
55
audytów środowiskowych  
i 18 audytów społecznych  
dostawców marki własnej

8,5%
sprzedanych produktów marki  
własnej z certyfikatami  
zrównoważonego rozwoju

92%
produktów spożywczych zakupionych 
od polskich dostawców

Zrównoważony
łańcuch dostaw

Wypowiedź
eksperta

Cele związane z poprawą dobrostanu zwierząt stają się 
z czasem coraz ważniejszym elementem strategii od-
powiedzialności społecznej biznesu. Jedną z praktyk, 
jaką wdrażają firmy w ramach tej strategii, jest rezygna-
cja ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego. Biedronka, 
zobowiązując się do wycofania jaj „trójek” i wdrażając 
swoją decyzję w życie przed zaplanowanym terminem, 
nie tylko odpowiada na oczekiwania konsumentów, 
ale także udowadnia, jak ważne miejsce w obszarze 
CSR ma dobrostan zwierząt. Jako największa sieć 
handlu detalicznego w naszym kraju, Biedronka 
wykorzystuje swoją możliwość wpływu na poprawę 
dobrostanu milionów kur niosek w Polsce i na świecie – 
i ten wpływ jest niepodważalny i bardzo znaczący.

10 000 ton
sprzedanych owoców i warzyw pocho- 
dzących od małych i lokalnych rolników

ponad

270
produktów marki własnej z certyfika-
tem zrównoważonego rozwoju

dostępne

95
produktów rolnictwa ekologicznego

dostępnych

Paweł Rawicki, 
prezes i dyrektor kam-
panii Stowarzyszenia 
Otwarte Klatki

Kluczowe działania w 2021 roku
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Zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju Biedronki na lata 2021–2023

103-2

Zobowiązanie
Postęp w realizacji  
w 2021 roku

Strona 
w raporcie

1. Zagwarantowanie, aby co najmniej 90% 

produktów spożywczych zakupionych 

przez Biedronkę pochodziło od lokalnych 

dostawców.

92% produktów spożywczych 

zakupionych przez Biedronkę 

pochodziło od krajowych   

dostawców.

62

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.

Zwiększono sprzedaż produktów 

i opakowań marki własnej i/lub 

produktów świeżych z certyfikata-

mi zrównoważonego rozwoju do 

8,5% całkowitej sprzedaży w tych 

kategoriach produktów.

68

3. Przeprowadzenie audytów środowisko-

wych u co najmniej 20% dostawców marki 

własnej i produktów świeżych o wartości 

zakupów przekraczającej 1,1 mln euro rocz-

nie w latach 2021–2023.

Przeprowadzono audyty środowi-

skowe u co najmniej 7% dostaw-

ców marki własnej i produktów 

świeżych o wartości zakupów prze-

kraczającej 1,1 mln euro rocznie.

60

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 

najmniej dwa razy.

W Grupie Jerónimo Martins 

opracowany został Podręcznik 

Zrównoważonego Rolnictwa. 

Podręcznik został zweryfikowany 

pod kątem merytorycznym przez 

polskiego eksperta. Realizacja 

projektu została przesunięta na 

kolejne lata.

–

Zobowiązanie
Postęp w realizacji  
w 2021 roku

Strona 
w raporcie

5. Kontrybuowanie w realizacji zobowiązań Forest 

Positive Coalition of Action działającej w ramach 

Consumer Goods Forum w zakresie produktów 

spożywczych marki własnej i produktów świe-

żych, a także realizacja następujących celów dla 

każdego z rozpatrywanych towarów: 

• Olej palmowy: kontynuacja działań mających 

na celu zapewnienie 100% oleju palmowego 

z certyfikatem RSPO oraz stopniowe włącza-

nie produktów pochodnych.

• Soja: ograniczenie wykorzystania soi o niezna-

nym 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 certyfikowanych 

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 po-

ziomu poniżej 8% , a jeśli wołowina pochodzi 

z Brazylii, podjęcie współpracy z dostawcami 

w celu upewnienia się, że stosują oni politykę 

przeciwdziałania wylesianiu.

