
Biedronka 
a środowisko



Z ROZDZIAŁU 
DOWIESZ SIĘ

CZY 
WIESZ, ŻE?

90% odpadów wytwa-
rzanych przez naszą firmę 
poddawanych jest procesom 
odzysku.

90% 

Już teraz we wszystkich 
produktach spożywczych 
marek własnych 100% 
użytego oleju palmowego 
stanowi surowiec pocho-
dzący ze zrównoważonych 
upraw certyfikowanych 
przez RSPO.

100%

W 2019 r. zapobiegliśmy 
powstaniu 9600 ton od-
padów dzięki przekazaniu 
z ponad 1600 sklepów 
niesprzedanych produk-
tów z krótkim terminem 
przydatności do organizacji 
społecznych.

9600 ton
Zużycie energii w sklepach 
remontowanych spadło prze-
ciętnie o 15% mimo zwiększe-
nia liczby urządzeń chłodni-
czych i montażu klimatyzacji.

–15%

W 2019 r. wycofaliśmy 
z eksploatacji ponad 10 ton 
freonu (HFC), co przekłada 
się na ok. 39 tys. ton ekwi-
walentu CO2.

39 tys.

W 2019 r. 95% naszych aut 
spełniało normy emisji spalin 
Euro 5 i 6.

95%

Jak wygląda zużycie energii czy wody 
w naszej sieci.

Jakie innowacyjne rozwiązania  
prośrodowiskowe stosujemy.

Co robimy, aby ograniczać nasz wpływ 
na wylesianie i utratę bioróżnorodności 
biologicznej naszej planety.

Jakie ekologiczne rozwiązania zasto-
sowaliśmy w opakowaniach naszych 
produktów.

Jak zarządzamy naszymi odpadami.

Niesprzedaną żywność, 
której nie można lub nie uda 
się przekazać, kierujemy do 
dalszego zagospodarowa-
nia, np. w kompostowniach, 
biogazowniach, gorzelniach 
czy do produkcji karmy dla 
zwierząt. 
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W BIEDRONCE 
WIERZYMY, ŻE
wielka zmiana składa się z większych i mniejszych 
kroków. Analizujemy nasz wpływ na środowisko 
i zmniejszamy go zarówno systemowo, dzięki 
dużym wieloletnim inwestycjom, jak i wycinkowo 
– przez ciągłe usprawnienia, które przy skali naszej 
firmy dają znaczące efekty dla środowiska. 

Od lat w wielu obszarach – od zakupów, przez 
logistykę, organizację pracy sklepów, po edukację 
pracowników i klientów – staramy się zmniejszać 
nasze oddziaływanie na środowisko. Prioryteta-
mi – jak w całej Grupie Jerónimo Martins – są 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ochrona 
bioróżnorodności oraz odpowiedzialna gospodar-
ka odpadami.

Podstawowym dokumentem regulującym ten obszar jest polityka środowiskowa 
Jerónimo Martins określająca kluczowe cele oraz działania.

Już w 2015 r. Biedronka, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, uzyskała 
prestiżowy certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO 14001. Dokument 
ten potwierdza, że wdrożony we wszystkich naszych centrach dystrybucyjnych 
system zarządzania środowiskowego jest zgodny z wymaganiami normy. System 
pozwala zarządzać swoimi obowiązkami w sposób systematyczny, pomaga osią-
gnąć zamierzone wyniki i w sposób ciągły doskonalić efektywność środowiskową.

GRI 103-2
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Z myślą o wdrożeniu wspomnianych 
zasad stawiamy na:

Przestrzeganie obowiązujących 
przepisów prawa

I

Minimalizowanie wpływu na 
środowisko naturalne

II

Ciągłą poprawę efektywności 
środowiskowej swoich działań, 

produktów i usług

III

Zapobieganie potencjalnym 
zanieczyszczeniom środowiska

IV

Podnoszenie świadomości  
ekologicznej

V

POLITYKA  
ŚRODOWISKOWA BIEDRONKI

CO JEST DLA NAS WAŻNE.

• Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez przyjęcie 
odpowiedzialnych i proaktywnych zachowań, wdrażanie rozwiązań, 
które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych

• Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez aktywny 
wkład w ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów, uznając 
ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju społeczności, w których 

działają oraz planety

• Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami poprzez 
zapobieganie, zmniejszanie i odzyskiwanie odpadów wytwarzanych 

w wyniku prowadzonej działalności oraz poprzez współpracę 
z dostawcami i klientami w realizacji tego zadania

Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich pracowników możemy skutecznie dbać o środowisko naturalne.

GRI 102-11, 103-2
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Walka ze zmianą klimatu Tylko w 2019 r. w związku z remontami sklepów wyeliminowaliśmy 
9200 kg R404A (o ok. 10% więcej niż w 2018 r.) – gazu o wskaź-
niku GWP (Global Warming Potential) na poziomie 3922, oraz 
1670 kg R407C – gazu o wskaźniku GWP na poziomie 1824, i zastą-
piliśmy je CO2 – gazem naturalnym o GWP=1. Opisywane rozwiązania 
stosujemy też we wszystkich nowo otwieranych placówkach.

