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WSTĘP

DĄŻĄC DO OSIĄGANIA WYNIKÓW GOSPODARCZYCH
I EFEKTYWNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ
Wspieramy również odpowiedzialną
produkcję krajową, aby utrzymywać
poziom zatrudnienia na obszarach, gdzie
prowadzimy działalność, pomagamy
rolnikom, towarzysząc im zwłaszcza w trakcie
przechodzenia na rolnictwo ekologiczne.
W tym względzie Agromousquetaires, pion
rolno-spożywczy Grupy, zarządzający
62 zakładami produkcyjnymi zlokalizowanymi
we Francji, odgrywa kluczową rolę,
wspierając wdrażanie rozwiązań na rzecz
bardziej odpowiedzialnej produkcji
w sektorach: roślinnym (zboża), zwierzęcym
(żywiec i wołowina) oraz ryb i owoców morza,
przy uwzględnieniu naszego planu w zakresie
zrównoważonej polityki rybołówstwa 2025.

Stając się częścią modelu ekonomicznego
dużych przedsiębiorstw, zrównoważony
rozwój jest na dobrej drodze, aby być
postrzeganym jako wyzwanie strategiczne.
Zapewne nie wszystkie przedsiębiorstwa
osiągnęły już to stadium dojrzałości, ale na
tym polega bieg historii. My postanowiliśmy
podjąć zobowiązania w zakresie
zrównoważonego rozwoju, przyjmując jako
założenie wsłuchiwanie się w oczekiwania
społeczne, którymi są: zdrowie, żywność
dobrej jakości, dobrostan zwierząt, podział
wartości, uczciwe ceny, solidarność…
Nasza wizja powstaje dzięki zaangażowaniu
właścicieli sklepów, naszych pracowników
i jest skoncentrowana wokół wartości
naszej Grupy: poczucia dumy wynikającej
z przynależności, wymiany, współpracy,
dobrej atmosfery pracy…
Na co dzień nasze zaangażowanie przejawia
się w strategii „producenta i handlowca"
Intermarché, której dwoma najważniejszymi
założeniami są „produkcja lepszej jakości”
i „żywność lepszej jakości”. Od dziesięciu lat
nasza sieć pracuje nad jakością odżywczą
swoich marek własnych. Zmieniono około
tysiąca receptur, aby zmniejszyć ilość soli,
cukru i tłuszczów. Ponadto sieć Intermarché
jako pierwsza podpisała kartę w zakresie
nowego systemu oznaczania żywności
Nutri-score, wprowadzoną w tym roku
przez francuskiego Ministra Zdrowia.

Działania te wpisują się w pełni w cztery
wyzwania, jakie zdefiniowaliśmy, odnoszące
się zarówno do poszczególnych jednostek
Grupy, jaki i do wszystkich naszych sieci:
100% odpowiedzialnych marek własnych
w nienagannie prowadzonych punktach
sprzedaży, zmniejszenie o 30% naszych
wydatków na energię, co powiązane jest
z rozwojem odnawialnych źródeł energii
i zrealizowanie założenia „zero odpadów, zero
marnowania”. Te cztery wyzwania stanowią
integralną część planu rozwoju efektywności
naszej Grupy, a w tym zakresie wyniki
gospodarcze i efektywność środowiskowa
są ze sobą powiązane. W przyszłości, trwały
sukces, osiągną jedynie te przedsiębiorstwa,
które będą potrafiły znaleźć rozwiązanie dla
tego systemu powiązań.
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ROK 2016
WAŻNE WYDARZENIA

NAJWIĘKSZE WYZWANIA

DLA GRUPY

SEKTORA W 2016 ROKU
Producent i dystrybutor – Grupa Muszkieterów – ambitnie stawia czoła największym
wyzwaniom sektora, odpowiadając na nie stopniowo, uwzględniając potrzeby swoich
partnerów i konsumentów.

Marzec
Luty
Intermarché
i Agromousquetaires
podpisują Kartę
zobowiązań w zakresie
produktów mlecznych
(fr. la Charte laitière
des valeurs), która
umożliwia producentom
zabezpieczenie zbytu
i gwarantuje dochód
od 4 do 6% wyższy od
ceny ustalonej przez
spółdzielnie mleczarskie.
Prężna działalność
mleczarni należącej do
Grupy, usytuowanej
w Père-en-Retz,
potwierdza duże
zaangażowanie
Muszkieterów we
wsparcie producentów
mleka.

Intermarché towarzyszy
Poczcie w procesie
transformacji, co związane
jest z pojawieniem
się pierwszej ajencji
pocztowej (oddziału
poczty) w punkcie
sprzedaży w Juvisy-surOrge. Sześć pozostałych
ajencji jest w fazie testu.
Plan zrównoważonych
połowów 2025 potwierdza
decyzję podjętą w
2015 r., zakładającą
zaprzestanie połowów
gatunków głębinowych
za pomocą włoków
dennych i wyznaczającą
jednocześnie głębokość
połowów na 800 m.

Lipiec

Czerwiec
Roady dołącza do serwisu
wynajmu samochodów
online dla osób
prywatnych GoMore, aby
zachęcić do car-poolingu
i wspólnego bezpiecznego
podróżowania.

Listopad

Poivre Rouge bierze stery
w swoje ręce i uruchamia
dwa pierwsze food trucki
na dogach do Montpellier
i Cluses. Te mobilne
restauracje testują różne
lokalizacje: stadiony,
parkingi przed firmami,
węzły komunikacyjne…

Immo Mousquetaires
rozpoczyna realizację
projektu „Sucrerie”.
To przyszły kompleks
handlowo-mieszkaniowy,
wzbogacony o ofertę
rozrywkową, który
powstanie w miejscu
dawnego nieużytku
poprzemysłowego
w samym sercu
Abbeville (dzielnica
Sucrerie powstaje na
miejscu starej cukrowni).

ZDROWA ŻYWNOŚĆ
Wzrost otyłości i patologii sercowonaczyniowych sprawia, że żywienie
staje się jednym z wyzwań
w zakresie zdrowia publicznego.
Strony zaangażowane w proces
produkcji i dystrybucji, systematycznie
spotykają się z tymi zagadnieniami.
Odrywają one kluczową rolę w rozwoju
receptur i uwrażliwianiu konsumenta.
Do dyspozycji są trzy główne
instrumenty:

Grudzień
Wrzesień

Sierpień

1

Pod marką Mon Marché
Plaisir (Ryneczek
przyjemności),
Intermarché proponuje
jabłka z oznaczeniem
Vergers écoresponsables
(Ekoodpowiedzialne
sady), jest to znak
opracowany przez
1300 sadowników ze
Stowarzyszenia ANPP
(Krajowe Stowarzyszenie
Producentów Jabłek
i Gruszek).

Intermarché wprowadza
swoja pierwszą gamę
jogurtów, musów
i przecierów bez
dodatków spożywczych,
konserwantów i cukru.
Trzynaście pozycji
asortymentowych z gamy
L’Essentiel odpowiada
na zapotrzebowanie
w zakresie produktów
podstawowych
i zdrowych.

Uruchomiona zostaje
strona Intermarchéshopping.fr. Jest to
pierwsza platforma
sprzedażowa marketplace
wdrożona przez
grupę niezależnych
przedsiębiorców.
Dzięki temu narzędziu
Intermarché ma
możliwość rozszerzenia
swojej oferty, proponując
50 000 pozycji
asortymentowych
niespożywczych.

WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE
W ŁAŃCUCH ZAOPATRZENIA
Po katastrofie Rana Plaza
w 2013 r., wiodące sieci wzmocniły
kontrolę swoich dostawców.
Identyfikowalność produktów,
jak również długofalowe relacje
z dostawcami umożliwiają lepszą
kontrolę norm pracowniczych
i środowiskowych w całym
łańcuchu zaopatrzenia.

Optymalizacja receptur:
poprawa jakości odżywczej w ramach
Narodowego Programu Żywienia
i Zdrowia (fr. PNNS), poprzez ograniczenie
składników powodujących ryzyko dla
zdrowia oraz zmniejszenie ilości soli,
cukru i tłuszczów.

2

Informowanie konsumentów:

3

Wprowadzanie innowacji:

oznakowanie wartości odżywczej
i programy „Manger bouger”
(Jedz i ruszaj się) uświadamiają
konsumentom, jak ważna jest
zdrowa żywność.

Oferta produktów innowacyjnych
wyprodukowanych z wysokiej jakości
surowców (prostych, biologicznych
i lokalnych) jest rozwijana.

DOBROSTAN ZWIERZĄT

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ

Akcje typu „coups de poing”
(„akcje uderzeniowe”) prowadzone
przez stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe ujawniają problemy
wynikające z intensywnej hodowli
i maltretowania zwierząt w ubojniach,
uwrażliwiają opinię publiczną na
problem dobrostanu zwierząt.
Producenci artykułów rolnospożywczych zajmują się już tym
tematem.

Carsharing, car-pooling, plan
przemieszczania się pracowników
(fr. PDE), eko-jazda (Eco-driving),
paliwa niskoemisyjne, ścieżki
rowerowe… Powstają rozwiązania
w zakresie zrównoważonej mobilności
i odnoszą się one nie tylko do
konsumentów, ale również do
pracowników i transportu towarów.
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GRUPA MUSZKIETERÓW
NAJWAŻNIEJSZE DATY

1990

KIM SĄ
MUSZKIETEROWIE?

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

1990

Strategia Grupy koncentruje się wokół
działań skupionych na jakości, przyjmując
podejście polegające na zagwarantowaniu
zgodności, bezpieczeństwa i dobrych praktyk,
aby uspokoić konsumentów w przypadku
wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa
i kryzysów w branży spożywczej.

…otwartego dialogu

2010
2010

Społeczeństwo obywatelskie posiada wiedzę
na temat zagadnień zrównoważonego
rozwoju, które obecnie są brane pod uwagę
w momencie podejmowania decyzji
zakupowych. Działania podejmowane przez
Muszkieterów są wynikiem dojrzałych
decyzji, oraz częścią modelu ekonomicznego
i praktyk stosowanych w ramach całej
działalności Grupy. Zarządzanie energią
i kwestiami zdrowia w miejscu pracy jest
częścią planu zakładającego ciągły postęp
zagadnień w zakresie zrównoważonego
rozwoju. Wyzwania te znajdują się w centrum
zainteresowania na wszystkich poziomach
działalności Grupy.

od skoncentrowania uwagi
na kwestiach jakości do …

2000

3 051

NIEZALEŻNYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW GRUPY
MUSZKIETERÓW

2000

Konsument jest coraz bardziej zainteresowany
warunkami w jakich wytwarzane są produkty,
które kupuje. Odnosi się to zarówno do
warunków pracy, jak i przestrzegania
norm środowiskowych. Stawiając na
identyfikowalność zaopatrzenia i odpowiadając
na oczekiwania konsumentów, utworzono
Dyrekcję Jakości i Zrównoważonego Rozwoju.

Zrównoważony rozwój na wszystkich
poziomach działalności Grupy Muszkieterów

W ciągu prawie 50 lat, Muszkieterowie stworzyli niezwykłą grupę
dystrybucyjną, działającą w oparciu o model zakładający uczestnictwo
w zarządzaniu oraz silne zaangażowanie w działania na rzecz społeczności
lokalnych. Te cechy charakterystyczne sprawiają, że Grupa odznacza
się szczególną wrażliwością w odniesieniu do wyzwań zrównoważonego
rozwoju.

Jedna Grupa, sześć sieci

62

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

Funkcjonowanie Grupy opiera się na działalności sieci sklepów w sektorach: spożywczym
(Intermarché i Netto), dom i ogród (Bricomarché i Brico Cash), serwis i naprawa
samochodów (Roady) i gastronomicznym (Poivre Rouge).
W skład Grupy Muszkieterów wchodzi również pion rolno-spożywczy, dzięki któremu
Grupa ma możliwość produkowania znaczącej części swoich produktów marek własnych.
Organizacja ta umożliwia kontrolę całego łańcucha wartości i większy wpływ na strategię
zrównoważonego rozwoju.

Uczestnictwo w zarządzaniu

3 592

PUNKTY SPRZEDAŻY

2020

Grupa Muszkieterów działa w oparciu o oryginalny model organizacyjny. Dołączając do
Grupy, każdy przedsiębiorca zobowiązuje się do dobrowolnego poświęcenia dwóch dni
w tygodniu na pracę na rzecz struktur centralnych w działach: zakupów, marketingu,
logistyki, informatyki, jakości, nieruchomości… W ten sposób, każdy przedsiębiorca ma swój
udział w decyzjach podejmowanych przez Grupę: jest to funkcja „tiers temps".
100% kapitału Grupy jest w rękach franczyzobiorców, będących wspólnikami.
Ci niezależni przedsiębiorcy zdecydowali się wykupić udziały w kapitale, aby aktywniej
uczestniczyć w zarządzaniu i kierowaniu Grupą.

2020

Mocne zaangażowanie w działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Posiadając blisko 3 600 punktów sprzedaży, 62 zakłady produkcyjne i 44 bazy
logistyczne, Muszkieterowie są obecni na całym obszarze, a szczególnie w strefach
wiejskich i w miejscowościach średniej wielkości.

44

BAZY LOGISTYCZNE
(Dane dla Europy na dzień 31.12.2016 r.)
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STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU 2016 - 2025
Nasze
zobowiązania

BUDOWANIE

STAŁA
TROSKA

MAKSYMALNE
ZMNIEJSZENIe

ZAANGAŻOWANIE

w zrównoważone
współtworzenie obszarów

trwałych relacji
z naszymi klientami

o pracowników

Plan odpowiedzialnych
i transparentnych
sektorów produkcyjnych

Plan „zdrowie
bezpieczeństwo i dobre
samopoczucie w pracy”

Plan efektywności
energetycznej

Plan
„odpady i walka
z marnowaniem żywności”

Plan „produkty
bezpieczne, zdrowe
i dobre w nienagannie
prowadzonych sklepach”

Plan w zakresie
możliwości zatrudniania
i rozwoju karier
i kompetencji

Plan optymalizacji
mobilności ludzi
i towarów

Plan lokalnego rozwoju
społeczno-ekonomicznego

100%
ODPOWIEDZIALNYCH
PRODUKTÓW
PNF/PNM
W NIENAGANNIE
PROWADZONYCH
PUNKTACH SPRZEDAŻY

PLAN
„ZDROWIE 2020”
WDRAŻANY
W STRUKTURACH
CENTRALNYCH
I SKLEPACH

ZMNIEJSZENIE
O 30% NASZYCH
WYDATKÓW NA
ENERGIĘ

PLAN „ZERO
ODPADÓW
I MARNOWANIA
ŻYWNOŚCI”

STOSOWANIE
20% ENERGII
ODNAWIALNEJ
W CAŁEJ GRUPIE
DO 2025 ROKU

ZAANGAŻOWANIE
NA POZIOMIE
LOKALNYM

śladu środowiskowego

Jean-Marc L’Huillier

Prezes Dyrekcji Zrównoważonego Rozwoju,
właściciel Intermarché w Sancoins

T

worząc Dyrekcję Zrównoważonego
Rozwoju w 2010 r., podjęliśmy bardzo
ambitne zobowiązania. Po roku prac,
doszliśmy do etapu opracowania strategii,
która ma wpływ na wszystkie sfery naszej
działalności, wskazując tym samym na
dojrzałość naszego przedsięwzięcia.
Nasza mapa drogowa opiera się na planie
wdrożenia w ujęciu dziesięcioletnim,
który skoncentrowany jest na podejściu
„od producenta do konsumenta” i zakłada
zaangażowanie wszystkich stron łańcucha
wartości, łącznie z naszymi klientami. To
również wprowadzenie postępowych działań
w zakresie jakości wraz z dopracowanymi
procesami, a także dążenie do ich
transparentności, dzięki naszym wskaźnikom
wydajności. To także dialog z interesariuszami
reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie
i koordynacja prowadzona przez Dyrekcję
Zrównoważonego Rozwoju obejmująca
wszystkie nasze jednostki i punkty sprzedaży,
w celu wdrożenia planu działania. Obecnie
w ramach przyjętej strategii naszą aspiracją
jest: „Rozwijanie się w odpowiedzialny
sposób i promowanie zrównoważonego stylu
życia, dzięki roli dystrybutora, producenta,
pracodawcy i partnera zaangażowanego
w działania na rzecz społeczności lokalnych".
Przed nami, Muszkieterami, pojawiają się
dwa wyzwania. Po pierwsze włączenie
zrównoważonego rozwoju do naszego
modelu ekonomicznego. Drugie wyzwanie,
ściśle związane z pierwszym celem, to nie
tylko umożliwienie naszym przedsiębiorcom
przyjęcia naszych rozwiązań, ale również
pełnienie roli rzeczników zrównoważonego
rozwoju na poziomie lokalnym. Dzięki tym
działaniom nasza Grupa realizuje założenia
przedsiębiorstwa odpowiedzialnego,
zrzeszającego odpowiedzialnych
przedsiębiorców i współpracowników.

