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Kluczowe działania
w 2020 roku

ton nadwyżek żywności przekazanych do 
organizacji społecznych

zgłoszeń seniorów i 11 800 wolontariuszy do 
akcji „Czas na pomaganie seniorom 65+”

przekazanych na kampanie  
i projekty społeczne

zgłoszeń organizacji pożytku publicznego 
w ramach akcji „Razem przeciw marnowaniu”

ponad 12,4 tys.

ponad 5600

ponad 137 mln zł

ponad 600

Głos partnera społecznego

Biedronka jako rynkowy lider jest przykładem dla innych. 
Wysoko cenimy zaangażowanie firmy w walkę z ubó-
stwem i niedożywieniem. Działa ono dwutorowo: angażuje 
się zarówno w eliminację skutków tych zjawisk, oferując 
bezpośrednią pomoc osobom wykluczonym, co jest spójne 
z profilem jej działalności, jak i w przeciwdziałanie ubóstwu 
i wspieranie długotrwałych zmian społecznych, czego 
przykładem jest współpraca ze „Szlachetną Paczką”. Dzięki 
temu może systemowo wpływać na lokalną społeczność, 
poprawiać sytuację materialną osób potrzebujących, 
a także budować społeczeństwo obywatelskie, jednoczące 
tych, którzy mogą pomóc, z tymi, którzy pomocy potrzebują.

Dominika 
Langer-Gniłka, 
Stowarzyszenie 
Wiosna

Wspieranie 
lokalnych społeczności
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203-1, 203-2 
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Zobowiązania zrównoważonego rozwoju 
Biedronki na lata 2021–2023:

1. Monitorowanie i ujawnianie co najmniej 
70% (wartościowo) wpływu społecznego 
wynikającego z oferowanego corocznie 
wsparcia, zgodnie z modelem London Ben-
chmarking Group (LBG).

3. Rozszerzenie programu bezpośrednie-
go przekazywania nadwyżek żywności ze 
sklepów do lokalnych organizacji pozarzą-
dowych, obejmując nim 70% sklepów do 
2023 roku.

2. Wzmocnienie zaangażowania w projekty 
społeczne skierowane do dzieci, młodzieży 
i osób starszych ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem, koncentrujące się na promo-
cji zdrowia i zdrowego odżywiania, mające 
na celu bezpośredni wpływ na 1 mln osób 
do 2023 roku (poprzez działania wszystkich 
spółek Grupy).

103-2
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102-15 Wykluczenie z udziału w życiu społecznym – często z przyczyn ekonomicznych – oraz 
niedożywienie to wciąż ogromne wyzwania współczesnego świata. Aby im przeciwdziałać, po-
trzeba współpracy pomiędzy administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz 
biznesem, zwłaszcza dużymi firmami. W Biedronce zajmujemy się żywnością, a nasze wartości 
oparte są na wspólnocie – dlatego tak chętnie i na tak dużą skalę włączyliśmy się w działania 
przeciwdziałające niedożywieniu i wykluczeniu.

103-2, 413-1 Nasze podejście opisane jest szerzej w Polityce wspierania społeczności lokalnych 
Grupy. W ramach tej polityki, wspieramy realizację projektów skierowanych głównie do dwóch 
grup, które uznajemy za szczególnie narażone: osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Pomoc 
realizujemy m.in. poprzez przekazywanie produktów spożywczych, voucherów zakupowych czy 
wspieranie projektów społecznych, koncentrujących się na walce z głodem i niedożywieniem. 
Regularnie mierzymy nasz wpływ społeczny przy użyciu standradu B4SI (Business for Societal  
Impact) – dawniej LBG (London Benchmarking Group). Z Polityką wspierania społeczności lokal-
nych można się zapoznać na stronie www.csr.biedronka.pl.

