
Partnerzy 
handlowi Biedronki



Z ROZDZIAŁU 
DOWIESZ SIĘ

CZY 
WIESZ, ŻE?

Współpracujemy z part-
nerami, którzy gwarantują 
przestrzeganie prawa, 
zapewniają bezpieczne wa-
runki pracy swoim pracow-
nikom, a także stawiają na 
poszanowanie środowiska 
naturalnego oraz racjonalne 
wykorzystywanie zasobów.

Standardy 
współpracyOd 25 lat wspieramy 

polskich przedsiębior-
ców, przyczyniając się do 
rozwoju gospodarczego 
kraju. W 2019 r. Biedronka 
współpracowała z ponad 
1000 polskich dostawców, 
od których pochodziło 
93% produktów dostępnych 
w ofercie sieci.

25 lat

Stawiamy na długotrwałe 
relacje. Blisko 400 spośród 
dostawców dostarcza swoje 
produkty do sieci Biedronka 
od co najmniej 10 lat.

400

W 2019 r. w Polsce wpro-
wadziliśmy 80 produktów 
certyfikowanych, w tym 
m.in. ze znakiem Rolnictwa 
Ekologicznego, MSC, FSC® 
czy UTZ. 

80

Staramy się promować 
najlepsze praktyki dotyczące 
dobrostanu zwierząt, oferując 
m.in. kurczaka z wolnego 
wybiegu czy różową cielęci-
nę. Zobowiązaliśmy się także 
wycofać (do końca 2025 r.) 
z oferty sieci Biedronka świeże 
jaja pochodzące z chowu 
klatkowego.

Dobrostan 
zwierząt

Kim są nasi dostawcy. Czy trzeba być 
dużą firmą, by dostarczać do Biedronki.

Co robimy w kwestii odpowiedzialnego 
pozyskiwania towarów.

Co w praktyce oznacza polityka 
zrównoważonych zakupów.
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KAŻDEGO 
DNIA
Biedronki w całym kraju sprze-
dają ogromne ilości produktów 
pochodzących od polskich 
dostawców – w 2019 r. było 
to 93%. Nasi dostawcy mu-
szą spełniać najwyższe normy 
w zakresie jakości produktów 
oraz zapewniać dostawy na 
czas. Wszystko po to, by klient 
przychodzący na zakupy do 
Biedronki był zadowolony. 
Biedronka stawia też na długo-
terminowe partnerstwo – dzię-
ki współpracy z siecią wielu 
producentów rozwinęło swe 
biznesy, tworząc nowe miejsca 
pracy, linie produkcyjne czy 
wreszcie innowacyjne produkty.

Nasza filozofia
Produkty spożywcze z naszych sklepów są w domach milionów Polaków. To na nas spoczywa odpowiedzial-
ność, aby były zdrowe, smaczne i bezpieczne, a przy tym przystępne cenowo. W celu zapewnienia odpo-
wiedniej jakości i bezpieczeństwa produktów niezbędne jest stawianie wysokich wymagań zarówno sobie, 
jak i naszym partnerom w całym łańcuchu dostaw.

Współpracujemy z Biedronką jako dostawcy prawie od samego początku, już blisko 20 lat (...). 
Obserwujemy genotyp odpowiedzialności społecznej Biedronki poprzez pryzmat podejścia do 
partnerów biznesowych. Widzę, że odpowiedzialność Biedronki istnieje, jest duża i ewoluuje przez lata. 

– cytat z sesji dialogowej JMP S.A.

"
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Naszych partnerów handlowych dobieramy bardzo starannie. Potrzebujemy 
się dokładnie poznać, zbudować zaufanie i ustalić zasady współpracy. To 
wszystko dlatego, że nie szukamy producentów na jedną dostawę czy na 
sezon – myślimy o współpracy na wiele lat, a nawet dekad.

Nasz łańcuch wartości i łańcuch dostawGRI 102-9
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Zasady i wartości etyczne, jakimi kierujemy się w naszej firmie – także te doty-
czące pozyskiwania towarów oraz relacji z naszymi partnerami handlowymi 
– zawarte są w Kodeksie postępowania Grupy Jerónimo Martins. Każ-
dy pracownik naszej firmy musi ich przestrzegać. Szanujemy zasady konkurencji 
i zawsze staramy się być sprawiedliwi i lojalni w relacjach handlowych, zgodnie 
z polityką sprawiedliwego handlu. Nie akceptujemy działań, które ograniczają 
sprawiedliwy handel lub prowadzą do nieuczciwych praktyk bądź nadużywania 
siły przetargowej. Wierzymy również w zdrową i uczciwą konkurencję, bo dzięki 
niej możemy poprawiać wyniki i doskonalić naszą ofertę z myślą o kliencie.

