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Głos dostawcy

Zrównoważony łańcuch dostaw – to złożony i rygorystycz-
ny proces, w którym współuczestniczymy od ponad 25 lat. 
Inwestowanie w przyjazne środowisku źródła energii, 
zmniejszanie śladu węglowego, wybór dostawców 
i partnerów biznesowych w oparciu o ściśle określone 
kryteria, zgodne z wysokimi standardami etycznymi czy 
optymalizacja produkcji i logistyki – to naturalne kierunki 
rozwoju każdej organizacji, która odpowiedzialnie myśli 
o przyszłości, nie tylko swojej, ale także konsumentek 
i konsumentów (również tych, którzy jeszcze się nie urodzili). 
Wspólnie z siecią Biedronka działamy dla przyszłości, 
jednocześnie podejmując aktywności tu i teraz, bo to, co do 
niedawna było trendem, dziś jest wymogiem, którego speł-
nienia oczekują i powinni oczekiwać od nas najważniejsi 
uczestnicy zrównoważonego łańcucha dostaw  
– nasi konsumenci.

Bogusław Kowalski, 
Grupa Kapitałowa 
Graal

Zrównoważony  
łańcuch dostaw
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Kluczowe działania 
w 2020 roku

produktów spożywczych od polskich dostawców

warzyw i owoców uprawianych w Polsce 
pozyskiwanych bezpośrednio u producentów

ryb oraz przetworów rybnych oraz 93% mięsa 
oraz przetworów mięsnych sprzedawanego 
w Biedronce od polskich dostawców

produktów marki własnej w ofercie  
z certyfikatami zrównoważonego rozwoju

nowych produktów z certyfikatami  
zrównoważonego rozwoju

certyfikowanego (certyfikatem RSPO) oleju 
palmowego w produktach spożywczych 
marki własnej i produktach świeżych

92%

70%

99,9%

ponad 250

75

100%
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Zobowiązania zrównoważonego rozwoju 
Biedronki na lata 2021–2023:
1. Zagwarantowanie, aby co najmniej 90% 
produktów spożywczych zakupionych 
przez Biedronkę pochodziło od lokalnych 
dostawców.

3. Przeprowadzenie audytów środowisko-
wych u co najmniej 20% dostawców marki 
własnej i produktów świeżych o wartości za-
kupów przekraczającej 1,1 mln EUR rocznie 
w latach  2021–2023.

5. Kontrybuowanie w realizacji zobowiązań 
Forest Positive Coalition of Action działającej 
w ramach Consumer Goods Forum w zakre-
sie produktów marki własnej i produktów 
świeżych, a także realizacja następujących 
celów dla każdego z rozpatrywanych towa-
rów:

•Olej palmowy: kontynuacja działań mają-
cych na celu zapewnienie 100% oleju pal-
mowego z certyfikatem RSPO oraz stop-
niowe włączanie produktów pochodnych.

•Soja: ograniczenie wykorzystania soi 
o nieznanym źródle pochodzenia do 
20% (co oznacza redukcję o 50%) oraz 
soi z krajów zagrożonych wylesieniem do 
20% lub zapewnienie, że posiada ona 
certyfikat RTRS lub ProTerra.

•Papier i drewno: stosowanie certyfikowa-
nych włókien pierwotnych (FSC, PEFC lub 
SFI) w przypadku:
– Co najmniej 85% włókien pierwotnych 

stosowanych w produktach
– 71% włókien pierwotnych stosowanych 

w opakowaniach.

•Wołowina: ograniczenie wykorzystania 
wołowiny nieznanego pochodzenia do 
poziomu poniżej 8% (co oznacza reduk-
cję o 50%), a jeśli wołowina pochodzi 
z Brazylii, podjęcie współpracy z dostaw-
cami w celu upewnienia się, że stosują oni 
politykę przeciwdziałania wylesianiu.

2. Zwiększenie sprzedaży produktów oraz 
opakowań marki własnej i/lub produktów 
świeżych z certyfikatami zrównoważonego 
rozwoju do 7% całkowitej sprzedaży w tych 
kategoriach produktów do 2023 roku.

4. Zapewnienie corocznego wdrożenia 
Podręcznika Zrównoważonego Rolnictwa 
w nowych gospodarstwach rolnych w Pol-
sce, gwarantującego uzyskanie minimalne-
go średniego wskaźnika zrównoważonego 
rozwoju na poziomie 3,7 punktu (w skali od 
1 do 5, gdzie 5 jest oceną maksymalną) dla 
gospodarstw, które były oceniane co naj-
mniej dwa razy.

103-2
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W Biedronce kierujemy się zasadami strategii „Od pola do stołu”, która jest elementem Europej-
skiego Zielonego Ładu. Uważamy, że uwzględnia ona w kompleksowy sposób wyzwania zwią-
zane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i podkreśla znaczenie związków między 
zdrowiem ludzi i zdrowiem planety. Mamy nadzieję, że strategia ta pozwoli promować w Polsce 
bardziej zrównoważone praktyki rolne, pozwalające na zniwelowanie negatywnego wpływu 
rolnictwa na klimat i zachowanie bioróżnorodności, a także zagwarantuje przestrzeganie praw 
człowieka i praw pracowniczych w łańcuchach dostaw.