MAI

Nasz
plan
działań

Nasze
cele
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WYZWANIA DLA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI
Wyzwania
wielokierunkowe

• Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w pracy
• Ogólny dostęp do żywności dobrej jakości
• Efektywność energetyczna

Odpowiedzialne
i transparentnie działające
sektory produkcyjne
• Oddziaływanie na środowisko
i społeczne skutki zaopatrzenia
i produktów
• Odpowiedzialne rolnictwo,
lokalne i zrównoważone
połowy
• Sprawiedliwe, zrównoważone
relacje, współpraca partnerska
• Wzmocnienie wartości
sektora rolnego

• Przeciwdziałanie marnowaniu żywności i odzyskiwanie odpadów
• Zaangażowanie w sprawy lokalne i udział w rozwoju społeczno-ekonomicznym na poziomie lokalnym
• Ochrona bioróżnorodności

Producenci,
przetwórstwo
• Oddziaływanie na środowisko i integracja terytorialna
zakładów produkcyjnych i punktów sprzedaży
• Przejrzyste zasady działania, identyfikowalność
i oznakowanie produktów
• Kontrola bezpieczeństwa żywnościowego

Punkty
sprzedaży
• Oferta produktów
odpowiedzialnych
• Uwrażliwienie konsumenta
na odpowiedzialną
konsumpcję

Grupa
Muszkieterów
• Polityka zatrudnienia, zarządzanie planem
karier i rozwojem kompetencji
• Różnorodność i równość szans
• Plan mobilności osób
• Oddziaływanie logistyki na środowisko
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D

la Muszkieterów bycie odpowiedzialnym
producentem i dystrybutorem oznacza produkowanie
i sprzedawanie produktów dobrej jakości, bezpiecznych
i dobrych. To również zapewnienie odpowiednich
i sprawiedliwych warunków społecznych i środowiskowych
dla wszystkich klientów, współpracowników i dostawców,
jak również społeczności lokalnych, wśród których
Muszkieterowie prowadzą swoją działalność.

Budowanie
trwałych relacji
z klientem

Dwa plany działania:

1

Plan odpowiedzialnych
i transparentnych
sektorów produkcyjnych

2

Plan „produkty
bezpieczne, zdrowe
i dobre w nienagannie
prowadzonych sklepach”

Nasz cel:

Jako producent Grupa zobowiązuje się do
zagwarantowania jakości produktów marek własnych.
Poza wymogami wynikającymi z przepisów prawa,
Grupa rozwija współpracę partnerską ze swoimi
dostawcami i współpracuje ze społeczeństwem
obywatelskim w zakresie wyzwań społecznych.
Jako dystrybutor Grupa zobowiązuje się do wprowadzania
do sprzedaży produktów w odpowiedzialnych
punktach sprzedaży i do uwrażliwiania konsumentów,
w celu ułatwienia im dokonania jak najlepszego
wyboru w zakresie jakości i ceny produktów.

Wymogi środowiskowe i społeczne

100 %
ODPOWIEDZIALNYCH
PRODUKTÓW PNF/PNM
W NIENAGANNIE
PROWADZONYCH
PUNKTACH SPRZEDAŻY

Aby zrealizować cel:
100% produktów marek własnych wpisuje
się w odpowiedzialne działania zaplanowane
do 2025 r. z uwzględnieniem realizacji trzech
celów pośrednich przewidzianych na 2020 r.:
• Trwałe zobowiązania w zakresie 100%
sektorów produkcyjnych oddziałujących
na gospodarkę leśną i wrażliwych sektorów
gospodarki morskiej (tuńczyk, łosoś, dorsz,
krewetki, sardynki, morszczuk)
• Wdrożenie planu „obowiązek zachowania
czujności" w odniesieniu do zagrożonych
obszarów zaopatrzenia
• Solidarny i społeczny projekt z podziałem na
kategorie produktów

Zaopatrzenie jest kluczowym elementem na drodze do osiągania
przez producenta i dystrybutora wyników w zakresie
zrównoważonego rozwoju. Wyzwania: spełniać wymogi
w zakresie przepisów prawnych, dostosowywać się do zmian
społecznych i podejmować postępowe działania,
aby zapewnić odpowiedzialne produkty. Zespoły kupców zobowiązują
się do zachowania czujności na wszystkich poziomach łańcucha:
poczynając od surowców, poprzez etapy produkcji do końcowego
produktu. Wszystkie te działania powinny być przeprowadzane
w odpowiednich warunkach społecznych, etycznych i środowiskowych,
jak również z poszanowaniem postępowych działań, uwzględniających
zasady odnoszące się do jakości, identyfikowalności i trwałości.

Wspólne zarządzanie
Dyrekcja Zakupów i Dyrekcja Zrównoważonego Rozwoju
starają się, aby strategia zakupowa obejmowała założenia
i narzędzia odnoszące się do odpowiedzialnych zakupów.

Trwała współpraca z dostawcami
Muszkieterowie podjęli działania, których celem jest dążenie do
ciągłego ulepszania. Trzy wykorzystane narzędzia to:
• podpisanie karty jakości i „odpowiedzialny dostawca”,
uwzględniającej wzajemne zobowiązania w perspektywie trzyletniej;
• platforma oceny i wsparcia dostawców podejmujących
działania w zakresie zrównoważonego rozwoju;
• szkolenia dla kupców w zakresie kwestii pracowniczych,
społecznych i środowiskowych.

Sporządzenie listy wpływów
społecznych i środowiskowych
Dla każdej rodziny produktów i/lub surowców, narzędzie to umożliwia
takie ukierunkowywanie kupców i dostawców, aby wybierali bardziej
zrównoważone produkty na rynkach międzynarodowych i pomaga
im przewidzieć ryzyko.
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„ODPOWIEDZIALNE I TRANSPARENTNE
SEKTORY PRODUKCYJNE”
Grupa Muszkieterów zaangażowała się w strategię odpowiedzialnego zaopatrzenia, opartą
na wymogach etycznych oraz odpowiednich praktykach stosowanych przez wszystkich swoich
dostawców. Zespoły zrównoważonego rozwoju, zakupów i jakości uwrażliwiają, kontrolują swoich
dostawców, a także towarzyszą im podczas wdrażania dobrych praktyk na rzecz środowiska
i społeczeństwa.

1

KARTA

1

KARTA ODPOWIEDZIALNYCH
ZAKUPÓW DLA DOSTAWCÓW

15

ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

330

DOSTAWCÓW-IMPORTERÓW,
KTÓRYCH DZIAŁANIA
WPISUJĄ SIĘ W BSCI

Zaopatrzenie społecznie odpowiedzialne
Grupa opracowała Kartę odpowiedzialnych zakupów dla
dostawców na bazie rekomendacji zgodnych z normą
ISO 26000, która dotyczy społecznej odpowiedzialności
biznesu. Podpisując tę kartę oraz wymagając jej
podpisania od podwykonawców, dostawcy podejmują się
15 zobowiązań dotyczących:
• ś rodowiska (gospodarowanie wodą, odpadami,
bioróżnorodnością, emisją dwutlenku węgla…);
• z arządzania (uczciwe praktyki i etyka handlowa);
• z aangażowania się na szczeblu lokalnym;
• polityki społecznej (BHP, zaangażowanie na rzecz
różnorodności…).
Grupa upewnia się każdego roku, czy 100% kart jest
podpisanych przez dostawców.
Dba również o to, aby całe zaopatrzenie było produkowane
i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich warunkach
społecznych. Grupa rozpoczęła współpracę z Business
Social Compliance Initiative. BSCI to globalna inicjatywa
w zakresie monitorowania społecznego, wspierająca
handlowców, importerów oraz wszystkie podmioty
zaangażowane w poprawę warunków pracy w łańcuchu
dostaw. Ta inicjatywa o światowym zasięgu wspiera działania
przedsiębiorstw zgodne z wymaganiami społecznymi
i ma na celu wdrożenie kodu postępowania oraz planu
działań służących polepszeniu warunków pracy w całym
międzynarodowym łańcuchu dostaw.
W konsekwencji Muszkieterowie zaangażowali się
w działania zakładające ciągły proces ulepszania, opierające
się na audytach i ocenie dostawców i ich podwykonawców
oraz szkoleniach kupców. 95% dostawców bezpośrednich,
odpowiedzialnych za import jest monitorowanych od 2016
roku.

2

Lepszy podział wartości
Muszkieterowie stworzyli unikalny model, który
zakłada integrację wszystkich uczestników
łańcucha dostaw: zakłady produkcyjne, logistykę
i punkty sprzedaży. Model ten daje możliwość
rozwoju długoterminowej współpracy i w ten
sposób oferuje producentom zrównoważone i stałe
wynagrodzenie, odpowiadając na ich wymagania
w zakresie jakości i właściwej ceny dla klientów.
Obecnie Muszkieterowie współpracują z 19 738
partnerami: 17 740 hodowcami 1 200 rolnikami,
578 producentami i 220 plantatorami winorośli.
W 2014 roku Muszkieterowie zaproponowali
Kartę Producenta Muszkieterów, podkreślając
tym samym chęć długoletniej współpracy. Dwa
sektory, najbardziej narażone na kryzys związany
z produkcją, są obiektem szczególnej uwagi:
•S
 ektor trzody chlewnej: Intermarché
i Agromousquetaires wprowadzili innowację w postaci
nowego mechanizmu gwarantującego hodowcom
właściwą i stabilną cenę zakupu w okresie pięciu lat.
Oryginalność rozwiązania polega na tym, że cena
ta jest powiązana ze zmiennymi kosztami paszy
dla zwierząt, a to stanowi 65% kosztów hodowli.
•S
 ektor produktów mlecznych: Intermarché
i Agromousquetaires podpisali Kartę zobowiązań
w zakresie produktów mlecznych (fr. Charte
laitière de valeurs, przyp. tłum.) zaproponowaną
przez Krajową Federację Producentów, w której
zobowiązują się, że na równi z producentami
będą ponosić ryzyko związane z niestabilnością
cen (przestrzegając zasad wolnej konkurencji
obowiązujących w Unii Europejskiej) oraz będą
informować konsumentów o różnorodności
produktów mlecznych i sposobach eksploatacji.

3

Zaangażowanie w walkę
z wylesianiem
Każdego roku 13 milionów hektarów lasów znika
z powierzchni planety. Tereny potrzebne pod uprawy
rolne pogłębiają problem wylesiania, co zagraża
bioróżnorodności gleby i stabilności klimatu.
Muszkieterowie angażują się w walkę przeciw
wylesianiu, czuwając nad tym, aby działania
dostawców oleju palmowego, niektórych
egzotycznych gatunków drewna, kakao, kawy
i węgla drzewnego wpisywały się w założenia
zrównoważonej i właściwie zorganizowanej produkcji.
Grupa współpracuje z organizacją pozarządową
The Forest Trust (TFT), aby monitorować produkcję
oleju palmowego, który kupuje każdego roku.
Cel: zapewnienie, dzięki identyfikowalności od
pierwszego do ostatniego importera, że 100% oleju
palmowego jest pozyskiwane w zrównoważony
sposób. Założenie to ma być zrealizowane do
2020 roku. Dziś 70% oleju palmowego zawartego
w produktach marek własnych Grupy spełnia normy
w zakresie identyfikowalności i zrównoważonej
produkcji.

Cel:
100 %
identyfikowalnego
oleju palmowego
(IDENTYFIKOWALNOŚĆ od
PIERWSZEGO DO OSTATNIEGO
importera) i POZYSKANEGO
W zrównowaŻony sposÓb
DO 2020 ROKU

Mleczarnia Saint-Père: współpraca z ponad 500 producentami mleka
Mleczarnia Saint-Père-en-Retz rozpoczęła współpracę z ponad 500 producentami
mleka. Te wieloletnie umowy pozwolą zabezpieczyć rynki zbytu i przywrócić równowagę
w relacjach handlowych.
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ODPOWIEDZIALNE
I TRANSPARENTNE SEKTORY PRODUKCYJNE

Aby rozwinąć praktyki w zakresie produkcji i żywienia, struktura rolno-spożywcza
Grupy, Agromousquetaires wspiera francuskich producentów, podejmując zobowiązania
w obrębie najlepszych sektorów produkcji: wołowiny, wieprzowiny, mleka, zbóż, wina oraz ryb
i owoców morza. Dlatego Agromousquetaires stworzyła dla każdego ze swoich najlepszych
sektorów komitet naukowy, zrzeszający badaczy, przemysłowców, związki międzybranżowe
i stowarzyszenia działające na rzecz środowiska i promocji dobrej kondycji zwierząt.
Aby zbadać postępy w zakresie powziętych działań, co roku odbywają się spotkania
z komitetami naukowymi, które są otwarte na swobodną i konstruktywną dyskusję.

4

Najlepsze sektory

100 %

FARM OCENIONYCH JAKO
„ZRÓWNOWAŻONE I DBAJĄCE
O DOBROSTAN ZWIERZĄT”
W 2025 ROKU

1

pLAN OGRANICZENIA LUB
REZYGNACJI ZE ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN

100 %

MLEKA UZNANEGO
ZA „LAIT PÂTURÉ”
(„MLEKO Z PASTWISKA”)
W 2019 ROKU

Uprawy

Mleko

Plan dotyczący pestycydów
zakłada opracowanie do
2018 roku specyfikacji
(warunków technicznych)
definiującej środki ochrony
roślin, których użycie ma
zostać ograniczone lub
wyeliminowane.

Sektor mleczny określił
dwa cele:
•o
 d 2018 roku: wdrożenie
karty „Lait Pâturé”, która
będzie gwarantowała
dostęp do pastwisk
wszystkim krowom
hodowanym w ramach
umów partnerskich.
• o
 d 2019 roku:
zapoczątkowanie procesu
potwierdzającego
„dobrostan zwierząt”
hodowanych na farmach
współpracujących
z Grupą w ramach
umów partnerskich.

6

0%

Ryby
i owoce morza

Agromousquetaires
wdraża politykę dotyczącą
dobrostanu zwierząt
w ramach planu rozwoju
zrównoważonych sektorów.
W przypadku sektora mięsa
wołowego i wieprzowego,
zdefiniowano trzy cele:
• o
 d 2017 roku: rozpoczęcie
procesu zatwierdzania
„transparentnie działających
i odpowiedzialnych ubojni”,
mających w szczególności
na celu zagwarantowanie
dobrostanu zwierząt
w ubojniach należących do
Agromousquetaires
• o
 d 2018 roku: rozpoczęcie
procesu potwierdzającego
właściwe traktowanie
zwierząt w trakcie
transportu
• o
 d 2019 roku: rozpoczęcie
procesu potwierdzającego
„dobrostan zwierząt”
hodowanych na farmach
współpracujących
z Grupą w ramach umów
partnerskich.

Grupa inwestuje 50
milionów euro w plan
„Zrównoważony sektor ryb
i owoców morza 2025”,
który obejmuje: połowy,
filetowanie, przygotowywanie
i przetwórstwo oraz sprzedaż
w działach rybnych.
Grupa zobowiązuje się do
zaprzestania połowów
gatunków głębinowych do
2025 roku.
Dzięki temu przedsięwzięciu
udział gatunków głębinowych
zmniejszył się z 41%
w 2005 roku do 18%
w 2015 roku. Spółka
Scapêche zaprzestała
połowów głębinowych
1 stycznia 2015 roku,
jeszcze przed wydaniem
rozporządzenia Unii
Europejskiej z 2016 roku.