"
Tym, co jest dzisiaj szczególnie ważne, i przed czym nie można uciec (...), jest 
sprawa zmian klimatu, która staje się dla nas wyzwaniem nr 1.

– cytat z sesji dialogowej JMP S.A.

GRI 103-3, 302-4 Jak każda firma emitujemy w sposób pośredni i bezpośredni gazy 
cieplarniane. Jednym z działań mających na celu ograniczenie tego procesu 
jest konsekwentne modernizowanie naszych sklepów i centrów dystrybucyjnych 
oraz stosowanie rozwiązań i technologii, które zmniejszają nasz ślad węglowy. 
Co roku ok. 250 sklepów sieci Biedronka przechodzi gruntowny remont. Celem 
jest przede wszystkim poprawa doświadczenia zakupowego klientów, ale też 
zwiększenie efektywności energetycznej obiektów. We wszystkich nowych 
i odnawianych sklepach montujemy drzwi do lodówek, które istotnie ograniczają 
straty energii, instalujemy oświetlenie LED, zakładamy nowe instalacje grzew-
cze i wentylacyjne z odzyskiem ciepła, izolujemy dachy i ściany, montujemy 
systemy zdalnego zarządzania budynkami. Szacujemy, że średnie zużycie 
energii w sklepach po remoncie spada o 15%. Dodatkowo zainstalowaliśmy 
drzwi chłodnicze w ok. 400 istniejących sklepach oraz dokonaliśmy wymiany 
oświetlenia fluorescencyjnego na LED w ok. 800 sklepach.

Podczas remontów w sklepach Biedronka wymieniamy całość systemu chłodnic-
twa spożywczego: w miejsce dotychczas używanego freonu (HFC) stosujemy 
gazy naturalne – CO2 i propan. W 2019 r. zmiany te wprowadziliśmy w 252, 
a w 2018 r. w 211 remontowanych placówkach. Dodatkowo uruchomione 
zostały pierwsze instalacje fotowoltaiczne, które mogą w przyszłości przyczynić 
się do dalszego podniesienia poprawy efektywności energetycznej. Wszystkie 
te działania służą nie tylko zwiększeniu bezpieczeństwa żywności, ale również 
oszczędzaniu energii i zmniejszaniu emisji CO2.

Zielona Biedronka dla zielonej Białołęki

26 listopada 2019 r. pierwsi klienci mogli dokonać zakupów w no-
wym sklepie sieci Biedronka na warszawskiej Białołęce, który został 
zaprojektowany w taki sposób, aby jak najbardziej ograniczyć jego 
wpływ na środowisko. Nowoczesną placówkę przy ul. Modlińskiej 
wyróżniają proekologiczne rozwiązania technologiczne m.in.: 

•160 paneli fotowoltaicznych na dachu,

•oświetlenie parkingu w 100% zasilane energią odnawialną,

•komunikacja marketingowa w sklepie na ekranach LCD  
zamiast papieru,

•nowoczesny system klimatyzacji i chłodzenia funkcjonujący  
w oparciu o naturalne gazy chłodnicze,

•lodówki oraz zamrażarki monitorujące temperaturę,  
•bezpłatna stacja ładowania pojazdów elektrycznych,  
•stacja rowerów miejskich Veturilo Biedronka-Modlińska.

Absolutną nowością w tym sklepie są papierowe torby na warzywa, 
owoce i pieczywo, które nadają się do recyklingu. Jest to również 
pierwsza Biedronka w Polsce, w której dostępny jest samoobsługowy 
kącik Kawa i Ciacho, oferujący szybkie zakupy kawy i dań luncho- 
wych, oraz darmowe wi-fi dla klientów.
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Emisje bezpośrednie
[t CO2e]

2018 2019

Emisja związana z użyciem paliw 39 948 42 040

Emisje związane z zapewnieniem transportu 
produktów w warunkach chłodniczych 

(wykorzystanie CO2)
21 096 20 325

Emisje związane z wyciekiem gazów chłodniczych 86 412 75 870

Emisje związane z zużyciem paliw  
w osobowych samochodach służbowych 8 359 11 279

Suma emisji bezpośrednich 155 815 149 514

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)GRI 305-1– 5%
W 2019 r. łączne emisje bezpośrednie i pośrednie 

(zakresy 1 i 2) Jerónimo Martins Polska wynosiły 804 630 ton 
ekwiwalentu CO2, czyli o 5% mniej niż w 2018 r.