Współpracujemy z ponad tysiącem polskich dostawców. Wybór partnerów biznesowych w Bie-
dronce wymaga zebrania wielu informacji o potencjalnym dostawcy i precyzyjnego ustalenia 
warunków współpracy. Każdy dostawca musi spełnić rygorystyczne kryteria dotyczące jakości  
i bezpieczeństwa danego produktu, dbałości o środowisko i prawa pracownicze podczas  
produkcji oraz jego ceny. Nasi eksperci analizują również wiarygodność dostawcy, jego sytuację 
finansową oraz możliwość zapewnienia ciągłości działania. Dodatkowo rozwijamy audyt środo-
wiskowy i społeczny naszych obecnych dostawców w celu egzekwowania Polityki Zrównoważo-
nego Pozyskiwania Zasobów Grupy oraz Kodeksu Postępowania dla Dostawców. 

102-12, 103-2, 408-1, 409-1 Budujemy relacje handlowe oparte na sprawiedliwości i lojalności. Szanuje-
my zasady uczciwej konkurencji – dzięki nim możemy doskonalić naszą ofertę. Nie akceptujemy 
działań, które ograniczają sprawiedliwy handel, prowadzą do nieuczciwych praktyk bądź do 
nadużywania siły przetargowej. Wszystkie zasady i wartości etyczne definiujące relacje z naszy-
mi partnerami handlowymi zawarte są w Kodeksie postępowania Grupy Jerónimo  Martins, 

w Kodeksie postępowania dostawców Grupy Jerónimo Martins oraz w Polityce zrów-
noważonego pozyskiwania zasobów. Dokumenty te obowiązują wszystkich dostawców.  
Zobowiązujemy się również do wyeliminowania pracy przymusowej w naszych łańcuchach do-
staw (zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy) oraz do oferowania godnych 
warunków pracy, wspierając zasady priorytetowe opracowane przez Consumer Goods Forum: 
każdy pracownik powinien mieć swobodę przemieszczania się, żaden pracownik nie powinien 
płacić za pracę i/lub być zadłużony z powodu otrzymania pracy lub zmuszany do pracy.

102-11, 304-2, 308-1 Kodeks postępowania dostawców Grupy Jerónimo Martins zobowiązuje ich 
między innymi do prowadzenia działalności w sposób świadomy i przyjazny dla środowiska, by ich 
działania i produkty miały możliwie najmniejszy negatywny wpływ na środowisko, a także do racjo-
nalnego wykorzystania zasobów naturalnych i biologicznych oraz do ochrony siedlisk i gatunków 
na obszarach geograficznych, na których działają lub na które mają wpływ. Dodatkowo określa 
nasze oczekiwania dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów, które od nich pozyskujemy, 
a także m.in. kwestie praw człowieka i pracy.

Rozwój dostawców

Nasz sukces jest również sukcesem naszych dostawców. 
Od 25 lat współpracujemy z polskimi firmami – to one 
dostarczają do naszych sklepów 92% żywności kupowanej 
codziennie przez ponad 4 miliony klientów. Dzięki wielolet-
niej partnerskiej współpracy z Biedronką wiele krajowych 
przedsiębiorstw zmieniło się z małych firm w duże i prężnie 
działające organizacje tworzące nowe miejsca pracy, 
rozbudowujące linie produkcyjne i wdrażające  
innowacyjne produkty. 

Maciej Łukowski, 
Dyrektor Działu Zakupów, 
Członek Zarządu

Nasza Polityka zrównoważonego pozyskiwania zasobów narzuca 
rygorystyczne podejście do ochrony zdrowia naszych konsumentów, 
bezpieczeństwa produktów oraz ochrony środowiska i praw człowieka.
Dlatego np. nie podejmujemy współpracy z dostawcami wywierającymi 
istotny negatywny wpływ w tych obszarach.
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419-1 Pod koniec 2020 roku została na nas też nałożona kara przez UOKiK za rzekome wykorzysty-
wanie przewagi kontraktowej i narzucanie dostawcom rabatów. Decyzję tę uważamy za stronni-
czą, pozbawioną podstaw prawnych i faktycznych, a tym samym niesprawiedliwą i niezasłużoną. 
Uważamy, że Urząd podjął tę decyzję nie przestrzegając należytych procedur prawnych, nawet 
nie wysłuchując dostawców. Wbrew stanowisku UOKiK, negocjacje przede wszystkim mają na 
celu przyniesienie korzyści polskim konsumentom, pozwalając sieci Biedronka zaoferować wspól-
nie z jej partnerami najwyższą jakość w najniższych cenach. Spółka złożyła odwołanie do sądu 
i będzie dochodzić swoich racji w sporach z Urzędem przed niezawisłym sądem. 