Aby jeść dobrze i smacznie, potrzeba produktów wysokiej
jakości. Intermarché angażuje się w działania na rzecz
„produkcji lepszej jakości” i w 2025 roku wszystkie produkty
marek własnych będą pochodzić z sektora, który działa
w sposób transparentny i odpowiedzialny. Aby to się udało,
określono osiem pośrednich zobowiązań na 2020 rok:
Wspieranie w okresie trzech lat francuskich producentów,
którzy decydują się na rozwój produktów bio

880

GATUNKÓW GŁĘBINOWYCH
W 2025 ROKU

Wołowina
i trzoda chlewna

Produkcja lepszej jakości

PRODUKTÓW
O ZMIENIONEJ RECEPTURZE

5

„Produkty lepszej jakości”
dla wszystkich w Intermarché
Sieć walczy od dawna o jakość i przyjemność
jedzenia.
Produkty zdrowe i dobre: od 2007 roku dokonano
zmian w zakresie wartości odżywczych, aby
zmniejszyć zawartość soli (-7%), cukru (-7%),
tłuszczów (-13%) i nasyconych kwasów
tłuszczowych (-26%) bez wpływu na smak czy
bezpieczeństwo żywności. Praca nad polepszeniem
składu produktów jest prowadzona pod okiem
konsumentów i ekspertów ds. jakości
i bezpieczeństwa. Każdego roku organizowanych
jest 5 000 paneli konsumenckich
i przeprowadzanych 25 000 analiz
laboratoryjnych, do których trzeba doliczyć
40 000 opinii konsumentów.
Aby połączyć przyjemność z jakością
i kontynuować działania mające na celu zmiany
w zakresie receptury, do 2025 roku celem
Intermarché jest przygotowanie i wprowadzenie
specyfikacji wartości odżywczych dla sześciu
dużych grup produktów: dania gotowe, wędliny,
przekąski, produkty śniadaniowe, napoje i produkty
ultra świeże.

Kontrola użycia pestycydów przy uprawach
owoców i warzyw
100% ryb spełniających normy w zakresie identyfikowalności
i plan rozwoju zrównoważonego rybołówstwa
100% jajek produkowanych w alternatywnych
hodowlach (kody 0, 1 i 2)
100% oleju palmowego spełniającego normy w zakresie
identyfikowalności i zasad zrównoważonego rozwoju*
100% kawy pochodzącej z odpowiedzialnych
sektorów produkcyjnych*
Wdrożenie planu nadzoru wobec wszystkich
sektorów o wysokim ryzyku
90% francuskich dostawców dla marek
własnych produktów spożywczych
* W przypadku produktów marek własnych

25 000

ANALIZ LABORATORYJNYCH
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„PRODUKTY BEZPIECZNE, ZDROWE
I DOBRE W NIENAGANNIE PROWADZONYCH
PUNKTACH SPRZEDAŻY”
To silna tendencja obserwowana od wielu lat: konsumenci chcą jeść w sposób bardziej
odpowiedzialny. Jedna trzecia z nich szuka pomocy, aby „jeść lepiej i bardziej zdrowo”. Sieci
spożywcze Grupy Muszkieterów, świadome tych nowych oczekiwań, wspierają konsumentów,
poszerzając ofertę o produkty bardziej odpowiedzialne: bio, wegańskie, ze znakiem jakości eco,
bez dodatków spożywczych… A także wdrażają szczegółowy i transparentny system oznakowania
produktów. Są to przedsięwzięcia, które są uzupełnieniem działań zmierzających do przestrzegania
standardów w zakresie higieny, jakości, bezpieczeństwa i środowiska w punktach sprzedaży.

1

10 000

PONAD
ODPOWIEDZIALNYCH
PRODUKTÓW
A consommer jusqu’au

A consommer jusqu’au

A consommer
à +6° C maxi.

A consommer
à +6° C maxi.

03 / 01

03 / 01

l’Essentiel

ANANAS PASSION

39

POZYCJI
ASORTYMENTOWYCH
Z GAMY „L’ESSENTIEL”

3 200

POZYCJI
ASORTYMENTOWYCH
BIO

Coraz bardziej odpowiedzialna oferta…
Różne szyldy spożywcze i niespożywcze Muszkieterów
posiadają 10 000 odpowiedzialnych produktów we
wszystkich krajach, w których prowadzą działalność.
Oficjalne znaki jakości, zaangażowanie na rzecz
społeczeństwa i środowiska, karty dotyczące transformacji
sektorów – wszystkie te przedsięwzięcia są wspierane przez
organizacje pozarządowe, takie jak TFT, która działa na rzecz
lasów i oleju palmowego czy też Green Cross, która podejmuje
działania na rzecz zrównoważonego rybołówstwa.
Intermarché zaangażowało się na przykład w 2016
roku w działania na rzecz „produktów lepszej jakości”,
wdrażając gamę „L’Essentiel”. Do 2017 roku gama będzie
liczyć 39 pozycji asortymentowych (jogurty, musy, purée...),
które nie zwierają dodatkowych substancji, konserwantów
czy dodatkowego cukru. Proste przepisy, składające się
z dobrych składników, spełniają wymagania konsumentów,
którzy szukają produktów zdrowych i dobrych, a także jak
najmniej przetworzonych.

2

… w nienagannie prowadzonych punktach
sprzedaży...
Intermarché i Netto wdrażają plan nadzoru sanitarnego, który
ma zapewnić działania w zakresie jakości i bezpieczeństwa
żywności w nienagannie prowadzonych punktach sprzedaży.
To narzędzie zapobiegające wystąpieniu ryzyka sanitarnego
pozwala wprowadzać dobre praktyki, stale kontrolować
wyniki i wdrażać działania naprawcze. Plan wsparcia został
uruchomiony w 2017 roku, aby każdy punkt sprzedaży
opracował swój własny plan nadzoru sanitarnego.
W punktach sprzedaży każdy pracownik jest zaangażowany.
Sieć Intermarché udostępniła moduły e-learningowe,
przewodniki higieny i jakości oraz cyfrowe narzędzia służące
do kontroli, takie jak tablety, aby zapewnić identyfikowalność
opakowań jednostkowych i dat przydatności do spożycia na
działach tradycyjnych.
Od 3 kwietnia, wszystkie wyniki oficjalnych kontroli
dokonywanych w łańcuchu spożywczym, począwszy od
producentów po dystrybutorów, oraz w restauracjach, są
dostępne w Internecie: www.alim-conficance.gouv.fr

Potwierdzeniem dążenia do ciągłego rozwoju jest
pierwsza gama produktów bio, która pojawiła się
w Intermarché już w 1998 roku. Dziś posiadając 3 200
pozycji asortymentowych marek krajowych i marek
własnych, gama bio znajduje się na wszystkich działach:
Paquito bio – soki i musy owocowe, Chabrior bio – płatki
i ciastka, Monique Ranou bio – wędliny, Labell bio –
produkty do higieny i pielęgnacji… Wszystkie te artykuły są
certyfikowane przez niezależną firmę Ecocert.
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BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM

PLAN

„PRODUKTY BEZPIECZNE, ZDROWE
I DOBRE W NIENAGANNIE PROWADZONYCH
PUNKTACH SPRZEDAŻY”
Konsumenci chcą kupować odpowiedzialnie. Jednak potrzebują wsparcia i informacji, aby wydobyć
to, co najlepsze z ulegającej ciągłym przemianom gospodarki. Gospodarki, która podkreśla
wartość dobrych praktyk na rzecz środowiska i społeczeństwa, jak również z gospodarki okrężnej
i ekonomii dzielenia się.

1

CTEUR
S
ODU
&
PR

Konsumenci wspierani w swoich wyborach

RÇ
MME ANTS
CO

E TRAITEUR
SAVOIR-FAIR

Choux blanc, carottes & oignons

Sauce douce

Muszkieterowie zawsze walczyli o przejrzyste systemy oznakowania
produktów. W 2015 roku jako jedni z pierwszych umieścili na
produktach marek własnych logo „francuska wołowina”. Są również
jednymi z pierwszych dystrybutorów promujących od 2008 roku
oznaczenia wartości odżywczych, umieszczając system kolorów
Nutri-Pass na 2 000 produktów.
W 2017 roku znowu podejmują walkę o produkty lepszej jakości,
wprowadzając Nutri-Score, czyli nowy, uproszczony kod kolorów
informujący o wartościach odżywczych, wymagany we Francji przez
Ministerstwo Zdrowia. Dodatkowo Intermarché zmieniło formułę 900
receptur produktów żywnościowych w zakresie zawartości cukru,
soli i tłuszczu.
W lutym 2016 roku UFC-Que Choisir (francuska organizacja
konsumencka) doceniła Grupę Muszkieterów za jakość etykiet
na produktach przetworzonych na bazie wołowiny, wieprzowiny
i mięsa z kurczaka. 84% dań i wyrobów Grupy Muszkieterów było
dobrze oznakowanych. To dużo więcej niż średnia, jaką osiągnęły
produkty badane przez stowarzyszenie konsumentów, która
wynosi 54%. Wynik Grupy jest najlepszy wśród wszystkich marek
dystrybutorów.
Produkty regionalne i lokalne korzystają również
z uznanych znaków jakości:
• Regionalne znaki jakości takie jak „Produit en Bretagne”,
„Qualité Auvergne" czy też „Produit en Gourmandie”;
• Działania prowadzone w zakresie marek regionalnych
z „Itinéraire des saveurs” (Cztery strony smaku) dla
charakterystycznych produktów z naszych regionów,
ze specyfikacją dotyczącą jakości i bardzo precyzyjnym
pochodzeniem składników.

2
Wsparcie dla ekonomii dzielenia się
Prawie jeden Francuz na trzech korzystał już z możliwości
„wspólnych dojazdów” (car-pooling), a 81% uważa, że ta moda
zagości w kraju na stałe. Sieć Roady nawiązała współpracę
z platformą GoMore (1 milion użytkowników w Europie), aby
dbać o bezpieczeństwo pasażerów: 44% przepytanych
osób twierdzi, że zależy ono od stanu samochodu. Dlatego
sieć centrów samochodowych Grupy proponuje kontrole
bezpieczeństwa dla kierowców oraz zniżkę w wysokości
10 euro dla pasażerów.

3

Ekonomia dzielenia się rozwija się również w innych dziedzinach.
Czy okazjonalny majsterkowicz ma realną potrzebę kupienia
wiertarki? Bricomarché i Brico Cash chcą zachęcić do
wypożyczania narzędzi, nawiązując współpracę z wypożyczalnią
Loxam, oferującą około 500 sztuk sprzętu – od urządzenia do
usuwania tapet po betoniarkę.

500

SZTUK SPRZĘTU
DO WYPOŻYCZENIA
W BRICOMARCHÉ I BRICO CASH

AKCJA DARMOWE ŻARÓWKI
W 2016 ROKU

Punkt recyklingu butelek
Pierwszy punkt recyklingu butelek plastikowych powstał w marcu 2016 r. na parkingu
sklepu Intermarché w Mortagne-au-Perche. Projekt realizowany jest w ramach
współpracy z Réco-Suez. Klient otrzymuje bon na zakupy o równowartości 0,02 euro
za każdą oddaną do recyklingu plastikowa butelkę.

23
21
27
RAPORT Z DZIAŁAŃ NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO
Rapport
développementROZWOJU
durable 2016
2017

Z

drowie i bezpieczeństwo w pracy, czynniki
uciążliwe, szkolenia, zarządzanie rozwojem kariery
i możliwością zatrudniania pracowników są głównymi
wyzwaniami przedsiębiorstw. Znaczna cyfryzacja
i robotyzacja pracy, sprawia, że pracownicy muszą
nabyć nowe kompetencje i rozwijać swoje możliwości
zatrudnienia.

STAŁA

TROSKA
O PRACOWNIKÓW

DWA PLANY DZIAŁAŃ:

1
2

Plan dotyczący zdrowia,
bezpieczeństwa i dobrego
samopoczucia w pracy
Plan w zakresie możliwości
zatrudniania pracowników
oraz rozwoju ich kariery
i kompetencji

WYZWANIE

Plan
Zdrowie

2020

jest wdrażany w całej Grupie, od punktów
sprzedaży po struktury centralne (bazy
logistyczne i zakłady produkcyjne
Agromousquetaires).

ABY ODNIEŚĆ SUKCES
POTRZEBNE SĄ:
• Rozwiązanie zarządcze angażujące
wszystkie osoby pracujące w punkcie
sprzedaży oraz animacja prowadzona
przez specjalistę ds. zdrowia;
• Aktualna jednolita dokumentacja w każdej
jednostce;
• Sprzęt, wyposażenie, szkolenia
i przewodnik zapobiegania schorzeniom
układu mięśniowo-szkieletowego (fr. TMS)
dostosowane do każdej sieci.

1
2

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych
Źródło: Barometr Cegos Climat Social 2016 (Klimat społeczny w 2016 r.)

Grupa Muszkieterów, świadoma swojej odpowiedzialności
za zatrudnienie, angażuje się w sposób bardzo konkretny
w działania w sklepach, bazach logistycznych i zakładach
rolno-spożywczych, aby ograniczyć czynniki uciążliwe,
polepszyć warunki pracy, szkolić pracowników i zwiększać
możliwości ich zatrudnienia.

Wyzwania ekonomiczne i społeczne
Efektywność przedsiębiorstw nie sprowadza się jedynie do
ekonomii, ale również kwestii społecznych. Na takim samym
poziomie jak higiena i bezpieczeństwo żywności, jakość warunków
pracy jest standardem w świecie dystrybucji.
Sieci handlowe to ryzykowny sektor, w którym częstotliwość
wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest od dwóch do
trzech razy wyższa od średniej1. W tej branży, wypadki przy pracy
spowodowały 1,5 miliona dni nieobecności pracowników. 5%
wypadków2 skutkujących nieobecnością, spowodowało natomiast
trwałą niezdolność pracowników do pracy. Dlatego poza wymiarem
ludzkim, ważne są też aspekty natury ekonomicznej.
Logistyka i zakłady produkcyjne rolno-spożywcze również
zaangażowały się w działania rozwojowe. Pracownicy są narażeni
na wiele czynników uciążliwych: powtarzające się czynności,
ręczne przenoszenie ładunków, skrajne temperatury, praca
w nocy... Zdrowie, bezpieczeństwo i jakość warunków pracy są więc
najważniejszymi wyzwaniami dla Grupy. Zapobieganie czynnikom
uciążliwym i polepszanie warunków pracy stanowią priorytet.
Muszkieterowie starają się ograniczać ryzyko na poziomie każdej
swojej działalności.

