
Biedronka 
społecznie



Z ROZDZIAŁU 
DOWIESZ SIĘ

CZY 
WIESZ, ŻE?

Łącznie w 2019 r. w ramach 
działań na rzecz lokalnych 
społeczności przekazaliśmy 
wsparcie o wartości ponad 
123 mln zł.

123 mln zł

Stworzyliśmy, wspólnie 
z Caritas Polska, unikalny 
program pomocy ubogim 
osobom starszym, z którego 
w 2019 r. skorzystało 
co najmniej 6600 osób. 
Łączna wartość programu 
za lata 2018 i 2019 to ponad 
20 mln zł.

6600 osób

Ponad 2,5 mln książek 
o Słodziakach trafiło do pol-
skich domów w latach 2018 
i 2019, a ponad 210 tys. 
dzieci uczestniczyło 
w dwóch edycjach konkursu 
dla szkół „Szkolne przygody 
Gangu Słodziaków” promu-
jącego czytanie.

>2,5 mln

Tylko w 2019 r. przeka-
zaliśmy ponad 9600 ton 
nadwyżek żywności, które 
trafiły do ok. 353 tys. po-
trzebujących.

ponad  
9600 ton

Łącznie w 2019 r. w ramach 
zbiórek żywności przepro-
wadzonych we współpra-
cy z Federacją Polskich 
Banków Żywności oraz Ca-
ritasem w naszych sklepach 
zebrano ponad 1000 ton 
żywności.

>1000 ton Co robimy z nadwyżkami żywności i jak 
staramy się ograniczyć jej marnowanie.

Jak walczymy z ubóstwem i niedożywie-
niem w Polsce.

Na jakich polach dodatkowo angażujemy 
się społecznie? Komu pomagamy.

Jak promujemy czytelnictwo w Polsce.

GRI 203-1, 203-2
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JUŻ OD 25 LAT
z sukcesem budujemy zaufanie naszych 
klientów. Opieramy je na wysokiej jakości 
i bezpieczeństwie naszych produktów, stałym 
rozwoju różnorodności oferty, niskich cenach 
i dostępności naszych sklepów. W Biedronce 
uważamy, że to zaufanie oznacza dla nas tak-
że zobowiązanie wobec społeczności, którym 
zawdzięczamy nasze rynkowe osiągnięcia. 
Wiemy, że mamy siłę i możliwości pozytyw-
nego wpływu na ogromną liczbę naszych 
klientów – z możliwości tych potrafimy korzy-
stać odpowiedzialnie. Bycie dobrym sąsiadem 
to jeden z filarów naszej odpowiedzialności 
społecznej, a programy pomocowe adreso-
wane do lokalnych społeczności opieramy na 
realnych wyzwaniach współczesnego świa-
ta. Walka z głodem i niedożywieniem oraz 
promocja czytelnictwa wśród najmłodszych to 
nasze sztandarowe – choć niejedyne – projek-
ty społeczne, które wnoszą realną zmianę do 
życia Polaków.

GRI 103-2, 413-1

Polityka wsparcia lokalnych społeczności 
Zgodnie z grupową polityką podejmujemy inicjatywy skupiające się m.in. na walce 

z głodem i niedożywieniem, ubóstwem czy wykluczeniem społecznym, szczególnie wśród osób 
starszych oraz dzieci i młodzieży. Pomoc realizujemy m.in. poprzez przekazywanie produktów 
spożywczych, voucherów zakupowych czy wsparcia projektów społecznych, mających na celu:

• ograniczenie na wczesnym etapie kończenia nauki i zachęcanie do przedsiębiorczości poprzez 
pracę pedagogiczną z młodymi ludźmi,

• wsparcie projektów związanych z badaniami naukowymi prowadzącymi do wiedzy związanej 
z promocją zdrowia poprzez dietę, 

• a także zachowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i środowiskowe-
go, uważanego za integralną część tożsamości krajów, w których działamy.
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Biedronka walczy z ubó-
stwem i niedożywieniem
Nie chcielibyśmy, aby w XXI w. w Polsce ciągle istniały niedożywienie i głód, 
a jednocześnie by żywność się marnowała. Jesteśmy siecią sklepów spożyw-
czych i uważamy, że w tym zakresie nasza odpowiedzialność jest szczególna. 
Ze wszystkich sił staramy się przeciwdziałać tym zjawiskom.