203-2 Już od 2016 roku intensywnie rozwijamy projekt przekazywania nadwyżek żywności w formie da-
rowizny bezpośrednio ze sklepów do organizacji zajmujących się pomocą żywnościową. Uczestniczy 
w nim co najmniej 2500 pracowników organizacji oraz wolontariuszy, dzięki którym do osób najbardziej 
potrzebujących, organizacji charytatywnych, jadłodajni i stołówek trafia żywność wciąż pełnowartościo-
wa – artykuły z krótkim terminem przydatności, z uszkodzonym opakowaniem, dojrzałe owoce i warzy-
wa oraz pieczywo. 

Działania te rozpoczęliśmy na 3 lata przed wejściem w życie, obowiązującej od 2019 roku, ustawy 
o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności45. Zgodnie z jej zapisami, duże sklepy (powyżej 400 m2)  
w których przychód ze sprzedaży żywności stanowi co najmniej 50% przychodu ze sprzedaży wszystkich 
towarów, mają obowiązek zawierania umów dotyczących przekazywania niesprzedanych, ale dobrych 
jakościowo artykułów spożywczych organizacjom charytatywnym. Spełniamy wszystkie wynikające 
z ustawy obowiązki.

Razem przeciw marnowaniu
103-3 W 2020 roku rozpoczęliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną pod nazwą „Razem prze-
ciw marnowaniu”, której celem jest zwiększenie wiedzy konsumentów dotyczącej marnowania 
żywności. We wszystkich sklepach zawisły plakaty edukacyjne, a w ponad połowie – ekrany LCD 
z animacją edukacyjną. Dodatkowo na portalu internetowym Biedronki powstała edukacyjna 
strona www.biedronka.pl/pl/razem-przeciw-marnowaniu, na której zamieściliśmy praktyczne 
wskazówki, co zrobić, żeby nie wyrzucać jedzenia. W ramach kampanii zwróciliśmy się również do 
samorządów oraz lokalnych organizacji pożytku publicznego z propozycją współpracy w zakresie 
przeciwdziałania marnowaniu żywności.

203-1Na wsparcie kampanii i projektów społecznych Biedronka  
przeznaczyła ponad 137 mln zł, co oznacza wzrost o 6% w stosunku  
do 2019 roku, głównie w wyniku rozszerzenia programu sklepowych 
darowizn żywnościowych na rzecz instytucji społecznych. Z naszego 
wsparcia skorzystało około 375 instytucji.

203-2 W roku 2020 nasze sklepy przekazały w sumie ponad 12,4 tys. ton 
żywności (o 29% więcej niż w 2019). 

Do końca 2020 roku w ramach akcji „Razem przeciw marnowaniu” 
zgłosiło się do nas ponad 600 organizacji pożytku publicznego.

Przeciwdziałanie niedożywieniu 
i wykluczeniu społecznemu

45 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1680).

https://csr.biedronka.pl/106397-polityka-wspierania-spolecznosci-lokalnych
http://www.biedronka.pl/pl/razem-przeciw-marnowaniu
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46 Według szacunków Caritasu.

Zbiórki żywności
203-2 Od 2006 roku bierzemy też udział w zbiórkach żywności. W partnerstwie z Federacją Polskich  
Banków Żywności i Caritas Polska sklepy Biedronka od lat służą jako platforma mobilizująca klien-
tów do zbiórki żywności dla osób potrzebujących. W tym roku pandemia utrudniła nam to zadanie. 
Ze względu na bezpieczeństwo nie udało się przeprowadzić wszystkich corocznych zbiórek, 
a część odbyła się bez udziału wolontariuszy

We wrześniu Caritas przeprowadził akcję „Tak. Pomagam!” w 380 sklepach, prosząc klientów 
Biedronki o przekazywanie żywności z dłuższym terminem przydatności do spożycia. Zebrano 
ponad 51 ton46 żywności, która trafiła do seniorów, dzieci, rodzin wielodzietnych i niepełnych, 
osób w kryzysie bezdomności, chorych i bezrobotnych.

W listopadzie 572 sklepów wzięło udział w 20. Świątecznej Zbiórce Żywności Federacji Polskich 
Banków Żywności. Nasi klienci przekazali łącznie około 16 ton żywności dla osób potrzebujących.

