterolu we krwi.
Specjaliści od żywienia opracowali dla kantyny 
pracowniczej specjalne menu obiadowe. Zapro-
ponowany zestaw dań posiadał nie tylko walory 
odżywcze, ale także niską wartość kaloryczną. 
Na tablicach informacyjnych zaprezentowane 
zostały przykładowe dzienne zestawy posiłków 
dla diet 1200, 1500 i 1800 kalorii. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła się tabela do wyliczania 
indeksu masy ciała BMI.
Latem 2009 roku METRO Group zainaugurowała 
kolejny projekt edukacyjny. Jest to cykl wykła-
dów dla pracowników centrali METRO Group 
w Warszawie, które mają na celu propagowanie 
rozmaitych aspektów zdrowego stylu życia. Ini-
cjatywa ta prowadzona jest pod hasłem „Bądź 
zdrów z METRO Group”, które firmuje wszelkie 
akcje koncernu, propagujące zdrowy styl życia. 
Do prowadzenia wykładów zostali zaproszeni 
profesjonaliści, lekarze i terapeuci, którzy pre-
zentują wybrane zagadnienia zdrowotne. Inte-
gralną częścią projektu są ćwiczenia i treningi 
pomagające utrzymać dobrą kondycję i łagodzić 
dolegliwości związane z siedzącym trybem 
pracy. Tematyka wykładów w ramach cyklu 
obejmuje m.in. pamięć i jej trening, zdrowe oczy, 
kręgosłup, stopy, stres, odporność.

zdrowie pracowników jest jednym 
z czynników sprzyjających 
osiąganiu sukcesów przez firmy. 
Dlatego METRO Group przykłada 
wagę do popularyzowania zachowań 
prozdrowotnych wśród swojej załogi.
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Koncern finansuje pracownikom METRO Gro-
up w Polsce udział w maratonach kolarskich 
Mazovia MTB Maraton, które odbywają się co 
roku w kilkunastu miastach w całej Polsce. 
Organizowany jest także finał o nagrodę Grand 
Prix METRO Group MTB. Impreza ta ma na celu 
propagowanie aktywnego wypoczynku. 

Ciekawym przykładem działań w obszarze promocji 
zdrowego trybu życia jest patronat METRO Group nad 
pracowniczymi zawodami kolarskimi.

Uczestnicy mają do wyboru trzy dystanse, liczą-
ce od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. 
Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród pracowników wszyst-
kich spółek naszej firmy.
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W VIII edycji konkursu Lider Zarządzania Zaso-
bami Ludzkimi, organizowanym przez Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych, kapituła przyznała 
firmie Real wyróżnienie „za profesjonalne 
podejście do zarządzania zasobami ludzkimi 
w procesie fuzji”. Połączenie sieci Real i Geant 
nastąpiło w listopadzie 2006 roku. Po połączeniu 
stopniowo ujednolicane były struktury organiza-
cyjne oraz regulacje wewnątrzzakładowe- takie 
jak regulamin pracy czy wynagradzania. Jednak 
warunki zatrudnienia i świadczenia socjalne 
dla pracowników sieci Geant nie zmieniły się. 
Wszystkie zmiany przeprowadzane były w po-
rozumieniu z organizacjami związkowymi firmy 
Geant.
Każdą z 19 placówek powierzono opiece marke-
tu partnerskiego, którego zespoły służyły radą 
i pomocą we wszystkich obszarach procesu in-
tegracji, przeprowadzając niezbędne szkolenia 
i nadzorując zmiany. W tym okresie skupiono się 
szczególnie na komunikacji wewnętrznej – wszy-
scy pracownicy otrzymali broszury informacyjne 
a na specjalnie zorganizowanych spotkaniach 
prezentowany był film o Realu. Dodatkowo uru-
chomiona została specjalna bezpłatna infolinia, 
gdzie można było zasięgnąć informacji na temat 
procesu połączenia.
Ważne informacje szybko docierały do wszystkich 
zainteresowanych dzięki dwumiesięcznikowi dla 
pracowników oraz newsletterowi – specjalnej 
publikacji na temat postępów integracji. Wszy-
scy pracownicy połączonej firmy szczególnie do-
ceniają to, że z każdej ze spółek zostały przejęte 
najlepsze rozwiązania, jak chociażby bezpłatna 
opieka medyczna w prywatnych przychodniach .

zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji

kef van helberGen 
Prezes Zarządu sieci real w Polsce

Sieć Real jest liderem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań 
polityki personalnej w swojej branży. 
Świadczyć o tym mogą liczne nagrody, takie jak tytuł 
„Solidnego pracodawcy”. Decydują o tym dobre praktyki firmy 
w zakresie wskaźników stabilności zatrudnienia, warunków 
pracy, warunków socjalnych, dostępności szkoleń i wielu 
innych. Kapituła konkursu uznała, że Real z wyróżnieniem 
wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem pracowników, 
zapewniając im wiele dodatkowych świadczeń, jak bezpłatna 
opieka medyczna, ubezpieczenia, zapomogi, karty rabatowe 
(3% rabatu na zakupy z kartą lojalnościową, 6% rabatu 
z kartą płatniczą Real MasterCard ViP). Równie istotne są 
dla nas pozytywne opinie wyrażane podczas cyklicznych 
badań opinii pracowników o atmosferze pracy w Realu 
i możliwościach rozwoju, które doceniają nasi pracownicy. 
Wszystko to sprawia, że Real jest miejscem, w którym warto 
pracować.
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kef van helberGen 
Prezes Zarządu sieci real w Polsce

bardzo istotne wartości firmy Real 
to szacunek i praca zespołowa. 
Chcąc zapobiec nieetycznym 
zachowaniom godzącym w zespół 
i dobrą współpracę firma wdrożyła 
politykę antymobbingową. Zapobiega 
ona negatywnym zjawiskom, daje 
pracownikom możliwość  kontaktu 
z pełnomocnikiem pracowników 
ds. przeciwdziałania mobbingowi, 
udzielającym niezbędnych porad 
i wsparcia. Dzięki temu pracodawca 
może być na bieżąco informowany 
o ryzykownych sytuacjach i może im 
przeciwdziałać.

wewnętrzna polityka antymobbingowa

Wartości, które wyznaje firma Real i którymi kie-
ruje się w swojej działalności, nie pozostawiają 
miejsca na nieetyczne zachowania godzące 
w zespół, efektywną współpracę i naruszające 
dobra osobiste współpracowników.
Z punktu widzenia tych wartości jednoznaczne-
go potępienia wymaga mobbing, jako działanie 
godzące w podstawowe prawa jednostki. Celem 
sieci Real jest promowanie etycznych postaw 
i skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi po-
przez rozpowszechnienie wiedzy o tym zjawisku 
w taki sposób, aby było ono właściwie rozpozna-
wane i eliminowane. 
W maju 2009 roku sieć Real przyjęła Regula-
min Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. 
Głównym założeniem Wewnętrznej Polityki An-
tymobbingowej jest budowa kultury organizacji 
poprzez stworzenie właściwej atmosfery w śro-
dowisku pracy, a także budowanie odpowiednich 
relacji międzyludzkich oraz eliminowanie zjawi-
ska o charakterze mobbingu.

celem sieci Real jest promowanie 
etycznych postaw i skuteczne 
przeciwdziałanie mobbingowi  
poprzez rozpowszechnienie wiedzy  
o tym zjawisku w taki sposób, aby 
było ono właściwie rozpoznawane 
i eliminowane.