Wskaźnik intensywności emisji CO2
6GRI 305-4

2018: 0,017 t CO2 /1000 zł sprzedaży

2019: 0,015 t CO2 /1000 zł sprzedaży

5 Dane dotyczące śladu węglowego obejmują działania będące pod kontrolą operacyjną Grupy Jerónimo i do których można przypisać 99,9% obrotu. Obliczane są w ramach trzech zakresów (emisje bezpośrednie, niebezpośred-
nie i pośrednie) zgodnie z metodyką Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) oraz Protokołu Greenhouse Gas Protocol Światowego Instytutu Zasobów (WRI). Przedstawione wartości uwzględniają 
współczynniki emisji określone przez IPCC dla gazów chłodniczych oraz przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, dla paliw i ogrzewania przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA), dla dostawców (ener-
gii) przez Protokół Greenhouse Gas Protocol (paliwa używane we flocie samochodowej, w ramach transportu towarów do sklepów oraz podróży lotniczych) oraz przez brytyjskie współczynniki konwersji gazów cieplarnianych dla 
raportowania emisji związanych z odpadami.

6 Wskaźnik uwzględnia sumę łącznych bezpośrednich i niebezpośrednich emisji gazów cieplarnianych (suma zakresów 1 i 2).

Pompy ciepła

Automatyczne 
regulowane  

oświetlenie LED

Drewniane 
dachy

Zamykane  
chłodziarki

Ekosterowniki 
wentylacji

Dodatkowe 
ocieplenie ścian 

i dachów

Odzysk ciepła 
z wentylacji  
i chłodziarek

Szyby okienne  
o wysokiej izolacji 

cieplnej

CO2 jako czynnik 
chłodniczy 

w lodówkach  
i zamrażarkach

Spadek zużycia 
energii elektrycznej 

w wyremontowanym 
sklepie Biedronka 

sięga ok. 15%

Nasze nowe sklepy

GRI 305-55
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Emisje pośrednie
[t CO2e]

2018 2019

Transport produktów do sklepów 95 800 119 000

Przetwarzanie odpadów poprzez spalanie, 
kompostowanie lub ich składowanie bez 

odzyskiwania energii
17 798 22 174

Pozostałe zużycie energii 9 822 9 719

Podróże lotnicze 386 469

Suma emisji pośrednich 123 806 151 362

Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych 
według wagi (zakres 3)
GRI 305-3

Emisje niebezpośrednie
[t CO2e]

2018 2019

Niebezpośrednie emisje związane 
z wytwarzaniem energii elektrycznej 

(market-based)
673 985 638 669

Niebezpośrednie emisje związane  
z wytwarzaniem energii elektrycznej  

(location-based)
650 976 614 021

Niebezpośrednie emisje związane 
z wytwarzaniem ciepła

16 367 16 447

Suma emisji niebezpośrednich 690 352 655 116

Niebezpośrednie emisje (zakres 2) gazów cieplarnianych7GRI 305-2

7 Zgodnie z metodologią stosowaną przez Grupę emisje niebezpośrednie (zakres 2) obejmują emisje 
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej (market-based) oraz emisje związane z wytwarza-
niem ciepła (location-based).
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W Biedronce śledzimy ekologiczne trendy i anali-
zujemy innowacje. Ze względu na skalę naszego 
przedsiębiorstwa i związane z nią koszty poten-
cjalnych wdrożeń musimy być pewni skuteczności 
nowych koncepcji. Dlatego zmieniamy się stopniowo 
– wprowadzamy nowe rozwiązania w kilku pla-
cówkach, mierzymy efekty i podejmujemy świadomą 
decyzję o wdrożeniu danej technologii w całej sieci. 
Ekologiczne modernizacje są zawsze uwzględniane 
przy remontach placówek istniejących lub budowie 
nowych Biedronek.

Intensywność zużycia energii – wskaź-
nik energochłonności (GJ/1000 zł sprzedaży)
GRI 302-3

2018:   0,085

2019:   0,077

Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowcówGRI 302-1

GJ

2018 2019

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź 
zakupionych) w podziale na rodzaj surowca

Gaz ziemny 511 953 435 903

Olej opałowy 135 936 221 288

Olej napędowy 1 449 2 171

Propan 20 616 21 093

Paliwo do osobowych samochodów służbowych 112 703 152 160

Inne 7 523 8 565

Suma zużycia 790 180 841 180

Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale  
na elektryczną i cieplną

Energia elektryczna 3 256 689 3 115 980

Energia cieplna  
(w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej)

161 135 161 934

Pozostałe zużycie energii 41 906 39 384

Suma zużycia 3 459 730 3 317 298

Całkowite zużycie energii  
w organizacji 4 249 910 4 158 478
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Możliwości zmniejszenia emisji CO2 poszukujemy także w transporcie i logistyce. 
W tym celu wprowadziliśmy i rozwijamy system backhaulingu, który polega na 
tym, że ciężarówka w drodze powrotnej ze sklepu zatrzymuje się u dostawców, 
by odebrać towary, które następnie trafiają do centrum dystrybucyjnego – dzięki 
temu unikamy wysyłania pustych ciężarówek w trasę. W ramach backhaulin-
gu nasza flota w 2019 r. przewiozła ponad 798 tys. palet (o 27% więcej niż 
w 2018 r.), oszczędzając w sumie ponad 1,7 mln km. Pozwoliło nam to uniknąć 
emisji 1481 ton CO2 do atmosfery.