Niezależnie od kampanii „Razem przeciw marnowaniu” kontynuowaliśmy współpracę z około 
100 organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą żywnościową: 

•31 organizacjami reprezentowanymi przez Polską Federację Banków Żywności,
•35 organizacjami w ramach programu „Spiżarnia Caritas”,
•innymi organizacjami pożytku publicznego, np. Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu Mar-Kot.

W 2020 roku ponad 300 kolejnych sklepów naszej sieci zaczęło 
współpracować z różnymi ins ty tucjami w celu przekazywania 
produktów z bliskim terminem przydatności do spożycia. Łącznie na 
koniec roku 1941 sklepów wspierało około 100 organizacji społecznych 
nadwyżkami żywności.
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DOBRA PRAKTYKA DOBRA PRAKTYKA

Przekazaliśmy ok. 2 mln zł na program 
„Pajacyk”

Zaangażowaliśmy klientów we wsparcie 
Szlachetnej Paczki

W grudniu w naszych sklepach 
pojawiła się książka „Zimowa 
przygoda”, której bohaterami są 
uwielbiane przez dzieci Fajniaki. 
Do końca 2020 roku sprzedaliśmy 
ponad 183 tysiące egzemplarzy 
książki – każdą w cenie 9,99 zł. Cały 
przychód ze sprzedaży, który wyniósł 
blisko 1,83 mln zł, przekazaliśmy pro-
gramowi „Pajacyk”, którego celem 
jest zapewnienie każdemu dziecku 
codziennego pełnowartościowego 
posiłku. O tym, jak potrzebna jest 
pomoc w żywieniu najmłodszych, 
świadczą liczby. Szacuje się, że 
w kraju takiego wsparcia potrzebu-
je ok. 300 tysięcy dzieci. Stworzo-
ny przez Polską Akcję Humanitarną 
program Pajacyk istnieje nieprze-
rwanie od 1998 roku. Od początku 
trwania programu wydanych zostało 
9,3 mln posiłków.

203-2 Pomagamy nie tylko przeciwdziałając marnowaniu żywności w sklepach. W 2019 roku zo-
staliśmy po raz pierwszy partnerem głównym „Szlachetnej Paczki”, akcji prowadzonej od 20 lat 
przez Stowarzyszenie Wiosna. W 2020 roku przekazaliśmy organizacji 200 tys. zł, w czym swój 
istotny udział mieli nasi klienci, ponieważ część przychodów z zakupów czekolady świątecznej 
Magnetic i ciastka korzennego Dzwonek Magnetic zakupionych przez nich przeznaczyliśmy dla 
potrzebujących wspieranych przez Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki zaangażowaniu naszych 
klientów mogliśmy wesprzeć 14 tys. rodzin będących w trudnej sytuacji ekonomicznej.

W sumie, dzięki zaangażowaniu naszych klientów, zebraliśmy i prze-
kazaliśmy na Szlachetną Paczkę 200 tysięcy złotych.

O dużym entuzjazmie klientów dla takiej formy wsparcia świadczą liczby. W porównaniu 
z 2019 rokiem kupili oni o 16% więcej sztuk produktów, które brały udział w akcji. Co ciekawe, 
między 23 listopada a 6 grudnia te dwa artykuły sprzedawały się lepiej niż cała kategoria słodyczy. 
Miasta, w których akcję wsparło najwięcej klientów, to m.in. Warszawa i Kraków, ale na ten sukces 
pracowali klienci w każdym zakątku Polski, wybierając produkty z misją, tak jak miało to miejsce 
w Pobiedziskach, Ostrorogu czy Rabce-Zdroju. To właśnie w tych miejscowościach wydrukowano 
najwięcej paragonów za zakup produktów wspierających Szlachetną Paczkę.
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Wspieramy pasje piłkarskie ze stowarzyszeniem 
Nadzieja na Mundial

Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać pasje i marzenia tych, którym nie jest w życiu łatwo. 
Biedronka jest sponsorem głównym młodych piłkarzy z domów dziecka i ośrodków opiekuńczych, 
biorących udział między innymi w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów 
Dziecka w Piłce Nożnej organizowanych przez Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”. Bie-
dronka wspiera Mistrzostwa nieprzerwanie od 2011 roku. Ze względu na obowiązujące przepisy 
sanitarne w 2020 roku, turniej został rozegrany wyjątkowo bez udziału publiczności. W Mistrzo-
stwach Polski w 2020 roku wzięło udział blisko 250 młodych sportowców reprezentujących 25 
drużyn. Mamy szczególne powody do dumy. W roli profesjonalnego piłkarza w barwach drużyny 
Chrobry Głogów w meczu z Koroną Kielce zadebiutował Dominik Dziąbek. Jest to pierwszy profe-
sjonalny kontrakt wychowanka „Nadziei na Mundial” na poziomie pierwszej ligii. W roku 2018 był 
on kapitanem reprezentacji Polski, która w VI Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów dziecka zajęła 
3. miejsce. Dominik został wtedy indywidualnie nagrodzony jako najlepszy zawodnik turnieju.

Ubóstwa często nie widać. Bywa ciche, wymaga spostrzegawczości. Dwie osoby 
dorosłe mają pracę, w domu nie ma przemocy, alkoholu, awantur, jest czysto, dzieci 
wyglądają na zadbane. Nie zdajemy sobie sprawy, że taka rodzina może nie mieć 
środków, by ogrzać mieszkanie, bywa też, że rodzice nie dojadają, żeby móc zaspokoić 
podstawowe potrzeby dzieci. Takich osób bądź rodzin, które nie przyznają się do swojej 
sytuacji, by uniknąć stygmatyzacji, jest w Polsce wiele. W złej sytuacji mogły znaleźć się 
z wielu powodów – bo opiekują się chorym rodzicem, który potrzebuje drogich leków, 
bo w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko wymagające płatnej rehabilitacji czy niere-
fundowanego leczenia albo z innych przyczyn. Więcej o biedzie w raporcie Szlachetnej 
Paczki: www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/

Obalamy mity

http://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/


128 Raport zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka

DOBRA PRAKTYKA COVID-19

203-2 W marcu 2020 roku w związku z potrzebą zapewnienia szczególnej ochrony najbardziej 
narażonym na ciężki przebieg choroby wywołanej wirusem COVID-19 ogłosiliśmy program 
„Czas na pomaganie seniorom 65+”. Połączyliśmy seniorów potrzebujących pomocy w zro-
bieniu zakupów z osobami, które były gotowe pomagać. W sklepach zainstalowaliśmy specjalne 
skrzynki i gotowe do wypełnienia, proste formularze. Każdy senior i każda osoba gotowa do 
pomocy mogli je wypełnić i zostawić w skrzynce. Obie grupy mogły też zgłosić się za pośrednic-
twem Biura Obsługi Klienta sieci Biedronka, a wolontariusze mieli także do dyspozycji formularz 
na stronie internetowej.

Od 2006 roku wraz z Caritas udowadniamy, jak wiele mogą zmienić systematyczne działania 
prowadzone w partnerstwie społeczno-prywatnym.

Zazwyczaj z okazji Dnia Dziecka organizowanych jest wiele imprez dla dzieci. Od 15 lat wspie-
raliśmy festyny rodzinne Caritas „Bądźmy razem”. W 2020 roku przygotowanie takich wydarzeń 
było niemożliwe ze względu na zalecenia sanitarne, dlatego wspólnie z Caritas przygotowaliśmy 
10,5 tysiąca paczek dla dzieci – „Pudełek Szczęścia”. Znalazło się w nich między innymi 15 ty-
sięcy pluszaków z kolekcji Gang Słodziaków. 