Te i wiele innych norm, jakimi kierujemy się przy wyborze i we współpracy 
z partnerami handlowymi, zostały zawarte w Kodeksie postępowania do-
stawców Grupy Jerónimo Martins oraz polityce zrównoważonych 
zakupów, które obowiązują wszystkich dostawców Grupy.

Co jest dla nas ważne przy wyborze 
dostawców
Wybierając dostawców i partnerów biznesowych, oprócz rygorystycznych 
kryteriów dotyczących jakości i bezpieczeństwa danego produktu lub usługi oraz 
jego ceny, bierzemy pod uwagę wiarygodność dostawcy, stabilność finansową, 
możliwość zapewnienia ciągłości działania, potencjał innowacji, a także kwestie 
związane ze zrównoważonym rozwojem. Cenimy otwarty dialog i przejrzystość, 
które gwarantują trwałe korzyści dla obu stron oraz zachowanie konkurencyjności.

Zgodnie z Kodeksem postępowania dostaw-
ców Grupy Jerónimo Martins poszukujemy wyłącznie partnerów, którzy 
gwarantują przestrzeganie prawa, zapewniają bezpieczne warunki pracy swoim 
pracownikom oraz wynagrodzenie i benefity zgodne z lokalnymi uregulowania-
mi. Zwracamy także uwagę na to, by nasi partnerzy stawiali na poszanowanie 
środowiska naturalnego oraz racjonalne wykorzystywanie zasobów. Dzięki zapi-
som Kodeksu nie podejmujemy współpracy z dostawcami wywierającymi istotny 
negatywny wpływ na środowisko. Nie tolerujemy dyskryminacji, korupcji, pracy 
przymusowej czy pracy młodocianych w naszym łańcuchu dostaw. Od naszych 
dostawców wymagamy również, by zapewnili swoim pracownikom wolność zrze-
szania się i gwarantowali im prawo do układów zbiorowych. Liczba godzin pracy 
pracowników zatrudnianych przez naszych partnerów nie powinna przekraczać 
60 tygodniowo, a nadgodziny powinny być rozliczane według obowiązującego 
prawa.

GRI 304-2, 308-1, 408-1, 409-1

Polityka zrównoważonych zakupów
Jesteśmy w pełni świadomi, jak wrażliwe są ekosystemy naturalne oraz 

jak wpływa na nie działalność człowieka. W Jerónimo Martins dążymy do tego, 
by stopniowo ograniczać negatywny wpływ na poszczególne ekosystemy w ca-
łym łańcuchu dostaw. W tym celu i dla zagwarantowania przejrzystości procesu 
pozyskiwania towaru do sklepów Biedronki, w relacjach z naszymi dostawcami 
stosujemy politykę zrównoważonych zakupów, w której oczekujemy:

• Wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności

• Sprawiedliwych cen i wynagrodzenia dla pracowników

• Pozyskiwania towarów zapewniających zdrową i zbilansowaną dietę

• Zapewnienia dobrobytu społecznego

• Zrównoważonego rozwoju

GRI 103-2
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Odpowiedzialne 
pozyskiwanie towarów 
i certyfikacja produktów

Wymiernym efektem naszego podejścia do zrównoważonych 
zakupów jest współpraca z naszymi dostawcami, by wprowadzać na rynek 
artykuły z certyfikatami zrównoważonego rozwoju, których produkcja spełnia 
kryteria środowiskowe i społeczne, a także podnoszenie świadomości bardziej 
odpowiedzialnych praktyk produkcji wśród naszych pracowników, partnerów 
biznesowych i klientów.

W 2019 r. w ofercie Biedronki można było znaleźć ok. 80 no-
wych produktów z certyfikatem zrównoważonego rozwoju, w tym: 

• 32 to produkty Bio ze znakiem Rolnictwa Ekologicznego

• 10 produktów certyfikowanych znakiem UTZ Cocoa

• Pozostałe certyfikaty to MSC w asortymencie rybnym – 10 produk-
tów, Rainforest Alliance dla herbat – 8 produktów

• Wprowadzamy też takie certyfikaty w zakresie produktów i opa-
kowań, jak m.in. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification)- 7 produktów oraz FSC® (Forest Stewardship Council) 
– 9 produktów

Od stycznia 2019 r. w sieci Biedronka olej palmowy obecny w produk-
tach spożywczych marki własnej ma certyfikat RSPO. Więcej informacji 
na ten temat można znaleźć w rozdziale Biedronka a środowisko.
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290
certyfikowanych  
produktów

GRI 304-2

GRI 103-3
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Jakość i certyfikacja naszych produktów
Naszą działalność prowadzimy poprzez ścisłe przestrzeganie obowiązujących 
przepisów prawa oraz proaktywne angażowanie się w działania mające na celu 
ochronę środowiska, w tym zachowanie różnorodności biologicznej. Uważamy, 
że jest to niezbędne do zagwarantowania trwałego sukcesu naszej działalności.