 zapewnienia wysokiej jakości i bezpie-
czeństwa żywności,

 pozyskiwania towarów zapewniających 
zdrową i zbilansowaną dietę,

 stosowania zasad zrównoważonego 
rozwoju.

 stosowania sprawiedliwych cen i zasad 
wynagradzania pracowników,

 zapewnienia dobrobytu społecznego,

Wybrane zasady Kodeksu postępowania dostawców:

Z pełną polityką można zapoznać się na stronie: www.csr.biedronka.pl.

 poszanowanie 
środowiska 
naturalnego

 wynagrodzenie zgodne 
z lokalnymi 

uwarunkowaniami

 wolność 
zrzeszania się 
pracowników

zakaz pracy dzieci i pracy 
przymusowej

 racjonalne 
wykorzystanie 

zasobów

jakość i bezpieczeństwo 
produktów

 przestrzeganie 
prawa

 bezpieczeństwo 
pracowników

Zgodnie z zapisami Polityki zrównoważonego pozyskiwania zasobów od 
naszych dostawców oczekujemy: 

102-11, 304-2 W relacjach z dostawcami oprócz Kodeksu postępowania dostawców, obowiązuje 
nas Polityka zrównoważonego pozyskiwania zasobów. Zgodnie z jej zapisami chcemy stop-
niowo ograniczać potencjalny negatywny wpływ produkcji produktów naszych marek własnych 
na środowisko, ludzi i społeczności.

Nigdy nie tolerowaliśmy i nie zamierzamy tolerować jakichkolwiek przejawów dyskryminacji, ko-
rupcji, pracy przymusowej czy pracy młodocianych. Od naszych dostawców wymagamy również, 
by zapewnili swoim pracownikom wolność zrzeszania się i gwarantowali im prawo do układów 
zbiorowych. Liczba godzin pracy pracowników zatrudnianych przez naszych dostawców nie 
powinna przekraczać 60 tygodniowo, a nadgodziny powinny być rozliczane według obowią-
zującego prawa.

https://csr.biedronka.pl/106401-polityka-zrownowazonego-pozyskiwania-zasobow
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Łańcuch dostaw 
Biedronki 
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Audyty środowiskowe Szkolenia dla dostawców
102-11 Od 2019 roku realizujemy audyty środowiskowe naszych dostawców produktów świe-
żych i marki własnej, jak również dostawców usług. Obejmują one każdorazowo ocenę około 
100 zmiennych w dziewięciu obszarach związanych z produkcją. Są to:

•woda,
•energia,
•odpady,
•ścieki,
•emisje do atmosfery,

•hałas,
•substancje niebezpieczne,
•ryzyka środowiskowe,
•systemy zarządzania środowiskowego.

Aby zachęcić do ciągłego doskonalenia produktów i procesów, organizujemy kampanie uświa-
damiające, a także szkolenia dla naszych partnerów biznesowych w obszarze jakości i bez-
pieczeństwa żywności. W 2020 roku wzmacnialiśmy nasze relacje z dostawcami, szczególnie 
w obszarach, w których można poprawić jakość współpracy, wydajność procesów i rozwój in-
nowacyjnych produktów.

103-3 Jak pokazują badania, naszą ambicję, by być godnym zaufania partnerem handlowym, udaje 
nam się realizować skutecznie. W 2020 roku przeprowadzone zostało badanie rynkowe wśród 
producentów dotyczące jakości współpracy z polskimi sieciami handlowymi, w którym uczestni-
czyło ponad 450 firm. Nasza sieć zajęła 5. miejsce wśród 22 detalistów objętych badaniem, 
a w kategorii „dyskonty” byliśmy najlepsi. Szczególnie wysoko oceniano nasze strategiczne 
podejście do biznesu (miejsce 2/22), kwalifikacje pracowników (2/22) oraz efektywne podejście 
do zarządzania portfelem (3/22). Wśród naszych największych zalet wymieniano także pracę 
nad efektywnością logistyczną (1/22) oraz jakość kampanii marketingowych (2/22)11.

103-2 Współpracujemy z dużymi koncernami, co jednak nie wyklucza możliwości współpracy 
z mniejszymi zakładami produkcyjnymi. Chcemy, aby na koniec 2021 roku 90% sprzedawanych 
przez nas warzyw i owoców, które są uprawiane w Polsce, pochodziło od producentów krajowych.

Jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, przedstawiamy przedsiębiorcy plan działań naprawczych, 
który musi wdrożyć w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy. Zastrzegamy sobie prawo do zawie-
szenia współpracy, jeżeli dostawca nie wprowadzi uzgodnionych zmian.

O tym, jak kontrolujemy jakość i bezpieczeństwo żywności dostawców produktów świeżych oraz marki 
własnej, piszemy w rozdziale Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

308-1 W 2020 roku przeprowadziliśmy 25 audytów środowiskowych 
dla dostawców produktów świeżych i marki własnej oraz 20 dla do-
stawców usług. Kwestie społeczne oraz środowiskowe uwzględniane są 
również podczas audytów jakości i bezpieczeństwa żywności.