Mamy ponad 1200 naczep, które miesięcznie – połączone z wynajmowanymi 
ciągnikami siodłowymi – pokonują średnio ponad 12 mln km. 95% z nich spełnia 
rygorystyczne normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6. Agregaty chłodnicze monto-
wane w naszych naczepach działają w systemie start-stop mode cooling unit, 
czyli pracy przerywanej. Oznacza to, że po osiągnięciu optymalnej temperatury 
agregaty same się wyłączają. Umożliwia to zachowanie ciągu chłodnicze-
go przy mniejszym zużyciu paliwa. Rocznie start-stop pozwala zaoszczędzić 
ok. 250 tys. litrów oleju napędowego.

W wózkach widłowych pracujących w naszych centrach dystrybucyj-
nych zamiast akumulatorów kwasowo-ołowianych stopniowo wprowa-
dzamy bardziej wydajne baterie litowo-jonowe.
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Zachowanie  
bioróżnorodności

Wpływ działań, produktów i usług 
na bioróżnorodność
Utrata różnorodności biologicznej na świecie jest jednym z największych zagrożeń 
dla środowiska naturalnego. Pozyskiwanie gruntów pod pastwiska i hodowlę przy-
biera w ostatnich dekadach katastrofalne rozmiary. Na terenach dotkniętych wyle-
sianiem na potrzeby rolnicze niszczone są siedliska wielu zwierząt i roślin, obniża 
się poziom wód gruntowych, dochodzi do erozji gleb. Z kolei sama hodowla zwie-
rząt może się przyczyniać do emisji gazów cieplarnianych i związanego z tym 
globalnego ocieplenia klimatu, w zależności od wdrożonych praktyk rolniczych. 
Według szacunków Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) działającej 
pod auspicjami ONZ milion z ośmiu milionów gatunków roślin i zwierząt (z czego 
75% to owady) jest zagrożonych wyginięciem8.

Wśród produktów, które mogą wpływać na wielkość wycinki lasów i utraty różno-
rodności biologicznej można wymienić m.in.: olej palmowy, soję, wołowinę oraz 
drewno i papier. Są one składnikiem lub surowcem wielu innych artykułów, które 
są powszechnie dostępne, również w naszych sklepach. 

GRI 102-11, 304-2

80%
roślin i zwierząt lądowych 
żyje w lasach.9

8 IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

9 WWF, https://www.worldwildlife.org/habitats/forest-habitat.
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Grupa Jerónimo Martins, do której należy sieć Biedronka, nie pozostaje obo-
jętna na problem wylesiania i w tym celu w ramach członkostwa w Consumer Goods 
Forum podjęła zobowiązanie dotyczące przeciwdziałania wycinaniu lasów – „Zero 
Net Deforestation” do 2020 r. W związku z tym, monitorujemy łańcuchy dostaw oleju 
palmowego, soi, wołowiny oraz drewna i papieru pod kątem wpływu upraw tych 
surowców na stan lasów i wdrażamy praktyki minimalizujące ryzyko z tym związane.

Innym przykładem naszego działania jest podejście do oleju palmowego – wydaj-
nego w produkcji i cenionego za swoje właściwości tłuszczu wykorzystywanego 
w wielu produktach spożywczych, kosmetykach i chemii gospodarczej. Głównymi 
wytwórcami tego surowca są Indonezja i Malezja, gdzie palmy olejowe uprawia-
ne są na wielkich przemysłowych plantacjach, często powstałych po spalonych 
i wykarczowanych lasach deszczowych oraz cennych przyrodniczo torfowiskach. 
Zdajemy sobie sprawę, że niekontrolowana produkcja oleju palmowego prowadzi 
do bezpowrotnej utraty wielu cennych przyrodniczo gatunków, tak licznych w tej 
części świata.

Od stycznia 2019 r. w sieci Biedronka olej palmowy obecny 
w produktach spożywczych marki własnej ma certyfikat RSPO – dowód na to, 
że ten surowiec pochodzi wyłącznie ze zrównoważonych upraw, spełniających 
wymagające kryteria środowiskowe i społeczne.

10 The State of World Fisheries and Aquaculture 2018, FAO Rome 2018.

Próbowałam kupować produkty bez oleju palmowego lub właśnie 
z certyfikatem i jest to bardzo trudne. Nawet nie pomyślałam, że 
w Biedronce je znajdę – nie rzuciło mi się to w oczy, a wydaje mi się, że 
interesuję się tematem dość dobrze. To jest dla mnie bardzo pozytywne 
zaskoczenie (...).

– cytat z sesji dialogowej JMP S.A.