Regulamin został rozdany wszystkim pracow-
nikom, którzy poświadczyli zapoznanie się jego 
treścią. Ponadto przeprowadzony został cykl 
szkoleń dla pracowników i menedżerów dotyczą-
cych zachowań mobbingowych, oraz tego, jak im 
zapobiegać i jak na nie reagować. Uruchomiona 
została także specjalna infolinia dla pracowni-
ków, na którą można zgłaszać przypadki zacho-
wań o charakterze mobbingu w firmie. Został 
także powołany Pełnomocnik Pracowników 
Real ds. przeciwdziałania mobbingowi. Każdy 
z pracowników, który czuje się prześladowany 
w miejscu pracy, ma możliwość skontaktowania 
się z nim i uzyskania profesjonalnej porady.
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Styl i praktyka w Media Markt i SatuRn

Owocna współpraca w ramach grupy Media  
Saturn opiera się w pierwszym rzędzie na 
podstawowych wartościach, stosowanych każ-
dego dnia i będących przykładem dla innych. 
Warunkiem utrzymania atmosfery wzajemnego 
zaufania jest uczciwość, wiarygodność oraz nie-
naganne pod względem finansowym, prawnym 
i etycznym zachowanie każdego pracownika 
w codziennej pracy. 
Przejrzysta i zrozumiała komunikacja umożliwia 
podejmowanie swobodnych działań, ukierunko-
wanych na osiągnięcie sukcesu. Opierając się 
na powyższych wartościach przedsiębiorstwa 
Media Markt i SATURN opracowały instrukcję 
„Styl i Praktyka”, która obowiązuje wszystkich 
pracowników grupy. 

„Styl i Praktyka” jest narzędziem umożliwiają-
cym orientację w sytuacjach zdarzających się 
w codziennej pracy i stanowi ogólne ramy dla 
wytycznych opracowanych w danym kraju, od-
zwierciedlających lokalną specyfikę i zwyczaje 
biznesowe w zgodzie z regulacjami prawnymi 
obowiązującymi w poszczególnych krajach. Ma-
jąc na względzie uczciwość działań w ramach 
przedsiębiorstwa, czujemy się związani instruk-
cją „Styl i Praktyka” i stosujemy ją w codziennym 
życiu. 
Kto nadużywa swojej pozycji dla własnych ko-
rzyści, na korzyść osoby trzeciej lub na szkodę 
grupy Media Saturn i tym samym narusza ducha 
niniejszych wytycznych lub podstawowe war-
tości obowiązujące w firmie lub działa wbrew 
innym przepisom wewnętrznym lub regulacjom 
prawnym, może być pewien, że naruszenie ta-
kie będzie rozpatrzone. W tym zakresie nie ma 
żadnych różnic – zasada ta dotyczy każdego pra-
cownika w ten sam sposób. 
„Styl i Praktyka” zakłada, że każdy pracownik 
ponosi odpowiedzialność za znajomość i prze-
strzeganie wszystkich istotnych przepisów, 
wytycznych i innych regulacji. W zakresie zwią-
zanych z tym pytań stosujemy sprawdzoną filo-
zofię otwartych drzwi – zawsze pytamy: naszych 
przełożonych lub Inspektora do Spraw Korpora-
cyjnych („Compliance Officer”).

warunkiem utrzymania atmosfery 
wzajemnego zaufania jest uczciwość, 
wiarygodność oraz nienaganne 
zachowanie każdego pracownika  
w codziennej pracy.
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Rekrutacja wewnętrzna jest ważnym etapem 
większości projektów rekrutacyjnych w firmie. 
Informacja o projekcie rekrutacyjnym przesy-
łana jest do wszystkich marketów sieci drogą 
mailową i wywieszana na tablicy ogłoszeń, tak 
by każdy pracownik miał szansę się z nią zapo-
znać. Dodatkowo osoby, które chcą awansować 
w strukturach firmy są wspierane i szkolone 
przez swoich obecnych menedżerów. Działa-
nia te sprawiają, że 40% kadry menadżerskiej 
w sklepach Media Markt to osoby z rekrutacji 
wewnętrznej.
Na 39 marketów Media Markt 18 zarządzanych 
jest przez osoby z awansu wewnętrznego. Wśród 
obecnych dyrektorów marketów Media Markt 
są tacy, którzy zaczynali jako sprzedawcy lub 
kierownicy działów. Dzisiaj zarządzają marke-
tem jak własnym przedsiębiorstwem. Ponadto 
większość kierowników działów w marketach 
Media Markt i prawie wszyscy kierownicy 
sprzedaży i administracji to osoby z rekrutacji 
wewnętrznej. 
Dzięki ciągłemu rozwojowi naszej firmy, każde-
go roku pracownicy mają okazję pokazać swoje 
umiejętności i zawalczyć o wyższe stanowisko. 
Nie liczy się długość stażu, lecz jakość pracy 

Sukces rekrutacji wewnętrznej w Media Markt

i dojrzałość do podjęcia stanowiska kierownicze-
go. Kierownik w Media Markt to osoba, która ma 
dużą swobodę decyzyjną, ale też, co za tym idzie 
ponosi dużą odpowiedzialność. Stała ekspansja 
firmy i rekrutacja wewnętrzna umożliwiają roz-
wój zawodowy i stabilizację zatrudnienia. Z re-
krutacji wewnętrznej korzystają zarówno osoby 
przedsiębiorcze, jak i cała firma.

SzczEBlE awanSu wEwnęTRznEGO w MEdia MaRkT

sprzedawcapracownik działu niehandlowego

kierownik grupy towarowej
z-ca kierownika działu handlowego

kierownik grupy towarowej
z-ca kierownika działu niehandlowego

kierownik działu handlowego z-ca kierownika działu niehandlowego

kierownik sprzedażykierownik działu niehandlowego 

dyREkTOR MaRkETukiEROwnik adMiniSTRacji



ekologia
Kolejnym, ważnym filarem działań METRO Group z zakresu 
CSR jest troska o środowisko naturalne. Produkowanie 
dóbr konsumpcyjnych, ich transport i sprzedaż, 
a następnie użytkowanie i niszczenie nieuchronnie 
skutkują negatywnymi konsekwencjami dla środowiska 
naturalnego. METRO Group podejmuje szereg działań, 
które pomagają zapobiegać szkodliwym skutkom 
działalności firmy w obszarze ekologii. 
W spółce serwisowej METRO Group Asset Management 
funkcjonuje Dział Facility Management, który koordynuje 
system zarządzania środowiskowego. Do głównych zadań 
działu należy: implementacja i monitoring przepisów 
prawnych z zakresu ochrony środowiska, zawieranie 
umów i współpraca z organizacjami odzysku, koordynacja 
akcji ekologicznych. 

Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie 
zatruta i zginie ostatnia ryba - odkryjemy, że nie można jeść 
pieniędzy.
PrZysłowie indiańskie
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Często rozwiązania przyjazne środowisku po-
zwalają na oszczędności kosztów bieżących 
w działalności firmy. Służy temu na przykład 
działalność spółki METRO Group Energy Ma-
nagement, która zajmuje się obrotem i zarzą-
dzaniem energią w obrębie koncernu. Działal-
ność spółki ma na celu zmniejszenie kosztów 
energii w placówkach METRO Group. Obniżenie 
zużycia energii w konsekwencji przyczynia się 
do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery. 
Koncern METRO Group postawił sobie za cel, 
aby do roku 2015 zmniejszyć emisję CO2 o 15% 
na metr kwadratowy powierzchni we wszystkich 
swoich placówkach na całym świecie. Z kolei 
system logistyczny wprowadzony w METRO 
Group, dzięki redukcji przejazdów floty o 90% 
pozwala na znaczne ograniczenie zużycia pali-
wa i emisji spalin. 
Recykling i utylizacja odpadów to kwestia, 
którą regulują odpowiednie przepisy prawne.  
METRO Group nie tylko spełnia wszystkie obli-
gatoryjne zobowiązania w tym zakresie, ale czę-
stokroć proponuje rozwiązania sięgające dalej: 
przekazuje do recyklingu ponadnormatywne 
ilości odpadów opakowaniowych, przyjmuje zu-
żyty sprzęt AGD nawet wówczas, gdy klienci nie 
wymieniają go na nowy. Organizowane akcje 
jednocześnie edukują i angażują pracowników 
firmy oraz klientów. 

Poszczególne placówki handlowe także wdra-
żają rozwiązania przyjazne środowisku: instalo-
wane są energooszczędne urządzenia, czujniki 
ruchu, energia pochodząca z urządzeń chłod-
niczych wykorzystywana jest do ogrzewania hal 
sklepowych, żarówki stopniowo zastępowane 
są energooszczędnymi, z hipermarketów znikły 
plastikowe torebki jednorazowego użytku.
Ekologia i działania mające na celu minimali-
zację negatywnego wpływu działania firmy na 
środowisko naturalne jest jednym z prioryte-
tów METRO Group. W tym rozdziale znalazły 
się opisy najważniejszych projektów i osiągnięć 
firmy skierowanych na ochronę środowiska na-
turalnego i zasobów Ziemi.  

Koncern METRO Group postawił 
sobie za cel, aby do roku 2015 
zmniejszyć emisję co2 o 15% na 
metr kwadratowy powierzchni we 
wszystkich swoich placówkach na całym 
świecie. 
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Rozwinięty system segregacji odpadów

Jednym z największych wyzwań XXI wieku jest 
kwestia odzyskiwania surowców. Konsumujemy 
coraz więcej dóbr a tym samym produkujemy 
coraz więcej odpadów. Kupowane przez nas 
produkty niezależnie od tego czy są to składni-
ki naszego obiadu czy nowa pralka zwiększają 
ilość odpadów w środowisku. Przy takim tempie 
produkcji i konsumpcji odpowiedzialność za 
utylizację i recykling musiało przejąć nie tylko 
państwo czy samorządy, ale także firmy i zwykli 
obywatele.  Dlatego troska o środowisko natu-
ralne jest jednym z priorytetów METRO Group. 
Obecnie obowiązujące regulacje prawne w za-
kresie ochrony środowiska są na tyle rozbudo-
wane i restrykcyjne, że praktycznie każdy pod-
miot gospodarczy musi uwzględniać w swojej 
działalności gospodarkę odpadami. METRO 
Group oprócz doskonałego wypełniania zobo-
wiązań ustawowych w tym zakresie, opracowuje 
i wdraża także własne standardy, wykraczające 
poza przepisy prawa. 
W ramach działalności mającej na celu zmniej-
szenie ilości odpadów trafiających na składo-
wiska METRO Group kompleksowo edukuje 
i angażuje w proekologiczne akcje swoich pra-
cowników oraz klientów. W celu podniesienia 
świadomości proekologicznej konsumentów 
oraz zmniejszenia strumienia odpadów proble-
matycznych trafiających na składowiska odpa-
dów w placówkach handlowych METRO Group 
organizowane są następujące długofalowe pro-
jekty proekologiczne:

Selektywna zbiórka 
odpadów opakowaniowych 
od klientów
W ramach organizowanej zbiórki zużytych opa-
kowań zbierane są opakowania z papieru, two-
rzyw sztucznych, ze szkła oraz z metalu. W tym 
celu do placówek handlowych zostały dostar-
czone specjalistyczne pojemniki do selektywnej 
zbiórki. Pozyskane w ten sposób surowce prze-
kazywane są specjalistycznym firmom w celu 
poddania ich recyklingowi. 

Zbiórka zużytego  
sprzętu elektronicznego  
i elektrycznego
We wszystkich sieciach handlowych przy zaku-
pie nowych urządzeń, klienci mają możliwość 
nieodpłatnego oddania starych pralek, lodówek, 
telewizorów itp. Dzięki temu zużyte urządzenia 
poddawane są procesom odzysku i recyklingu 
w zakładach przetwarzania. W marketach Me-
dia Markt i Saturn można zostawić zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny zgodny z oferowanym 
w tych sklepach asortymentem nawet, jeśli nie 
zakupiło się nowego. Jest to działanie wykracza-
jące poza ustawowe wymogi. 

Zbiórka zużytych 
akumulatorów
Klienci dokonujący zakupów nowych akumula-
torów kwasowo-ołowiowych w placówkach han-
dlowych mają możliwość oddania zużytego aku-
mulatora w zamian za nowy. Zużyte akumulatory 
przekazywane są następnie do regeneracji. 

W ramach działalności mającej na celu 
zmniejszenie ilości odpadów trafiających 
na składowiska MetRo group 
kompleksowo edukuje i angażuje 
w akcje proekologiczne swoich 
pracowników oraz klientów.
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System dostaw

METRO Group w Polsce posiada zaawansowany 
system przekazywania odpadów do recyklingu. 
METRO Group, aby spełnić ustawowy obowią-
zek musiała poddać recyklingowi 2 043 545,00 
kg opakowań z papieru i tektury, 401 977,44 kg 
opakowań z tworzyw sztucznych i 4 795,65 kg 
opakowań z drewna. 
Jednakże METRO Group w roku 2008 poddała 
recyklingowi 27 373 306,00 kg opakowań z pa-
pieru i tektury, 2 730 071,00 kg opakowań z two-
rzyw sztucznych oraz 7 590 570,00 kg opakowań 
z drewna, przez co osiągnięty poziom recyklingu 
w stosunku do ustawowych norm wyniósł od-
powiednio: dla opakowań z papieru i tektury  
1 340%, dla opakowań z tworzyw sztucznych  
679 % oraz dla opakowań z drewna 158 280%. 
Osiągnięte przez METRO Group tak wysokie 
poziomy recyklingu dla opakowań z papieru, 
z tworzyw sztucznych oraz z drewna wynikają 
z tego, iż zgodnie z „Ustawą o opakowaniach 