Plan dotyczący bezpieczeństwa
i higieny w pracy
Ten plan jest sformalizowaniem wizji strategicznej Grupy do
2020 roku. Opiera się na zasadach, które sprawdziły się podczas
wdrożenia działań jakościowych. Są to:
• nadzór i prewencja;
• r ozwijanie dobrych praktyk, wyposażenie, zmiany zachowań;
•m
 onitorowanie wskaźników wydajności (ilości dni nieobecności
w pracy / chorób zawodowych, jednolita dokumentacja
dotycząca oceny ryzyka zawodowego);
• komunikacja i szkolenia.
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„ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO
I DOBRE SAMOPOCZUCIE
W PRACY”
Szczęśliwy pracownik jest dwa razy rzadziej
chory i sześć razy rzadziej nieobecny1 : dobre
samopoczucie i jakość życia są wyzwaniem,
które przekłada się na efektywność, którą
Muszkieterowie chcą zwiększyć w całej Grupie.
1

2
SPECJALISTA DS.
ZDROWIA W KAŻDYM
PUNKCIE SPRZEDAŻY

Źródło: Institut Gallup

1
Plan „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”

CEL

zEro WYPADKÓW

ROZWÓJ STRATEGII

ZAPOBIEGANIA
WYPADKOM

Komitet pilotażowy Pionu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
wdrożył działania w celu przeprowadzenia dokładnej oceny
ryzyka dla każdej jednostki i każdej sieci, aby wprowadzić
wydajny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy.
Stworzona przez władze publiczne, jako filar polityki
prewencyjnej, jednolita dokumentacja oceniająca ryzyko
zawodowe jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorstw.
Jednolita dokumentacja musi być aktualizowana co
roku przez zewnętrznego specjalistę (wpisanego na
listę specjalistów ds. zapobiegania ryzyku zawodowemu
powołanych przez państwo) lub przez pracownika
przeszkolonego do pełnienia tej funkcji. Dodatkowo
specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy musi być
oddelegowany do każdego sklepu, każdej bazy logistycznej
i każdego zakładu produkcyjnego.
Aby wdrożyć strategię prewencyjną, punkty sprzedaży
mają do dyspozycji Intranet Grupy, w którym rubryka
„Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” została całkowicie
przeorganizowana. Teraz można w łatwy sposób znaleźć
rekomendacje zakładu ubezpieczeń zdrowotnych, jak
i wszystkie informacje prawne i techniczne niezbędne
do stworzenia i aktualizacji jednolitej dokumentacji.

Walka z zaburzeniami
układu mięśniowo-szkieletowego
W roku 2014 zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego
były przyczyną 84% chorób zawodowych (z fr. TMS).
Przemysł rolno-spożywczy i sieci handlowe są sektorami, które
w największym stopniu dotyka ten problem. Dlatego kwestia
jest także ważna dla Grupy Muszkieterów.
Duża część planu bezpieczeństwa i higieny 2020 jest
poświęcona zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym
i koncentruje się na pięciu głównych punktach:
• szkoleniu i zarządzaniu pracownikami;
• monitorowaniu i nadzorowaniu punktów sprzedaży;
• wsparciu ze strony firm specjalistycznych;
• wdrożeniu wyposażenia pozwalającego zapobiegać
zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego;
• dzieleniu się dobrymi praktykami.
Oprócz dostosowania się do rekomendacji jakie 1 stycznia 2016
roku wydał zakład ubezpieczeń zdrowotnych dla wszystkim
punktów sprzedaży o powierzchni ponad 400 m2, Grupa wybrała
wyposażenie, które rekomenduje do zapobiegania zaburzeniom
układu mięśniowo-szkieletowego, takie jak wózki z podstawą
sprężynową, aby ułatwić wykładanie towaru, ergonomiczne
siedzenia dla pracowników kas. Dodatkowo specjaliści
każdej sieci otrzymali przewodniki zapobiegania zaburzeniom
mięśniowo-szkieletowym.

3
Cel „zero wypadków”
dla Agromousquetaires
Dla 62 zakładów produkcyjnych Agromousquetaires,
bezpieczeństwo jest wyzwaniem równie ważnym, co
efektywność. Cel „zero wypadków dzięki wspólnym
działaniom” jest częścią projektu biznesowego. W 2015 roku
stworzono departament bezpieczeństwa Agromousquetaires,
aby realizować ten plan. Dział ten opracował zbiór zasad
testowanych w pięciu pilotażowych fabrykach. Cel: identyfikacja
i dzielenie się dobrymi praktykami, aby ograniczyć o 20%,
w przeliczeniu na rok i na fabrykę, liczbę wypadków przy pracy.
Chodzi przede wszystkim o uwrażliwianie i stałą mobilizację
kierowników, kadry oraz operatorów, dzięki informacjom
dotyczącym wypadków oraz sytuacjom, w których udało się
im zapobiec przy zastosowaniu konkretnych narzędzi: tabele
analizy wypadków, określenie stref najbardziej wypadkogennych,
czy organizacji seminariów mobilizujących oraz szkoleń z
zakresu bezpieczeństwa behawioralnego.
Wynik: w jednym z pilotażowych zakładów – Fournil du Val de
Loire (ponad 200 pracowników), liczba wypadków zmalała
o 75% od momentu wdrożenia działań. W 2017 roku wszystkie
fabryki zorganizują seminarium wprowadzające do działań
oraz przeszkolą 1 000 osób.

4

5

Zmniejszenie czynników uciążliwych
w logistyce

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
dla wszystkich

Podejmując zobowiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa
i konieczności poprawy sytuacji w tej dziedzinie, szczególnie
w kwestii uciążliwych czynników w pracy, sektor
logistyki zainwestował w narzędzia ułatwiające działania
i zmodernizował sprzęt używany na produkcji. Plan
transformacji logistyki wzmacnia tę politykę, szczególnie
poprzez budowanie nowych, mieszanych baz logistycznych
(spełniających wysokie normy środowiskowe, które w części
będą zmechanizowane, a nawet zautomatyzowane) czy przez
rozwijanie działalności o charakterze wielodyscyplinarnym.
Te wszystkie zmiany dają możliwość zmniejszenia ryzyka
wystąpienia uciążliwych czynników w pracy. Trzyletni układ
zakładowy odnowiony w 2016 roku wspiera tę politykę.

W związku z wprowadzonym od 1 stycznia 2016 roku
obowiązkiem zapewnienia dodatkowego ubezpieczenia
zdrowotnego w firmach, Muszkieterowie wdrożyli w sklepach
grupowe ubezpieczenia zdrowotne, dbając o to, aby nie wzrosły
składki pracowników, którzy korzystali wcześniej z takiej usługi.
Grupa poszła jednak jeszcze o krok dalej i umożliwia swoim
pracownikom wybranie takiego ubezpieczenia, które najbardziej
odpowiada ich potrzebom. Mogą oni wybierać różne opcje
indywidualne, aby móc skorzystać np. ze zwrotu kosztów usług
okulistycznych i stomatologicznych. Ubezpieczeniem mogą
zostać objęte również inne osoby, np. małżonek i/lub dzieci.
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W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI
ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ
ROZWOJU KARIER I KOMPETENCJI

W świecie ciągłych zmian, szkolenie
odgrywa fundamentalną rolę w zakresie
możliwości zatrudniania pracowników:
pozwala im rozwijać się i dostosowywać
do zmian, podczas gdy cyfryzacja
i automatyzacja zmieniają dogłębnie
niektóre zawody, niektórym wręcz
zagrażając. Plan Grupy Muszkieterów
w zakresie „możliwości zatrudnienia, rozwoju
karier i kompetencji” pozwala stawić czoła
rosnącym wymaganiom, przyczyniając się
do dobrego samopoczucia pracowników.

300
ZAWODÓW

w różnych sektorach Grupy

430 000
GODZIN SZKOLEŃ

dla pracowników Grupy

1
Logistyka: wsparcie
w mechanizacji
Aby wspierać plan transformacji
logistycznej i wdrożenie
zmechanizowanych platform
logistycznych, ITM Logistyka
Międzynarodowa Sieć
Spożywcza (ITM LAI) rozwija
możliwości zatrudnienia swoich
pracowników. Niektórym
z nich daje np. szansę zdobycia
nowego zawodu technika ds.
konserwacji zmechanizowanych
systemów. ITM LAI nawiązała
współpracę z krajową agencję
ds. szkoleń zawodowych dla
osób dorosłych (fr. Alfpa), aby
wybrać i wyszkolić pracowników,
którzy chcą się rozwijać. Będą oni
mieli możliwość uczestniczenia
w 10-miesięcznym cyklu szkoleń,
aby zdobyć tytuł zawodowy
technika ds. konserwacji
urządzeń przemysłowych.
ITM LAI dała również
pracownikom możliwość
zdobycia certyfikatu
interdyscyplinarnych kwalifikacji
zawodowych „Specjalisty ds.
logistyki” i rozwijania kompetencji
potrzebnych do pracy na
nowym stanowisku. Jednostka
zaangażowała się też w działania
na rzecz procedury uznania
doświadczenia zawodowego
(VAE), co pozwoli prawie 700
pracownikom zdobyć certyfikat
(umiejętności zawodowych

w zakresie magazynowania
i transportu, czy zawodowej
matury w zakresie logistyki).

2
Przemysł: szkolenia
kwalifikacyjne
w sektorze
trzody chlewnej
Automatyzacja sektora
trzody chlewnej w ramach
Agromousquetaires, który
liczy siedem zakładów
produkcyjnych, nie ma
na celu jedynie zyskania
na konkurencyjności: pozwala
także zmniejszyć czynniki
uciążliwe w przypadku
różnych zawodów (szczególnie
dotyczy to powtarzających
się czynności i dźwigania
ciężarów). Aby lepiej pracować
na zautomatyzowanych
liniach produkcyjnych, około
pięćdziesięciu pracowników
odbyło szkolenie pozwalające
zdobyć certyfikat kwalifikacji
zawodowych w zakresie
prowadzenia maszyn. Inni
przeszli szkolenie i zdobyli
kwalifikacje managera niższego
szczebla lub managera
ds. wydajności
pracy w przemyśle
w ramach Uniwersytetu
Agromousquetaires.

3
Dystrybucja:
podniesienie wartości
branży spożywczej
i gastronomicznej
Sektor mięsny i rybny cierpi
z powodu złego wizerunku.
Do tego stopnia, że liczba
młodych profesjonalistów
pracujących w tej branży
jest niewystarczająca. We
Francji brakuje obecnie 5 000
wykwalifikowanych rzeźników.
Aby promować te zawody
i wyszkolić młodych
absolwentów, Intermarché
uruchomiło kampanię
rekrutacyjną zatytułowaną
„Rekrutujemy gwiazdy”.
Kampania skierowana jest do
młodych ludzi w wieku od 16
do 25 lat, zachęcając ich do
odbycia stażu i dołączenia
do zespołu 5 000 rzeźników
i specjalistów z branży rybnej
i poznania zawodu. Od 2013 roku
Intermarché przyjęło ponad 300
stażystów przygotowujących
się do zdobycia świadectwa
ukończenia zasadniczej szkoły

zawodowej (fr. CAP) lub dyplomu
zaświadczającego o zdobyciu
kwalifikacji zawodowych (fr. CQP).

4
Restauracje:
rekrutacja bez CV
w Poivre Rouge
Poivre Rouge otwiera około
dziesięciu restauracji rocznie.
Dlatego sieć musi bardzo
szybko tworzyć i kształcić
nowe zespoły. Aby to zrobić,
nawiązała współpracę
z Resto Evolution. Ta
firma rekrutacyjna pracuje
z lokalnymi przedsiębiorcami
i organizuje spotkania
rekrutacyjne, które opierają
się na symulacjach sytuacji
z życia zawodowego,
mających na celu określenie
predyspozycji i kompetencji
kandydata, a jego CV nie jest
najważniejszym kryterium..

Stowarzyszenie na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych (fr. Amhi)
– mecenat i współpraca partnerska
w ramach Handi’Mallette©
Uwrażliwianie na niepełnosprawność może zacząć się
już od najmłodszych lat, w środowisku szkolnym. Taka
jest filozofia projektu Handi’Mallette© rozwijanego przez
Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych (Ladapt) i wspieranego przez
Stowarzyszenie Grupy Muszkieterów na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych (Amhi). Handi’Mallette©
proponuje warsztaty dotyczące zaburzeń widzenia,
zaburzeń takich jak dysleksja, dyspraksja czy dysgrafia,
niepełnosprawności motorycznych, jak również warsztaty
z podstaw języka francuskiego migowego i aktywności
sensorycznych. Takie podejście pedagogiczne, a zarazem
oparte na zabawie, pozwala uwrażliwić młode pokolenie na
różnego typu niepełnosprawności. Przedsiębiorcy Grupy
Muszkieterów, angażując się w liczne przedsięwzięcia
na rzecz społeczności lokalnych, proponują szkołom
organizację warsztatów w ramach Handi’Mallette© dla dzieci
klas CM1/CM2 (9/10-latkowie). Są również pierwszym
dystrybutorem, który angażuje się w mecenat i działania
partnerskie ze stowarzyszeniem Ladapt. W tym roku
przeprowadzono już ponad 60 spotkań w klasach CM1/CM2.

Polska: warsztaty szkoleniowe w punktach sprzedaży
W Siedlcach, na wschodzie Polski, Arkadiusz Konopka, aderon Bricomarché, angażuje się
w szkolenie młodych ludzi, obejmując patronatem klasy zawodowe i przyjmując uczniów
na staż, aby mieli możliwość poznania środowiska pracy i nabycia kompetencji
koniecznych do wykonywania przyszłego zawodu. Bardzo zaangażowany w rozwój
gospodarki swojej gminy, Arkadiusz Konopka organizuje warsztaty szkoleniowe
i dostarcza narzędzi pedagogicznych szkołom.
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D
DWA PLANY DZIAŁAŃ:

1

Plan efektywności
energetycznej

2

Plan optymalizacji procesu
przemieszczania się osób
i przewozu towarów

ystrybutor, producent, logistyk.... Działalność Grupy
ma znaczący wpływ na środowisko, w sposób
bezpośredni lub pośredni. Na zanieczyszczanie
środowiska wpływają przede wszystkim dwa czynniki:
zużycie energii i dwutlenek węgla uwalniany w związku
z przemieszczaniem się ludzi i przewozem towarów. Są to
dwa główne tematy, którymi zajmują się Muszkieterowie.
Nie zaniedbując pośredniego wpływu na środowisko,
związanego z produkcją i przetwarzaniem produktów
czy też gospodarką odpadami, Grupa koncentruje swoje
działania na dwóch elementach swojej działalności,
które bezpośrednio wpływają na środowisko: energii oraz
przewozie towarów i przemieszczaniu się osób.

Znaczenie ekonomiczne
NASZ CEL:

30%

NIŻSZE ZUŻYCIE ENERGII

w stosunku do roku 2014.

20%

ENERGII ODNAWIALNEJ

do roku 2025

Ograniczenie zużycia energii jest wymogiem środowiskowym,
ponieważ zmiany klimatyczne stwarzają realne zagrożenie dla
przyszłych pokoleń. Jest to również wymóg prawny: Grupa
musi wypełnić zobowiązania wynikające z tzw. „Grenelle de
l’environnement" (Konferencja poświęcona problemom środowiska)
oraz ustawy o transformacji energetycznej. Oprócz tego kwestia
ta ma znaczenie ekonomiczne. Jeśli Grupa nie podejmie działań na
rzecz efektywności energetycznej, planowane zwiększenie kosztów
zaopatrzenia (a zwłaszcza dostarczania energii) będzie miało wpływ
na koszty operacyjne. Walka z globalnym ociepleniem musi być
częścią większej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju: jest
to proces ciągłej poprawy i postępu, zatwierdzony przez strategię
zarządzania energią, która opiera się na wymogach normy ISO
50001.

Plan efektywności energetycznej
ABY TO OSIĄGNĄĆ:
W celu realizacji planu „efektywność
energetyczna”, Muszkieterowie utworzyli
komórkę ds. energii. Określa ona strategię,
zatwierdzaną i wdrażaną następnie przez
komitet sterujący, który zbiera się co 3
miesiące. Jednocześnie powołano tematyczne
grupy robocze, które prowadzą prace nad
dwoma dużymi projektami:
•Z
 mniejszenie o 30% zużycia energii w 2020
r. w stosunku do roku 2014. To równowartość
24 300 ton węgla nieuwolnionego do
atmosfery.

Grupa działa na rzecz efektywności energetycznej od 2013 r.,
twierdząc, że najtańszy kilowat to ten, który nie jest zużyty. Plan
„efektywność energetyczna" ma na celu zmniejszenie o 30%
całkowitego zużycia energii w 2020 r. w porównaniu z rokiem 2014,
przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych (co zmniejsza zależność od paliw kopalnych).
Na wszystkich poziomach, zarówno w spółkach centralnych jak
i sklepach, Muszkieterowie dostarczają konkretnych dowodów
swojego zaangażowania. Najwięcej energii zużywają punkty
sprzedaży. Dlatego też Grupa musi wspierać sklepy, pomagać im
we wdrażaniu założeń związanych z transformacją energetyczną
oraz zapewnić wszystkie niezbędne narzędzia.