12 Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 r., GUS, 2019.

W ciągu jednego miesiąca trwała akcja „Daj swoim ubraniom 
drugie życie”, prowadzona we współpracy z marką Vanish, która 
w 300 sklepach postawiła różowe kosze na niepotrzebną odzież. Dzię-
ki zaangażowaniu naszych klientów zebraliśmy aż 40 ton ubrań dla 
potrzebujących. Przy ich odbiorze, segregacji i praniu pracowało aż 
50 osób, a pięć ogromnych pralek przez sześć dni w tygodniu prało bez 
przerwy. Następnie ubrania zostały przekazane do ponad 500 rodzin 
znajdujących się pod opieką diecezjalnych Caritas. Kampanię wspierała 
seria spotów informacyjnych, która inspirowała Polaków do sprawdzenia 
zawartości swojej szafy i oddania nieprzydatnych części garderoby.
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W czasie świąt Bożego Narodzenia co roku okazujemy bezpośrednie 
wsparcie potrzebującym poprzez przekazywanie jedzenia. W 2019 r. 
w Warszawie oraz Krakowie rozdaliśmy ponad 50 tys. posiłków 
osobom bezdomnym, a w ramach współpracy z Zakonem Maltańskim 
dostarczyliśmy opłatki do ponad 2600 seniorów oraz osób przebywa-
jących w szpitalach. 
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Choć ostatnie lata przyniosły zmniejszenie skali ubóstwa w Polsce, ciągle 
są ludzie żyjący w biedzie12. Dotyczy to m.in. wielu osób starszych o niskich 
dochodach, żyjących samotnie, niemających wsparcia rodziny, dotknię-
tych chorobą lub niepełnosprawnością. Ta grupa seniorów często nie jest 
w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, w tym żywieniowych.

W Biedronce odpowiadamy na te wyzwania, współpracując 
z lokalnymi instytucjami – wspólnie z Caritas Polska przygotowaliśmy 
program wsparcia seniorów „Na codzienne zakupy”. Głównym 
elementem programu jest karta zakupowa, którą można płacić w Biedronce 
i która trafia do najbardziej potrzebujących, a także pomoc wolontariu-
sza przydzielana osobom starszym. Biedronka zapewniła finansowanie 
programu oraz dostarczyła karty. Natomiast Caritas diecezjalne wskazały 
beneficjentów oraz zapewniły wsparcie wolontariuszy. Projekt objął osoby 
powyżej 60. roku życia w trudnej sytuacji finansowej, często mieszkające 
samotnie, mające trudności w poruszaniu się. 

Kartę co miesiąc doładowywaliśmy kwotą 150 zł, a seniorzy sami decy-
dowali, jakie artykuły spożywcze lub chemiczne chcą kupić. W programie 
od marca do grudnia 2019 r. wzięło udział ponad 6600 osób starszych. 
W działania zaangażowanych było również ponad 1700 wolontariuszy 
Caritasu, którzy mogli wesprzeć osoby starsze w robieniu zakupów lub 
w innych codziennych sprawach. W latach 2018-2019 przeznaczyliśmy 
na ten program ponad 20 mln zł.
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Osoby korzystające z programu „Na codzienne zakupy”

niezdolne do  
samodzielnych zakupów

37%
żyjące 

samotnie 

60%
dochód poniżej 

900 zł/mies.

48%

GRI 103-3
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Rocznie ponad 30%13 – czyli 1,3 mld ton – żywności produkowanej na 
świecie jest marnowanych – to tak, jakby 65 mln samochodów dostawczych prze-
woziło żywność od wytwórcy wprost na składowisko odpadów. W Unii Europej-
skiej co roku marnuje się 88 mln ton żywności – 20% całej produkowanej na 
terenie Wspólnoty. Koszty z tym związane szacowane są na ok. 150 mld euro.