Koncern METRO Group opracował i wdrożył 
nowoczesny system logistyczny, pozwalający 
na bardziej racjonalne wykorzystanie środków 
transportu, a tym samym na znaczne ograni-
czenie wpływu przejazdów pojazdów ciężaro-
wych na środowisko. METRO Group tworzy od 
podstaw nową sieć logistyczną tam gdzie jest 
to konieczne. Dzięki temu przejmuje odpowie-
dzialność za dostawy, a dostawcy nie obsługują 
samodzielnie każdej placówki handlowej, jak to 
ma miejsce w tradycyjnej logistyce. Operatorzy 
logistyczni METRO Group łączą zamówienia od 
kilku dostawców i dostarczają do odpowiedniej 
placówki handlowej koncernu. Każdy samo-
chód dostawczy ma wykorzystaną maksymalnie 
powierzchnię ładunkową. Wprowadzenie tego 
systemu pozwoliło na redukcję kursów samo-
chodów aż o 90%, a tym samym na znaczną 
redukcję emisji spalin.

i odpadach opakowaniowych” i „Ustawą o obo-
wiązkach przedsiębiorców w zakresie gospoda-
rowania niektórymi odpadami”, METRO Group 
jest zobowiązana poddawać recyklingowi opa-
kowania towarów marek własnych, z importu 
wewnątrzwspólnotowego nabycia, oraz serwi-
sowe (takie opakowania zostały wprowadzone 
na rynek krajowy). Natomiast w placówkach 
handlowych METRO Group procesom segregacji 
poddawane są wszystkie opakowania, również 
te z wyrobów krajowych, zaimportowane przez 
innych dostawców, dla których METRO Group 
zgodnie z ww. ustawą nie musiała zapewnić 
recyklingu, gdyż nie wprowadziła tych opako-
wań na rynek. Ponadto wszystkie opakowania 
z papieru, z tworzyw sztucznych oraz z drewna 
w placówkach handlowych są selektywnie gro-
madzone, belowane, prasowane, przez co nie 
trafiają na wysypisko śmieci.
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godzina dla ziemi 

ekoenergia w Media Markt 

Markety należące do sieci handlowych METRO Group przyłączyły się do 
ogólnoświatowej akcji ekologicznej „Godzina dla Ziemi”, która została 
zorganizowana w dniu 28 marca 2009 przez World Wide Fund for Nature 
(WWF) po to, by przeciwstawić się największemu zagrożeniu dla naszej 
planety – zmianie klimatu.
Tego dnia w godzinach 20.30 – 21.30 naszego czasu, na całym świecie 
uczestnicy akcji wyłączyli światła lub urządzenia elektryczne w domach, 
firmach i budynkach użyteczności publicznej.
Do akcji włączyły się także wszystkie placówki handlowe koncernu METRO 
Group. Hale MAKRO Cash&Carry wyłączyły pylony zewnętrzne oraz na-
pisy na budynkach, zmniejszyły oświetlenie parkingów o 2/3 i oświetlenie 
hal o 1/3. Hipermarkety Real zmniejszyły oświetlenie hal sprzedaży o 1/3. 
Markety elektroniczne Media Markt i SATURN wyłączyły urządzenia elek-
tryczne takie jak np. ekspozycja telewizorów.

W czerwcu 2009 r. rozpoczęła się ogólnopol-
ska akcja sieci sklepów Media Markt „Czysta 
Ekonomia” mająca na celu promocję postaw 
ekologicznych wśród klientów poprzez wybór 
produktów energooszczędnych w trakcie po-
dejmowania decyzji o zakupie. Artykuły AGD 
objęte tą akcją zostały wyprodukowane przy 
użyciu najnowszych technologii, dzięki czemu 
ich używanie pozwala na znaczne oszczędności 
energii i pieniędzy. Sieć Media Markt posiada 
w swojej ofercie szeroką gamę produktów Eko 
– energooszczędnych, które w niezwykle prosty 
sposób pozwalają zaoszczędzić, a także bezpo-
średnio przyczyniać się do ochrony środowiska. 
Większość z oferowanych w ramach tej akcji 
produktów posiada europejski certyfikat Eco- 
flower, który gwarantuje oszczędność energii 
oraz brak obecności substancji szkodliwych dla 
środowiska. 

Jacek hudowicZ  
Prezes Zarządu Media saturn holding Polska

Media Markt bardzo poważnie podchodzi do tematu ekologii. 
Czujemy się zobowiązani, jako sprzedawcy wielu urządzeń 
elektroniki użytkowej, do dbania o środowisko naturalne 

wiedząc, że m.in. od naszych działań zależy przyszłość Ziemi. 
Stąd nasz udział w licznych akcjach podnoszących świadomość 

ekologiczną. Zachęcamy naszych pracowników i kupujących 
do zachowań proekologicznych poprzez proste działania 

niewymagające wielkich nakładów np. wyłączanie świateł, 
zbiórkę zużytych baterii, zakup certyfikowanych urządzeń 

elektronicznych, gwarantujących mniejszy pobór energii. 
bardzo ważny jest nasz program realizowany od wielu lat (na 
długo przed wejściem w życie ustawy) przyjmowania starych 

urządzeń przy zakupie nowego sprzętu. 



31

godzina dla ziemi 

las  
kartridży

kef van helberGen 
Prezes Zarządu sieci real w Polsce

Nasi klienci doceniają inicjatywę Reala mającą na celu 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a więc 
zmniejszenie skali globalnego ocieplenia. Coraz częściej 
decydują się na ekologiczne opakowania, regularnie używają 
toreb wielokrotnego użytku i cieszą się, że dzięki temu 
dbają o środowisko naturalne. Ważna jest dla nich również 
odpowiednia komunikacja tej inicjatywy - Real już od 
października 2008 roku informuje o zaprzestaniu wydawania 
jednorazowych reklamówek na plakatach w sklepach, 
w gazetkach ofertowych i na stronie internetowej www.real.pl. 
Klienci otrzymali również ulotki propagujące idee ekologiczne.  
Przedsięwzięcie ma więc także charakter edukacyjny – to jest 
dla nas powód do szczególnej satysfakcji. 

Od 2 listopada  2008 roku  sieć Real  zintensyfi-
kowała  swoje działania na rzecz ochrony środo-
wiska wycofując jednorazowe torebki foliowe ze 
wszystkich swoich placówek oraz poszerzając 
wybór opakowań ekologicznych. W styczniu 2008 
roku hipermarkety Real włączyły się w inicjatywę 
łódzkiego Urzędu Miasta „Dzień bez torebek fo-
liowych”. Sklepy oferowały specjalnie zaprojek-
towane torby ekologiczne, wyjątkowo wytrzyma-
łe i trwałe, w przystępnych cenach.  Następnie 
pilotażowa akcja sprzedaży toreb ekologicznych 
odbyła się w Częstochowie. W materiałach przy-
gotowanych z okazji tej inicjatywy staraliśmy się 
uzmysłowić naszym klientom, że wybierając 
jedną z proponowanych ekotoreb można ograni-
czyć emisję dwutlenku węgla aż o 8 kilogramów 
rocznie – przy założeniu, że robiąc zakupy zu-
żywamy średnio cztery plastikowe reklamówki 
tygodniowo. Wyniki obu inicjatyw oraz reakcje 
klientów zostały wnikliwie przeanalizowane. 
Na podstawie opinii osób kupujących w Realu, 
dla których ochrona środowiska staje się rów-
nież coraz bardziej znacząca, firma opracowała 
projekt obejmujący kilka komplementarnych 
rozwiązań ekologicznych opakowań. 
Składają się na nie zarówno torby znane już 
klientom - papierowe oraz poliestrowe, nowo-
ścią są torby tekstylne, a także szeroka gama 
kolorystyczna toreb. Dzięki temu klienci mogą 
zdecydować się na kupno torby najlepiej od-
powiadającej ich gustom, a przede wszystkim 
trwałej i wytrzymałej, którą można zabierać na 
każde zakupy. 
Kolejnym istotnym krokiem na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego  była decyzja o wyco-
faniu jednorazowych torebek foliowych w całej 
sieci. Od 2 listopada 2008 roku zamiast nich 

dostępne są torby ekologiczne. Są one w 100% 
degradowalne - czas rozkładu tych opakowań 
wynosi maksymalnie trzy lata. 