•Z
 większenie o 10% udziału energii ze źródeł
odnawialnych we wszystkich obszarach
działalności Grupy Muszkieterów do 2025 r.
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EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

Aby osiągnąć podwójny cel, jakim jest
zmniejszenie o 30% zużycia energii do 2020 r.,
zwiększając jednocześnie o 20% udział energii
ze źródeł odnawialnych do roku 2025, Grupa
Muszkieterów zachęca do podjęcia działań
w tym kierunku swoje bazy logistyczne,
strukturę produkcji rolno-spożywczej, a także
wszystkie punkty sprzedaży działające pod jej
szyldami.
Grupa wdraża plan „efektywność energetyczna" we
wszystkich swoich placówkach, czyli w 62 zakładach
produkcyjnych należących do pionu rolno-spożywczego
Grupy – Agromousquetaires, 44 bazach logistycznych oraz
spółkach usługowych (dotyczy to szczególnie siedziby
głównej Grupy w Parc de Treville). Wprowadzenie w życie
planu w około 3660 punktach sprzedaży jest natomiast
w rękach franczyzobiorców, którzy są niezależnymi
przedsiębiorcami. Grupa musi zatem stale zwiększać ich
świadomość oraz wspierać ich na drodze ku efektywności
energetycznej, proponując szereg działań i zapewniając
potrzebne narzędzia.

KONTROLOWANIE
POBORU ENERGII W CELU
OBNIŻENIA ZUŻYCIA

1
Zdalny odczyt
– narzędzie
umożliwiające
podgląd i kontrolę
zużycia energii
Monitorowanie zużycia
wody, energii elektrycznej
i gazu w czasie
rzeczywistym umożliwia
obniżenie kwoty faktury
o 10%. Grupa
zaproponowała więc
narzędzia do zdalnego
odczytu zużycia energii
wszystkim swoim sklepom.

ZWIĘKSZENIE

UDZIAŁU ENERGII POCHODZĄCEJ
Z WŁASNYCH, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ

2
Używanie energii
z własnych,
odnawialnych źródeł
Muszkieterowie, zachęceni
przez ustawę o transformacji
energetycznej, testują
w swoich punktach
sprzedaży oraz bazach
logistycznych używanie
energii z własnych,
odnawialnych źródeł,
poprzez zainstalowanie
kolektorów słonecznych na
dachach baz logistycznych
oraz wiat solarnych na
parkingach przysklepowych.
Możliwe będzie również
wykorzystanie innych źródeł
energii, jak np. metanizacja
czy biomasa, szczególnie
w zakładach produkcyjnych
Grupy, zarządzanych przez
spółkę Agromousquetaires.
W ten sposób Grupa
wpisuje się w logikę „smart
grid”*: tzn. wytwarzania
energii jak najbliżej miejsca
i czasu jej używania
oraz zrównoważenie jej
dostarczania między
źródłami odnawialnymi
i nieodnawialnymi.
*źródło dostarczania energii nazywane
„inteligentnym”

3

4

Zachęcenie
wszystkich
pracowników

Świadomi klienci

Kontrolowanie zużycia energii
jest nie tylko zagadnieniem
technicznym. To również
kwestia behawioralna.
Aby zachęcić do działania
wszystkich pracowników,
Grupa planuje wprowadzić
system odniesień zwany
„wydajność energetyczna".
Organizuje również dwie akcje
edukacyjne: „Wszyscy razem
zmniejszmy zużycie energii",
w którym doceniane będą
odpowiednie zachowania
codzienne, oraz Tydzień
Innowacji Energetycznej,
podczas którego promowane
będą najlepsze inicjatywy.

Aby wesprzeć Francję
w radzeniu sobie z nagłym
wzrostem zużywania
energii podczas fal zimna,
Grupa wprowadziła politykę
zarządzania obciążeniem
sieci w okresach szczytu.
Strategia ta jest częścią
procesu uświadamiania
klientów w zakresie
kontrolowania zużycia
energii. Grupa Muszkieterów
włącza klientów do swojego
przedsięwzięcia poprzez
wyświetlanie wyników
w czasie rzeczywistym,
za pomocą naklejek
informacyjnych na temat
efektywności energetycznej
urządzeń w sklepach i przez
proponowanie edukacji na
temat oszczędzania energii.

5
Certyfikat
ISO 50001
Siedziba główna Grupy
w Parc de Treville, Stime
(spółka informatyczna Grupy),
44 bazy logistyczne i 14
zakładów produkcyjnych
struktury rolno-spożywczej
(Agromousquetaires)
otrzymały w 2016 r.
certyfikat ISO 50001.
Certyfikat ten, potwierdzający
standard zarządzania energią,
jest uznaniem dla jakości
organizacji, którą stworzyły
te podmioty, aby skutecznie
zarządzać energią i walczyć
z globalnym ociepleniem. 15
zakładów Agromousquetaires
jest w trakcie procesu
certyfikacji, co świadczy
o priorytetowym znaczeniu
kwestii energii dla Grupy.

-30%

ZUŻYCIA

ENERGII W 2020 R.
W STOSUNKU DO ROKU 2014

=

TO RÓWNOWARTOŚĆ

24 300

TON WĘGLA
NIEUWOLNIONEGO DO
ATMOSFERY

Délices du Valplessis (zakład Grupy Muszkieterów specjalizujący się w produkcji
lodów) nagrodzony za efektywność energetyczną
Zakład Les Délices de Valplessis z Vitré otrzymał nagrodę Energ’IAA 2016, przyznawaną
przez francuskie czasopismo Process Alimentaire. Nagroda ta jest wyrazem uznania
za ponad 10-letnie zaangażowanie w efektywność energetyczną. Ten specjalizujący
się w produkcji lodów i deserów lodowych zakład stale optymalizuje swój proces
produkcyjny: wprowadzając etapy rozładowywania w 2005 r., instalując regulatory
prędkości w sprężarkach wysokociśnieniowych w 2009 r., czy też wprowadzając normy,
dzięki którym otrzymał certyfikat ISO 50001 w roku 2015. Certyfikację tę, otrzymaną
za plan oszczędzania, wyrażony w 9 celach, uzupełniają sztandarowe środki jakim są
np. porównanie rzeczywistego i teoretycznego zużycia energii na przestrzeni 6 lat,
czy też zainstalowanie regulatora ciśnienia skraplania na agregatach chłodniczych,
wykorzystujących amoniak jako czynnik chłodniczy.
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OPTYMALIZACJI PRZEWOZU TOWARÓW
I PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB

Choć główną kwestią związaną z dystrybucją jest transport towarów, Grupa Muszkieterów
postanowiła podejść do problemu bardziej globalnie, zajmując się również łańcuchem
logistycznym oraz sposobem transportu swoich pracowników i klientów. Zarządzanie kwestiami
logistyki Grupy miało wpływ na cel jaki postawili sobie Muszkieterowie: do 2030 r. zmniejszyć
emisję gazów cieplarnianych o 30% w stosunku do roku 2012. W istocie 44 bazy logistyczne
dysponują flotą około 1500 ciężarówek, które pokonują 150 milinów km rocznie.

1

JEŻDŻĘ
NA LNG

-15 do -20%

EMISJI DWUTLENKU WĘGLA
I 4 RAZY MNIEJ HAŁASU

Bardziej ekologiczna logistyka
Zmiana na skroplony gaz ziemny
Podobnie jak w przypadku bazy w Béziers, otwartej
w 2014 r., wszystkie nowe bazy logistyczne należące do
Muszkieterów są budowane zgodnie z normami High Quality
Environmental standard (HQE) i wyposażone w zbiornik
skroplonego gazu ziemnego (LNG). Silnik LNG jest 4 razy
mniej hałaśliwy niż diesel, a przy tym znacznie zmniejsza
emisję zanieczyszczeń: - 95% w przypadku cząstek stałych,
- 80% tlenku azotu, - 15-20% CO�. Grupa Muszkieterów jest
pierwszym dystrybutorem korzystającym z gazu ziemnego
na tak wielką skalę.

Flota na biogaz
Otwierając pierwsze punkty sprzedaży w Paryżu,
Muszkieterowie zainwestowali w zakup samochodów
przystosowanych do dostaw w centrum miasta. Pojazdy te,
jeżdżące na biogaz, wyposażone są w elektryczne urządzenia
chłodnicze i przestrzegają najwyższych standardów
w zakresie hałasu podczas jazdy oraz postoju (drzwiczki,
ruchomy podest załadowczy, elektryczna klapa tylna, cichy
wózek paletowy). Do końca 2017 r. wszystkie dostawy do
sklepów w Paryżu i na jego przedmieściach realizowane będą
w ten przyjazny dla planety sposób.

2

Zrównoważone przemieszczanie się pracowników i klientów
Plan przemieszczania pracowników (fr. PDE)
Biorąc pod uwagę lokalizację siedziby Grupy Muszkieterów (Parc de Treville) i słabe połączenie
komunikacyjne, przygotowanie planu przejazdów jest dla Grupy prawdziwym wyzwaniem. Jest
to jednak również dźwignia zrównoważonego rozwoju, ponieważ wynikające z niego korzyści są
nie tylko finansowe (ceny paliw ciągle wzrastają), ale również społeczne (pracownicy w Paryżu
spędzają dziennie średnio 1 godz. 32 min w podróży) i środowiskowe. Plan ten, opracowywany
przez Muszkieterów we współpracy ze specjalistami w dziedzinie mobilności, powinien być
gotowy na początku 2018 r. Jednocześnie Grupa przekazała swoim punktom sprzedaży materiały
edukacyjne, które mają na celu zoptymalizowanie przejazdów zarówno pracowników jak i klientów.

Wspieranie klientów w dążeniu do zrównoważonego przemieszczania się
Aby klienci nie musieli korzystać z samochodów, do większości nowych punktów sprzedaży
zlokalizowanych na przedmieściach zapewniony jest dojazd transportem publicznym. Oprócz
tego znajdują się tam ścieżki rowerowe, a sklepy wyposażone są w stacje ładowania pojazdów
elektrycznych.

Wspieranie nowych sposobów przejazdów
Sieć motoryzacyjna Grupy Muszkieterów – Roady nawiązała współpracę z platformą GoMore
(oferującą wspólne dojazdy i wynajem samochodów między osobami prywatnymi) i proponuje
darmowe przeglądy samochodów oraz 10 euro zniżki na usługi serwisowe. Ze względu na fakt, że
stan i bezpieczeństwo pojazdu są rzeczywiście ważnym kryterium dla użytkowników, a ważniejsza
jest jedynie jakość prowadzenia pojazdu przez kierowcę, usługa ta przyczynia się do rozwoju
nowych sposobów przemieszczania się.

La Roche-Blanche: Intermarché współfinansuje pojazdy elektryczne
Gmina La Roche-Blanche dysponuje elektrycznym samochodem użytkowym.
Pojazd ten, przeznaczony dla służb technicznych miasta, współfinansowały firmy
lokalne, w tym Intermarché, które wsparło w ten sposób inicjatywę odpowiedzialności
ekologicznej.
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M

uszkieterowie, zarządzający prawie 3 600 punktami
sprzedaży, wspierają miejscowości, w których
prowadzą działalność. Grupa, która wcześniej
otwierała sklepy w średnich miastach i na obszarach
wiejskich, od 5 lat poszerza zasięg swoich działań i realizuje
inwestycje w dużych miastach. To ważny gracz w dziedzinie
rozwoju gospodarczego i społecznego, który angażuje się
poprzez różne rodzaje działań:

ZAANGAŻOWANIE
W ZRÓWNOWAŻONE
WSPÓŁTWORZENIE
OBSZARÓW

• punkty sprzedaży i wszystkie spółki centralne podejmują
działania związane z zarządzaniem odpadami i walką
z marnowaniem żywności;
• zakłady produkcyjne zarządzane przez
Agromousquetaires pozycjonują się jako producent
lokalny i „made in France”;
• punkty sprzedaży promują lokalne produkty i specjały;
• spółka nieruchomościowa Grupy – Immo Mousquetaires
wspiera obszary w realizacji projektów urbanistycznych;

DWA PLANY DZIAŁAŃ:

1
2

Plan: odpady
i marnowanie
żywności
Plan społecznogospodarczego
rozwoju lokalnego

• Fundacja Le Roch-Les Mousquetaires wspiera
przedsiębiorców.

Ponieważ zasoby naturalne zaczynają się wyczerpywać, musimy
zmienić sposób produkcji i konsumpcji tak, aby jak najlepiej
korzystać z surowców. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki
recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu przedmiotów i materiałów,
ale również dzięki walce z marnowaniem żywności na wszystkich
poziomach łańcucha: począwszy od zakładów produkcyjnych aż do
koszy na śmieci.

Gospodarka okrężna
NASZ CEL:
ZOSTAĆ UZNANYM
PODMIOTEM
LOKALNYM
ZERO ODPADÓW
I ZERO MARNOWANIA
ŻYWNOŚCI W 2020 R.

ABY TO OSIĄGNĄĆ:
Do 2020 r. gospodarka odpadami będzie
prowadzona zgodnie z zasadą 3 R
(fr: réduction, réutilisation, recyclage) czyli
redukcja, ponowne wykorzystanie i recykling
tak, aby w „muszkieterskich" koszach nie było
odpadów do spalania.

Liniowy model produkcji i konsumpcji powinien być zastąpiony
gospodarką okrężną, opartą na wydłużeniu życia produktów, na
korzystaniu, a nie na posiadaniu przedmiotów oraz na ponownym
wykorzystaniu lub recyklingu materiałów. Cele te, przedstawione
na konferencji środowiskowej w 2013 r., widnieją w ustawie
o transformacji energetycznej na rzecz ekologicznego rozwoju
z 13 sierpnia 2015 r.

Pakt dotyczący walki z marnowaniem
żywności
Po podpisaniu w 2015 r. paktu o walce z marnowaniem żywności,
Muszkieterowie postanowili pójść dalej i zaangażowali się
w strategię, zgodnie z którą do 2020 r. będą odzyskiwać 100%
odpadów. Dyrekcja Zrównoważonego Rozwoju powołała komitet
sterujący, którego zadaniem jest zmobilizowanie do działań w tym
kierunku wszystkich sklepów i spółek centralnych. Komitet ten
prowadzi działania, opierając się na kilku kluczowych kwestiach:
odzyskiwaniu odpadów punktów sprzedaży, walce z marnowaniem
żywności i uświadamianiu konsumentów.
Są to trzy elementy, które doskonale wpisują się w wyzwanie
zainicjowane przez Muszkieterów, którego celem jest „zero odpadów,
zero marnowania żywności” w 2020 r.
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ODPADY
I MARNOWANIE ŻYWNOŚCI

Oprócz podpisania w 2015 r. paktu dotyczącego walki z marnowaniem żywności, Muszkieterowie
poszli krok dalej i zaangażowali się w strategię „zero odpadów, zero marnowania żywności” do
2020 r. Dyrekcja Zrównoważonego Rozwoju powołała komitet sterujący, którego zadaniem jest
zmobilizowanie do działań w tym kierunku wszystkich sklepów i spółek centralnych.

2
Walka z marnowaniem żywności

1

10,7 MLN €
SKŁADEK

PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM
EKOLOGICZNYM

przez należące do Muszkieterów
przedsiębiorstwo SILVE w 2016 r.
we Francji.

125 498

TON KARTONÓW

PODDANYCH RECYKLINGOWI

przez Muszkieterów we Francji w 2016 r.

Odzyskiwanie odpadów
pochodzących z punktów
sprzedaży
Dwadzieścia lat temu Grupa stworzyła
przedsiębiorstwo Silve, które prowadzi
działalność handlową w zakresie
odpadów pochodzących ze sklepów
Muszkieterów. Spółka przy okazji
transportu towarów zbiera i odzyskuje
niektóre rodzaje odpadów ze sklepów,
oferując im w ten sposób rozwiązanie
recyklingowe, które jest ekologiczne
i rentowne. Silve dysponuje obecnie
21 platformami przeznaczonymi
do zbiórki odpadów.