"

GRI 103-3
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nia równowagi ekosystemów jest rosnący popyt na ryby. 
Globalne szacunki są alarmujące10 – 60% zasobów ryb jest dziś 
wykorzystywanych w maksymalnym możliwym stopniu; 33% eksplo-
atowanych jest nadmiernie. W Biedronce przyjęliśmy regułę, że w 
ogóle nie wprowadzamy do oferty gatunków krytycznie zagrożonych 
(np. węgorz europejski), a gatunki zagrożone mogą być sprzedawane 
w promocjach jedynie przy zapewnieniu ich pochodzenia z obszarów 
zarządzanych w sposób zrównoważony. Stopniowo wprowadzamy 
także produkty z certyfikatem MSC (Marine Stewardship Council) 
– już teraz większość śledzi pochodzi ze zrównoważonych połowów, 
a część z nich oraz ryb chłodzonych (np. polędwica z dorsza atlantyc-
kiego bez skóry lub mintaj filet bez skóry) opatrzona jest tym znakiem 
gwarantującym, że ryby te pochodzą ze zrównoważonych połowów. 
Zrównoważany połów to taki, który w mniejszym stopniu wpływa na 
ekosystem morski, pozostawia więcej ryb w morzach i oceanach oraz 
sprzyja innym zwierzętom morskim. Na całym świecie dostępnych jest 
ponad 20 000 produktów rybnych oznaczonych niebieskim certyfi-
katem MSC, a program obejmuje 10% światowych połowów. Byliśmy 
pierwszą siecią w Polsce, która wprowadziła ten certyfikat na produk-
tach marki własnej w kategorii produktów świeżych w opakowaniach 
MAP (pakowane w atmosferze ochronnej).

Dla poszanowania ekosystemów i ochrony bioróżno-
rodności w 2018 r. wprowadziliśmy do sprzeda-
ży 162 certyfikowane produkty marki wła-
snej, a w 2019 r. 80 produktów. 

GRI 103-2
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Każdy z tych systemów oceny zgodności produktów wymagał od nas zmiany skła-
du wyrobu, bądź opakowania, lub też zmiany źródła pochodzenia, tak by artyku-
ły te były bardziej zrównoważone. Rozwijając ofertę produktów certyfikowanych, 
promujemy świadomość zrównoważonego rozwoju wśród klientów i umożliwiamy 
dokonywanie świadomych wyborów.

Zużycie materiałów 
i gospodarka w obiegu 
zamkniętym

Zapobieganie powstawaniu odpadów, wprowadzanie opakowań wielo-
krotnego użytku, recykling i wykorzystywanie materiałów pochodzących z odzysku, 
a także działania z zakresu ekoprojektowania opakowań sprzyjają gospodarce 
o obiegu zamkniętym. Naszym celem jest ciągłe monitorowanie pochodzenia 
i metod produkcji wykorzystywanych materiałów, wprowadzanie rozwiązań zgod-
nych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz edukacja mająca na celu 
podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej pracowników i klientów.

Ilość materiałów, z których wykonane są 
opakowania produktów marki własnej [t]

2018 2019

Plastik 103 990 108 036

Papier oraz karton 133 274 138 458

Kartonowe opakowania napojów 12 007 12 475

Szkło 107 171 111 340

Aluminium 5 275 5 480

Stal 12 721 13 216

Pozostałe 7 510 7 802

Opakowania produktów marki własnej11

PEFC

Rainforest Alliance

UTZ

FSC®

Rolnictwo  
ekologiczne UE

MSC

Najczęściej korzystamy z certyfikatów:

GRI 103-2

11 Pomimo wzrostu ilości materiałów z których wykonane są opakowania produktów marki własnej, wskaźnik 
efektywności w przeliczeniu na 1000 zł sprzedaży uległ obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego. 

GRI 301-1
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Zużycie surowców, odpady i gospodarka nimi to wciąż obszary stanowiące 
ogromne wyzwanie. Traktujemy je poważnie i od wielu lat we wszystkich na-
szych placówkach w całej Polsce prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów 
– do recyklingu i odzysku trafia 90% wytworzonych przez Biedronki odpadów 
– m.in. folia, makulatura, odpady bio. W 2019 r. w sklepach i centrach dystrybu-
cyjnych odzyskano i przekazano do recyklingu ponad 250 tys. ton makulatury, 
ponad 7,4 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych i ponad 2 tony opakowań 
z drewna. Ponadto udostępniamy naszą sieć do prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów naszych klientów: 99% naszych placówek wyposażonych jest w pojem-
niki na drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i zużyte baterie. Tylko 
w 2019 r. nasi klienci umieścili w nich ponad 146 ton zużytych baterii (o 5,5% 
więcej niż w 2018 r.) i ponad 136 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, wliczając świetlówki (o 48,5% więcej niż w 2018 r.).