Polska zajmuje piąte miejsce wśród państw Europy, które marnują najwięcej 
jedzenia. Statystycznie każdy Polak marnotrawi 237 kg żywności rocznie – to tak, 
jakbyśmy codziennie wyrzucali do kosza półtora bochenka chleba.

Biedronka przeciwdziała 
marnowaniu żywności

Produkcja pierwotna
• Nadwyżka surowca

• Niedostosowane 
techniki upraw

• Nieodpowiedni  
czas zbiorów

Transport  
i magazynowanie
• Uszkodzenia 

mechaniczne podczas 
rozładunku i transportu

Konsumpcja
• Nieracjonalne zakupy

• Złe przechowywanie 
żywności

• Nieczytanie etykiet

• Zbyt duże porcje

Sprzedaż i dystrybucja
• Niewłaściwe warunki 

ekspozycji produktów

• Nadmierne 
zaopatrzenie

Przetwórstwo  
przemysłowe
• Ubytki podczas 

produkcji

• Błędy w procesach 
pakowania

Przyczyny marnowania żywności
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w zakresie infrastruktury potrzebnej do odbioru i dystrybucji 
nadwyżek żywności. W latach 2017-2019 zakupiliśmy siedem 
i współfinansowaliśmy dziesięć samochodów przystosowanych do 
przewozu żywności ze sklepów z zachowaniem ciągu chłodniczego.  
Auta trafiły do Caritas diecezjalnych i są wykorzystywane do odbioru 
żywności ze wszystkich sieci współpracujących z organizacją. W 2019 r. 
na ten cel przekazaliśmy łącznie 500 000 zł, w 2018 r. 400 000 zł, 
a w 2017 r. 1 035 733 zł.

13 Dane Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

GRI 103-3
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Czy wiesz, że za 53% odpadów żywnościowych odpowiedzialni  
są konsumenci?

Gdzie marnuje się najwięcej?

Źródło: Eurostat, 2012.

KLUCZOWE LICZBY

12%
Usługi gastronomiczne

11%
Produkcja pierwotna

5%
Sprzedaż i dystrybucja

53%
Gospodarstwo domowe

19%
Przetwórstwo przemysłowe

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności to jedno z najwięk-
szych współczesnych wyzwań – uwzględniany jest zarówno wśród celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jako 
priorytet Unii Europejskiej.

W Biedronce uznaliśmy, że musimy zrobić wszystko, aby wszędzie tam, gdzie dzia-
łamy, marnowało się jak najmniej jedzenia. Grupa Jerónimo Martins, nasz właściciel, 
w ramach członkostwa w Consumer Goods Forum zobowiązała się do zredukowania 
strat żywności o 50% do 2025 r., w stosunku do 2016 r., wyprzedzając realizację celu 
zrównoważonego rozwoju (SDG 12.3) o pięć lat.

żywności  
wyrzuca się  

rocznie w Polsce14

9 mln t
wody marnuje się 
przez wyrzucaną 

żywność15

1,72 
mld m3

rocznie kosztuje 
Polskę i Polaków 
marnotrawienie 

jedzenia16

60  
mld zł

czteroosobowa 
rodzina marnuje 
nawet 2,5 tys zł17

2500 zł

Poziom referencyjny, do którego odnoszone będą wyznaczone przez nas cele redukcji 
strat żywności, wyznaczony został w 2016 r. Podlega on niezależnej weryfikacji przez 
podmiot zewnętrzny, co stanowi jedną z nielicznych praktyk tego rodzaju w branży 
na świecie. Aby osiągnąć postawiony sobie cel, opracowaliśmy kompleksowy system 
ograniczania marnotrawienia żywności. Przyjrzeliśmy się naszemu łańcuchowi dostaw, 
logistyce i sprzedaży. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, wprowadzamy ulepszenia. Zin-
tegrowaliśmy łańcuch dostaw i wdrożyliśmy nowoczesny system informatyczny, dzięki 
czemu znacznie skróciliśmy i dalej skracamy czas składowania i transportu produktów.

polskich gospodarstwach domowych 
przyznaje się do marnowania jedzenia18

42%

14 Eurostat, 2006.
15 Obliczenia Deloitte na podstawie: Food wastage foodprint, Impact on natural resources, Food and Agriculture Organization, 2013.
16 Szacunek na podstawie kosztów związanych z marnowaniem żywności w Europie w oparciu o FUSIONS, Estimates of European food waste levels, 2016.
17 Federacja Polskich Banków Żywności, 2018.
18 Nie marnuję jedzenia, Kantar Millward Brown na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności, 2018.