Sklepy wielkopowierzchniowe wykazują straty na poziomie
3,3%, marnując rocznie około 10 milionów ton artykułów
spożywczych. To mniej niż konsumenci i restauratorzy, jednak
ciągle za dużo. Muszkieterowie określili więc kilka sposobów walki
z marnowaniem żywności: lepsze monitorowanie dat
przydatności do spożycia i włączenie do przetargów kryterium
przydatności produktu do spożycia po otwarciu. Oprócz tego
w 2013 r. Grupa podpisała umowę z Francuską Federacją
Banków Żywności, aby organizować zbiórki produktów
spożywczych i zachęcać innych do przekazywania produktów
spożywczych.

10

MILIONÓW POSIŁKÓW

3
Informowanie konsumentów
Ze względu na fakt, że dwie trzecie odpadów żywności
pochodzi z gospodarstw domowych, Intermarché
bierze aktywny udział w uświadamianiu konsumentów
za pomocą kampanii reklamowej oraz poprzez
zmianę ich podejścia do tematu brzydkich owoców
i warzyw. Aby uświadamiać konsumentów
w zakresie przetwarzania i recyklingu odpadów,
we wszystkich punktach sprzedaży Grupy stoją
pojemniki na zużyte żarówki, baterie oraz drobny
sprzęt AGD.

PRZEKAZANYCH GŁÓWNYM
STOWARZYSZENIOM ZAJMUJĄCYM SIĘ
POMOCĄ ŻYWNOŚCIOWĄ:

Francuskiej Federacji Banków Żywności,
Croix Rouge i Secours Populaire.

5 064

TONY PLASTIKU
PODDANE RECYKLINGOWI

przez Muszkieterów we Francji w 2016 r.

664

tonY BATERII

PODDANE RECYKLINGOWI

przez Muszkieterów we Francji w 2016 r.

Współpraca Silve z Envie Rhône-Alpes
Należąca do Grupy Muszkieterów spółka Silve, odpowiedzialna za logistykę i odzysk
opakowań, od 2012 r. współpracuje w Lyonie ze stowarzyszeniem Envie RhôneAlpes, które od momentu powstania w 1992 r. pomogło 1500 osobom w zakresie
zrównoważonego zatrudnienia. Envie Rhône-Alpes zrzesza przedsiębiorstwa integracyjne,
których rolą jest pomoc osobom nieaktywnym zawodowo w odnalezieniu się na rynku
pracy. Działalność stowarzyszenia skoncentrowana jest przede wszystkim na zawodach
związanych ze środowiskiem: logistyce, zbiórkach i gospodarce odpadami itd. Dzięki
szeroko rozwiniętej współpracy z Intermarché w Villeurbanne, które jest miejscem zbiórki
i tranzytu odpadów, zgromadzono 7 556 ton kartonów (+9,8%) w 2016 r.
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LOKALNEGO ROZWOJU
GOSPODARCZEGO

Grupa Muszkieterów jest liczącym się podmiotem w zakresie rozwoju obszarów, na których
prowadzi swoją działalność: przyczynia się do wzrostu gospodarczego oraz budowania dobrobytu
i powstawania miejsc pracy we Francji, ale również w Belgii, Polsce i Portugalii. We Francji
Muszkieterowie są szczególnie obecni w najsłabszych regionach. Zakłady produkcyjne, bazy
logistyczne i punkty sprzedaży zapewniają miejsca pracy i zasilają lokalną gospodarkę (dzięki
środkom wydawanym w sklepach przez gospodarstwa domowe, przez płacenie podatków,
inwestycje i patronaty), a także zwiększają konkurencyjność obszarów, na których działają.
Muszkieterowie są ważnym graczem na obszarach, na
których prowadzą swoją działalność:
• jako pracodawca: 146 000 pracowników Grupy mieszka
i robi zakupy w regionie firmy;
• jako handlowiec: 3 592 punkty sprzedaży wspomagają
wszystkie kraje, w których Muszkieterowie prowadzą
działalność (silna obecność na obszarach wiejskich);
• jako producent: 62 zakłady produkcyjne są priorytetowym
partnerem branży rolniczej, promującym produkty
„made in France";
• jako planista: Immo Mousquetaires, spółka nieruchomościowa
Grupy, projektuje i planuje inwestycje we współpracy
z decydentami i przedstawicielami władz lokalnych;
• jako podmiot zaangażowany społecznie: Cała Grupa (sklepy,
spółki centralne i Fundacja Le Roch-Les Mousquetaires)
wspiera liczne inicjatywy gospodarcze, społeczne
i humanitarne;

146 000
PRACOWNIKÓW
ŻYJE I ROBI ZAKUPY
W REGIONIE PRACY

• jako przedstawiciel przedsiębiorstw: stu przedsiębiorców
należących do Muszkieterów wzięło udział w wyborach, które
odbyły się w listopadzie 2016 r. i podczas których wybrano
nową kadrę zarządczą izb przemysłowo-handlowych oraz
korporacji zawodowych i izb rzemieślniczych.

Promowanie przedsiębiorczości na obszarach
prowadzenia działalności
Muszkieterowie zaangażowani w rozwój gospodarczy obszarów, na których prowadzą działalność,
wspierają również tworzenie nowych firm. To przedsięwzięcie wpisuje się w aspiracje Fundacji Le
Roch-Les Mousquetaires.
Przedsiębiorczość wpisana jest w kod genetyczny Grupy Muszkieterów: wszystkie punkty
sprzedaży działające pod jej szyldami prowadzone są przez niezależnych przedsiębiorców.
Grupa służy pomocą i wspiera tworzenie przedsiębiorstw. Jest to centralny element inicjatyw
podejmowanych przez Fundację Le Roch-Les Mousquetaires, która od niemal 20 lat
mobilizuje energię i zasoby, wspierając śmiałe projekty o ambitnych celach gospodarczych
i społecznych.
Z tego względu, jako podmiot zaangażowany w inicjatywę gospodarczą, Fundacja przeznacza
rocznie 200 000 euro na pomoc młodym przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności.
W drodze konkursu, którego Grupa jest autorem, wyłanianych jest około 30 start-upów,
które otrzymują dotacje:
• Konkurs Prix Audace (Nagroda za śmiałość) organizowany we współpracy ze Związkiem
Samozatrudnionych (fr. L’Union des Auto-Entrepreneurs), nagradza najbardziej obiecujące
osoby, prowadzące działalność w ramach samozatrudnienia,
• Konkurs Coup de Pouce, organizowany przy współpracy z uczelniami wyższymi
i inkubatorami przedsiębiorczości nagradza start-upy i studentów, którzy są jednocześnie
przedsiębiorcami.
Fundacja współfinansuje również Observatoire de l’Auto-Entrepreneur, które działa na rzecz
rozwoju samozatrudnienia. Mowa tu o wydawaniu raportu, przygotowywanego kwartalnie
przez OpinionWay, który regularnie przeprowadza sondaże na temat kluczowych kwestii
dotyczących zmian społecznych oraz gospodarki opartej na polityce sąsiedztwa wśród
ok. 3000 osób pracujących na własny rachunek, przedsiębiorców i pracowników.

Fundacja wspiera PopMyDay
Morgane L’Hortis i Charles Berenguer byli studentami HEC Entrepreneurs (program
przeznaczony dla osób chcących otworzyć lub przejąć przedsiębiorstwo), kiedy stworzyli
PopMyDay: aplikację do sprzedaży zabiegów pielęgnacyjnych w domu. Mieli jedynie
10 000 euro, ale zdobyli „L’Épée d’Or”, czyli główną nagrodę w „Coup de pouce” – konkursie
na najlepszy business plan, organizowanym przez Fundację Le Roch-Les Mousquetaires.
Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji, Morgane i Charles mogli skorzystać
z usług Agencji Prasowej i wystartować z własnym biznesem. Obecnie firma zatrudnia
10 osób i właśnie udało jej się pozyskać znaczące finansowanie.
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ROZWOJU GOSPODARKI 1
Planista obszarów
LOKALNEJ

W odpowiedzi na potrzeby
społeczności lokalnych,
Grupa utworzyła wewnętrzną
spółkę nieruchomościową.
Działając samodzielnie lub we
współpracy z deweloperami
(zwłaszcza w przypadku
budynków mieszkalnych),
Immo Mousquetaires pełni
funkcję planisty, dewelopera
i zarządcy miejsc, które
projektuje. Działania spółki
doceniły takie miasta jak
Abbeville czy Marsylia
(dzielnica Saint-Loup).

2
Dzielnica
La Sucrerie
w Abbeville
Prace w centrum
Abbeville rozpoczęły się
w lipcu 2016 r. na terenie
nieużytku przemysłowego,
w miejscu dawnej cukierni.
Ta nowa dzielnica miasta,
łącząca ofertę handlową,
mieszkaniową, rozrywkową
i sportową, zostanie oddana
do użytku na początku
2018 r. Projekt dzielnicy
zakładający nowoczesną
rozbudowę centrum miasta,
jest stworzony i realizowany
w ścisłej współpracy
z lokalnymi władzami.

3
Marsylia: dzielnica Saint-Loup
Cinéma

W tym roku Muszkieterowie uszczegółowili projekt
kompleksu mieszkalno-handlowego w dzielnicy SaintLoup w Marsylii. Dawny nieużytek handlowy zmienia się
w nowoczesne i atrakcyjne miejsce do zamieszkania. Dzięki
dolnej części budynku o powierzchni 5 200 m², w której
znajduje się 11 sklepów, 213 mieszkań i plac główny
o powierzchni 4 000 m², nowy projekt kompleksu
mieszkalno-handlowego Saint-Loup przywraca miejsce
do działania okolicznemu handlowi i tworzy centrum życia
w samym sercu tej dzielnicy. Program ten jest pierwszym
etapem strategii Immo Mousquetaires, której celem jest
realizowanie inwestycji w strefach miejskich i w centrach
miast.

4
Promowanie produktów lokalnych
i „Made in France”
• Narzędzia „Made in France”: Narzędzia są w dużej mierze
produkowane za granicą. McKenzie, marka narzędzi
Bricomarché, planuje wprowadzić do końca 2017 r. 32 pozycje
asortymentowe narzędzi z logo Origine France (Pochodzenie
Francja). W ponad 50% swojej wartości produkt pochodzi
z Francji (montaż, pakowanie). Narzędzia te są produkowane
przez przedsiębiorstwo z sektora MŚP, które zatrudnia
czterdziestu pracowników i zlokalizowane jest w Yonne.
• Wspieranie sektora rolnego: Agromousquetaires podpisało
umowy o współpracy z 19 700 producentami z sektora
rolnego we Francji.
• Zaangażowanie w „Made in France”: 5 edycja targów „Made in
France" zgromadziła 55 000 gości i 450 wystawców. Wśród
wystawców znalazła się również Grupa Muszkieterów, która
zaprezentowała się w podwójnej roli: producenta i handlowca,
częstując gości produktami pochodzącymi z 62 zakładów
produkcyjnych Agromousquetaires.
• Regionalne targi dla lokalnych dostawców: większość
punktów sprzedaży posiada dział „produkty regionalne”,
na którym promowane są lokalne specjały. Obecnie lokalni
producenci mogą przedstawić swoją ofertę franczyzobiorcom
podczas targów organizowanych przez dyrekcje regionalne
Intermarché.
• Promowanie rolnictwa portugalskiego: wprowadzone w 1999 r.
przez Intermarché w Portugalii oznaczenie „Programa Origens”
promuje lokalnych producentów owoców, warzyw, mięsa i ryb.
170 producentów objętych tym programem wytwarza ponad
200 pozycji asortymentowych, co daje w sumie 50 000 ton
towaru w 2016 r. Stanowi to 16,5% produktów sprzedanych
w tej kategorii.

Oznaczenie Biodiversity
Progress dla Aix-les-Bains
Spółka produkująca wodę
z Aix-les-Bains (SEAB) wsparła
organizacje Conservatoire du
littoral (zajmujące się ochroną
wybrzeża) i Conservatoire des espaces
naturels (ochrona obszarów naturalnych)
z Savoi, umożliwiając zakup 56-hektarowego
gospodarstwa na farmie Gigot, położonego na
wysokości jeziora Bourget. Dzięki temu miejsce,
z którego wydobywana jest naturalna woda
mineralna Aix-les-Bains, będzie podlegało
lepszej ochronie. W ten sposób spółka SAEB,
opatrzona znakiem „Biodiversity Progress”,
potwierdza swoje zaangażowanie w kwestie
bioróżnorodności i ochrony krajobrazu.
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Wskaźniki i cele

Wskaźniki i cele

Budowanie trwałych relacji z naszymi klientami

NASZE OSIĄGNIĘCIA
W 2016 R.
Aby zrównoważony rozwój nie pozostał jedynie zwykłym oświadczeniem
woli, Grupa stworzyła 150 wskaźników służących monitorowaniu wyników,
w czterech głównych obszarach swojej strategii zrównoważonego rozwoju.

Produkty„Sélection des Mousquetaires”
z informacjami na temat selekcji odpadów

Francja (siedziba, bazy, zakłady
produkcyjne)

Olej palmowy (RSPO)

Francja

% całości

Przeprowadzony audyt warunków pracy
BSCI (dotyczy importu)

Francja

% całości

Francja (MW+MK) Intermarché

Francja (MK) Bricomarché
Portugalia
Belgia
Polska

MAKSYMALNE
ZMNIEJSZENIE
ŚLADU
ŚRODOWISKOWEGO

ZAANGAŻOWANIE
W ZRÓWNOWAŻONE
WSPÓŁTWORZENIE
OBSZARÓW,
NA KTÓRYCH
PROWADZIMY
DZIAŁALNOŚĆ

2016

Francja (Intermarché)

Francja (MW) Intermarché

% obrotu generowanego przez produkty
zrównoważone w obrocie całkowitym

Liczba produktów oznaczonych„bio”

Liczba produktów ekologicznych
(ekolabel, certyfikat
NF Environnement)

Wskaźnik procentowy baz
logistycznych korzystających
z audytów JHBiOŚ

117

44

12

% całości

52,50%

74,92%

Brak danych

Brak założeń

Brak danych

Nowe szacunki dla Francji w 2017 r. –
identyfikowanie 100% olejów palmowych
z możliwością poznania pierwszego importera;
100% olejów RSPO w 2020

Audyt 330
z 348 dostawców,
co daje 95%

100% dostawców zaudytowanych

Liczba pozycji
asortymentowych
Liczba pozycji
asortymentowych
Liczba pozycji
asortymentowych
Liczba pozycji
asortymentowych
Liczba pozycji
asortymentowych
Liczba pozycji
asortymentowych
Liczba pozycji
asortymentowych

Brak danych

2 796

70% oleju
zrównoważonego,
identyfikowalnego

3 057

4 938
609

578

594
1 119

466

406

566

184

236

206

139

142

347

Portugalia

% obrotu

0,21%

0,23%

0,35%

Polska

Francja (Intermarché)
Francja (Intermarché)
Portugalia (Bricomarché)
Belgia (Intermarché)

% obrotu

0,10%

0,13%

0,15%

Liczba pozycji
asortymentowych
Liczba pozycji
asortymentowych
(MK+MW)
Liczba pozycji
asortymentowych
(MK+MW)
Liczba pozycji
asortymentowych
(MK+MW)
Liczba pozycji
asortymentowych
Liczba pozycji
asortymentowych
Liczba pozycji
asortymentowych
Liczba pozycji
asortymentowych

1 574 MK
270 MW

2 146 MK
280 MW

2 818 MK
320 MW

86

98

133

139

139

317

165

220

182

100 MK
11 MW
513 MK
328 MW

117 MK
9 MW
794 MK
289 MW

129 MK
12 MW
556 MK
262 MW

380

308

433

18

13

% całości

98%

95,76%

96,76%

Portugalia

% całości

97%

99,01%

98,08%

Belgia

% całości

100%

100%

100%

Polska

% całości

100%

100%

100%

Razem wszystkie kraje

% całości

100%

100%

100%

Francja

% całości

100%

100%

100%

Portugalia

% całości

100%

100%

100%

Belgia

% całości

100%

100%

100%

Polska

% całości

100%

100%

100%

Razem wszystkie kraje

% całości

89%

88%

91%

Razem wszystkie kraje

% całości

58%

61%

57%

Wskaźnik % produktów
o akceptowalnym poziomie percepcji
konsumenta vs. jakość docelowa

Razem wszystkie kraje

% całości

93,08%

92,97%

92,74%

Wskaźnik % sklepów spełniających
wewnętrzne wymogi jakości

Razem wszystkie kraje

% całości

98%

97%

97%

Wskaźnik % sklepów spełniających
wewnętrzne wymogi jakości

Francja

% całości

82%

100%

97%

Francja
Belgia
Polska

Liczba całkowita
Liczba całkowita
Liczba całkowita
Liczba całkowita

38 200
3 531
7 132
3 463

37 727
3 300
9 644
3 032

45 625
3 520
17 629
1 035

% dostawców spełniających wewnętrzne
wymogi jakościowe
% audytowanych dostawców pod
względem standardów IFS Food

Liczba kontaktów konsumentów
obsługiwanych rocznie przez centralę

Ekoprojektowanie dla wszystkich sieci
handlowych i krajów Muszkieterów w 2016 r.