Zrealizowano  

następujące cele: 

• Olej palmowy:  

zapewniono 100%  

oleju palmowego  

z certyfikatem RSPO.

• Soja: ograniczono  

wykorzystanie soi  

o nieznanym źródle  

pochodzenia do 17% 

oraz soi z krajów zagro-

żonych wylesianiem bez 

certyfikatu (np. RTRS  

lub ProTerra) do 52%.

• Papier i drewno: zasto-

sowano certyfikowane 

włókna pierwotne  

(FSC, PEFC lub SFI):  

80% w produktach  

i 73% w opakowaniach.

• Wołowina:  

wykorzystano 0%  

wołowiny z Brazylii.

72-73
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Ścisła współpraca z dostawcami

Jesteśmy największą siecią handlową w Polsce, obecną na rynku od ponad 25 lat. Przez ten 
czas udało nam się nawiązać długie i trwałe relacje z naszymi dostawcami i partnerami biz-
nesowymi. Duży zasięg, obroty oraz miliony klientów czynią z naszej sieci atrakcyjnego part-
nera handlowego dla ogromnej liczby przedsiębiorstw. Współpracujemy z ponad tysiącem 
polskich dostawców, a większość z tych partnerstw trwa od wielu lat. W relacjach z partne-
rami kierujemy się prawem  i szanujemy zasady uczciwej konkurencji. Nie akceptujemy nie-
uczciwych praktyk biznesowych ani nadużywania siły przetargowej. Zasady i wartości etyczne 
określające relacje z naszymi partnerami handlowymi zawarte są w Kodeksie postępowania 
Grupy Jerónimo Martins, Polityce zrównoważonego pozyskiwania zasobów oraz Kodeksie 
postępowania dostawców, który podkreśla znaczenie praw człowieka, między innymi jasno 
informując, że nasza sieć nie współpracuje z podmiotami, które korzystają lub czerpią korzy-
ści z pracy przymusowej lub pracy dzieci. Od dostawców oczekujemy uczciwego traktowania 
pracowników i popieramy priorytetowe zasady opracowane przez Consumer Goods Forum, 
podkreślające m.in. swobodę przemieszczania się pracowników oraz brak akceptacji dla 
ściągania od pracowników opłat za pracę i/lub ich zadłużanie się w związku z zatrudnieniem. 
Od partnerów wymagamy także zapewnienia pracownikom wolności zrzeszania się̨ i prawa 
do układów zbiorowych. Liczba godzin pracy osób zatrudnianych przez naszych dostawców 
nie powinna przekraczać 60 tygodniowo, a nadgodziny należy rozliczać zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. Nieprzestrzeganie tych zasad lub brak chęci wdrożenia planu działań 
naprawczych, skutkuje podjęciem przez nas środków, takich jak zawieszenie partnerstwa 
do czasu potwierdzenia, że zidentyfikowane niezgodności zostały usunięte lub zakończenie 
relacji biznesowych między stronami.

Nasza sieć jest otwarta i przyjazna zarówno dla wieloletnich, jak i dla nowych dostawców, od po-
czątku stawiamy jednak jasne i zrozumiałe kryteria nawiązywania relacji biznesowych. Są one opi-
sane w Kodeksie postępowania dostawców. Podpisanie umowy z każdym dostawcą zobowiązuje 
go do przestrzegania postanowień Kodeksu. W relacjach z dostawcami nie tolerujemy jakichkol-
wiek przejawów dyskryminacji, korupcji, pracy przymusowej czy zatrudniania młodocianych. 

102-16, 103-2, 408-1, 409-1

102-11, 412-3

Wybrane zasady Kodeksu postępowania dostawców:

przestrzeganie
prawa

wynagrodzenie zgodne
z lokalnymi uwarunkowaniami

poszanowanie
środowiska naturalnego

wolność zrzeszania się
pracowników

jakość i bezpieczeństwo
produktów

bezpieczeństwo
pracowników

racjonalne
wykorzystanie zasobów

zakaz pracy dzieci 
i pracy przymusowej
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Choć nasza sieć prowadzi działalność na bardzo dużą skalę, staramy się budować 
stosunkowo prosty łańcuch dostaw, wierząc, że mniejsza liczba zaangażowanych w do-
stawy podmiotów to gwarancja świeżości i przystępnych cen dla klientów. 