Z okazji Światowego Dnia Chorego (11 lutego) oraz Mikołajek przekazaliśmy również paczki 
żywnościowe dwóm tysiącom dzieci przebywającym w warszawskich szpitalach.

Czas na pomaganie seniorom 65+

Potrzebujący seniorzy, jak i też wolontariusze chętni do pomocy 
zgłaszali się do Biedronki.

Czas na pomaganie seniorom 65+ w praktyce

Biedronka sprawdzała, czy w sąsiedztwie potrzebującego seniora 
zgłosił się wolontariusz gotowy zrobić zakupy osobie starszej.

Obie osoby uzgadniały między sobą szczegóły dot. zakupów.

Jeśli tak, Biedronka dzwoniła do seniora i przekazywała numer te-
lefonu wolontariusza seniorowi i to do niego ostatecznie należała 
decyzja, czy skontaktować się z wolontariuszem.

Do programu „Czas na pomaganie seniorom 65+” zgłosiło się 
5666 wolontariuszy i 11 839 seniorów. Program cały czas trwa.

DOBRA PRAKTYKA

Współpraca z Caritas

1 
2 

3 
4 
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W ramach wieloletniej współpracy z Fun-
dacją Polskich Kawalerów Maltańskich 
w 2020 roku przekazaliśmy 75 tys. zł na cele 
statutowe szpitala w Barczewie oraz 35 tys. zł 
w postaci produktów w ramach akcji „Opła-
tek Maltański” dla ponad 2200 seniorów 
i pacjentów hospitalizowanych w 26 pol-
skich miastach. 

Dodatkowo w okresie Bożego Narodzenia 
w ramach Wigilii Jana Kościuszki przekaza-
liśmy osobom w kryzysie bezdomności około 
1600 paczek z jedzeniem.

DOBRA PRAKTYKA

Współpraca z Fundacją 
Polskich Kawalerów 
Maltańskich

DOBRA PRAKTYKA

DOBRA PRAKTYKA

Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem

Wspieramy rodziców
z marką Dada

Ponad 275 tysięcy maskotek z Gangu Słodziaków przekazaliśmy za pośrednictwem Polskiego 
Czerwonego Krzyża do ponad 195 tysięcy podopiecznych m.in. domów dziecka i ośrodków 
wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami. 

Dodatkowe tysiąc Słodziaków przekazaliśmy również małym pacjentom z Centrum Zdrowia Dziec-
ka w Warszawie.

Wraz z naszą marką własną Dada z radością witamy każde nowo narodzone dziecko w Polsce. 
Dla tych dzieci, które przyszły na świat w 2020 roku, przygotowaliśmy prezent – paczkę powi-
talną Dada, którą dostarczano prosto do domu. Zawierała pieluszki, chusteczki nawilżane oraz 
patyczki higieniczne – wszystko marki Dada. Częścią zestawu był również nowy magazyn „Dada 
i Rodzina” tworzony we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka. Czasopismo zawiera między 
innymi treści związane z żywieniem i pielęgnacją niemowląt i małych dzieci, a także materiały 
poświęcone kobietom w ciąży i karmiącym mamom. W 2020 roku ukazały się trzy numery maga-
zynu „Dada i Rodzina”.

Aby otrzymać paczkę, wystarczyło zarejestrować narodziny dziecka na stronie internetowej  
www.dadaclub.pl. W sumie w 2020 roku przywitaliśmy paczkami ponad 60 tysięcy noworodków 
z całej Polski.

http://www.dadaclub.pl
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W lipcu 2020 roku wprowadziliśmy na nasze 
półki wyjątkową pozycję książkową. „Nadzieja” 
została wydana przez Wydawnictwo Agora dzię-
ki charytatywnej pracy 40 znakomitych polskich 
autorów oraz redaktorów, korektorów, grafików 
i drukarzy. Książka zawiera utwory m.in. Olgi  
Tokarczuk, Hanny Krall, Wiesława Myśliwskiego, 
Mariusza Szczygła czy Andrzeja Stasiuka. Jej za-
daniem jest przypomnienie o mocy jednoczenia 
się we wspólnym celu oraz dodanie otuchy dzięki 
terapeutycznej sile literatury. Książka „Nadzieja” 
była dostępna we wszystkich sklepach sieci Bie-
dronka. Cały dochód z jej sprzedaży został prze-
znaczony na pomoc najbardziej potrzebującym 
ośrodkom pomocy społecznej oraz hospicjom. 
Biedronka wspierając akcję przekazała ponad  
1 mln zł wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej 
na terenie całego kraju.