GRI 103-2
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Część warzyw i owoców nie trafia do sprzedaży, ponieważ 
ich wielkość lub kształt nie spełnia norm jakości handlowej. 
Produkty te są pełnowartościowe, smaczne i powinny trafić do spoży-
cia. Nasz pomysł to wykorzystanie ich w Biedronkowej Fabryce Zup: 
obecnie 21,3% wszystkich warzyw użytych w niej do produkcji to tzw. 
warzywa nieskalibrowane, czyli takie, które nie trafiłyby do sprzedaży 
w sklepach ze względu na normy jakości handlowej.d
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Potrzeba zapewnienia dostępności towarów przez cały czas otwarcia 
sklepu sprawia, że w naszych placówkach, mimo wysiłku włożonego w opty-
malizację dostaw, powstają nadwyżki żywności. Naszym celem jest skiero-
wanie ich do spożycia przez ludzi, dlatego od 2016 r. rozwijamy program 
przekazywania żywności, na zasadzie darowizny, bezpośrednio ze sklepów 
do organizacji pożytku publicznego zajmujących się pomocą żywnościową. 

Na koniec 2019 r. współpracowaliśmy z 83 organizacjami:

• 30 bankami żywności

• 35 organizacjami w ramach programu „Spiżarnia Caritas”

• 17 lokalnymi OPP

• oraz Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu Mar-Kot

ponad 9600 ton
W 2019 r. przekazaliśmy ponad 9600 ton żywności. Szacujemy, 

że dzięki temu ok. 353 tys. osób w całej Polsce otrzymało pomoc żywno-
ściową z naszych sklepów.

GRI 203-2

Jak przeciwdziałamy marnowaniu żywności

Dostawcy
• bliska współpraca z ponad 1000 polskich dostawców, 

co umożliwia zapewnienie krótszych i szybszych trans-
portów i dystrybucji

• innowacyjne opakowania pozwalające dłużej zachować 
świeżość produktów lub zmniejszające ryzyko uszkodzeń 
w transporcie czy w sklepie

• mniejsze opakowania dostosowane do potrzeb mniej-
szych gospodarstw domowych

Centrum dystrybucyjne
• optymalna lokalizacja 16 centrów dystrybucyjnych
• codzienne dostawy do sklepów (do niektórych  

nawet dwa, trzy razy dziennie)
• skrócenie do 24 godzin czasu dostawy produktu do 

sklepu od momentu złożenia zamówienia
• transport z zachowaniem temperatur odpowiednich dla 

poszczególnych kategorii produktów

Sklep
• dostosowanie zamówienia do zapotrzebowania

• dwa, trzy dni – średni czas pozostawania w sklepie 
produktów ultraświeżych gwarantujący utrzymanie ich 
świeżości

• mniejsze opakowania dostosowane do potrzeb mniej-
szych gospodarstw domowych

GRI 103-2

GRI 103-3
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W maju 2019 r. wprowadziliśmy w naszych sklepach do oferty „dobrą torbę” wykonaną z papieru. Kosztuje 69 gr/szt., z czego 
20 gr z każdej sprzedanej sztuki trafiło do banków żywności, które na co dzień współpracują ze sklepami, odbierając 
niesprzedane, ale dobre jakościowo produkty ze sklepów i przekazując je potrzebującym. Każda złotówka umożliwia bankom 
żywności uratowanie 8 kg produktów spożywczych, z których można przygotować aż 16 posiłków. Łącznie w 2019 r. przekaza-
no 200 tys. zł dzięki sprzedaży 1 mln toreb. Nowa torba jest w 50% wykonana z papieru pochodzącego z recyklin-
gu i jest obecnie dostępna dla klientów w ponad 650 Biedronek, m.in. w Warszawie i okolicach, Łodzi, Krakowie, Szczecinie, 
Poznaniu, Trójmieście, Koszalinie, Świnoujściu, we Wrocławiu, w Opolu i na Śląsku.d
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Na koniec 2019 r. 1639 sklepów sieci Biedronka w całej Polsce (aż o 54% więcej 
niż w roku poprzednim) przekazywało nadwyżki żywności do ponad 80 organi-
zacji. Tym samym osiągnęliśmy cel wyznaczony do 2020 r. włączenia co najmniej 
1500 placówek w przekazywanie żywności.