204-1 W 2020 roku 92% produktów spożywczych marki własnej do-
stępnych w ofercie sieci Biedronka pochodziło od polskich dostawców.

Rozwój polskich dostawców

11 Badanie przeprowadzone przez firmę Advantage Group w okresie maj-wrzesień 2020 roku.

czytaj na str. 31 »
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W przypadku wielu produktów świeżych preferujemy lokalny, maksymalnie skrócony łańcuch 
dostaw – dzięki regionalnym dostawom trafiają one do sklepów szybciej. Rolnicy mogą dostar-
czać produkty do najbliższego centrum dystrybucyjnego Biedronki. Dzięki krótszej drodze z pola 
na półkę sklepową procesy realizacji dostaw są też bardziej zrównoważone. By je usprawnić, 
wprowadziliśmy nowe stanowiska – regionalnych kupców. Ich zadaniem jest nawiązywanie 
współpracy z mniejszymi producentami warzyw i owoców. Opracowaliśmy też proces uprosz-
czonych audytów, które są niezbędne do rozpoczęcia współpracy, by ułatwić nawiązanie relacji 
z małymi producentami. Regionalni kupcy będą nie tylko partnerami biznesowymi, ale – znając 
lokalne uwarunkowania, smaki i sposoby uprawy – będą wspierać rozwój produkcji i poprawę 
jakości. Aby ułatwić nowym dostawcom nawiązanie kontaktu, przygotowaliśmy specjalny formu-
larz zgłoszeniowy dla rolników. Zgłoszenia trafiają bezpośrednio do kupców odpowiedzialnych 
za daną kategorię towaru.

Kupuj, co polskie

O tym, jak bardzo wspieramy polskie firmy, wszyscy mogli przekonać się dzięki prowadzonej od 
końca sierpnia 2020 roku akcji „Kupuj, co polskie”. Oznaczając polskie produkty na parago-
nach pokazaliśmy skalę naszego wsparcia dla krajowej gospodarki, w wielu przypadkach małych 
i średnich przedsiębiorstw.

W 2020 roku w ramach akcji „Kupuj, co polskie” klienci Biedronki kupili 
polskie produkty warte 9,6 mld zł. 

DOBRA PRAKTYKA

Regionalni kupcy
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W ramach promocji kampanii „Kupuj, co polskie” wydaliśmy katalog „Razem możemy 
więcej”, w którym opisaliśmy naszą współpracę z polskimi producentami żywności. W tele-
wizji i Internecie pojawiły się także reklamy, w których wystąpili szefowie kilku firm dostarcza-
jących artykuły żywnościowe do Biedronki. Z katalogiem można się zapoznać na stronie 
www.biedronka.pl/pl/kupujcopolskie.

Dobrym przykładem współpracy z lokalnymi producentami jest nasza akcja promowania spożycia 
rodzimych odmian ziemniaka, prowadzona we współpracy z gospodarstwami rolnymi i stowa-
rzyszeniami producentów ziemniaków. Do końca roku w sklepach naszej sieci sprzedano 410 ton 
polskich odmian ziemniaków. Od 2014 roku pracujemy też nad decentralizacją sieci dystrybucji 
truskawek. Opracowaliśmy mechanizmy bezpośredniej dostawy do centrów dystrybucji i skle-
pów, skracając w ten sposób czas między zbiorami truskawek a wprowadzeniem ich do obrotu. 
W 2020 roku w naszych sklepach sprzedano około 1200 ton polskich truskawek. 

Oprócz lokalnych producentów wspieramy też lokalnych wydawców. W ubiegłym roku urucho-
miliśmy pilotażową sprzedaż tygodników lokalnych w wybranych sklepach. W ramach pilotażu 
blisko 120 sklepów sieci Biedronka w 67 miejscowościach w Polsce sprzedawało jeden z czterech 
tygodników lokalnych. Tytuły zostały wybrane do testu po konsultacji ze Stowarzyszeniem Gazet 
Lokalnych, które zrzesza największe lokalne wydawnictwa prasowe w Polsce.

204-1 W 2020 roku ponad 70 procent warzyw i owoców uprawianych 
w Polsce, które sprzedała nasza sieć, pochodziło bezpośrednio od  
producentów, a nie od pośredników. 

https://www.biedronka.pl/pl/kupujcopolskie
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DOBRA PRAKTYKA

Kampania „Zjedzaj Polskę”

Cenimy to, co lokalne. Nasze sklepy zaopatrujemy w wędliny, sery, owoce i warzywa kupowane 
od lokalnych, polskich producentów. Mamy więc świadomość, że polska kuchnia jest różnorodna 
i interesująca. Wielkopolski gzik, lubelski forszmak czy kaczka po krakowsku to tylko kilka przykła-
dów regionalnych smakołyków z kulinarnej mapy Polski. W lutym 2020 roku w kampanii „Zjedzaj 
Polskę” promowaliśmy kuchnię regionalną. Klienci w całym kraju mogli poznać przysmaki kuchni 
kaszubskiej, galicyjskiej, mazowieckiej, wielkopolskiej, mazurskiej czy kresowej.