W Jerónimo Martins Polska dostrzegamy znaczenie wyzwań stawianych przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w sześciu obszarach priorytetowych: 

• Niedobór wody

• Zmiany klimatyczne

• Zmiany siedliskowe

• Utrata różnorodności biologicznej i wpływ gatunków inwazyjnych

• Nadmierna eksploatacja oceanów

• Nadmierna ilość składników odżywczych w ekosystemach.

Oferta towarów z certyfikatami w Biedronce stale się powiększa. Obecność znaku 
i certyfikacji na opakowaniu to dla klienta potwierdzenie wysokiej jakości produktu, 
zmniejszonego oddziaływania na środowisko czy odpowiedzialności społecznej.

Jakość produktów kosmetycznych
W 2018 r. w ramach marki Be Beauty Care po raz pierwszy 
wprowadziliśmy do oferty produkty bez surowców pochodzenia zwie-
rzęcego oraz kosmetyki z certyfikowanym masłem shea wytwarzanym 
z owoców drzewa shea z ekologicznych upraw w Burkina Faso.
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Wszystkie oferowane przez 
nas papiery toaletowe 
i ręczniki posiadają atest 
Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego, a dodatko-
wo część z nich, np. marka 
Queen posiada certyfikat 
zrównoważonego leśnictwa 
FSC®.
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Aby zapewnić wysoką jakość 
produktów niespożywczych marek 
własnych Biedronki, współpracujemy 
z niezależnymi jednostkami badaw-
czymi, certyfikacyjnymi i inspekcyj-
nymi będącymi liderami w swoich 
dziedzinach. Najważniejsze wśród 
nich to niemiecki TÜV Rheinland oraz 
DEKRA, brytyjski Intertek, międzyna-
rodowe stowarzyszenie Oeko-Tex 
oraz polski Instytut Matki i Dziecka.

Każda partia produktu weryfikowana 
jest w warunkach laboratoryjnych, 
według ściśle określonego programu 
badań oraz bezpośrednio na linii 
produkcyjnej.

W 2019 r. przeprowadziliśmy: 

• 1093 badań laboratoryjnych 

• 3776 inspekcji 

• 159 produktów uzyskało 
pozytywną opinię Instytutu 
Matki i Dziecka.

Jakość produktów niespożywczych

Certyfikacja TÜV Rheinland i DEKRA – weryfikacja wszystkich cech i funkcji danego 
urządzenia, jego odporności na mechaniczne uszkodzenia, wytrzymałości silników na długie 
użytkowanie, trwałości komponentów. Funkcjonalność produktu weryfikowana jest pod kątem 
jego przeznaczenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego cechy, wydajność, zużycie 
energii, głośność pracy oraz wygodę w jego użytkowaniu.

Certyfikacja Oeko-Tex Standard 100 – niezależny system badań i certyfikacji surowców 
włókienniczych, półproduktów i gotowych wyrobów włókienniczych na wszystkich etapach 
przetwarzania. Obejmuje wszystkie komponenty zastosowane w danym produkcie gotowym 
(tkaniny, nici, zamki, guziki, zatrzaski itp.). W procesie certyfikacji Oeko-Tex Standard 100 
sprawdzane jest bezpieczeństwo chemiczne oraz właściwości użytkowe wyrobu, takie jak od-
porność na wybarwienia.

Certyfikacja Intertek dotycząca odzieży i akcesoriów oraz obuwia – potwierdzo-
na jakość Intertek to poświadczenie deklarowanego przez producenta składu surowcowego, 
weryfikacja odporności wybarwień na pot, pranie czy tarcie, trwałość szwów i wytrzymałość 
na rozrywanie. Ocenie poddawany jest również wygląd oraz stabilność rozmiarowa po praniu. 
Obuwie marki własnej w ramach procesów certyfikacji Intertek przechodzi liczne badania 
mechaniczne ukierunkowane na weryfikację ścieralności podeszwy, jej odporności na zginanie, 
poślizg czy np. wytrzymałości sznurowadeł na zrywanie.