od 2 listopada 2008 roku w całej 
sieci Real wycofane zostały torby 
foliowe. Zastąpiono je w 100% 
degradowalnymi torbami ekologicznymi.

ekotorby w Realu 

W maju 2009 r. sieci sklepów Media Markt  
i SATURN włączyły się do ogólnopolskiego 
programu ekologicznego „Drzewa za kartri-
dże”. Ta wyjątkowa akcja organizowana przez 
Eco – Service, Klub Gaja oraz Lasy Państwowe, 
pozwala w prosty sposób przyczynić się do po-
lepszania stanu środowiska naturalnego. W je-
den z majowych weekendów w 38 placówkach 
handlowych Media Markt oraz 14 sklepach sieci 
SATURN rozdawane były specjalnie oznakowa-
ne koperty z przeznaczeniem na puste kartridże 

atramentowe. Klienci zamiast wyrzucić kartridż 
mogą włożyć go do koperty i odesłać. W skle-
pach ustawiono też specjalne pojemniki na 
tonery z drukarek laserowych. Każdy oddany 
przez klientów kartridż atramentowy lub lase-
rowy, wspiera zakup sadzonek drzew. Co roku 
finał akcji, odbywa się jesienią, kiedy odbywa się 
wielkie sadzenie nowych drzewek. W 2009 roku 
dzięki zbiórce kartridży w sklepach Media Markt 
i SATURN posadzono 5000 drzew. 



zaangażowanie Społeczne
METRO Group od początku swojej działalności w Polsce 
zacieśnia więzi ze społecznościami lokalnymi, 
konsekwentnie je wspierając. Nasze działania 
charakteryzuje strategiczne, długofalowe podejście, 
dlatego wspieramy cenne inicjatywy oraz prowadzimy 
autorskie programy społeczne zarówno w czasach 
dynamicznego rozwoju jak i spowolnienia gospodarczego. 
Nieodłącznym elementem działalności biznesowej METRO 
Group na świecie jest troska o otoczenie. W Polsce 
społeczne zaangażowanie koncernu najpełniej wyraża 
się w projektach edukacyjnych. Uważamy, że przyszłość 
gospodarki w naszym kraju zależy w ogromnym stopniu 
od młodzieży, jej wykształcenia i rozwoju zawodowego. 
Dlatego programy edukacyjne METRO Group w Polsce 
charakteryzuje równomierne rozłożenie akcentów między 
zdobywaniem solidnej wiedzy teoretycznej a rozwojem 
umiejętności praktycznych. Ponadto dbamy o to, aby 
programy edukacyjne METRO Group w Polsce wzmacniały 
postawy obywatelskie oraz uczyły tolerancyjności 
i otwartości na drugiego człowieka. 

W świecie ekonomii opartej na wiedzy, twoje dochody 
zależą od tego czego się uczysz.
bill clinTon
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W Polsce społeczne zaangażowanie 
koncernu najpełniej wyraża się  
w projektach edukacyjnych.

METRO Group inicjuje programy kształcenia 
młodzieży w dziedzinie nowoczesnego handlu, 
gdyż Polska jest jednym z najbardziej konku-
rencyjnych rynków w Europie. Powstaje coraz 
więcej nowoczesnych placówek handlowych, 
potrzebni są wykwalifikowani specjaliści. Ce-
lem tych działań jest kształcenie kadry opty-
malnie przygotowanej do pracy w handlu, co 
odpowiada zarówno na potrzeby społeczne jak 
i potrzeby kadrowe koncernu.
Ważnym elementem społecznego zaangażo-
wania METRO Group w Polsce są także inicja-
tywy społeczne podejmowane niezależnie przez 
sieci koncernu. 
Warte podkreślenia jest to, że sieci wykorzy-
stują i angażują swoje zasoby oraz specyfi-
kę branży i asortymentu. Dlatego też Real 

i MAKRO włączają się w rozwiązywanie proble-
mu niedożywienia dzieci, a Media Markt i SA-
TURN w kampanie społeczne wykorzystujące 
nowoczesne technologie i sprzęt elektroniczny. 
Wszystkie te działania podejmowane są przy 
współpracy i zaangażowaniu klientów, którzy 
chętnie wspierają akcje społeczne realizowane 
na terenie sklepów.
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MaGda Marcinkowska
uczestniczka programu MeTro edukacja w lublinie

Dzięki praktykom w hipermarkecie Real w Lublinie dobrze 
poznałam pracę w handlu wielkopowierzchniowym. Duże 
wrażenie zrobiła na mnie zwłaszcza kultura tej firmy, 
umiejętność wzorowej obsługi klienta w różnych sytuacjach, 
a także sprawna organizacja pracy. Zajęcia utwierdziły mnie 
w przekonaniu, że dokonałam wyboru właściwej szkoły. Jestem 
zdecydowana podjąć pracę w handlu. Zdobyłam certyfikat, 
ale chciałabym jeszcze spróbować swoich sił w programie 
METRO Student. Jest to wielka szansa dla absolwentów METRO 
Edukacji.

MetRo edukacja

Flagowym projektem edukacyjnym jest METRO 
Edukacja, autorski program METRO Group 
w Polsce. Projekt jest realizowany we współ-
pracy z technikami handlowymi, które kształcą 
młodzież w zawodzie „technik handlowiec” 
oraz zasadniczymi szkołami zawodowymi, 
przygotowującymi do zawodu „sprzedawca”. 
Zainicjowany w 2000 roku program rozwija 
się systematycznie i z każdym rokiem obej-
muje szkoły w kolejnych miastach. Obecnie 
w programie uczestniczy 1200 uczniów z 24 
techników handlowych oraz zasadniczych szkół 
zawodowych z całej Polski. Do końca roku 
szkolnego 2008/2009 program ukończyło 1570 
absolwentów.
Projekt METRO Edukacja wychodzi naprzeciw 
potrzebie dostarczenia uczniom umiejętności 

praktycznych oraz informacji teoretycznych. 
Integralną częścią programu są miesięczne 
praktyki w placówkach handlowych. W projek-
cie METRO Edukacja wykorzystywane są nowo-
czesne metody nauczania. Programy szkoleń 
i praktyk opracowali polscy nauczyciele i eks-
perci Centrum Kształcenia Zawodowego Han-
dlowców w Niemczech. Szkoły biorące udział 
w projekcie otrzymują materiały dydaktyczne, 
które są systematycznie aktualizowane. 
W ramach projektu METRO Edukacja uczniowie 
zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu przedsię-
biorstw handlowych na rynku i ich organizacji, 
poznają podstawy marketingu, nowoczesne 
techniki sprzedaży i obsługi klienta, zasady 
przeprowadzania inwentaryzacji i zarządzania 
asortymentem. Uczą się korzystać z progra-
mów komputerowych służących m.in. do wy-
stawiania faktur i obsługi dostaw towarów. 
Po zdaniu egzaminu końcowego uczniowie 
otrzymują dwujęzyczne certyfikaty METRO 
Group. Dodatkowo, co roku uczniowie w wybra-
nych miastach zdają egzamin Polsko-Niemiec-
kiej Izby Przemysłowo-Handlowej i uzyskują 
certyfikat. 
Kluczem do sukcesu programu jest bliska 
współpraca szkół uczestniczących w projekcie, 
placówek METRO Group i władz oświatowych. 
METRO Edukacja została pozytywnie zaopinio-
wana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
oraz kuratoria oświaty.
Sukces programu w Polsce skłonił METRO 
Group do wdrożenia go także w Rumunii, Rosji 
i na Ukrainie.