Stale poszukujemy nowych partnerów za-
interesowanych odbiorem nadwyżek 
www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp.

Zbiórki żywności współorganizowane lub organizo-
wane w Biedronce od 2006 r. pozwalają wielu osobom włą-
czyć się solidarnie w działania pomocowe i przy okazji swoich 
zakupów wesprzeć potrzebujących.

W 2019 r. ok. 1300 sklepów sieci Biedronka wzięło udział w sześciu 
zbiórkach – trzy z nich zorganizowały Caritas Polska i Caritas diecezjalne, 
a trzy – Federacja Polskich Banków Żywności. 

Klienci po zrobieniu zakupów przekazywali wolontariuszom przeby-
wającym w sklepie produkty o długiej dacie ważności (m.in. mąka, olej, 
przetwory mięsne, warzywne i owocowe oraz słodycze). 

Odbiorcami żywności były hospicja, domy samotnej matki, schroniska dla 
ofiar przemocy, noclegownie dla bezdomnych, jadłodajnie dla ubogich, 
domy dziecka i świetlice środowiskowe.

Zebrano ponad tysiąc ton żywności umożliwiającej przyrządzenie ponad 
2 mln posiłków dla potrzebujących.
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Do wszystkich szkół podstawowych w Polsce wysłaliśmy bez-
płatne zestawy książek „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe 
przygody Gangu Słodziaków” oraz pakiety materiałów informacyjnych 
i motywacyjnych, które pomogą zachęcić uczniów do codziennego czytania.

Nauczyciele mogli pobrać ze strony internetowej scenariusze lekcji stworzone 
przez doświadczonych metodyków i praktyków edukacji wczesno-szkolnej. 
W materiałach można było znaleźć pomysły na urozmaicenie nauki czytania, 
słuchania interpretacyjnego i krytycznego zgodnie z podstawą programową. 
Zachęcaliśmy również uczniów klas I–III szkół podstawowych do świętowa-
nia Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i dzielenia się z nami relacjami 
z tych wydarzeń. 

W konkursie „Szkolne przygody Gangu Słodziaków” w latach 2018 i 2019 
wzięło udział ponad 210 tys. dzieci. W 2019 r. oprócz podkreślania znacze-
nia codziennego czytania duży nacisk położyliśmy na edukację ekologiczną, 
o której elementy wzbogaciliśmy zarówno materiały, jak i tematykę konkursu. 
Konkursowym zadaniem było w tym roku stworzenie Magicznego Drzewa 

Słodziaków z materiałów nadających się do recyklin-
gu lub zasadzenia drzewa przez dzieci. W ramach 
akcji wsparliśmy fundację ekologiczną Arka, która 
w imieniu Biedronki posadziła 10 tys. drzew.  
Więcej informacji na stronie:  
szkolneprzygodyslodziakow.pl
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Czytelnictwo w naszym kraju w 2018 r. zbadała Biblioteka Narodowa. Jedynie 
38% Polaków czyta przynajmniej jedną książkę w roku. 35% respondentów przy-
znało, że w ich domach nie ma żadnych książek lub są tylko podręczniki szkolne. 
Jednocześnie eksperci Biblioteki alarmują, że w młodszych grupach wiekowych 
jeszcze mniejszy odsetek osób deklaruje, że bardzo lubi czytanie książek.