Ilość zużytych materiałów [t] 2018 2019

Papier biurowy 453 421

Materiały promocyjne 19 608 19 102

Lekkie torby z tworzywa sztucznego 
(o grubości materiału poniżej 

50 mikrometrów)
201 0

Torby z tworzywa sztucznego 
(o grubości powyżej 50 mikrometrów)

7 513 6 902

Torby papierowe 0 99

Pozostałe produkty

Pomimo wzrostu ilości wykorzystanych materiałów, związanego z rozwo-
jem sieci naszych sklepów, odnotowujemy spadek ich zużycia na jednostkę sprzeda-
ży m.in. dzięki ekologicznemu podejściu do opakowań jednostkowych produktów. 
Zmianę tę szczególnie widać na przykładzie butelek wody Polaris, w przypadku 
których zmniejszyliśmy gramaturę wykorzystywanego plastiku w butelkach 1,5 l, dzię-
ki czemu finalnie oszczędność tego materiału w 2019 r. wyniosła ok. 440 ton. Dbamy 
o to, aby opakowania były jak najbardziej przyjazne środowisku. Owoce i warzywa 
w marce goBio, takie jak cytryny, kiwi, awokado, papryka czy pomidory, pakowane 
są w folie kompostowalne z celulozy. Opakowania te posiadają certyfikat komposto-
walności TÜV i nadają się do kompostowania przydomowego.

Kartony dla soku jabłkowego Vital Fresh, wypuszczonego do sprzedaży 
w jednorazowej akcji 2019 r., to opakowanie w ponad 80% składające 
się z materiałów odnawialnych - wyprodukowane z papieru (celulozy) 
wytworzonej z drewna z certyfikatem FSC®. 
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W 2019 r. wprowadziliśmy do sprzedaży płyn  
do mycia naczyń marki Kraft w nowej butelce, która  
w 100% może zostać poddana recyklingowi. 
Wykonana została w 89% z plastiku pochodzącego 
z recyklingu, a 11% stanowi plastik odzyskany  
z rzek. Produkt był wprowadzony do sprzedaży 
w sklepach należących do Grupy Jerónimo  
Martins w Polsce i Portugalii.

11,1 tony
Dzięki folii rozpuszczalnej 
w kapsułkach do zmywarki 
marki Kraft ograniczyliśmy 
wykorzystywanie plastiku 
o 11,1 tony.*

Taką ilością tworzyw można 
wypełnić powierzchnię den 
119 basenów.**

t 
Jak pakujemy produkty w Biedronce zgodnie z zasadami  
ekoprojektowania, biorąc pod uwagę cały cykl ich życia:

• Opakowania z jednorodnych materiałów, które nadają 
się do recyklingu (PP, PE itp.) – w 2018 r. wprowadziliśmy do 
sprzedaży herbatę z naparu marki goBio, której etykieta została 
wykonana z takiego samego materiału co butelka, czyli z tworzywa 
sztucznego PET. Dzięki temu zużyte opakowanie może w całości 
trafić do recyklingu – w 2019 r. było to 6400 kg plastiku (blisko 
50% więcej niż w 2018 r.).

• Odchudzanie opakowań – kubeczek jogurtu naturalnego goBio, 
jest lżejszy dzięki zastosowaniu papierowej, łatwo zdejmowalnej 
etykiety, co pozwala zaoszczędzić ponad 9 ton plastiku rocznie.

• Zamiana plastiku na papier wszędzie tam, gdzie 
to możliwe – usuwamy plastikowe wytłoczki z jabłek i gruszek 
i zastępujemy je papierowymi, dzięki czemu w 2019 r. ograniczyli-
śmy zużycie plastiku o ponad 29 ton (blisko 50% mniej plastiku niż 
w 2018 r.). Plastikowe patyczki do uszu w marce Dada i Carea zastą-
piliśmy papierowymi, jednocześnie część opakowań tych produktów 
została zmieniona na papier – dzięki tym działaniom wyeliminowaliśmy 
ponad 130 ton plastiku tylko w 2019 r.;

• Wykorzystanie materiałów z odzysku do produkcji opa-
kowań – butelki na świeżo wyciskany sok wykonane są w 80% 
z materiału z recyklingu, tzw. rPET. Także nasze torby termoizolacyjne 
oraz torby typu T-shirt wykonane są w 80% z surowców wtórnych, 
mogą być wielokrotnie używane i mogą też podlegać w 100% 
recyklingowi.

* Dotyczy sprzedaży produktów 
w okresie sierpień 2017 – sierpień 
2018. Badanie objęło produkty Kraft 
All in One i Kraft Classic.

** Powierzchnia dna jednego basenu 
to 1250 m2.

Z kosmetyków i środków czystości Be Beauty, Dentix i Cler Biedron-
ka wyeliminowaliśmy plastikowe mikrogranulki. Plastikowe drobinki 
zostały zastąpione drobinkami naturalnymi. Dzięki zmianom receptury 
wybranych produktów udało się wyeliminować 1,5 tony mikroplastiku.
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Ilość odzyskanych  
materiałów [t]

2018 2019

Ilość odzyskanych materiałów opakowaniowych 
(dotyczy opakowań poddanych recyklingowi)

249 508 262 623

Ilość wprowadzonych do obrotu materiałów 
opakowaniowych (dotyczy marek własnych)

381 948 396 807

Procent odzyskanych materiałów z wprowadzonych 
do obrotu produktów i ich opakowań

65,3% 66,2%

Odzyskane materiały ze sprzedanych produktów  
i ich opakowań
GRI 301-3

Waga odpadów [t]

2018 2019

Recykling, kompostowanie 328 458 349 621

Składowanie na składowiskach odpadów  
i spalanie bez odzyskiwania energii

30 770 38 583

Suma 359 228 388 204

Odsetek odpadów wytwarzanych przez 
organizację, które poddawane 

 są procesom odzysku
91,4% 90,1%

Całkowita waga odpadów według metody  
unieszkodliwiania
GRI 306-2

Zużycie wody w naszej sieci jest niewielkie, 
np. w porównaniu z firmami produkcyjnymi. Łączna objętość 
wody pobranej z sieci miejskiej w 2019 r. wynosiła 849 323 m3 
– 2% więcej niż w 2018 r. (831 912 m3); w tym samym czasie 
otworzyliśmy 102 nowe sklepy.