DOBRA PRAKTYKA

Kampania „Prosto z polskich pól”

Wspieramy polskich dostawców również poprzez naszą komunikację marketingową. 
W 2020 roku w folderach reklamowych i w kanałach społecznościowych prowadziliśmy kam-
panię „Prosto z polskich pól”, w której podkreślaliśmy jakość i lokalność warzyw oraz owoców 
dostępnych dla klientów. Kampania odbyła się w 2020 roku 30 razy, promowaliśmy w jej ramach 
m.in. takie produkty jak jabłka, śliwki, truskawki czy ziemniaki.



57Zrównoważony  łańcuch dostaw

DOBRA PRAKTYKA COVID-19

W 2020 roku zaprosiliśmy do współpracy niewielkie przedsiębiorstwa produkcyjne z całej Polski, 
które potrzebowały szczególnego wsparcia w czasie pandemii. Były to firmy niebędące wcześniej 
dostawcami Biedronki, wiele z nich dotychczas obsługiwało zamrożony w czasie pandemii rynek 
hotelowy i restauracyjny (tzw. HoReCa). Kampania „Czas na wspieranie małych producentów” 
wystartowała w połowie kwietnia 2020 roku – dzięki niej do końca 2020 roku na półki naszych 
sklepów trafiło ponad 200 produktów od 140 lokalnych dostawców. Wielu z nich nie jest na tyle 
dużych, aby zaopatrywać ogólnopolską sieć, dlatego musieliśmy dostosować niektóre procedury, 
aby umożliwić partnerską współpracę na poziomie 1 centrum dystrybucyjnego. Najpopularniej-
sze z tych produktów były następnie sprzedawane w naszych sklepach w ramach akcji „Czas na 
Polskie Marki“, podczas której oferowaliśmy aż 45 pozycji asortymentowych pochodzących od 
regionalnych dostawców. Sześć produktów zgłoszonych w ramach akcji trafiło do stałej oferty 
w swoich regionach – między innymi śmietana Zarębski, serek twarogowy Bruser czy mus owo-
cowy Owolovo.

Współpraca z niewielkimi 
przedsiębiorstwami produkcyjnymi

Jesteśmy małą, rodzinną firmą, prowadzącą współpracę 
z polskimi rolnikami. Dzięki akcji „Czas na wspieranie ma-
łych producentów” kilka naszych produktów trafiło do sprze-
daży w Biedronce. W maju 2020 roku nasza firma została 
regularnym dostawcą sieci. Teraz dostarczamy śmietanę do 
centrum dystrybucyjnego w Sieradzu, skąd trafia do ponad 
200 sklepów.

Piotr Zarębski, 
Dostawca śmietany 
Zarębski

Głos dostawcy
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DOBRA PRAKTYKA COVID-19

W czerwcu 2020 roku skróciliśmy termin płatności za dostawy dla producentów warzyw i owo-
ców do 21 dni. Nowe zasady objęły 41 czołowych producentów warzyw i owoców, których 
łączny roczny obrót w 2019 roku nie przekroczył 100 mln zł (wartość ta obejmuje nie tylko handel 
z Biedronką). Nasza decyzja była reakcją na słowa Prezesa UOKiK, który podkreślił szczególną 
potrzebę solidarności rynkowej i wspierania lokalnych polskich producentów w czasie pandemii. 
W 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało ponad 40 partnerów.

Skrócenie terminu płatności dla  
producentów warzyw i owoców

Nowe zasady płatności dla kategorii warzyw i owoców 
są wyrazem uznania dla polskich producentów świeżej 
i nieprzetworzonej żywności, nieustannie zmagających się 
z wyzwaniami natury. Okres zwrotu z inwestycji rolnych jest 
bardzo długi, a jednocześnie rolnicy cały czas żyją w wiel-
kiej niepewności z powodu warunków pogodowych, takich 
jak choćby długotrwała susza z lat 2019–2020. Chcieliśmy 
im pomóc, skracając terminy płatności, co pozwoliło im 
utrzymać płynność i stabilność produkcji.

Marek Walencik, 
Dyrektor Kategorii 
Warzyw i Owoców  
w sieci Biedronka

Uważamy, że przyszłością rolnictwa jest gospodarka zrównoważona. Chcemy, aby rolnictwo 
ograniczało swój negatywny wpływ na środowisko i umożliwiało bardziej efektywne i przyja-
zne dla natury wykorzystanie zasobów – gleby, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, 
nawozów czy energii, a także na zdrowie konsumentów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
bezpiecznych i godnych warunków pracy.