Naszą ambicją jest przekonanie jak największej liczby klientów, aby codziennie 
czytali swoim dzieciom. Przygotowaliśmy specjalną akcję lojalnościową, której 
bohaterami były – znane teraz w całej Polsce – Słodziaki, czyli kuliste zwierzątka, 
które mieszkają na leśnej polanie. Elementem akcji była pięknie wydana książka 
o przygodach Słodziaków, którą można było kupić w cenie 9,99 zł lub otrzymać 
bezpłatnie w zamian za 15 uzbieranych naklejek. 

„Gang Słodziaków” szybko podbił serca klientów w całej Polsce w 2018 r., a ak-
cja okazała się tak wielkim sukcesem, że zdecydowaliśmy się zwiększyć nakład 
książki, a nawet wydać jej drugą część. Z kolei w 2019 r. wydaliśmy już jej trzecią 
i czwartą część. Cztery części książki o przygodach Słodziaków trafiły w sumie do 
ponad 2,5 mln klientów Biedronki.

"Jeżeli Biedronka, wykorzystując swoją masowość i skalę (...), będzie pro-
mowała pewne postawy wśród konsumentów, na rynku, to wcześniej czy 
później ta działalność edukacyjna będzie odnosiła skutki.

– cytat z sesji dialogowej JMP S.A.

„Gang Słodziaków”

Biedronka  
czyta dzieciom

Książki napisała Renata Piątkowska, autorka publikacji dla dzieci 
i młodzieży, laureatka Orderu Uśmiechu. Wyjątkowe ilustracje stworzył 
Wojciech Stachyra – doświadczony ilustrator współpracujący z wieloma 
uznanymi wydawnictwami. Tworzył okładki i grafiki do książek, czasopism oraz 
współpracował przy projektach edukacyjnych. 

Dodatkowo czytanie dzieciom na głos popularyzowały stworzone na potrzeby 
akcji aplikacje oraz internetowy cykl „Wieczorynki Słodziaków, czyli bajki na 
dobranoc” z udziałem znanych polskich aktorów.
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„Piórko”
Gdy pyta się dzieci, co wyróżnia dobrą książkę, to odpowiadają najczęściej, że 
ciekawa historia z ładnymi ilustracjami. W Biedronce wierzymy, że wielu wspania-
łych autorów i ilustratorów dziecięcych powieści ciągle pozostaje nieodkrytych, 
a literatura dziecięca traci potencjalne wspaniałe dzieła, dzieci natomiast – okazję 
do zaczytania się w kolejnej książce. 

Już w 2015 r. postanowiliśmy zmienić tę sytuację. Zorganizowaliśmy unikatowy 
w Polsce konkurs „Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” przeznaczo-
ny dla autorów i ilustratorów, których prace nigdy jeszcze nie były publikowane. 
Pomysł zaczerpnęliśmy z konkursu Pingo Doce Children’s Literature Award, który 
został zorganizowany w Portugalii przez Grupę Jerónimo Martins. Zwycięzcy obu 
etapów „Piórka” otrzymują po 100 tys. zł nagrody. Laureaci wydają swoje książki 
w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, które sprzedawane są w sklepach 
sieci Biedronka. Więcej informacji znajduje sie na stronie: piorko.biedronka.pl

W latach 2015-2019 do konkursu „Piórko” zgłoszono  
blisko 19 tys. prac. Opublikowano pięć zwycięskich książek, których autorzy 
w ramach nagrody otrzymali łącznie 1 000 000 zł: 

• „Szary domek”, K. Szestak, N. Jabłońska 

• „Córka bajarza”, M. Radzikowska, M. Biała 

• „Nieustraszony strach na wróble”, G. Majchrowski, M. Giemza 

• „Mały Saj i wielka przygoda”, M. Wiśniewska, M. Macięga 

• „O królewiczu, który się odważył!”, K. Wierzbicka, J. Hanke

W sumie sprzedano ponad 212 tys. egzemplarzy książek, w tym 76 tys. sztuk 
„Szarego domku” – co stanowiło rekord sprzedaży. Pozycja ta doczekała się 
także adaptacji na scenie Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku i z powo-
dzeniem była grana już trzeci sezon. Patronat honorowy nad konkursem objął 
Rzecznik Praw Dziecka.