Droga większości produktów do naszych sklepów rozpoczyna się w naszej Centrali.  
Po nawiązaniu przez ekspertów z Centrali współpracy z producentem – rolnikiem lub fir-
mą produkcyjną – towary są dostarczane do naszych centrów dystrybucyjnych. Stamtąd 
w dokładnie wyznaczonym czasie i w precyzyjnie określonych ilościach są rozwożone 
najkrótszymi trasami do sklepów. W niektórych przypadkach, uzasadnionych koniecz-
nością zachowania świeżości produktu (np. gdy chodzi o truskawki), towar dostarczany 
jest przez rolników bezpośrednio do sklepów. Więcej na ten temat piszemy na stronie 63 
w części Współpraca z lokalnymi producentami i rolnikami. 

Zdajemy sobie sprawę, że ogromna większość naszych 
klientów, podejmujących decyzje o wyborze produktów, 
które chcą kupić, nie zadaje sobie pytania, skąd one 
pochodzą, gdyż przede wszystkim zależy im na tym, 
aby były dostępne w najwyższej jakości. Na pytanie, 
skąd pochodzą, odpowiadamy sobie zaś codziennie 
my – pracownicy odpowiedzialni za logistykę dostaw 
w sieci Biedronka. Dbamy o to, aby dostawy pojawiły się 
w sklepach o ustalonej porze, by produkty były przewożo-
ne w odpowiedniej temperaturze i dostarczane zgodnie 
z zapotrzebowaniem sklepów. Warunkiem sukcesu jest 
koordynacja i sprawna współpraca wielu elementów 
systemu – towar musi wyruszyć od producenta, dotrzeć 
do centrum dystrybucyjnego, zostać odpowiednio zwery-
fikowany, przyjęty i zmagazynowany, przypisany do danej 
dostawy i wysłany we właściwym terminie. Choć pra-
cowników logistyki nie widać codziennie w sklepach, to 
od ich pracy zależy w dużej mierze zadowolenie naszych 
klientów w sklepach.

Wojciech Józefowski, 
Dyrektor Logistyki 
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Poza audytami jakości i bezpieczeństwa, przeprowadzamy regularne audyty środo-
wiskowe i społeczne dostawców naszych marek własnych i towarów łatwo psujących 
się, aby mieć pewność, że przestrzegają oni prawa, Kodeksu Postępowania Grupy 
Jerónimo Martins oraz najlepszych praktyk. Kontrolowani są zarówno nowi dostawcy, 
jak i przedsiębiorstwa współpracujące z naszą siecią od lat, a także, w przypadku 
kwestii środowiskowych, usługodawcy. O tym, jak kontrolujemy jakość i bezpieczeń-
stwo żywności dostawców produktów świeżych oraz marki własnej, piszemy na 
stronie 38 w rozdziale Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

Audyty środowiskowe mogą skutkować jednym z czterech wyników: doskonałym, do-
brym, zadowalającym albo niezadowalającym. Audyty społeczne natomiast wynikami: 
doskonałym, bardzo dobrym, dobrym, zadowalającym lub niezadowalającym.

Audyty środowiskowe i społeczne dostawców

102-11

55 
przeprowadzonych audytów środo-
wiskowych dostawców w 2021 roku

18 
przeprowadzonych audytów  

społecznych dostawców w 2021 roku

Kilkanaście tysięcy połączonych beaconów IOT to system inteligentnych czujników, który 
pozwala efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw:
• Więcej danych na temat pracy magazynów i centrów dystrybucyjnych
• Mniej błędów – mniej niepotrzebnych kursów pojazdów
• Lepsze wykorzystanie dostępnej infrastruktury
• Mniejszy ślad węglowy