Instytut Matki i Dziecka – ubranka marki własnej oraz akcesoria tekstylne dla dzieci mają 
pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Pozytywna opinia to potwierdzenie rozwiązań kon-
strukcyjnych i materiałowych, które mają gwarantować komfort i bezpieczeństwo użytkowania 
produktów.

49Raport zrównoważonego rozwoju za lata 2018-2019



Wycofywanie 
jaj z chowu 
klatkowego

Zobowią-
zaliśmy się wycofać 
(do końca 2025 r.) 
z oferty sieci Biedronka świeże jaja pochodzące z chowu klatkowego. 
W 2019 r. 25% świeżych jaj sprzedawanych w naszych sklepach pochodziło 
od kur z chowu z wolnego wybiegu, chowu ściółkowego lub ekologicznego 
(w 2018 r. było to 20% świeżych jaj). Konsekwentnie dążymy do realizacji 
naszego zobowiązania, a także promujemy jaja z chowów alternatywnych.

Sprzedaż karpia
Dbając o dobrostan zwierząt, w naszej ofercie nie posiadamy żywego 
karpia. Rybę tę sprzedajemy wyłącznie w płatach i filetach w lodówkach. 
Informacje na temat zrównoważonych połowów znajdują się w ramach 
rozdziału Biedronka a środowisko – zachowanie bioróżnorodności.

Kurczak  
z wolnego wybiegu
Od kilku lat oferujemy naszym klientom 
alternatywę dla kurczaka typu brojler, którym 
jest kurczak z wolnego wybiegu. Zwierzęta te 
mają dostęp do naturalnego światła oraz dużo 
większą przestrzeń życiową. Są karmione wy-
łącznie paszą bez dodatku GMO, której skład 
w 70% stanowią zboża – oczywiście bez 
dodatków zwierzęcych i antybiotyków. Chów 
takiego kurczaka jest też dłuższy (minimum 
70 dni) niż standardowy. Zwierzę ma natu-
ralną, żółtą skórę, a jego mięso jest twardsze 
i bardziej wyraziste w smaku, w dodatku mniej 
tłuste. W 2019 r. sprzedaliśmy ponad 2000 
ton kurczaka z wolnego wybiegu, o 20% 
więcej niż w 2018 r.

Biedronka, tak jak inne sieci należące do Grupy Jerónimo Martins, podejmuje 
również działania z zakresu ochrony i poprawy dobrostanu zwierząt. Zgodnie z wytycz-
nymi Grupy w ramach marek własnych oraz produktów świeżych zabronione jest przeprowadzanie 
wszelkiego rodzaju testów na zwierzętach (z wyjątkiem badań organoleptycznych karmy dla zwie-
rząt domowych). Zgodnie z globalną polityką GMO (genetically modified organism) produkty marki 
własnej oraz produkty świeże nie zawierają dodatków transgenicznych – ani roślinnych, ani pochodze-
nia zwierzęcego. Wśród produktów pochodzenia zwierzęcego dostępne są tylko produkty wolne od 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Dodatkowo wśród stosowanych przez nas praktyk 
wyróżnić można zakaz wykorzystywania hormonów wzrostu w produkcji produktów łatwo psujących się 
oraz produktach marki własnej, wykorzystywanie antybiotyków wyłącznie do celów terapeutycznych (ni-
gdy zapobiegawczo) oraz obowiązkowe ogłuszanie zwierząt bezpośrednio przed ubojem (z wyjątkiem 
certyfikowanych rytuałów religijnych, które stanowią mniej niż 5%).

Dbamy o dobrostan zwierząt
W Biedronce przestrzegamy wymogów dy-

rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/
UE i nie pozwalamy na testowanie produktów marki 
własnej i produktów świeżych na zwierzętach. Wy-
jątek stanowią produkty żywnościowe dla zwierząt, 
w przypadku których z udziałem zwierząt przepro-
wadza się badania sensoryczne, a także produkty 
do zwalczania lub eliminacji pasożytów.
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Rozwój dostawców
W relacjach z naszymi dostawcami stawiamy przede wszystkim na długotermi-
nową i stabilną współpracę, a lokalne produkty stanowią podstawę naszej oferty 
od początku istnienia sieci Biedronka. 33% naszych dostawców współpracowało 
z nami już w 2004 r., 50% zaś z obecnych dostawców – 2009 r. Te statystyki 
najlepiej pokazują, że wdrożony przez nas model współpracy opiera się na dłu-
goletnich relacjach z partnerami z korzyścią dla obu stron.