GRI 303-1
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Podnoszenie poziomu 
świadomości ekologicznej 
pracowników i klientów
Zdajemy sobie sprawę, że nasza odpowiedzialność za środowisko nie kończy się 
na sprzedaży danego produktu, dlatego od lat prowadzimy działania edukacyjne 
w celu podniesienia stopnia świadomości środowiskowej naszych pracowników 
i klientów. Wiemy, że ze względu na skalę naszej działalności mają one przełoże-
nie na postawy i postępowanie wielu osób.

Regularnie publikujemy artykuły i newslettery dotyczące środowiska naturalnego 
w naszej gazetce pracowniczej „Razem w JM” oraz w intranecie. Staramy się trafiać 
z przekazem do wszystkich pracowników i wykorzystujemy do tego celu również inne 
kanały komunikacji, np. w centrach dystrybucyjnych wyświetlamy filmy edukacyjne 
w miejscach wspólnych (np. kuchniach). Prowadzimy także sesje szkoleniowe dla 
pracowników dotyczące najlepszych praktyk środowiskowych. 

Wierzymy, że każdy z nas może zadbać o środowisko naturalne, segregując odpady, 
ograniczając zużycie wody i prądu, a także korzystając z wielorazowych toreb. Dlate-
go w ramach magazynu „Kropka TV” kierowanego do naszych klientów publikujemy 
co miesiąc „Zieloną stronę Biedronki” poświęconą tematyce ekologicznej.

W 2019 r. wdrożyliśmy w Biurze Głównym projekt Let’s Go Green. 
W pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się wyeliminować plastik 
z naszych kuchni – jednorazowe plastikowe kubki i sztućce zastąpiliśmy 
kubkami ceramicznymi, szklankami i sztućcami wielokrotnego użytku. Ko-
lejnym elementem akcji są naklejki umieszczone w windach, toaletach, przy 
włącznikach świateł i drukarkach zachęcające nas do wyrobienia w sobie 
eko nawyków. 

Dział Administracji już od kilku lat podejmuje różne przedsięwzięcia na 
rzecz ochrony środowiska. W 2014 r. Biuro Główne uzyskało certyfikat 
Zielone Biuro. Jest to wyróżnienie przyznawane firmom, instytucjom, 
organizacjom pozarządowym i samorządom, które chcą się stale dosko-
nalić lub podejmować nowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. 
W ramach Zielonego Biura zrealizowaliśmy m.in. inicjatywy z zakresu 
zwiększenia świadomości ekologicznej poprzez szkolenia, wprowadzenie 
energooszczędnych źródeł światła, 100% wykorzystania zbiornika na 
deszczówkę. To wszystko pozwoliło poprawić efektywność środowiskową 
biura, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w zmniejszonym zużyciu energii. 
Kontynuacją tych działań jest projekt Let’s Go Green.
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Czyste Tatry
Akcja „Czyste Tatry” odbywa się cyklicznie co rok. W ramach projektu 
tysiące wolontariuszy wyrusza na tatrzańskie szlaki zebrać z nich śmieci. 
W lipcu 2019 r. ósmą edycję projektu Stowarzyszenia Czysta Polska 
wspierała sieć Biedronka, która na wspólne sprzątanie zaprosiła swoich 
pracowników oraz przekazała 7 tys. owocowych musów, które wraz 
z pakietem startowym dostał każdy z wolontariuszy. W ramach akcji 
ponad 6 tys. ochotników zebrało w polskich górach 586 kg śmieci, prze-
mierzając górskimi szlakami 275 km.
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chęcamy wszystkich pracowników do oszczędzania prądu. 
Przypominamy m.in. o:

• ustawieniu automatycznego timera w sklepach tak, aby światło 
wyłączało się po wyjściu pracowników i pozostawało wyłączone, 
gdy sklep jest zamknięty; 

• wyłączaniu w ciągu dnia oświetlenia na parkingu dla klientów;

• wyłączaniu światła po wyjściu z pomieszczeń magazynowych 
i socjalnych. 