Promowanie zrównoważonych praktyk 
produkcyjnych

Certyfikacja produktów
304-2 Szeroki asortyment i dostępność produktów są ważne, ale równie istotne jest zapewnienie ich 
zrównoważonej produkcji. Oferujemy naszym klientom produkty wytworzone w sposób odpo-
wiedzialny, uwzględniający zrównoważoną produkcję surowców, troskę o dobrostan zwierząt, 
przeciwdziałanie wylesianiu, uczciwe relacje handlowe oraz przestrzeganie praw człowieka 
i praw pracowniczych. Konsekwentnie wprowadzamy do sklepów kolejne produkty opatrzone 
certyfikatami zrównoważonego rozwoju, takie jak Zrównoważone Rolnictwo UE, FSC, PEFC, 
Rainforest Alliance czy MSC.
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103-3 W 2020 roku wprowadziliśmy do sprzedaży 
75 nowych certyfikowanych produktów świeżych oraz 
marki własnej dostępnych w ofercie stałej lub w ramach 
czasowych akcji tematycznych. W sumie w sprzedaży 
w 2020 roku było 257 produktów z poświadczeniem 
zrównoważonego rozwoju.

Rolnictwo ekologiczne – żywność ekologiczna 
zgodna z rozporządzeniem w sprawie rolnic-
twa ekologicznego UE

140

32

94

23

2

2

122

70

41

19

3

2

FSC /PEFC – użyte do produkcji drewno po-
chodzi z odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Fairtrade – certyfikacja Sprawiedliwego 
Handlu dążąca do poprawy sytuacji 
drobnych rolników

UTZ – żywność wyprodukowana bez szko-
dy dla środowiska naturalnego oraz ludzi 
pracujących przy jej uprawie i produkcji

Rainforest Alliance – umożliwia poprawę 
jakości życia ludzi pracujących na planta-
cjach oraz ochronę lokalnych ekosystemów

MSC – produkty pochodzą ze zrównoważo-
nych połowów, stabilnych i dobrze zarządza-
nych łowisk

Blue Angel – produkty przyjazne dla środo-
wiska

KAT – kontrolowany, alternatywny chów 
zwierząt

RAZEM 293 257

Certyfikacja

Liczba dostępnych produktów świeżych i marki własnej 
z certyfikatem zrównoważonego rozwoju12

2019 2020

12 Dany produkt może posiadać więcej niż jeden system certyfikacji (np. certyfikat organiczny i FSC).
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Rolnictwo ekologiczne
304-2 Rolnictwo ekologiczne ma pozytywny wpływ między innymi na różnorodność biologiczną. 
Dlatego dążymy do stałego rozszerzania asortymentu produktów z certyfikatem rolnictwa ekolo-
gicznego UE. Produkty z tym znakiem to gwarancja między innymi ściśle regulowanych przepisami 
unijnymi warunków upraw bez środków syntetycznych (albo z bardzo ograniczoną ilością), takich 
jak nawozy czy pestycydy, odpowiednich warunków hodowli zwierząt oraz braku GMO.

Łącznie w naszej ofercie w 2020 roku można było znaleźć 85 ekologicznych produktów marki 
własnej i 40 produktów świeżych, a ich całkowita masa wyniosła ponad 38,3 tys. ton (ponad 100% 
więcej niż w 2019 roku). Wśród nowości w roku 2020 pojawiły się m.in. jaja ekologiczne goBIO, 
imbir BIO, marchew polska BIO, mleko 3,5% goBIO czy kurczak zagrodowy bez podrobów.

103-3 W 2020 roku wprowadziliśmy 25 nowych produktów ekologicz-
nych – w tym 20 marki własnej oraz 5 produktów świeżych.

DOBRA PRAKTYKA

Wypiekamy pieczywo BIO

W 2020 roku 216 sklepów nabyło uprawnienia do wypieku pieczywa BIO. W sumie na koniec 
2020 roku takich placówek było 438.

W 2020 roku wszystkie nasze centra dystrybucyjne odnowiły certyfikat zaświadczający 
prawidło we obchodzenie się z produktami ekologicznymi (zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
(WE) Nr 834/2007). 
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Walka z wylesianiem

Olej palmowy

102-12, 304-2 Szczególną wagę przykładamy do przeciwdziałania wylesianiu. Jako część Grupy 
Jerónimo Martins, Biedronka jest zaangażowana w inicjatywy, których celem jest powstrzymanie 
wylesiania – działamy na przykład w ramach Forest Positive Coalition for Action zainicjowanego 
przez Consumer Goods Forum. Od 2014 roku monitorujemy zarówno bezpośrednią, jak i pośred-
nią obecność soi, wołowiny, oleju palmowego, papieru i drewna w naszych produktach marki 
własnej i w produktach świeżych oraz zbieramy informacje o ich pochodzeniu i stosowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju.

304-2 Od stycznia 2019 roku 100% oleju palmowego używanego w naszych produktach spo-
żywczych marki własnej posiada certyfikat zrównoważonej produkcji wydany przez Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO). Stosowany przez nas olej palmowy pochodzi wyłącznie ze zrów-
noważonych upraw, spełniających surowe kryteria środowiskowe i społeczne. Od wszystkich 
dostawców wymagamy potwierdzenia certyfikacji RSPO, a sam certyfikat jest dodatkowo przez 
nas weryfikowany. Jest to duży sukces, biorąc pod uwagę różnorodność produktów oferowanych 
w Biedronce. Nasi dostawcy włożyli dużo pracy, aby zmienić źródło pozyskiwania oleju palmowe-
go w swoich produktach. Dla nowych dostawców RSPO jest warunkiem koniecznym – zapis doty-
czący tego kryterium znajduje się w zapytaniu ofertowym oraz w załączniku do umowy handlowej.