Książka „O królewiczu, który 
się odważył!” została wy-
różniona w kategorii Książki 
w XVIII edycji konkursu 
„Świat Przyjazny Dziecku”
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Wsparcie pikników rodzinnych Caritas 

Od 15 lat co roku, z okazji Dnia Dziecka, wspieramy festyny rodzinne 
Caritas „Bądźmy razem”, przekazując ich uczestnikom paczki i upo-
minki, a także wspomagając towarzyszące im inicjatywy edukacyjne. 
W 2019 r. festyny rodzinne Caritas odbyły się w 25 miejscowościach, 
a rozdaliśmy podczas nich ponad 70 tys. paczek inwestując tym samym 
600 tys. zł. Dzieci otrzymują też paczki z okazji mikołajek, natomiast mali 
pacjenci warszawskich szpitali – z okazji Światowego Dnia Chorego. Od 
początku współpracy z Caritas w Polsce przekazaliśmy dzieciom blisko 
2 mln paczek.
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W lipcu 2019 r. na Stadionie Miejskim w Warszawie od-
były się VII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka 
w Piłce Nożnej organizowane przez Stowarzyszenie Nadzieja na 
Mundial. Biedronka wspiera tę inicjatywę od początku jej istnienia, 
a w 2018 r. po raz pierwszy wystąpiła w roli sponsora głównego. 
W turnieju zmierzyło się 27 drużyn z całego świata. Tytuł mistrza 
wywalczyła Ukraina, po zwycięstwie nad Holandią. Biało-czerwoni 
również nie zawiedli kibiców i dotarli do ćwierćfinału. Rozgrywkom 
towarzyszył piknik sportowy. Przygotowaliśmy zarówno atrakcje na 
stadionie, jak i sklep prowadzący bezpłatną dystrybucję produktów 
oraz zestawy prezentowe dla zwycięzców i wszystkich zawodników. 
Od początku trwania mistrzostw wzięło w nich udział 2190 zawod-
ników z 44 krajów. W samym 2019 r. na organizację imprezy 
przeznaczyliśmy 750 tys. zł.
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Oprócz szpitali i hospicjów, domów dziecka i placówek opiekuńczych 
Biedronka od wielu lat wspiera również wiele inicjatyw społecznych. 
W 2019 r. pomagaliśmy m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” w związku 
z rocznicą powstania w getcie warszawskim, przypadającą 19 kwiet-
nia, a także podczas organizacji Festiwalu Żydowskiego Jedze-
nia TISZ, który odbył się we wrześniu w trakcie żydowskiego święta 
Sukkot pod znakiem żydowskiej kuchni wegańskiej i wegetariańskiej. d

o
br

a
 p

r
a

k
ty

k
a

Szlachetna Paczka

Biedronka dołączyła jako partner do XIX edycji akcji Szlachetna Paczka. 
W 2019 r. przekazaliśmy 100 tys. zł na wsparcie logistyczne, co pozwo-
liło na dotarcie 10 000 wolontariuszy do ponad 14 500 polskich rodzin 
w trudnej sytuacji finansowej.
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Sieć Biedronka od wielu lat wspomaga wiele społecznych inicjatyw 
– wspiera lokalne społeczności, dzieci i młodzież z trudniejszych środowisk, pomaga 
także osobom dorosłym zagrożonym ubóstwem i niedożywieniem. Nasze regiony 
wspomagają lokalnie szpitale i hospicja, domy dziecka i inne placówki opiekuńcze.

GRI 203-2

Biedronka wspiera 
aktywność lokalnych 
społeczności
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Trzy pytania do...

 

Co się bardziej opłaca – marnowanie niesprzedanej żywności czy 
przekazywanie jej innym?
To pytanie zakłada, że wszystkie kwestie rozpatrujemy tylko w kategoriach eko-
nomicznych, a tak nie jest. Żywność jest wartością niezbędną do życia. W Polsce 
żyją ludzie cierpiący z powodu głodu lub niedożywienia, dlatego jej marnowanie 
jest po prostu czymś złym.