4 097

4,50%

Francja

Wskaźnik procentowy obrazujący liczbę
sklepów całej sieci korzystających
z audytów JHBiOŚ

641

36

4,00%

Belgia

Liczba produktów ze znakiem
sprawiedliwy handel

115

3,70%

Portugalia

ZAŁOŻENIA ROCZNE

Tona

% obrotu

Francja (Intermarché)

WYNIKI 2016
/ ZAŁOŻENIA

Ilość pozycji
asortymentowych

Francja (Intermarché + Netto)

Polska

W celu dostarczenia informacji
o zrealizowanych przez nas
postępach, poniżej opisujemy
szczegółowo 58 wskaźników.
W większości obejmują one
wszystkie obszary działań
Grupy Muszkieterów we
Francji, Belgii, Portugalii
i Polsce, zarówno
w spółkach centralnych
(Agromousquetaires
i logistyce) jak i sklepowych
(sieci punktów sprzedaży).

2015

Zmniejszenie liczby opakowań
w związku z ekoprojektowaniem

Wszystkie produkty zrównoważone
(bio, sprawiedliwy handel, eko)
(Marki Własne + Marki Krajowe)

STAŁA
TROSKA
O PRACOWNIKÓW

2014

KRAJ

Francja (MW+MK) Bricomarché

BUDOWANIE
TRWAŁYCH
RELACJI
Z KLIENTAMI

JEDNOSTKA
MIARY

WSKAŹNIK

LEGENDA		
Niektóre wskaźniki mierzone są wg poziomu efektywności każdego z nich w stosunku do ustalonego założenia:
Wynik spójny
Wynik lepszy vs rok poprzedni, ale niespójny
Nie odnotowano postępów w stosunku do roku poprzedniego,
z wyznaczonym celem
z wyznaczonym celem
a wynik jest dużo poniżej wyznaczonego celu
W tym roku, dane publikowane dla Francji uwzględniają dane dot. punktów sprzedaży Intermarché za rok 2016.

Zwiększenie liczby produktów o 10%

Zwiększenie udziału art. zrównoważonych
w obrocie całkowitym o 5%/rok
Zwiększenie o 10% liczby
pozycji asortymentowych (MW + MK)

Zwiększenie liczby produktów o 10%
(MW + MK)
Zwiększenie liczby produktów o 10%
(MW + MK)

100% sklepów ze wszystkich krajów

100% baz ze wszystkich krajów

Akceptowalny poziom wyników > 95%,
dotyczy wszystkich sieci we wszystkich krajach Grupy
Wzrost o 10% / rok liczby dostawców
z certyfikatem IFS
Osiągnięcie akceptowalnego poziomu wyników
w zakresie jakości sensorycznej żywności >95%,
dotyczy wszystkich sieci
we wszystkich krajach Grupy
Osiągnięcie akceptowalnego poziomu wyników
z zakresu jakości przez punkty sprzedaży > 95%
Osiągnięcie przez punkty sprzedaży akceptowalnego
poziomu wyników audytu dot. wizerunku > 95%
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Wskaźniki i cele

WSKAŹNIK

Wskaźnik zatrudnienia kobiet
vs. zatrudnienie całkowite

KRAJ

2014

2015

2016

Francja - RAZEM 1

34,0%

35,0%

61,1%

70,0%
44,0%
20,0%
42,0%
39,1%
47,5%
37,0%
57,4%
19,1%
45,0%
33,0%
47,0%
31,1%
52,7%
19,1%
BD
6,7%
10,0%
15,3%
2,0%
25,6%
93,3%
84,0%
84,7%
98,0%
74,4%
49,8%
22,5%
14,0%
63,9%
61,1%
49,1%
77,5%
87,2%
19,4%
38,9%
10,0%
BD
46,2%
BD
96,2%
74,0%
100,0%
87,0%
99,5%

BD
43,7%
19,0%
44,1%
39,9%
47,8%
BD
44,8%
23,1%
50,5%
34,7%
53,7%
BD
35,1%
20,0%
15,4%
6,6%
BD
15,6%
0,7%
21,3%
93,4%
BD
84,4%
99,3%
78,7%
21,6%
BD
31,9%
88,2%
28,4%
78,3%
BD
65,0%
11,8%
71,6%
2,5%
0,6%
47,1%
3,4%
95,9%
BD
99,9%
87,1%
98,8%

68,6%
45,5%
20,8%
42,7%
48,2%
48,0%
51,0%
49,0%
28,9%
45,5%
50,7%
BD
51,0%
37,7%
45,8%
60,2%
14,1%
13,7%
14,3%
0,4%
2,8%
85,9%
86,2%
85,7%
99,6%
97,2%
25,5%
19,0%
3,6%
95,7%
43,4%
74,5%
81,0%
96,4%
4,3%
56,6%
6,5%
0,0%
69,6%
2,2%
67,4%
57,8%
99,6%
88,3%
98,9%

Francja - Intermarché
Portugalia
Belgia
Polska
Francja - RAZEM
Francja - siedziba
Odsetek kobiet zajmujących
Francja - Intermarché
stanowisko na poziomie
Portugalia
kadry kierowniczej
Belgia
Polska 2
Francja - RAZEM
Francja - siedziba
Francja - Intermarché
Odsetek kobiet zajmujących
Portugalia
stanowisko menadżerskie
Belgia
Polska 3
Francja - RAZEM
Francja - Intermarché
Portugalia
Umowy na czas określony
Belgia
Polska
Francja - RAZEM
Francja - Intermarché
Portugalia
Umowy na czas nieokreślony
Belgia
Polska
Francja - RAZEM
Francja - Intermarché
Umowy na czas nieokreślony
Portugalia
vs. wszystkie umowy podpisane
w danym roku (u.cz.nieokr. +u.cz.okr.)
Belgia
Polska
Francja - RAZEM
Francja - Intermarché
Umowy na czas określony
Portugalia
vs. wszystkie umowy podpisane
w danym roku (u.cz.nieokr. +u.cz.okr.)
Belgia
Polska
Umowy na czas nieokreślony podpisane Francja ((siedziba, bazy, zakłady produkcyjne)
Portugalia (siedziba, bazy)
przez absolwentów, poniżej 26 r.ż.
Belgia ((siedziba, bazy, zakłady produkcyjne)
vs. wszystkie umowy
(u.cz.nieokr. +u.cz.okr.)
Polska (siedziba, bazy)
Francja - RAZEM
Francja - Intermarché
Umowy na pełen etat
Portugalia
vs. wszystkie umowy
(u.cz.nieokr. +u.cz.okr.)
Belgia
Polska

KRAJ

2014

2015

2016

Francja - RAZEM
Francja - Intermarché
Portugalia
Belgia
Polska
Francja - RAZEM
Francja - Intermarché
Portugalia
Belgia
Polska
Francja - RAZEM
Francja - Intermarché
Portugalia
Belgia
Polska
Francja - RAZEM
Francja - Intermarché
Portugalia
Belgia
Polska
Francja - RAZEM
Francja - Intermarché
Portugalia
Belgia
Polska
Francja - RAZEM
Francja - Intermarché
Portugalia
Belgia
Polska
Francja
Portugalia
Polska
Belgia

15,5%
39,0%
19,8%
22,3%
28,6%
42,2%
34,0%
65,6%
48,8%
54,2%
31,3%
32,0%
12,7%
22,9%
7,4%
8,7%
6,0%
3,1%
17,6%
23,2%
11,0%
10,0%
58,0%
33,0%
40,0%
3,0%
1,0%
0,9%
BD
0,7%
3 lat
8 lat
5 lat
12 lat

17,2%
BD
17,5%
21,5%
29,1%
40,8%
BD
64,3%
49,8%
58,4%
31,6%
BD
14,0%
25,1%
8,5%
10,3%
BD
4,2%
3,6%
3,9%
11,5%
BD
60,6%
41,7%
49,2%
3,0%
BD
0,0%
0,0%
0,0%
BD
8,87 lat
6,6 lat
12 lat

31,8%
35,6%
16,2%
19,4%
21,2%
34,7%
33,6%
63,2%
46,3%
66,2%
22,6%
20,3%
16,3%
25,2%
9,2%
10,9%
10,5%
4,3%
9,2%
3,4%
17,9%
8,6%
42,0%
76,9%
59,0%
3,5%
3,2%
1,7%
0,0%
1,7%
BD
9,15 lat
6,5 lat
11 lat

Logistyka sieci spożywczej Francja

66%

60%

60%

Zakłady produkcyjne

58%

51%

47%

Logistyka sieci spożywczej Francja

2,1%

2,1%

2,3%

Zakłady produkcyjne Francja
Francja
Portugalia
Belgia
Polska

2,4%
7,3%
10,9%
8,6%
14,4%

2,3%
7,5%
7,3%
8,5%
11,6%

2,2%
7,3%
7,7%
9,6%
15,6%

Udział budżetów szkoleniowych,
z wyłączeniem obowiązkowego
budżetu szkoleń centrali

Francja

39%

Zmiana przepisów - nie ma już
obowiązkowych budżetów szkoleń

Zmiana przepisów - nie ma już
obowiązkowych budżetów szkoleń

Liczba godzin szkoleniowych
(spółki centralne i sklepy)

Razem wszystkie kraje

602 000 godzin

749 594 godziny

428 760 godzin

Liczba pracowników przeszkolonych
z zasad bezpieczeństwa w pracy
(Centrala i sklepy)

Francja
Portugalia
Belgia
Polska

15 919
4 331
15
BD

19 454
2 461
28
442

BD
3 509
67
3

Liczba pracowników przeszkolonych
z zasad JHBiOŚ w sklepach

Razem wszystkie kraje

25 580

27 043

BD

Francja (bazy, zakłady
produkcyjne, sklepy)

15 919

19 454

BD

Francja
Portugalia
Belgia
Polska
Francja
Portugalia
Polska

116 416
21 931
331
3 343
5 335
2 114
4 547

180 940
13 840
517
2 446
4 968
1 424

BD
15 055
37
1 968
2 285
649
1 461

WSKAŹNIK

Stała troska o naszych pracowników

1

W 2016 r. integracja danych punktów sprzedaży, co stanowi 75 % całkowitego stanu zatrudnienia
ze wskaźnikiem zatrudnienia kobiet na poziomie 70%
2
Brak pojęcia „kadra kierownicza”
3
Dyrektor/Kierownik

Odsetek pracowników w wieku
poniżej 30 lat

Odsetek pracowników w wieku
od 30 do 45 lat

Odsetek pracowników w wieku
od 45 do 55 lat

Odsetek pracowników w wieku
powyżej 55 lat

Wskaźnik rezygnacji z pracy
vs. całkowita liczba pracowników,
którzy odeszli z zakładu pracy
Odsetek osób, które przeszły
na emeryturę vs. całkowita liczba
pracowników, którzy odeszli
z zakładu pracy
Średni czas trwania
umowy o pracę
Wskaźnik częstości wypadków
Wskaźnik ciężkości wypadków
Wskaźnik absencji
w spółkach centralnych

Liczba pracowników przeszkolonych
z BHP
Liczba godzin szkoleniowych
poświęconych kwestiom
bezpieczeństwa w centrali
i sklepach
Liczba godzin szkoleniowych
poświęconych kwestiom ochrony
środowiska centrala/sklepy

W przypadku Francji, wskaźniki odnoszą się do pracowników siedzib, magazynów logistycznych oraz zakładów produkcyjnych.
W przypadku krajów, wskaźniki odnoszą się do osób pracujących w siedzibach i magazynach logistycznych.
BD: brak danych/wartość nie jest znana

ND: dane niedostępne
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Maksymalne zmniejszenie śladu środowiskowego
WSKAŹNIK

KRAJ

JEDNOSTKA
MIARY

Liczba placówek
z certyfikatem
ISO 50001 we Francji
% samochodów
ciężarowych z napędem
na biogaz
% samochodów
ciężarowych z napędem
na LNG lub CNG
Liczba wyprodukowanych
ton biopaliwa

2 494 067
(zakłady prod.
- 432 993 MWh
Bazy - 191 797 MWh,
Sklepy - 1 878 277
MWh)

30% oszczędności w 2020 r.
vs. zużycie ogółem w roku 2014,
10% energii odnawialnych w 2020 r.
dla porównywalnej działalności

17 345

30% oszczędności w 2020 r.
vs. zużycie ogółem w roku 2014,
10% energii odnawialnych w 2020 r.
dla porównywalnej działalności

2 100 000

2 294 321

Portugalia

MWh

18 000

131 039
(w tym sklepy)

MWh

5 000, w tym
20% energii
odnawialnych
- zużycie energii
w siedzibie

Polska

Liczba kWh cumac
zatwierdzonych
we Francji
(wartość narastająco)

2016

MWh

Belgia

MWh

58 000

WYNIK 2016
/ ZAŁOŻENIA

2015

Francja
(zakłady, bazy, sklepy)

Zużycie energii
elektrycznej

Bilans zużycia energii
elektrycznej na m²
powierzchni sklepu

2014

Zaangażowanie w zrównoważone współtworzenie obszarów, na których działa Grupa

5 268

8 000

NOWE ZAŁOŻENIA

38 555
(w tym sklepy)

30% oszczędności w 2020 r.
vs. zużycie ogółem w roku 2014,
10% energii odnawialnych w 2020 r.
dla porównywalnej działalności

150 000
(w tym sklepy)

30% oszczędności w 2020 r.
vs. zużycie ogółem w roku 2014,
10% energii odnawialnych w 2020 r.
dla porównywalnej działalności

WSKAŹNIK

Znak jakości
„Różnorodność
biologiczna”

Opłata EcoFolio za
wykorzystany papier
graficzny >
ton papieru
wykorzystywanych go
do kolportażu gazetek

Kartony poddane
recyklingowi, w tonach

WYNIK 2016
/ ZAŁOŻENIA

KRAJ

2014

2015

2016

Francja

2 placówki
posiadające
oznaczenie

2 placówki
posiadające
oznaczenie
+ 2 w trakcie
certyfikacji HJOŚ

2 zakłady prod. z oznaczeniem
Biodiversity Progress oraz
1 baza z oznaczeniem
w ramach działań JHOŚ
+ 2 w trakcie procesu
(Bourges + Parc de Tréville)

5 dodatkowych placówek
z oznaczeniem w 2016 r.