Wspólny rozwój Biedronki i jej partnerów opiera się na takich działaniach, 
jak poszukiwanie nowych rozwiązań, wdrażanie technologii, komponowanie 
receptur i składników, a w konsekwencji ciągłe udoskonalanie oferty. Między 
innymi dzięki współpracy z Biedronką jej partnerzy handlowi mogą inwestować 
w nowe rozwiązania technologiczne, linie produkcyjne oraz urozmaicać ofertę 
asortymentową, zapewniając tym samym coraz lepszą jakość oferowanych 
produktów. U wielu producentów wspólne działania z Biedronką zaowocowały 
rozbudową zakładów produkcyjnych, a tym samym stworzeniem wielu nowych 
miejsc pracy.

Regularnie przeprowadzamy kontrole jakości i bezpieczeństwa żywno-
ści dostawców produktów świeżych oraz produktów marki własnej w celu oceny 
i monitorowania zarządzania i kontroli procesów, wdrożonych systemów jakości, 
higieny i bezpieczeństwa oraz receptur produktów. Audyty obejmują następujące 
obszary: jakość i bezpieczeństwo żywności (które obejmują kryteria dotyczące 
jakości i bezpieczeństwa żywności, kryteria środowiskowe i kryteria dotyczą-
ce pracy), a od 2019 r. Biedronka rozpoczęła również audyty środowiskowe 
i społeczne. Każdy dostawca jest poddawany ponownej ocenie w określonych 
odstępach czasu na podstawie uzyskanych przez siebie wyników.

Chciałbym się dowiedzieć, gdzie Biedronka obecnie się znajduje. Czy 
jest firmą, która ustanawia dobre standardy – pomagające dostawcom 
i klientom lepiej funkcjonować? 

– cytat z sesji dialogowej JMP S.A.

"

GRI 103-3
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Zobowiązanie Grupy  
– produkty pochodzenia krajowego
Jako Grupa Jerónimo Martins podjęliśmy zobowiązanie, by ponad 80% produktów 
sprzedawanych w naszych sklepach pochodziło od krajowych dostawców. W Polsce 
regularnie ten wskaźnik jest zdecydowanie wyższy i w 2019 r. wyniósł aż 93%. Lokal-
nie pozyskiwane produkty przyczyniają się do ograniczenia naszego śladu węglowe-
go dzięki skróceniu drogi transportu produktów. Działanie to promuje także rodzime 
firmy i przyczynia się do rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. W Jerónimo 
Martins przyjmujemy, że importujemy dany towar w następujących sytuacjach:

• gdy zaistnieje niedobór danego produktu spowodowany np. sezonowością,

• gdy produkt nie jest wytwarzany lokalnie lub ilość jego produkcji jest niewy-
starczająca do potrzeb zakupowych największej sieci handlowej w kraju.

Wspieramy polskich producentów
W Biedronce dzięki współpracy z lokalnymi producentami możemy zaoferować 
produkty idealnie trafiające w potrzeby naszych klientów, które również są zróż-
nicowane lokalnie, zaś nasi partnerzy wiedzą, że mogą się rozwijać w oparciu 
o wiarygodnego partnera biznesowego. Dzięki temu m.in. 100% ryb, 96% pieczy-
wa i 93% mięsa stanowią produkty pochodzące od krajowych wytwórców.

O współpracy z Biedronką wypowiadał się w spocie telewizyjnym 
w 2017 r. Paweł Jendrzejczak, założyciel i współwłaściciel firmy Agroserw, 
współpracujący z nami już od 2002 r.:
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Polski klimat sprzyja uprawie jabłek, a ciepłe dni i zimne noce 
nadają im wyjątkowy charakter. Od ponad 16 lat dostarczamy 
do Biedronki owoce wysokiej jakości, obok jabłek ostatnio 
również owoce miękkie, takie jak truskawki, agrest, porzeczki, 
wiśnie, czereśnie oraz borówki amerykańskie. Partnerska 
współpraca z Biedronką, która stanowi ok. 75% obrotów naszej 
firmy, daje nam możliwość inwestowania w nowe technologie, 
rozwój i zapewnia pewny zbyt dużych partii owoców.