w projekcie MetRo edukacja 
wykorzystywane są nowoczesne 
metody nauczania. Programy szkoleń 
i praktyk opracowali polscy nauczyciele 
i eksperci Centrum Kształcenia 
Zawodowego Handlowców w Niemczech.
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Idee społecznego zaangażowania  
i wolontariatu są wdrażane w praktyce 
i propagowane wśród uczestników 
programów edukacyjnych METRO Group. 
Uczestnicy programu METRO Edukacja corocznie biorą udział w akcji spo-
łecznej organizowanej przez koncern.
We wrześniu 2004 r. grupa młodzieży pracowała na rzecz domu dziecka 
w Jasieniu k. Tarnowa. Uczestnicy budowali ogrodzenie wybiegu dla koni, 
przeznaczonego na zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci. Ponadto METRO 
Group przekazała środki finansowe na zakup konia terapeutycznego dla tej 
placówki. W 2005 r. uczniowie remontowali dom spokojnej starości w Zakli-
czynie. W 2008 r. w tej samej placówce przeprowadzono akcję „Stwórzmy 
razem ogród marzeń”. W jej ramach uczniowie wykonali aranżację ogrodu 
przy domu opieki. W 2006 roku młodzież pomagała w zagospodarowaniu 
ogrodu przyległego do miejsca warsztatów terapii zajęciowej w Tarnowie.  
Projekt poprawił warunki pobytu i terapii dzieci i młodzieży upośledzo-
nej intelektualnie. W 2007 roku w Rumunii został zrealizowany pierwszy 
międzynarodowy projekt „International Social Responsibility”. Uczestnicy 
METRO Edukacji z Polski, Rumunii i Niemiec i Rosji odnawiali wspólnie 
przedszkole w Timisoarze. W 2009 roku w Kijowie praktykanci z programu 
METRO Edukacja z Czech, Słowacji, Rosji, Rumunii i Polski malowali, aran-
żowali pomieszczenia i urządzali ogród otaczający dom opieki, w którym 
dzieci na wózkach inwalidzkich będą otoczone staranną opieką medyczną 
i wychowawczą, podczas gdy ich matki będą poddawane leczeniu w pobli-
skim szpitalu. Jest to pierwszy tego typu dom opieki na Ukrainie. Podczas 
uroczystego otwarcia obiektu ogłoszono oficjalne rozpoczęcie projektu 
METRO Edukacja na Ukrainie. 

Społeczne zaangażowanie młodzieży

Zainicjowany 
w 2000 roku 

program z każ-
dym rokiem 

obejmuje ko-
lejne miasta.
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Dynamiczny rozwój programu METRO Edukacja 
oraz postępy jego absolwentów zaowocowały 
powołaniem programu METRO Student. Od roku 
akademickiego 2006/2007 najlepsi absolwenci 
programu METRO Edukacja mogli kontynuować 
naukę na wyższym etapie kształcenia. Od roku 
2008 taką szansę mają również wszyscy absol-
wenci liceów ogólnokształcących i techników.
METRO Group finansuje dzienne studia licen-
cjackie w Wyższej Szkole Handlowej we Wro-
cławiu na kierunku „zarządzanie” w ramach 
specjalizacji „handel i marketing”. Finansowa-
nie obejmuje koszty czesnego, zakwaterowania 
podczas studiów oraz praktyk studenckich, 
które studenci odbywają w sieciach Real  
i MAKRO. Studenci mają także możliwość uzy-
skania stypendium naukowego od koncernu. 

MetRo Student

sebasTian ToMcZyk
Po ukończeniu programu MeTro student w czerwcu 2009 podjął pracę w biurze Zarządu 
Makro cash&carry w warszawie w Pionie Marketingu w dziale Grupy klientów horeca.

Podczas całych moich studiów w Wyższej Szkole Handlowej na kierunku zarządzanie 
i marketing koncern fundował mi akademik i czesne. To bardzo ważne, bo bez 
stypendium nie mógłbym sobie pozwolić na studia z przyczyn finansowych.  
A to znaczy, że natrafiłbym na barierę w dalszym rozwoju intelektualnym, a za tym 
idzie, zawodowym. Studia były dla mnie przygodą intelektualną i przepustką do 
ciekawej pracy. Najbardziej interesuje mnie makro- i mikroekonomia oraz podstawy 
zarządzania.

Poprzez konkretne zadania, stawiane 
studentom, firma rozwija kluczowe dla 
sukcesu zawodowego umiejętności: 
pracy w zespole, rozwiązywania 
problemów, zarządzania czasem, 
planowania i organizacji.

Obecnie średnia wysokość dofinansowania na 
jednego studenta wynosi 13 000 zł rocznie.
W programie nauczania METRO Student znaj-
dują się m.in. dwa języki obce, 5 innowacyjnych 
przedmiotów specjalizacyjnych, praktyki w pla-
cówkach handlowych METRO Group oraz szko-
lenia i spotkania z kadrą menedżerską METRO 
Group. Poprzez konkretne zadania, stawiane 
studentom, firma rozwija kluczowe dla sukcesu 
zawodowego umiejętności: pracy w zespole, 
rozwiązywania problemów, zarządzania czasem, 
planowania i organizacji.
Po ukończeniu studiów na uczestników pro-
gramu METRO Student czekają miejsca pracy 
w placówkach należących do METRO Group, 
odpowiednie do zdobytych kwalifikacji. Obecnie 
programem objętych jest 22 stypendystów.
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Media Saturn Holding kieruje unikalną ofertę 
edukacyjną do absolwentów szkół średnich 
i studentów w ramach programu „The Inter-
national Retail Management”. Program adre-
sowany jest do młodych i przedsiębiorczych 
osób z biegłą znajomością języka angielskiego 
i komunikatywną niemieckiego. Uczestnicy 
programu odbywają 7-semestralne studia 
z zakresu  International Retail Management 
na University of Applied Sciences w Ingolstadt. 
Studenci w ramach zajęć teoretycznych, pro-
wadzonych w języku angielskim, pozyskują 
gruntowną wiedzę menedżerską. Swoje kom-
petencje mogą sprawdzić podczas płatnych 
praktyk powiązanych ze studiami. Poznają od 
wewnątrz wszystkie aspekty funkcjonowania 
marketu Media Markt lub SATURN i specyfikę 
wszystkich stanowisk w firmie – od sprzedawcy 
do dyrektora.
Udział w programie jest przepustką do rozwojo-
wej pracy w strukturach Media Saturn Holding 
w Polsce i za granicą. Studenci otrzymują m.in. 
stypendium w wysokości  1000 €  brutto  mie-
sięcznie, przez 7 semestrów nauki. Mogą także 
liczyć na pomoc w załatwieniu formalności 
związanych z rozpoczęciem studiów i zamiesz-
kaniem na terytorium Niemiec. Zwieńczeniem 
praktyki zawodowej w strukturach firmy może 
być otrzymanie pracy w sklepach Media Markt 
lub SATURN. 