DOBRA PRAKTYKA

Współpraca z Fundacją Agory

Darowizny lokalne
103-2, 203-1 Wsparcie inicjatyw społecznych oraz pomoc na rzecz lokalnych instytucji (np. szpi-
tali, domów dziecka) realizują również biura regionów oraz centra dystrybucyjne w formie stałej 
współpracy lub jednorazowego wsparcia. W celu otrzymania wsparcia, lokalne instytucje oraz 
organizacje pozarządowe mogą kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Biedronki lub przez 
formularz na stonie: www.biedronka.pl/pl/kontakt.

Rok 2020 zmienił świat dookoła, windując słowo „pan-
demia” na szczyt listy najczęściej używanych wyrazów, 
a jednocześnie zmieniając wiele wcześniejszych pla-
nów. To, z czego jesteśmy w sieci Biedronka szczególnie 
dumni, to fakt, że udało nam się połączyć szybką reakcję 
na wyzwania stricte pandemiczne – jak choćby program 
wsparcia zakupowego dla seniorów czy pomoc małym 
polskim dostawcom – z kontynuacją wieloletnich progra-
mów wspierania lokalnych społeczności. Tym bardziej, że to 
właśnie konsekwencja jest podstawą skuteczności działań 
zmierzających do walki z biedą i wykluczeniem, wspierania 
czytelnictwa, promowania zdrowego żywienia czy też nie-
marnowania żywności. Przerwanie tego łańcucha pomocy, 
choćby chwilowe, niewątpliwie miałoby swoje odroczone 
w czasie skutki społeczne.  

Jednak tym jednym zdaniem, które najbardziej zapadło mi 
w pamięć w 2020 roku, był komentarz jednego z uczestni-
ków piłkarskich Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka, 
których organizacja była możliwa jedynie przy zachowaniu 
wszystkich zasad bezpieczeństwa i których Biedronka 
była sponsorem głównym: „Fajnie, że w roku, w którym nie 
rozegrano EURO ani Igrzysk Olimpijskich, my zagraliśmy 
swoje Mistrzostwa”…

Arkadiusz Mierzwa, 
Dyrektor ds. Komunikacji 
Korporacyjnej i CSR w sieci 
Biedronka

http://www.biedronka.pl/pl/kontakt
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Naszym celem przy projekcie „Gangu Fajniaków” było 
przede wszystkim przekazanie najmłodszemu pokoleniu,  
że natura jest bezcenna i warto o nią dbać. Stworzyliśmy 
program lojalnościowy, którego głównym elementem były 
nie tylko maskotki, ale też działania edukacyjne kierowane 
do szkół i oczywiście książki. Opisywały one świat Fajnia-
ków, w przystępny sposób poruszający wyobraźnię poka-
zując dzieciom, jak ważna jest ekologia, i wzmacniając ich 
wrażliwość na postawy i zachowania sprzyjające dbaniu 
o przyrodę. Promocja czytelnictwa wśród dzieci i budowa-
nie otwartości na literaturę jest jednym z priorytetów sieci 
Biedronka, a książki są nieodzownym elementem każdego 
z naszych „Gangów”. 

W 2020 roku wydaliśmy pięć książek o przygodach bohaterów 
naszych Gangów, które dotarły do ponad 1,75 mln najmłodszych 
czytelników.