102-13 Jesteśmy również członkiem-założycielem Polskiej Koalicji na rzecz Zrównoważonego 
Oleju Palmowego. Celem strategicznym Koalicji jest osiągnięcie w Polsce poziomu 
100% zrównoważonego oleju palmowego najpóźniej do 2023 roku. W skład Koalicji wchodzą 
przedstawiciele firm kluczowych sektorów, organizacji branżowych i pozarządowych oraz 
jednostek certyfikujących.

Olej palmowy ze względu na swoje unikalne właściwości fizyczne i chemiczne  
znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki pół-
płynnej konsystencji i wysokiej temperaturze topnienia może być stosowany  
zamiast t łuszczów utwardzanych w niektórych produktach spożywczych,  
w których zastosowanie innych tłuszczów niemodyfikowanych, takich jak olej  
rzepakowy, nie byłoby możliwe ze względu na ich właściwości fizyczne i chemiczne.  
Warto mieć świadomość, że wydajność otrzymywania oleju palmowego z hektara 
jest też znacznie wyższa niż w przypadku  
innych tłuszczów roślinnych. Z tych wzglę-
dów rezygnacja z oleju palmowego i za-
stąpienie go innymi olejami roślinnymi 
wiązałoby się z koniecznością stosowania 
dodatkowych nawozów i przydzielenia no-
wych obszarów pod uprawy, a także mo-
głoby zagrozić źródłom utrzymania wielu  
rolników. Problemy związane z pozyski-
waniem nowych obszarów pod upra-
wę zostałyby po prostu przeniesione 
gdzie indziej. Więcej na temat oleju  
palmowego można przeczytać na  
stronie www.olejpalmowy.com.

Obalamy mity

OLEJ
PALMOWY

https://www.olejpalmowy.com
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Zrównoważone rybołówstwo

Dobrostan zwierząt

304-2 W naszej ofercie znajdują się gatunki ryb i owoców morza pochodzące z obszarów połowowych 
zarządzanych w sposób zrównoważony. Nie wprowadzamy do sprzedaży gatunków ryb krytycznie za-
grożonych (np. węgorza europejskiego). Jesteśmy pierwszą siecią w Polsce, która wprowadziła certyfikat 
MSC (Marine Stewardship Council) w produktach marki własnej w kategorii produktów świeżych w opa-
kowaniach MAP (pakowane w atmosferze ochronnej).

Troszczymy się również o dobrostan zwierząt. W ramach marek własnych wprowadzamy produkty spełnia-
jące kryteria dobrostanu zwierząt przewyższające standardy rynkowe. Jednocześnie prowadzimy ciągłe 
działania edukacyjne, których celem jest uwrażliwianie klientów na to, jaką wagę mają warunki, w których 
hodowane są zwierzęta. 

Doskonałym przykładem może być dorsz oferowany przez nas w filecikach MARINERO, który pochodzi 
wyłącznie ze zrównoważonych połowów MSC. To szczególnie ważne ze względu na fakt, że dorsz 
atlantycki, jeszcze w latach 90., był sklasyfikowany jako wrażliwy na Czerwonej Liście Zagrożonych Ga-
tunków IUCN13. Obecnie ponad 90% światowych połowów dorsza objętych jest certyfikacją MSC i z tych 
rybołówstw pochodzi dorsz oferowany u nas.

Zrównoważony połów to taki, który w mniejszym stopniu wpływa na ekosystem morski, pozostawia więcej 
ryb w morzach i oceanach oraz sprzyja innym zwierzętom morskim. Organizacja MSC opracowała Stan-
dard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, wg którego niezależni audytorzy weryfikują, czy rybołówstwa 
stosują się do tych bardzo restrykcyjnych zasad. W program MSC zaangażowanych jest obecnie już ponad 
400 rybołówstw, co przekłada się na ponad 17% światowych połowów dzikich ryb i owoców morza.

Obecnie w sklepach Biedronka znajduje się blisko 20 produktów z certyfika-
tem MSC. W 2020 roku wprowadziliśmy 2 nowe produkty pochodzące ze 
zrównoważonych połowów.

13 Źródło: https://www.iucnredlist.org/species/8784/12931575, https://www.iucnredlist.org/species/8784/45097319.

W sieci sklepów Biedronka nie oferujemy żywego karpia. Rybę tę sprzedajemy wyłącznie w płatach  
i filetach w lodówkach.

https://iucnredlist.org/species/8784/12931575
https://www.iucnredlist.org/species/8784/45097319
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Nie sprzedajemy produktów, które były testowane na zwierzętach (z wyjątkiem testów organolep-
tycznych karmy dla zwierząt domowych i środków przeciw pchłom). W naszych produktach nie 
ma dodatków transgenicznych ani pochodzenia zwierzęcego bądź roślinnego. Nie współpracu-
jemy z dostawcami stosującymi hormony wzrostu w procesie hodowli, a antybiotyki dopuszczamy 
wyłącznie w celach terapeutycznych, nigdy zapobiegawczo lub w celu przyspieszania wzrostu.  