– Paweł Jendrzejczak, 
założyciel i współwłaściciel firmy Agroserw

"
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Zlokalizowana w podwarszawskim Parzniewie nowoczesna Fabryka Zup 
z Naszej Kuchni to nasz jedyny zakład produkcyjny w Polsce. Zainwe-
stowaliśmy w produkcję wysokiej jakości zup, odpowiadając na rosnącą 
potrzebę pożywnych gotowych posiłków wysokiej jakości. Pierwsze zupy 
trafiły do klientów Biedronki w sierpniu 2016 r. – od samego początku 
przygotowywane są one na bazie świeżych warzyw, które w większości 
pochodzą od polskich dostawców. Zupy powstają bez dodatku substan-
cji konserwujących, a ich trwałość zapewnia specjalnie zaprojektowany 
proces szybkiego schładzania.

W ramach idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałania 
marnowaniu żywności do produkcji zup wykorzystujemy m.in. tzw. warzy-
wa nieskalibrowane – tzn. takie, które ze względu na nieregularny kształt 
czy wygląd nie spełniają norm jakości handlowej i przez to nie trafiają do 
sklepów – w 2019 r. stanowiły one 21% warzyw użytych do produkcji. 

Rocznie Fabrykę Zup opuszcza ok. 7 mln porcji. Klienci mają aktualnie do 
wyboru 15 smaków – największym powodzeniem wśród zup tradycyjnych 
cieszą się ogórkowa, krupnik, jarzynowa oraz gulaszowa, a wśród zup 
kremów – pomidorowa i dyniowa.

d
o

br
a

 p
r

a
k

ty
k

a

Aby wyjść do przodu ze zrównoważonym rozwojem – chyba nie ma 
lepszej drogi (...) niż przez Biedronkę, bo to ona jest kreatorem rynku 
spożywczego w Polsce.

– cytat z sesji dialogowej JMP S.A.

"
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Kampanie promujące produkty kuchni polskiej
W Biedronce jesteśmy przekonani, że Polacy mogą być dumni z rodzimej tradycji 
kulinarnej. Wiemy też, że dobre, lokalne produkty obronią się same i będą chętnie 
wybierane przez klientów. Stawiamy na nie w realizowanych przez nas kampaniach.

Dumni z tego, co nasze. Kuchnia polska
W 2018 r. pod hasłem „Dumni z tego, co nasze. Kuchnia polska” przy-
gotowaliśmy dla klientów w naszych sklepach w całym kraju specjalną 
ofertę produktów kuchni polskiej. W stosunku do standardowego 
asortymentu rozszerzyliśmy wybór produktów typowych dla rodzimej 
kuchni, a w folderze promowaliśmy m.in. przepisy na zraziki naprędce, 
befsztyk staropolski czy schab nadziewany kapustą.

Oferta Biedronki podkreślała również bogactwo smaków charaktery-
stycznych dla poszczególnych regionów kraju – lokalne specjały były 
dostępne w sklepach zlokalizowanych w danym regionie.

Ciekawym elementem akcji „Dumni z tego, co nasze. Kuchnia polska” 
była promocja krajowych jabłek. Biedronka 
jest jednym z największych w kraju odbiorców 
rodzimych jabłek i gruszek. Aż 99% tych owoców 
w 2018 r. pochodziło od 
15 dostawców z Ma-
zowsza, Lubelszczyzny, 
Sądecczyzny i Mało-
polski. Kampania była 
kontynuowana również 
w 2019 r.
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Dajemy szansę rozwoju małym firmom
Współpracujemy z małymi, lokalnymi zakładami oraz największymi producentami 
w Polsce, firmami rodzinnymi, spółdzielniami i międzynarodowymi korporacjami. To 
unikalne podejście pozwala wykorzystać potencjał graczy różnych formatów realizu-
jących różne modele biznesowe. Z naszymi partnerami dzielimy się wiedzą o potrze-
bach klienta i wiemy, że oni to doceniają, czerpiąc z niej pomysły na rozwój. Dzięki 
stabilnej współpracy z Biedronką przedsiębiorcy mogą inwestować w nowe rozwią-
zania technologiczne, linie produkcyjne oraz urozmaicać ofertę. U wielu producentów 
wspólne działania z Biedronką zaowocowały rozbudową zakładów, zdobyciem 
i umocnieniem pozycji lidera oraz stworzeniem wielu nowych miejsc pracy.

Biedronka kilka lat temu wyznaczyła trend, który pozwolił zaistnieć 
mniejszym producentom, przez odejście od najniższej ceny za wszelką cenę 
na rzecz produktów wyższej jakości oraz wprowadzanie nowych marek.

– cytat z sesji dialogowej JMP S.A.