Studia i praca za granicą – unikalna oferta dla ambitnych

Program zaprojektowany jest tak, aby łączył 
potrzeby studentów oraz sieci Media Markt 
i SATURN, dla których stanowi doskonałe za-
plecze kadrowe. Obie sieci zatrudniają ponad 
50 tys. pracowników w ponad 700 sklepach, 
działających w 16 krajach i ze względu na cią-
gły rozwój, nieustannie poszukują młodych, 
utalentowanych ludzi chcących przyłączyć się 
do międzynarodowego teamu. 
Program „The International Retail Manage-
ment”, łączący naukę z praktyką zawodową, 
pozwoli przygotować przyszłych, doskonałych 
menedżerów.
więcej informacji: www.media-saturn.com  
w zakładce „Jobs and careers - students”

Innym przykładem zaangażowania METRO 
Group w edukację jest udzielenie wsparcia dla 
kilku edycji międzynarodowego konkursu Global 
Management Challenge – Euromanager Poland. 
Jest to największa na świecie rywalizacja prak-
tyków zarządzania. Konkurs opiera się na inte-
raktywnej symulacji biznesowej kompleksowego 
zarządzania przedsiębiorstwami na rynkach 
państw Unii Europejskiej i NAFTA. METRO Group 
sponsoruje 25 drużyn akademickich oraz zespo-
łów złożonych z menedżerów METRO Group. 
Działalność edukacyjna METRO Group wpisuje 
się w europejskie idee w zakresie kształcenia 

i wychowania młodzieży. W latach 2005, 2006, 
2009 METRO Group zrealizowała program 
edukacyjny, który miał na celu zapoznanie nie-
mieckich uczniów szkół handlowych z realiami 
polskiego rynku. Projekt mający na celu inter-
nacjonalizację kształcenia zawodowego, został 
sfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, przy wsparciu METRO Group. 
Niemieccy uczniowie podczas pobytu w naszym 
kraju mieli także okazję poznać swoich polskich 
kolegów, polską historie i kulturę.
więcej na temat praktyk edukacyjnych:  
www.metrogroup.pl/metropolska/csr

wspieranie ważnych inicjatyw edukacyjnych

Program The International Retail 
Management zaprojektowany jest tak,  
aby łączył potrzeby studentów  
oraz sieci Media Markt i SATURN,  
dla których stanowi doskonałe 
zaplecze kadrowe.
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MetRo group dla potrzebujących

Sieć hipermarketów Real od wielu lat współpracuje z Bankami Żywności, 
regularnie uczestnicząc w akcji „Podziel się posiłkiem” i świątecznych 
zbiórkach żywności. Przed każdymi Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej 
Nocy placówki Real w całej Polsce przekazują Bankom Żywności artykuły 
spożywcze, uzyskane w trakcie zbiórki od klientów.

Punkty dla potrzebujących
Cel zmniejszenia skali niedożywienia był zawsze bliski sieci. Udana współ-
praca zaowocowała uruchomieniem partnerskiego programu Federacji 
Banków Żywności i sieci Real pod nazwą „Punkty dla potrzebujących”. 
Klienci sieci – uczestnicy programu bonusowego PAYBACK - mogą wspie-
rać działalność Banków Żywności. Podczas każdych zakupów zdobywają 
określoną ilość punktów, które mogą przekazać Bankom Żywności. Klienci 
popierają tę inicjatywę, przekazując swoje punkty na szczytny cel. Naj-
większej donacji – 100 000 punktów - dokonała sieć Real, taka wartość 
punktów oznacza blisko jedną tonę kaszy i jedną tonę mąki, które trafiły 
do potrzebujących.
Akcja „Punkty dla potrzebujących” zyskuje coraz większe poparcie klien-
tów. Punkty są gromadzone na koncie Federacji, która co miesiąc sporzą-
dza listę najbardziej niezbędnych produktów żywnościowych, a następnie 
odbiera je z placówki sieci Real i przekazuje osobom żyjącym w ubóstwie 
i borykającym się z problemem niedożywienia. Wszyscy, którym bliska jest 
idea dzielenia się i wspierania ludzi w potrzebie, mogą przyłączyć się do tej 
akcji i przekazać swoje punkty potrzebującym. 
więcej informacji: www.real.pl/punkty_dla_potrzebujacych

kef van helberGen 
Prezes Zarządu sieci real w Polsce

Sieć Real nie pozostaje obojętna na 
potrzeby osób dotkniętych ubóstwem, 
wykluczeniem społecznym czy chorobą. 
Od lat angażujemy się w akcje mające 
na celu pomoc potrzebującym – wśród 
naszych klientów organizujemy kwesty 
i zbiórki żywności oraz artykułów 
szkolnych. Ostatnia taka inicjatywa to 
akcja pod hasłem „Głodnym dzieciom 
trudno się uczyć” na rzecz Fundacji 
Korporacyjnej Odpowiedzialności 
Społecznej. uczestniczymy również 
w akcji „Podaruj dzieciom słońce” firmy 
Procter&Gamble. Długą tradycję ma 
współpraca sieci z Federacją Polskich 
banków Żywności – najważniejsza 
wspólna inicjatywa to akcja „Punkty dla 
potrzebujących”. Real co roku uczestniczy 
także w  świątecznych zbiórkach żywności 
– w 2008 roku w przedświąteczny 
weekend w placówkach sieci zebrano 
36 ton artykułów spożywczych. Sieć 
angażuje się także w akcję firmy Danone 
„Podziel się posiłkiem”.

Marek borowski 
Prezes Zarządu federacji  
Polskich banków Żywności

Nasza statutowa działalność polega na 
zmniejszaniu obszarów niedożywienia 
oraz przeciwdziałaniu marnotrawieniu 
żywności. Partnerstwo z firmą Real 
pozwala na jeszcze lepszą realizację tej 
misji. 