Na dobrostan zwierząt zwracamy uwagę w trakcie okresowych audytów oraz inspekcji u dostaw-
ców mięsa. Nasza ocena dobrostanu ma wpływ na ostateczną ocenę dostawcy. Kryteria określo-
no na podstawie obowiązujących przepisów Europejskiego i Polskiego prawa weterynaryjnego.

DOBRA PRAKTYKA

Wycofanie jaj klatkowych

304-2 W Polsce zdecydowana większość kur niosek mieszka w klatkach i tam znosi jaja. W trosce 
o dobrostan zwierząt dążymy do zmiany tego stanu, dlatego też 31 grudnia 2021 roku – 4 lata 
przed pierwotnie deklarowanym terminem – wycofamy świeże jaja klatkowe z oferty. Pierw-
szym regionem sieci, który wprowadził tę zmianę, jest Warszawa, gdzie od 1 stycznia 2021 roku 
sprzedawane są jaja świeże tylko z chowu alternatywnego.

Bardzo dokładnie przygotowywaliśmy się do ogłoszenia tej decyzji i rozumiemy, że jest to wy-
zwanie operacyjne także dla naszych partnerów i dostawców. Ta decyzja to odpowiedź na 
oczekiwania konsumentów oraz sygnał do zmiany dla całego rynku. Naszą strategię wycofywania 
jaj z chowu klatkowego będziemy realizować stopniowo, ale zdecydowanie i w sposób bardzo 
konsekwentny.

Największym utrudnieniem jest dostępność jaj z chowu alternatywnego w Polsce. Obserwujemy 
jednak, że nasi dostawcy są otwarci na zmiany i wykazują wolę przejścia na hodowlę w chowie 
alternatywnym, jednak ze względu na różnego rodzaju zobowiązania, konieczne zgody i pro-
cedury, potrzebują na to czasu. Rozumiejąc ich sytuację, zdecydowaliśmy o rozłożeniu procesu 
wycofywania jaj z chowu klatkowego w czasie.

Zobowiązaliśmy się również do eliminacji jaj klatkowych ze składu produktów marek własnych do 
2025 roku. Od 2020 roku wszystkie nowo wprowadzane produkty spełniają już ten standard, spo-
śród asortymentu stałego produktów marki własnej wprowadzonego wcześniej jaja z chowu alter-
natywnego w składzie zawiera 17,7% produktów. Jest to ponaddwukrotnie więcej niż w 2019 roku.

103-3 W 2020 roku 40% świeżych jaj sprzedawanych w Biedronce 
pochodziło z hodowli alternatywnej (ekologicznej, wolnego wy-
biegu lub ściółkowej), zaś sprzedaż jaj pochodzenia klatkowego 
spadła o 15%.
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DOBRA PRAKTYKA

Kurczak z wolnego wybiegu

304-2 W naszej ofercie klienci znajdą między innymi kurczaka z chowu na wolnym wybiegu. Nasze stan-
dardy hodowli drobiu zakładają żywienie z udziałem wyłącznie paszy roślinnej, która nie zawiera w sobie 
składników modyfikowanych genetycznie, oraz chów kurcząt bez zastosowania antybiotyków, z programem 
zapobiegania chorobom. Kurczaki te mają dziesięciokrotnie większą przestrzeń do rozwoju niż kurczaki 
z chowu tradycyjnego. Przy średnim zagęszczeniu poniżej 30 kg/m2 kurczaki mają dostęp do świeżego 
powietrza, a ich minimalny wiek ubojowy wynosi 70 dni (wobec średniej rynkowej 56 dni). W 2020 roku 
rozszerzyliśmy naszą ofertę marki własnej Kraina Mięs Nature o udo, podudzie oraz zestaw rosołowy 
z kurczaka z wolnego wybiegu. Poza tym, podobnie jak w poprzednim roku, w naszych sklepach można 
było kupić również całego kurczaka oraz filet z piersi kurczaka z wolnego wybiegu. Ponadto produkty te 
wprowadziliśmy do naszych sklepów w całej Polsce.

103-3 W 2020 roku sprzedaliśmy ponad 2300 ton kurczaka z wolnego  
wybiegu, o 16% więcej niż w roku 2019.

Dostęp do wybiegu
na otwartej przestrzeni

Dorastający znacznie dłużej
niż zwykłe kurczaki, aż 70 dni

kontrolowany na każdym 
etapie produkcji

Karmiony w 100%
roślinną paszą

Dostęp do
naturalnego światła

Kurczak z chowu
wybiegowego

zgodnie z Rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 543/2008

z dnie 16 czerwca 2008

70

Wszystkie produkty drobiowe z Krainy Mięs Nature to gwarancja:
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