Podstawą działania naszego łańcucha dostaw są nowoczesne technologie. W roku 2021 
rozpoczęliśmy wyposażanie naszych centrów dystrybucyjnych w innowacyjny system 
beaconów IOT. Nadajniki typu beacon wykorzystują technologię Bluetooth umożliwia-
jącą zbieranie różnorodnych informacji. Dzięki tym urządzeniom wzrasta efektywność 
obsługi logistycznej, a oferowane przez nas produkty są zawsze świeże i dostępne na 
sklepowych półkach. We wszystkich 16 centrach dystrybucyjnych Biedronki w całym 
kraju będzie docelowo zainstalowanych ponad 17 tys. takich nadajników.

Beacony to niewielkie urządzenia, emitujące sygnał radiowy. Zbierają dane dotyczące 
lokalizacji, temperatury otoczenia, wilgotności czy wstrząsów. Zamontowane np. na 
palecie, na opakowaniu czy w pojemniku umożliwiają monitoring istotnych parame-
trów z podaniem swojej lokalizacji w łańcuchu logistycznym. Kilka tysięcy połączonych 
beaconów staje się inteligentną siecią, która pozwala efektywnie zarządzać łańcuchem 
dostaw, na przykład dokładnie śledzić trasy i warunki przewozu towaru od producenta 
do momentu umieszczenia go na sklepowej półce.

Sprawniejszy łańcuch dostaw dzięki beaconom IOT

STANDARDY BIEDRONKI
Technologia w służbie logistyki – beacon IOT
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Od 2021 roku kryteria środowiskowe spełniane przez dostawców mają taką samą wagę 
jak wszystkie inne elementy oceny dostawców, a ich przestrzeganie jest niezbędne dla 
prowadzenia współpracy z całą Grupą Jerónimo Martins, czyli również z naszą siecią. 
Audyty prowadzą niezależne podmioty zewnętrzne, a ocena obejmuje około 100 kryte-
riów, podzielonych na dziewięć obszarów:

W 2021 roku przeprowadziliśmy 35 audytów środowiskowych dla dostawców produk-
tów świeżych i marki własnej (w 2020 roku: 25 audytów) oraz 20 dla dostawców usług 
(w 2020 roku: 20 audytów). Łącznie daje to co najmniej 7% wszystkich dostawców 
z tych kategorii, o wartości zakupów przekraczającej 1,1 mln euro rocznie. Zdecydowa-
na większość tych kontroli – 82% – zakończyła się wynikiem pozytywnym. Jeśli audyt 
wykaże nieprawidłowości, przedstawiamy kontrahentowi plan działań naprawczych, 
który musi wdrożyć w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy. Zastrzegamy sobie prawo 
do zawieszenia współpracy, jeżeli nie wprowadzi uzgodnionych zmian.

Prowadzimy również audyty społeczne, sprawdzając zgodność działań dostawców 
z polskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw człowieka oraz prze-
strzeganie najlepszych praktyk opracowanych przez Consumer Goods Forum. Audyty 
społeczne – podobnie jak środowiskowe – prowadzi niezależna jednostka, która ocenia 
120 kryteriów podzielonych na 12 kategorii, między innymi:

W 2021 roku przeprowadziliśmy 18 audytów społecznych, z których 78% zakończyło się 
wynikiem „doskonałym”, 17% „bardzo dobrym”, a 5% „niezadowalającym”. Wszystkim do-
stawcom, u których stwierdzono niezgodności przedstawiono plan działań naprawczych, 
który powinien zostać wdrożony w ciągu maksymalnie dwunastu miesięcy, w zależności 
od tego, jak poważne niezgodności, zostały zidentyfikowane. Z dostawcami, w przypadku 
których występują krytyczne niezgodności dodatkowo nawiązywane są regularne kontak-
ty na okres do sześciu miesięcy w celu oceny realizacji działań naprawczych. W przy-
padku braku jakichkolwiek dowodów na postępy, zgodnie z Polityką zrównoważonego 
pozyskiwania zasobów, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia współpracy biznesowej.