"

Bardzo cieszy nas nawiązanie współpracy z Biedronką. Najwyższa jakość 
produkcji jest naszym wspólnym priorytetem. Produkcja różowej cielęciny 
wymaga wielu nakładów finansowych związanych m.in. z zakupem 
wyselekcjonowanych cieląt, przygotowaniem wysokojakościowych pasz oraz 
wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń. Dzięki Biedronce mamy możliwość 
stałego rozwoju.

– podkreśla Józef Wojewódzki, którego gospodarstwo w 2018 r.  
zdobyło prestiżowy tytuł ROLNIK FARMER ROKU w kategorii  

gospodarstwa rodzinne konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie 
Polski Klub ROLNIK FARMER ROKU.

"

Cielęcina z Mazowsza
Na wsparcie przez Biedronkę mogą liczyć nie tylko duzi dostawcy. 
Doskonałym przykładem budowy długofalowych relacji z mniejszymi 
firmami jest gospodarstwo Józefa Wojewódzkiego z Wojewódek Dol-
nych, małej wsi na Mazowszu. To dzięki współpracy z Panem Józefem 
mogliśmy zorganizować w naszych sklepach „Festiwal polskiej cielęci-
ny“ i zaoferować klientom różową cielęcinę, której produkcja kontro-
lowana jest „od zagrody do widelca“, czyli na każdym etapie wzrostu 
i żywienia zwierząt, ze szczególną troską o ich dobrostan.

Józef Wojewódzki hodowlą bydła zajął się w 2007 r. Nowo zakupione 
zwierzęta pochodzące wyłącznie od polskich hodowców, gdy trafią 
do jego gospodarstwa, przechodzą kwarantannę i pełny program 
profilaktyki chorób bydła wraz z odpowiednimi szczepieniami. Następ-
nie podczas hodowli przebywają w specjalnie zbudowanym budynku 
inwentarskim, skonstruowanym w taki sposób, aby ułatwić jego izolację 
termiczną i dezynfekcję. Wewnątrz panuje odpowiedni mikroklimat 
zapewniany przez wloty kierunkowe powietrza, świetlik kalenicowy oraz 
system wentylacji grawitacyjnej. W budynku wyeliminowano wilgoć 
i przeciągi. Produkcja w zakładzie częściowo odbywa się już z wykorzy-
staniem energii elektrycznej pochodzącej ze słońca, a docelowo zakład 
będzie korzystał wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.

Rolnik utrzymuje ok. 350 zwierząt, a miesięcznie sprzedaje 28 cieląt. Aby 
uzyskać produkt najwyższej jakości, dba o to, by były one odpowiednio 
żywione, dlatego większość zbóż oraz wszystkie pasze objętościowe 
przeznaczone na mieszanki posiada z własnej produkcji. Biedronka na-
wiązała współpracę z Józefem Wojewódzkim w 2016 r. Sprzedaż mięsa 
w 500 sklepach odbywa się co dwa tygodnie. Łączna waga sprzedanych 
produktów w 2019 r. to ok. 60 ton, co stanowi ponad 40% więcej niż 
w 2018 r.
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Polska truskawka
W Biedronce uwielbiamy smak polskich truskawek tak samo, jak 
nasi klienci. Dlatego wspieramy polskich producentów i dbamy, aby 
w sezonie letnim w naszych sklepach dostępne były tylko najsmacz-
niejsze, polskie odmiany. Świeżość truskawek w Biedronce zapew-
nia ciągle rozszerzana współpraca bezpośrednia z producentami 
i grupami producenckimi. Zawsze i regularnie sprawdzamy jakość 
produkowanych owoców i prowadzimy audyty przed i w trakcie 
współpracy. W 2019 r. sprzedaliśmy niemal 3700 ton polskich 
truskawek, które oferowaliśmy w naszych sklepach w całym kraju 
w specjalnych opakowaniach. W naszej ofercie znajdują się też inne 
miękkie owoce sezonowe z Polski, np. agrest, aronia, jagody, maliny, 
porzeczki, czereśnie czy wiśnie.
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Ogrodnictwo Łukasz Kaminiarz
To gospodarstwo ogrodnicze z 40-letnią tradycją położone w samym 
sercu Wielkopolski. Początkowo składało się na nie 8 tys. m2 szklarni. 
Potem zmieniono profil produkcyjny i rozpoczęto produkcję pomido-
rów, która trwa do dzisiaj.