W ten sam sposób apelujemy o oszczędzanie wody. Prosimy o zwracanie 
uwagi na kapiące krany i cieknącą wodę w toaletach i zachęcamy na-
szych pracowników do każdorazowego zgłaszania takich przypadków.
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Efekty naszych działań poddajemy pod ocenę międzynarodowych instytucji 
monitorujących. Według Carbon Disclosure Project (międzynarodowej organizacji 
pozarządowej, która działa w celu promowania gospodarki niskoemisyjnej), Gru-
pa Jerónimo Martins jest jedyną siecią detaliczną, która w 2019 r. zdobyła niemal 
najwyższą ocenę A w ramach wszystkich obszarów, które mogą się przyczyniać 
do wycinki lasów i utraty różnorodności biologicznej (olej palmowy, soja, wołowi-
na oraz drewno).

Ocena Carbon Disclosure Project 2019

Ogólna ocena: 
klimat

Wołowina

Soja

A–

A–

A–

Olej palmowy

DrewnoA–

A–

To, w jaki sposób chronimy środowisko, 
zostało docenione przez Narodową Radę 
Ekologiczną, która przyznała Biedronce 
tytuł EKOJANOSIK 2018 
w pierwszej edycji Krajowej  
Nagrody Ekologicznej.

Jest to wyróżnienie dla firm za prowadzenie 
działań, które mają znaczący wpływ na poprawę stanu środowiska 
naturalnego oraz podniesienie stopnia świadomości ekologicznej Pola-
ków. Narodową Radę Ekologiczną tworzą przedstawiciele parlamentu 
RP, Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Na-
rodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, uczelni akademickich oraz organizacji branżowych.
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Trzy pytania do...

Czym kieruje się Biedronka, myśląc o ochronie środowiska  
– względami ekonomicznymi?
Celem podejmowanych działań jest zarówno optymalizacja kosztów, jak i zmniej-
szenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Staramy się do tego 
podchodzić mądrze. Biedronka to nie jeden sklep, w którym można sprawdzić, 
czy coś działa, a jeśli nie, to najwyżej zmienić na inne rozwiązanie. U nas decyzja 
o systemowej zmianie w kilku tysiącach placówek oznacza wielomilionowe 
inwestycje oraz wymaga czasu niezbędnego do wdrożenia w ramach całej sieci. 
Nie możemy więc sobie pozwolić na pomysły niesprawdzone, ryzykowne czy nie-
pewne. Przykładowo, technologia LED – znacznie bardziej ekologiczna – jeszcze 
kilka lat temu nie sprawdzała się w sklepach wielkopowierzchniowych. Emitowane 
światło generowało cienie, które znacznie zmniejszały komfort zakupów. Teraz, 
gdy wprowadzono nową generację LED, spełniającą wszystkie wymagania, tego 
rodzaju oświetlenie stało się standardem w nowych oraz remontowanych sklepach 
Biedronka.

Wiele inwestycji prośrodowiskowych generuje oszczędności. Ale dla ochrony 
środowiska podjęliśmy i podejmować będziemy również wiele decyzji, które nie 
przynoszą bezpośrednich zysków czy oszczędności. Przykładem może być rezy-
gnacja z freonu albo stosowanie tylko certyfikowanego oleju palmowego.

Ogromny wpływ na środowisko ma jednak Biedronkowa logistyka…
Zgadza się, dlatego ilość (aż 16 w całej Polsce) oraz lokalizacja naszych centrów 
dystrybucyjnych jest zaprojektowana tak, żeby zoptymalizować trasę, którą muszą 
pokonać ciężarówki z centrum do sklepu. Dodatkowo, ponieważ duża część 
naszych produktów wymaga zachowania łańcucha chłodniczego, modernizujemy 
naczepy tak, aby udało się utrzymać w nich odpowiednią temperaturę, a jedno-
cześnie ograniczyć zużycie paliw. Nie wysyłamy jednego samochodu z towarem, 
a drugiego po odbiór palet – zorganizowaliśmy wszystko w ten sposób, żeby 
liczba przebytych kilometrów była możliwie najmniejsza, a samochody nie jechały 
„na pusto”.

Jak będą wyglądały sklepy Biedronki w przyszłości?
Przed nami ogromne wyzwanie cywilizacyjne związane z postępującymi zmia-
nami klimatu, które będą miały bezpośredni wpływ na naszych klientów, czyli też 
na nasz biznes. Pojawiające się latem miejskie wyspy ciepła będą najbardziej 
uciążliwe dla najsłabszych – seniorów, dzieci czy kobiet w ciąży. Może rozwiąza-
niem okażą się „strefy oddechu” czy też „ławeczki wytchnienia”? O tych i innych 
pomysłach rozmawialiśmy podczas sesji dialogowej z naszymi interesariuszami. 
Ponadto śledzimy trendy, słuchamy klientów, nasi pracownicy to również skarbnica 
pomysłów. Nad wieloma innowacjami już intensywnie pracujemy. Panele fotowol-
taiczne na dachach sklepów Biedronki czy pojazdy elektryczne w ramach sieci 
dostaw z centrów logistycznych do sklepów to tylko kilka z nich.

Sylwia Krzyżycka,  
Dyrektor Działu Ochrony Środowiska  
Jerónimo Martins Polska S.A.
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