Dodatkowo przy okazji audytów jakościowych nowych dostawców audytujemy praktyki 
pracownicze, takie jak m.in. stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, posiadanie 
sprzętu do mycia rąk, istnienie i kondycja przestrzeni socjalnych, stan sanitariatów. 
W 2021 roku zaudytowaliśmy pod tym kątem 56 nowych dostawców marki własnej 
oraz 129 dostawców produktów świeżych.

Wszyscy nowi dostawcy marek własnych są zobowiązani do wypełnienia ankiety śro-
dowiskowej, w której pytamy m.in. o posiadane certyfikaty oraz pozwolenia środowi-
skowe, gospodarkę wodno-ściekową, zarządzanie odpadami oraz emisje do atmosfery. 
W 2021 roku ankietę wypełniło 84% nowych dostawców.

414-1

308-1

woda

ścieki

substancje 
niebezpieczne

energia

emisje 
do atmosfery

zagrożenia 
dla środowiska

odpady

hałas

systemy zarządzania 
środowiskowego

zapobieganie  
zatrudnianiu dzieci  

i pracy przymusowej

wynagrodzenia  
i świadczenia  
dodatkowe

prawidłowość  
umów

przestrzeganie 
norm BHP

zapobieganie  
dyskryminacji

godziny pracy

etyka biznesu

prawo do  
zrzeszania się

ochrona  
praw człowieka
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Stawiamy
na polskich dostawców

103-2

204-1

Kierujemy się prostą zasadą: zawsze kiedy to możliwe – kupuj 
lokalnie. Kontraktowanie dostaw od lokalnych firm i przedsię-
biorstw ma wiele zalet. Po pierwsze – rozwijamy gospodarczo 
kraj i regiony, w których działamy. Po drugie – odległości pomię-
dzy producentem a naszymi centrami dystrybucji lub bezpo-
średnio sklepami są mniejsze, co ma ogromne znaczenie dla 
zużycia paliw oraz emisji CO2 w transporcie. Po trzecie – lokalne 
produkty spożywcze mogą dotrzeć do nas szybciej, więc na 
pewno będą świeże.

92% 
produktów spożywczych kupowanych przez naszą 

sieć pochodzi od lokalnych dostawców.
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By usprawnić zakupy w 2021 roku powołaliśmy zespół regionalnych kupców, któ-
rego zadaniem jest nawiązywanie kontaktów z lokalnymi producentami, chcącymi 
dostarczać warzywa i owoce do naszej sieci. Aktualnie osoby pracujące na stanowi-
skach regionalnych kupców odwiedzają rolników w całej Polsce, docierając w pierwszej 
kolejności do producentów, którzy sami się do nas zgłosili, ale przy okazji poszukując 
nowych w okolicy. W ten sposób wspieramy rozwój mniejszych gospodarstw. Zależy 
nam, aby miały taki sam jak duże firmy dostęp do polskich konsumentów. Korzystają na 
tym również nasi klienci, którym oferujemy produkty pozyskane od lokalnych rolników, 
np. truskawki czy ziemniaki. Tym samym skracamy łańcuch dostaw i tworzymy sprawny 
mechanizm dostarczania krajowych warzyw i owoców do naszych sklepów.

Wspólnie z lokalnymi producentami stworzyliśmy nowe zasady współpracy. Nie 
określiliśmy minimalnej skali produkcji ani powierzchni, co więcej, rolnik nie musi 
posiadać ani specjalistycznego taboru samochodowego, ani zautomatyzowanej linii 
do pakowania. Sposób dostawy, pakowania i cenę produktów ustalamy indywidualnie, 
a terminy płatności wynoszą zazwyczaj 21 dni. Rozumiemy, że lokalni rolnicy to często 

małe i średnie przedsiębiorstwa z mniejszym doświadczeniem we współpracy z dużą 
siecią handlową i dysponujący ograniczonym zapleczem technicznym. Aby zapewnić 
im możliwość współpracy z naszymi sklepami, przyjęliśmy łagodniejsze wymogi niż 
te dotyczące dużych firm. Należy jednak podkreślić, że wskaźniki jakości dotyczące 
producentów owoców i warzyw są jednakowe dla wszystkich. 

