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BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE CARREFOUR
Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach:
zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla
partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia i Różnorodność.

ZOBOWIĄZANIE I CELE GRUPY CARREFOUR
Zobowiązanie sieci Carrefour: ograniczenie emisji CO2 o 40% do 2025 roku oraz o 70%
do 2050 roku, w porównaniu z poziomem z roku 2010.
Aby tego dokonać, sieć stawia sobie następujące cele:
ograniczenie zużycia energii o 30% do 2025 roku, ograniczenie o 40% emisji CO2
związanej z chłodnictwem do 2025 roku, ograniczenie o 30% emisji CO2 związanej
z transportem do 2025 roku oraz zaangażowanie dostawców w ograniczenie przez
nich emisji CO2.

DZIAŁANIA CARREFOUR POLSKA
Carrefour w Polsce podjął szereg działań na rzecz klimatu: wprowadziliśmy energooszczędny system chłodniczy, wymieniliśmy oświetlenie na systemy LED, a także stale optymalizujemy transport. Nasza polityka zarządzania produktami spożywczymi zapobiega marnowaniu niesprzedanej żywności, która jest przekazywana do odpowiednich organizacji,
bądź też, jako bioodpady, jest transportowana do lokalnych kompostowni.
W 2014 roku Carrefour Polska udało się zredukować wykorzystanie energii elektrycznej
o 4,2% w porównaniu z rokiem 2013. W analogicznym okresie o 9% zmniejszyliśmy zużycie wody oraz o 8,2% emisję dwutlenku węgla do atmosfery wynikającą z działania
urządzeń chłodniczych.
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Oszczędzamy
energię

W ramach realizowanej polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie Carrefour Polska wprowadził do swoich
sklepów szereg działań mających na celu zmniejszenie
zużycia energii.
Oświetlenia LED
W sklepach sieci Carrefour po remodelingu instalowane jest energooszczędne oświetlenie LED. Pozwala to na oszczędności energii elektrycznej w wysokości
od ok. 20-30% w porównaniu z okresem przed modernizacją oświetlenia.

System Free Cooling and Heating
Innowacyjne rozwiązanie Free Cooling and Heating wykorzystuje temperaturę wód podziemnych do obniżenia lub podwyższenia temperatury powietrza w obiekcie. Dzięki systemowi FCH zużycie energii elektrycznej zmniejsza się o 50% w porównaniu ze zużyciem
energii przy wykorzystaniu tradycyjnych rozwiązań.

CO2 jako czynnik chłodniczy
Zastosowanie w sklepach przyjaznego środowisku systemu chłodniczego, wykorzystującego dwutlenek węgla jako czynnik chłodzący, pozwala miesięcznie zmniejszyć zużycieenergii wykorzystywanej do chłodzenia od 20 do 40% w porównaniu z okresem przed modernizacją.
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W obszarze optymalizacji transportu Carrefour Polska
wprowadził rozwiązania mające na celu zredukowanie
emisji CO2 do atmosfery, a co się z tym wiąże – zmniejszenie ilości przejechanych kilometrów oraz bardziej efektywne planowanie transportu.
Transport Management System
Ten wielomodułowy system umożliwia optymalizację całego procesu transportowego od
dostawcy do sklepu m.in. poprzez wykorzystanie plomb elektronicznych do sprawdzenia
lokalizacji transportu, a także możliwość komunikacji między sobą wszystkich elementów
łańcucha transportu. Usprawnienia wynikające z wprowadzenia TMS mierzone są wskaźnikiem liczby przejechanych kilometrów na paletę (km/pal): dzięki systemowi tylko w roku
2015 liczba kilometrów i oraz emisja CO2 zostały zredukowane o 5%.

Zmniejszenie pustych przejazdów ciężarówek
By zoptymalizować transport, a także zredukować puste przejazdy ciężarówek z magazynów do centrali, Carrefour Polska wprowadził backhauling, który obecnie stanowi od 20%
do 30% aktywności transportowej sieci.

Optymalizacja załadunku ciężarówek – budowanie wysokich palet
Carrefour Polska, maksymalizując wysokość nośników – poprzez wprowadzenie nadstawek
paletowych – zdołał zoptymalizować wypełnienie naczep i tym samym zmniejszyć liczbę
przejeżdżanych kilometrów.
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Oferta
w zgodzie
z naturą
Priorytetem Carrefour jest zapewnienie wszystkim
klientom dostępu do zdrowych produktów najwyższej
jakości oraz przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.
Marka własna Carrefour
Blisko 90% dostawców, z którymi Carrefour Polska współpracuje przy tworzeniu marki własnej to polscy, lokalni dostawcy, z którymi firma nawiązuje stabilne i długofalowe relacje handlowe. Rozwój marki własnej ma pozytywny wpływ na lokalną przedsiębiorczość, a także
dzięki skróconemu łańcuchowi dostaw, wpływa na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Jakość z Natury Carrefour
Gama tych produktów odznacza się wyśmienitym smakiem oraz możliwością prześledzenia procesu produkcji „od pola do talerza”. Wszystkie produkty te są wytwarzane z poszanowaniem środowiska naturalnego, na czystych ekologicznie terenach Polski.

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
W ramach programu „Stop Marnotrawstwu” Carrefour Polska wprowadził rozwiązania dążące do optymalnego zarządzania produktami spożywczymi: w kwietniu 2015 roku podpisał
ogólnopolską umowę z Federacją Polskich Banków Żywności dot. przekazywania nadwyżki
produktów spożywczych lokalnym oddziałom banków. Natomiast produkty spożywcze ulegające biodegradacji oddawane są do kompostowni, gdzie pozyskuje się z nich kompost stosowany do rekultywacji terenów zdegradowanych i do celów rolniczych.
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