METRO Group współpracuje  
z organizacjami, które zajmują 
się przekazywaniem żywności 
potrzebującym.
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MetRo group dla potrzebujących

Sieć Media Markt przystąpiła do akcji charyta-
tywnej organizowanej przez Fundację „Dziecięca 
Fantazja”. Fundacja realizuje program pomocy 
chorym dzieciom poprzez spełnianie ich ma-
rzeń. Często takim marzeniem jest spotkanie 
się na koncercie z ulubioną gwiazdą muzyczną, 
zdobycie autografu lub otrzymanie jakiegoś 
prezentu.
Na terenie centrów handlowych M1 odbyły się 
koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej połą-
czone z festynami, podczas których nieuleczal-
nie chore dzieci otrzymały wymarzone prezenty. 
Do tej pory specjalnie dla dzieci wystąpili, m.in.: 
IRA, Pectus, Kombi, Doda, Papa Dance, Feel, 
Łzy, czy Stachursky. 
Sieć Media Markt przystąpiła do programu Fun-
dacji „Dziecięca Fantazja”, żeby wnieść radość 
w życie chorych dzieci, zwłaszcza, że wymarzo-
nymi prezentami były często artykuły elektroniki 
użytkowej, takie jak: konsole do gry PlayStation, 
laptopy i komputery, aparaty i kamery cyfrowe 
oraz telewizory. Prezenty wręczane były podczas 
koncertów w Krakowie, Czeladzi, Poznaniu, Ło-
dzi, Radomiu, Bytomiu, Zabrzu, Częstochowie 
oraz w Markach.  

Media Markt spełnia marzenia chorych dzieci

Jacek hudowicZ  
Prezes Zarządu Media saturn holding Polska

Od początku działalności w Polsce, a więc od 1998 roku, sieć 
Media Markt  włącza się w działania społeczne. Decentralny 
system zarządzania daje dyrektorom marketów możliwość 
samodzielnego decydowania i od początku istnienia sieci 
w Polsce dyrektorzy zawsze aktywnie włączają się w lokalne 
działania społeczne m.in. poprzez opiekę nad wybraną 
placówką w mieście, w którym działa market. 
Sieć Media Markt uważa działania na rzecz społeczeństwa 
o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim za swój obowiązek, 
współpraca z Fundacją Hospicyjną, czy też z Fundacją 
Dziecięca Fantazja jest kontynuacją polityki firmy w kwestii 
społecznej odpowiedzialności.
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Akcja prowadzona była od początku czerwca do 
grudnia 2008 roku. Każdy kto przyczynił się do 
zwiększenia liczby przekazanych baterii na rzecz 
dziecięcych oddziałów kardiologicznych. Prze-
kazane baterie zapewniły pracę m.in. aparatom 
holterowskim, które umożliwiają ocenę  pracy 
serca dziecka podczas codziennej aktywności.  
Akcja została przyjęta przez klientów z  wielkim 
entuzjazmem. Dzięki wsparciu, jakiego udzielili 
możliwe było przekazanie blisko 100 tysięcy 
baterii, by pomóc małym pacjentom ze szpitali 
w całej Polsce. Wiele małych serc zostało prze-
badanych, a lekarze mogli postawić prawidłową 
diagnozę i uratować niejedno życie!
„Daj sercu energię GP” to już druga wspólna 
akcja GP Battery (Poland) i Media Markt. Po-
przednia prowadzona była pod hasłem „Energia 
dla życia. Baterie dla szpitali”. Przez prawie 
półtora roku obdarowano 39 szpitali w całej 
Polsce przekazując kilkadziesiąt tysięcy baterii 
i akumulatorów, kilkaset ładowarek PowerBank 
oraz wartościowy sprzęt medyczny: elektrokar-
diograf, pompy infuzyjne, przewody do holterów, 
rejestratory holtera i pulsoksymetry. 

Daj sercu energię

Celem partnerskiej akcji charytatywnej 
GP Battery Poland oraz  
Media Markt „Daj sercu energię GP”  
jest wsparcie dziecięcych  
oddziałów kardiologicznych.
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MetRo group w polsce

METRO Group jest w Polsce największym 
przedsiębiorstwem handlowym, którego ob-
rót w 2008 r. wyniósł 20,86 mld PLN. METRO 
Group prowadzi 136 placówek handlowych i jest 
największym pracodawcą w branży handlowej, 
zatrudniającym ok. 27.000 pracowników. 
Koncern zajmuje druga pozycję w rankingu 
największych polskich przedsiębiorstw tygo-
dnika Polityka. Równocześnie jest największym 
prywatnym przedsiębiorstwem w Polsce. We-
dług rankingu najcenniejszych firm tygodnika  
Newsweek Polska, METRO Group jest najcen-
niejszą firmą w branży handlowej w naszym 
kraju.
METRO Group prowadzi w Polsce cztery sieci 
dystrybucyjne: MAKRO Cash&Carry, Real, Me-
dia Markt i SATURN.

o FiRMie

*stan na 30. 11. 2009.

Sieć hipermarketów 
oferująca bogatą gamę 
produktów zróżnicowa-
nych cenowo i asorty-
mentowo, zapewniająca 
komfort robienia zakupów 
i dodatkowe usługi.  
Działa od 1995 roku.
www.real.pl

Największa w Polsce 
sieć nowoczesnych, sa-
moobsługowych centrów 
zaopatrzenia hurtowego, 
oferująca kilkadziesiąt ty-
sięcy produktów spożyw-
czych i przemysłowych 
w hurtowych cenach.
Działa od 1994 roku.
www.makro.pl

29 
wielkopo-
wierzchniowych  
hurtowni

54 
hipermarkety

Największa w Polsce sieć 
specjalistycznych marke-
tów elektronicznych, ofe-
rująca sprzęt RTV i AGD, 
sprzęt komputerowy, 
fotograficzny i telekomu-
nikacyjny, płyty z muzyką 
i filmem, książki oraz 
różnorodne akcesoria 
elektroniczne. 
Działa od 1998 roku.
www.mediamarkt.pl

Sieć sklepów oferująca 
największy wybór marko-
wego sprzętu z zakresu 
elektroniki użytkowej pod 
jednym dachem. 
Działa od 2004 roku.
www.saturnpolska.pl

39
marketów

14 
marketów
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wyszczególnienie 2008 2007

Obrót METRO Group na świecie 68,0 mld EuR 64,3 mld EuR

Obrót METRO Group w Polsce 5,0 mld EuR 4,3 mld EuR

Obroty zagraniczne METRO Group generowane 
poza obszarem niemiec

60,8 proc. 59,1 proc.

Zatrudnienie na świecie 300.948 289.969

Zatrudnienie w Polsce 26.400 25.200

Liczba placówek na świecie 2.195 2.097

Liczba placówek w Polsce 132,  w tym: 
29 MaKRO 
53 Real 
50 Media Markt i SaTuRn

118,  w tym: 
26 MaKRO 
50 Real 
42 Media Markt i SaTuRn

Łączna powierzchnia sprzedaży na świecie 12.350.000 m2 11.779.000 m2

Liczba krajów w których działa METRO Group 32 31

MetRo group w liczbach

Społeczna oDpowieDzialność 
uMacnia naSzą pozycJę Jako 
wioDąceJ koRpoRacJi hanDloweJ  
w waRunkach RoSnąceJ 
konkuRencJi na Rynkach 
światowych.



Dziękujemy za wiedzę, doświadczenie i entuzjazm wszystkim tym,  
którzy włączyli się w przygotowanie niniejszego Raportu.

wydawca „raPorTu dobrych PrakTyk csr MeTro GrouP w Polsce”

Przedstawicielstwo METRO Group w Polsce
Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
www.metrogroup.pl

PrZyGoTowanie i realiZacJa ProJekTu

Agnieszka Kubiniec, Przedstawicielstwo METRO Group w Polsce

nadZór MeryTorycZny

Renata Juszkiewicz, Przedstawicielstwo METRO Group w Polsce

oPracowanie

www.inwestycjespoleczne.pl