W 2010 r. firma podpisała umowę handlową z naszą siecią. Na po-
czątku produkty były dostarczane tylko do kilku centrów, obecnie firma 
zaopatruje praktycznie wszystkie sklepy Biedronki w całym kraju.
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Wystosowaliśmy pismo do Biedronki z zapytaniem, czy są 
zainteresowani współpracą. Odpowiedź przyszła pozytywna 
i cały proces się zaczął. Teraz dzięki tej współpracy mamy 
stabilizację. Możemy inaczej myśleć, planować przyszłe lata. 
Odkąd zacząłem współpracować z Biedronką, zbyt przestał 
mnie interesować. Stały partner, który odbiera towar, my 
dostarczamy i możemy się skupić na dalszym rozwoju.

– Łukasz Kaminiarz, 
właściciel gospodarstwa Ogrodnictwo Łukasz Kaminiarz 

"

Obecnie firma posiada certyfikaty Global G.A.P., wdrożony system 
HACCP oraz certyfikat Top Produkt Doceń Polskie. W sezonie zatrudnia 
ok. 180 pracowników, którzy obsługują 25-hektarowe uprawy. Jest też 
otwarta na zmiany i dalszy rozwój oraz samodoskonalenie się w imię 
wspólnego dobra, a przede wszystkim w celu zadowolenia klienta.

Dobra współpraca i bliskie relacje z dostawcami to również 
szansa na wspólne realizowanie niestandardowych pomysłów, takich 
jak zwiększenie upraw tradycyjnych, rodzimych odmian owoców 
i warzyw (śliwka węgierka, brzoskwinie lnka i Harnaś, jabłka lubelskie 
i łąckie) oraz promowanie ich spożycia. W 2019 r. sprzedaliśmy blisko 
740 ton tych odmian, ponad osiem razy więcej niż w roku poprzednim.
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Trzy pytania do...

Jak wygląda proces wyboru dostawcy?
Jesteśmy dyskontem, musimy stawiać na efektywność i sprawność w działaniu. Sia-
damy do stołu z danym producentem i wypracowujemy takie rozwiązanie, które 
jest korzystne dla obu stron. Proces pozyskiwania dostawcy jest skomplikowany, 
czasochłonny i kosztowny, dlatego szukamy kontrahentów na wiele lat.

Dodatkowo nie jesteśmy typową korporacją – mamy korzenie w firmie rodzinnej. 
Wiemy, że samo zarabianie pieniędzy to za mało. Liczy się, jak to robimy oraz 
jaką tworzymy wartość dla społeczeństwa i otoczenia, jaki mamy na nie wpływ. 
Przez ostatnich 25 lat udowodniliśmy, że współpraca z Biedronką to sposób na 
skokowy rozwój przedsiębiorstwa i polskiej gospodarki. Dzięki naszemu know-
-how wielu producentów znacznie rozwinęło swoją ofertę, co znalazło oddźwięk 
podczas sesji dialogowej JMP S.A. zrealizowanej podczas przygotowywania tego 
raportu.

Czy szanse na współpracę z Biedronką mają tylko duże  
przedsiębiorstwa?
Proszę spytać, co na ten temat sądzą małe firmy współpracujące z naszą siecią. 
Poszerzenie oferty produktów świeżych, które tak świetnie wpisuje się w naszą 
strategię, wiąże się z nowym podejściem do pozyskiwania takich towarów. Obie-
cujemy naszym klientom świeżość, a tę mogą zapewnić tylko lokalni producenci, 
którzy często dostarczają towary lokalnie, na skalę jednego centrum dystrybucyj-
nego, a nie do całej sieci, a nawet prosto do sklepów w niektórych kategoriach 
produktowych. To nie są duże firmy – to mali producenci, którzy dzięki nam mają 
stabilny zbyt na swoje towary.

Czy Biedronka wspiera promocję polskich marek na zagranicznych 
rynkach?
Oczywiście, realizujemy to dzięki obecności Grupy Jerónimo Martins na trzech 
rynkach – poza poza Polską, również w Portugalii i Kolumbii. Przykładowo, wśród 
produktów eksportowanych do Portugalii przez polskich wytwórców w ubiegłych 
latach były m.in. sery z Mlekovity, jogurty produkowane przez Bakomę, wędliny 
firmy Sokołów i wódka dostarczana przez Polmos Białystok. Natomiast do Ko-
lumbii eksportowano m.in. lody firmy Anita, cukierki z Maspexu czy napoje firmy 
FoodCare. Należy jednak podkreślić, że dla nas kluczowe jest to, by produkty od 
krajowych dostawców móc oferować polskim konsumentom.

Maciej Łukowski,  
członek Zarządu, Dyrektor Działu Zakupów,  
Jerónimo Martins Polska S.A.
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