Francja
Gazetki: 100%
z certyfikatem PEFC

63 814 ton

60 529 ton

76 149 ton

Zmniejszenie o 5% rocznie

Portugalia

3 560 ton

5 291 ton

5 785 ton

Belgia

BD

1 373 ton

1 345 ton

Polska

BD

6 783 ton

6 896 ton

Francja

125 117 ton

126 285 ton

125 498 ton

Zakłady
produkcyjne

3 800 ton - 27 UP

4 620 ton - 30 UP

3 585 ton - 32 UP

Portugalia

1 371 ton

3 047 ton

231 ton (hors PDV)

Francja: Brico Cash (kWh/m²)

kWh/m²

98

67

61

Spadek zużycia energii

Belgia

1 942 ton

1 887 ton

2169 ton

Francja: Roady (kWh/m²)

kWh/m²

508

318

267

Spadek zużycia energii

Polska

66%

61%

61%

Francja: Netto (kWh/m²)

kWh/m²

442

435

437

Spadek zużycia energii

Francja

4 919 ton

5 219 ton

5 064 tony

Francja: Bricomarché (kWh/m²)

kWh/m²

84

90

80

Spadek zużycia energii

814 ton - 16 UP

1 024 tony - 24 UP

1 348 ton - 29 UP

Francja: Intermarché (kWh/m²)

kWh/m²

553

541

525

Spadek zużycia energii

Zakłady
produkcyjne

Francja: Poivre Rouge (kWh/m²)

kWh/m²

753

727

695

Spadek zużycia energii

Portugalia

370 ton

359 ton

324 tony

Portugalia : Intermarché

kWh/m²

584

524

354

Spadek zużycia energii

Belgia

94 tony

130 ton

163 tony

Portugalia : Bricomarché

kWh/m²

124

111

92

Spadek zużycia energii

Polska

22,50%

23,50%

23,52%

Portugalia : Roady

kWh/m²

146

127

82

Spadek zużycia energii

Francja

795 ton - BD

783 tony - 71 %

664 tony - 90 %

Belgia

kWh/m²

BD

419

510

Spadek zużycia energii

Portugalia

0,91 tony - 3,4 %

10,3 tony - 36,5 %

9 ton - 13,4 %

Polska

kWh/m²

BD

BD

511

Spadek zużycia energii

Belgia

4,6 tony - BD

BD

5 ton - BD

Ogółem Francja
zatwierdzona ilość kWh

kWh

1 371 000 000

2 717 254 818

3 643 305 999

Polska

42 tony - 35 %

28,2 tony - 22,4 %

20,6 tony - 18,3 %

Francja

281 tony - 4,5 %

287 tony - 4,3 %

232 tony - 4,03 %

Ogółem Francja w tys. €

tys. €

4 195

8 234

11 012

Portugalia

BD

6,4 tony - 1,6 %

21,4 tony - 6,11 %

Belgia

BD

BD

BD

Polska

1,2 tony - 35 %

2 tony - 0,8 %

106,6 tony

Francja

73 tony - 52 %

170 ton - 142 %

152 tony - 80 %

Portugalia

BD

2,1 tony - 131,3 %

2,6 tony - 249 %

Belgia

BD

BD

BD

Siedziba

liczba

0

2

2

Bazy (40)

liczba

0

0

40

Zakłady produkcyjne (64)

liczba

5

14

14 + 15 w trakcie

Francja

%

BD

BD

20/1200

Francja
Francja

%
tony

BD
54 441

BD
67 119

50/1200
69 840

Tworzywo sztuczne
poddane recyklingowi,
w tonach

Poziom zebranych
zużytych baterii
i akumulatorów

Wzrost o 30% rocznie liczby kWh cumac
zatwierdzonej dla Francji

100% placówek, do których odnosi się
ta decyzja, będzie posiadać certyfikat
(lub przejdą pozytywnie audyt
energetyczny określony przepisami
prawa) na koniec 2016 r.

Odsetek elektrośmieci
zebranych w celach
recyklingu

Odsetek lamp
poddanych
recyklingowi
100 % w 2020 r.
Nie ma założeń

Kwoty wpłacone na
akcje solidarnościowe
(€)

Polska

BD

0,2 tony - 100 %

80,2 tony

Francja
(Intermarché)

7 milionów

9 milionów

11 milionów

Polska

570 000

263 828

335 855

Portugalia

850 000

843 743

567 323

NOWE ZAŁOŻENIA

Zwiększenie o 5% / rok liczby kartonów
poddawanych recyklingowi

NIE DOTYCZY

Zwiększenie o 5% /rok liczby tworzyw
sztucznych poddawanych recyklingowi

NIE DOTYCZY

Zwiększenie o 5% /rok liczby baterii
poddawanych recyklingowi

Zwiększenie o 5% /rok liczby
elektrośmieci poddawanych recyklingowi

Zwiększenie o 5% /rok liczby lamp
poddawanych recyklingowi

Brak założeń

LEGENDA
Niektóre wskaźniki mierzone są wg poziomu efektywności każdego z nich w stosunku do ustalonego założenia:
Wynik spójny
z wyznaczonym celem
Siedziby: centralne działy Grupy
Bazy: magazyny logistyczne			
UP : zakłady produkcyjne

Wynik lepszy vs rok poprzedni,
ale niespójny z wyznaczonym celem
PDV : punkty sprzedaży 			
NE : nie dotyczy / wartość nie jest znana		

Nie odnotowano postępów w stosunku do roku poprzedniego,
a wynik jest dużo poniżej wyznaczonego celu
DEEE : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
ENR : energia odnawialna
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Muszkieterowie w Polsce
Dyrekcja Komunikacji i Informacji
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne
www.muszkieterowie.pl

2016

Załączniki

Opis 4 filarów strategii
zrównoważonego rozwoju Grupy Muszkieterów
w Belgii, Polsce i Portugalii

PEFC/10-31-1370

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI
ŚRODOWISKOWEJ

BELGIA

MOUSQUETAIRES
GDM_08_2244_Logo_LesMousquetaires_Pologne
R2 - date : 13/05/2009

A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

PR/JFB
CRÉATION
PRODUCTION
CONSULTANT

ACCORD

TONS RECOMMANDÉS (3)

MAGENTA

JAUNE

Działania mające na celu zmniejszenie śladu ekologicznego w sklepach
dotyczyły w 2016 roku projektów rozbudowy i modernizacji sklepów.
Wprowadzono następujące rozwiązania: lepsza izolacja, okna typu solar
control, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła zainstalowane na agregatach
chłodniczych, oświetlenie w 100% LED, zbiorniki wody deszczowej oraz stacje
ładowania samochodów elektrycznych. W 2016 r. zmiany wprowadzono
w 50% punktów sprzedaży.

TRACÉS TECHNIQUES

NOIR

DATE

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLIENT + QUALITÉ*

*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client

CARRÉ NOIR - 24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87 / Web : www.carrenoir.com

Zaangażowanie
na poziomie
lokalnym
Strategia zrównoważonego rozwoju
wdrożona w Belgii przekłada
się na nowe akcje lokalne
w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, zmniejszenia śladu
ekologicznego punktów sprzedaży
i odpowiedzialnej konsumpcji.
Aby zmniejszyć oddziaływanie
na środowisko, Muszkieterowie
w Belgii prowadzą działania
w ramach całego łańcucha wartości.

4 KIERUNKI DZIAŁANIA

OFERTA BARDZIEJ PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA

Tak samo jak pozostałe jednostki Grupy, ITM Belgia realizuje
w swoim kraju strategię zrównoważonego rozwoju.
Belgijscy Muszkieterowie działają w każdym z obszarów,
które składają się na cztery główne kierunki strategiczne:
budowanie trwałych relacji z klientem, stała troska
o pracowników, zmniejszenie śladu środowiskowego
i zaangażowanie w zrównoważone współtworzenie
obszarów, na których działa Grupa.

Muszkieterowie w Belgii poszerzyli swoją ofertę o produkty lokalne i bio.
Sklepy promują produkty pochodzące od przedsiębiorców z regionu. Klienci
są coraz bardziej zainteresowani tego typu produktami. Oferta bio została
poszerzona, zwłaszcza w dziale piekarnia. Te działania przełożyły się na wzrost
sprzedaży produktów bio o 10,4%.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

WSPARCIE INICJATYW
OBYWATELSKICH

W 2016 r. Muszkieterowie kontynuowali działania z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, kładąc szczególny nacisk
na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Dla przedsiębiorców
stworzono cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy.
W 2016 r. 31% z nich uczestniczyło w szkoleniach.

W ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, zainicjowanego przez
Związek handlu i usług (Comeos), Muszkieterowie zorganizowali dużą akcję
zbierania odpadów z okolic swoich sklepów.

OGRANICZENIE MARNOWANIA
ŻYWNOŚCI
Muszkieterowie w Belgii walczą z marnowaniem żywności, przekazując
niesprzedane produkty bankom żywności, zgodnie z zasadami ustanowionymi
przez Federalną Agencję na Rzecz Bezpieczeństwa Łańcucha Spożywczego
(AFSCA).

WEJŚCIE NA RYNEK

1991

458 MLN €
OBROTÓW,

78

Intermarché
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W LICZBACH
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Od 2016 r. sklep Bricomarché w Siedlcach, we wschodniej części Polski,
wspiera klasy zawodowe ze swojej gminy.

TRACÉS TECHNIQUES

NOIR

DATE

Sklep organizuje warsztaty i szkolenia, dostarcza sprzęt
(narzędzia pedagogiczne, podręczniki i komputery), przyjmuje stażystów.
W roku szkolnym 2016/2017 r. ze szkoleń skorzystało 29 osób.
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Zaangażowanie
na poziomie
lokalnym
Strategia zrównoważonego
rozwoju w Polsce przekłada
się na liczne akcje społeczne.
Od wielu lat głównymi obszarami,
w ramach których działają polscy
Muszkieterowie są zdrowie
i solidarność.

4 KIERUNKI DZIAŁANIA
Podobnie jak pozostałe jednostki Grupy, ITM Polska
realizuje w swym kraju strategię zrównoważonego
rozwoju.

ZDROWIE I SOLIDARNOŚĆ

Polscy Muszkieterowie działają w każdym z obszarów,
które składają się na cztery główne kierunki strategiczne:
budowanie trwałych relacji z klientem, stała troska
o pracowników, zmniejszenie śladu środowiskowego
i zaangażowanie w zrównoważone współtworzenie
obszarów, na których działa Grupa.

• 
Co roku, we współpracy z lokalnymi partnerami, Grupa w Polsce
organizuje zbiórki krwi oraz kampanię na rzecz profilaktyki raka piersi,
udostępniając parkingi swoich sklepów na czas trwania akcji. Podczas
dziewiątej edycji kampanii „Muszkieterowie dla Polek” ponad 9 000 kobiet
skorzystało z mammografii. Natomiast w ramach akcji „Zbieramy krew dla
Polski” prawie 4 200 dawców oddało w 2016 r. niemal 1 900 litrów krwi.
• Ponadto w ramach walki z niedożywieniem w Polsce w 61 sklepach
Intermarché zebrano blisko 30 ton żywności.

ZMNIEJSZENIE ŚLADU
EKOLOGICZNEGO

WSPARCIE INICJATYW
OBYWATELSKICH

Sklepy w Polsce wzięły udział w projekcie Licea,
wprowadzonym w 2014 r. przez Narodową Agencję
Poszanowania Energii, skierowanym do małych
i średnich przedsiębiorstw. 31 sklepów przeprowadziło
audyt energetyczny, korzystając z uproszczonego
modelu, udostępnionego przez agencję oraz wsparcia
wyspecjalizowanych konsultantów.

W 2002 r. Muszkieterowie w Polsce stworzyli własną fundację. Prowadzi ona
akcje społeczne skierowane do dzieci, takie jak Place Zabaw – Muszkieterowie
oraz „Wakacje z Muszkieterami” (finansowanie kolonii dla dzieci w okresie
wakacji).
W 2016 r. Fundacja przekazała ponad 340 000 euro w ramach finansowania
wakacji dla dzieci z ubogich rodzin.

W LICZBACH

WEJŚCIE NA RYNEK POLSKI

1997

1,5 MLd €
OBROTÓW,

czyli 3,7%
obrotów Grupy

232

Intermarché

134

15 800
PRACOWNIKÓW
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Zaangażowanie
na poziomie
lokalnym
Strategia zrównoważonego
rozwoju w Portugalii przekłada
się na działania w ramach dwóch
głównych obszarów: solidarność
i wsparcie lokalnych producentów.
Dyrekcja Jakości i Zrównoważonego
Rozwoju (DJZR) jest odpowiedzialna
za prowadzenie tych działań.
185 specjalistów ds. jakości, higieny,
bezpieczeństwa i środowiska
wspiera punkty sprzedaży.

Tak samo jak pozostałe jednostki Grupy, również
spółka ITM Portugalia realizuje w swym kraju strategię
zrównoważonego rozwoju. Portugalscy Muszkieterowie
działają w każdym z obszarów, które składają się na cztery
główne kierunki strategiczne: budowanie trwałych relacji
z klientem, stała troska o pracowników, zmniejszenie
śladu środowiskowego i zaangażowanie w zrównoważone
współtworzenie obszarów, na których działa Grupa.

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI 		
ENERGETYCZNEJ MAGAZYNÓW
LOGISTYCZNYCH
Zainstalowanie nowych agregatów chłodniczych na bazie w Alcanena
wygenerowało oszczędności zużycia energii elektrycznej rzędu 25%,
natomiast powierzchnia magazynu chłodniczego została powiększona
o blisko 2 500 m². Oszczędność energii wzrosła również w zakresie oświetlenia
dzięki wprowadzeniu automatycznego systemu zarządzania zapotrzebowaniem
oraz lamp LED. Podobne działania zostały podjęte w Paços de Ferreira gdzie
oświetlenie wewnętrzne zostało częściowo zastąpione lampami LED, natomiast
w centrali magazynowania produktów mrożonych gaz R22 został zastąpiony
gazem R422D.

WSPÓŁTWORZENIE 			
NALEŻACYCH DO NAS
		
OBSZARÓW
28 września 2016 r. w Lizbonie odbyła się trzecia edycja
konkursu Prix Intermarché Production Nationale (PIPN)
(Nagroda Intermarché Produkcja krajowa) W ceremonii
rozdania nagród uczestniczył Minister Rolnictwa, Leśnictwa
i Rozwoju Gospodarki Wiejskiej. Wyróżniono producentów
w sześciu kategoriach: mięso, ryby, owoce,
warzywa, produkty bio oraz produkty przetworzone
(wino, oliwa z oliwek, ser i wędlina).

WSPARCIE
DZIAŁAŃ OBYWATELSKICH
W związku z wyjątkowo dotkliwymi pożarami lasów w Portugalii, w 2014
r. sieć Intermarché zorganizowała akcję sprzedaży produktów, z których
część zysków przekazano straży pożarnej. W 2016 r. w punktach sprzedaży
Intermarché, Bricomarché i Roady można było kupić książkę „Zawód strażak”.
Zysk ze sprzedaży został przeznaczony na zakup ponad 500 zestawów
specjalistycznego sprzętu ochronnego do walki z pożarami, które przekazano
jednostkom ochotniczej straży pożarnej. 16 czerwca 2017 r. doszło do
szczególnie tragicznego pożaru w regionie Leiria, dlatego Muszkieterowie
postanowili podwoić kwotę rocznego wsparcia i wypłacić ją wcześniej.

Nagrody przyznawane są w oparciu o następujące kryteria:
innowacyjność, zrównoważony rozwój i pochodzenie.
Wyróżnione produkty trafią na rok na listę artykułów
rekomendowanych przez Intermarché (w Portugalii, Francji,
Belgii i Polsce, jeśli kraje wyrażą taką chęć). Przygotowana
została również specjalna akcja komunikacyjna w sklepach
oraz w ramach kampanii reklamowej sieci.

W LICZBACH

UŁATWIENIE SZKOLEŃ
PRACOWNIKÓW
WEJŚCIE NA RYNEK

1991

2 MLD €
OBROTÓW,

czyli 5% obrotów
Grupy

309

PUNKTÓW SPRZEDAŻY

243 Intermarché
35 bricomarché
31 ROADY

				

Platforma e-learningowa ma dwie zalety: ułatwia wszystkim pracownikom
dostęp do szkoleń oraz wpływa na ograniczenie kosztów delegacji.
Wdrożona w roku 2012, platforma e-learningowa, z modułem poświęconym
merchandisingowi, nie przestaje się rozwijać: dziś, mając dostęp online do około
10 modułów szkoleniowych, prawie 13 000 pracowników skorzystało już z tej
usługi.

14 000
PRACOWNIKÓW
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