Promowanie 
czytelnictwa wśród dzieci

Kampanie społeczne związane z dziedzictwem 
kulturowym i środowiskowym oraz promocją 
zdrowia poprzez dietę

Dorota Wrotek-Gut, 
Dyrektorka ds. komunikacji 
marketingowej sieci 
Biedronka

203-2 Czytelnictwo wśród dzieci promujemy m.in. za pomocą naszych akcji lojalnościowych 
i tak lubianych przez najmłodszych Słodziaków i Fajniaków. Od 2018 roku dzięki Biedronce 
do małych czytelników w całej Polsce trafiło blisko 4,5 miliona książek o ich przygodach.
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Więcej informacji na www.piorko.biedronka.pl.

Konkurs Piórko

Poprzez swoje działania staramy się demokratyzować dostęp do książek, także w takich miejscach, 
gdzie dostęp do księgarń i bibliotek jest utrudniony. W 2020 roku po razy szósty zorganizowaliśmy 
wyjątkowy konkurs – „Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”. Organizujemy go co 
roku z myślą o debiutujących pisarzach i ilustratorach, których zadaniem jest stworzenie książki dla 
dzieci w wieku 4–10 lat. Zwycięzcy konkursu, czyli autorzy najlepszego tekstu oraz ilustracji do 
niego, otrzymują po 100 tys. zł nagrody każdy. Od początku istnienia konkurs wspiera Rzecznik 
Praw Dziecka.

Z radością możemy poinformować, że w 2020 roku do konkursu w kategorii Tekst napłynę-
ło 1,8 tys. prac. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, ale ostatecznie wygrało opowiadanie 
„O Malwinie i tajemnicy Dziadka piwnicy” Agnieszki Syczyło. W 2020 roku kapituła konkursu, 
która obradowała zdalnie z powodu pandemii, po raz pierwszy zdecydowała o przyznaniu wy-
różnień. To forma wyrażenia uznania dla autorów tych prac, które zyskały przychylność jury i doszły 
do finału. Wideo z ogłoszenia laureatów konkursu, obejrzało 42 tys. osób.

Po wybraniu zwycięskiego tekstu rozpoczął się konkurs dla ilustratorów. W roku 2020 w tej kate-
gorii nadesłanych zostało 656 prac, a konkurs wygrała Magdalena Starowicz. Projekt okładki jej 
autorstwa został dodatkowo przeniesiony na ekologiczny mural w centrum Warszawy. Więcej na 
ten temat piszemy w rozdziale poświęconym ochronie środowiska. 

Zwycięska książka sprzedała się w 2020 roku w 25 000 egzemplarzy. 

W ramach sześciu edycji konkursu nadesłano ponad 28,5 tys. wyjątko-
wych prac tekstowych i graficznych. Sześć wydanych książek trafiło do 
ponad 315 000 polskich domów.

Raport zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka – podsumowanie zebranych materiałów

czytaj na str. 88 »

http://www.piorko.biedronka.pl
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Naszymi edukacyjnymi doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami Bie-
dronki związanymi m.in. z edukacją środowiskową w ramach akcji lojalno-
ściowych czy też promocją czytelnictwa wśród dzieci dzieliliśmy się w czasie 
sesji inspiracyjnej „Można inaczej. O edukacji bez irytacji” podczas Open 
Eyes Economy Summit 2020. W dyskusji eksperckiej udział wziął Arkadiusz 
Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i CSR w sieci Biedronka. 

W 2020 roku zaangażowaliśmy się również w projekty oraz kampanie spo-
łeczne promujące ochronę środowiska oraz zdrowy tryb życia, o których moż-
na przeczytać w innych częściach raportu:

DOBRA PRAKTYKA

Chętnie dzielimy się wiedzą
- „Można inaczej. O edukacji bez irytacji”

akcja Czyste Tatry 
– str. 87 »

kampania społeczna 
#NiechŻyjePlaneta  

– str. 84 »

konkurs dla szkół Szkol-
ne przygody Gangu 

Fajniaków 
– str. 86 »

program edukacyjny 
Celuj w Zdrowie 

– str. 47 »