Trzeba podkreślić, że robimy wszystko, aby żywność z naszej sieci nie była wyrzu-
cana, nie trafiała na wysypisko. Naszym priorytetem jest przekazywanie nadwy-
żek w formie darowizny do organizacji pomocowych, za pośrednictwem których 
żywność trafia do najbardziej potrzebujących. To oznacza dla nas dodatkowe 
wyzwania operacyjne związane z przeszkoleniem pracowników, przygotowaniem 
żywności do wydania, obsługą raportową i księgową, rozpatrywaniem rekla-
macji itp. Mamy jednak wiele sygnałów, że żywność z naszych sklepów stanowi 
realną pomoc dla wielu osób oraz te, które cieszą nas jeszcze bardziej – że nasze 
darowizny są cenione ze względu na wartości odżywcze. Przekazujemy przede 
wszystkim świeże mięso, wędliny, nabiał, ryby, warzywa i owoce. Warto jednak 
podkreślić, że znaczna część artykułów spożywczych, których nie przekazaliśmy 
organizacjom pomocowym, zostaje ponownie przetworzona – na biogaz, kom-
post czy karmę dla zwierząt.

W raporcie są przykłady zaangażowania Biedronki w pomoc lokal-
nym społecznościom. Zapytam wprost – po co to Państwu? Czy to 
się przekłada na wzrost obrotów?
Kluczowym elementem strategii Biedronki jest to, aby być jak najbliżej naszych 
klientów, ale nie tylko w sensie geograficznym, ale także w sensie realizacji 
wspólnych celów i budowania długotrwałych relacji. Biedronka stała się najwięk-
szą siecią w Polsce dzięki klientom. Nasze sklepy wybierają głównie nasi sąsie-
dzi, osoby mieszkające w pobliżu– to ich zakupy pozwoliły nam być tu, gdzie 
jesteśmy. Powodem do ogromnej radości jest dla nas możliwość odwdzięczenia 
się im zaangażowaniem społecznym naszej firmy. Uczestniczymy od lat w wielu 
akcjach – ogólnopolskich i ważnych dla lokalnych społeczności. Dofinansowanie 
sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, zajęć 
karate dla dzieci z Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego w Golance Dolnej 
czy artykułów higienicznych dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci 
im. Jana Pawła II w Jaszkotlu to przykłady działań, które może nie przekładają się 
wprost na wzrost obrotów, ale pozwalają pomyśleć o Biedronce jak o dobrym sąsie-
dzie, który dba o otoczenie i nie jest obojętny na potrzeby lokalnych społeczności.

Czy taką potrzebą jest również czytanie? Ten zwyczaj jest silnie pro-
mowany w Biedronce.
Powszechna to prawda, że czytanie dzieciom jest najlepszą inwestycją w przy-
szłość. Wspieramy czytelnictwo wśród najmłodszych, bo każda przeczytana 
książka zwiększa szanse na to, aby w przyszłości z jej czytelnika wyrósł mądry, 
wrażliwy i ciekawy świata człowiek. Skala naszej firmy sprawia, że możemy w tym 
zakresie sporo dokonać. Kreujemy zresztą możliwości wydawania nowych pozycji 
dla dzieci organizując konkurs „Piórko” dla debiutujących pisarzy i ilustratorów, 
których zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4-10 lat. Zwycięzcy 
konkursu, czyli autorzy najlepszego tekstu oraz ilustracji do niego, otrzymują na-
grody pieniężne na poziomie 100 tys. zł każdy. Dzięki temu konkurs Piórko należy 
do najważniejszych konkursów literackich w naszym kraju. Dodatkowo, książka ich 
autorstwa trafia do sprzedaży w sklepach sieci Biedronka w kilkudziesięciu tysią-
cach egzemplarzy, a w wielu polskich gminach nasz sklep jest jedynym miejscem, 
w którym klienci mogą kupić książki w fizycznej sieci sprzedaży. Będziemy dalej 
promować czytelnictwo, bo wierzymy w lepszą przyszłość.

Arkadiusz Mierzwa,  
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej,  
Jerónimo Martins Polska S.A.
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