Konsumenci świadomie wybierają polskie produkty, przede 
wszystkim dlatego, że uważają, iż są świeższe niż produkty  
pochodzenia zagranicznego. Jest to szczególnie istotne  
w przypadku owoców i warzyw. 

Troska o dzieci – to dodatkowa motywacja do zdrowego odży-
wiania - sprawia, że dorośli chcą częściej korzystać ze świeżych 
produktów oraz zwiększać ilość warzyw i owoców w diecie, a pod-
czas zakupów zwracają uwagę na świeżość produktów i ich skład. 

Z raportu „Zwyczaje żywieniowe w Polsce” 

Współpraca z lokalnymi producentami i rolnikami

60
krajowymi producentami  

owoców i warzyw.

Nawiązaliśmy współpracę z ponad 

65
różnych produktów dostarczanych 

przez lokalnych producentów.

Nasze sklepy oferowały ponad

10 000 ton
owoców i warzyw pochodzących od małych, lokalnych rolników.

Sprzedaliśmy ponad 

Aby do minimum skrócić łańcuch dostaw, lokalni producenci truskawek dostarczają 
je bezpośrednio do sklepów z pominięciem naszych centrów dystrybucyjnych. Jest to 
związane z tym, że są to owoce o szczególnie krótkim okresie świeżości. W 2021 roku 18 
polskich dostawców dostarczało świeże truskawki w łubiankach bezpośrednio z plan-
tacji do 300 naszych sklepów. W sezonie letnim na półki sklepowe z owocami trafiło 
w ten sposób 280 ton truskawek. 

STANDARDY BIEDRONKI
Truskawki prosto z pola
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Wspierając lokalnych dostawców, promujemy lokalne produkty. W 2021 roku 
działania takie miały formę akcji „Kochajmy, co nasze”. Klienci naszych skle-
pów mieli okazję spróbować produktów pochodzących z różnych regionów 
Polski. Oferowaliśmy specjały pochodzące z Kaszub i Pomorza, Wielkopolski 
oraz polskich gór. Informacje o akcji pojawiły się w lokalnych mediach, a do 

reklam promujących „Kochajmy, co nasze” zaprosiliśmy panie z wybranych 
Kół Gospodyń Wiejskich z wymienionych regionów Polski. Ich fotografie 
w tradycyjnych strojach regionalnych pojawiły się również w gazetce promo-
cyjnej, na plakatach, w komunikacji digitalowej i na naszej stronie interneto-
wej oraz w prasie lokalnej danego regionu i portalach internetowych.
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Wspieramy naszych lokalnych dostawców również w trudnych sytuacjach. W czerw-
cu 2021 roku zdecydowaliśmy się odkupić 156 ton kapusty od rolników z podkrakow-
skiej gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, w której potężne gradobicie uszkodziło ze-
wnętrzne liście kapusty. Ponieważ jednak te liście i tak zwykle usuwa się po zakupie, 
kapusta była pełnowartościowa i nasi klienci mogli bez ograniczeń wykorzystywać ją 
do celów kulinarnych.

Pod koniec sierpnia 2021 roku na terenie całego kraju spadły ulewne deszcze, które 
zaszkodziły dojrzewającym śliwkom węgierkom. Szczególnie mocno dotknięte zostały 
okolice Opola, Szydłowa i Grójca. To właśnie tam nasza sieć kupiła około 200 ton deli-
katnie zmarszczonych węgierek, w zupełności zdatnych do spożycia, o pełni walorów 
smakowych i odżywczych, jednak często odrzucanych przez sieci handlowe ze wzglę-
du na wygląd. W ten sposób pomogliśmy ponad 50 rolnikom z różnych części kraju, 
poszkodowanym wskutek intensywnych opadów deszczu.

Pod hasłem „Przyroda wie, co robi” sieć Biedronka od początku sierpnia 2021 roku 
sprzedawała niewybarwioną paprykę, ale w pełni wartościową i równie smaczną. Brak 
jednolitego koloru pojawia się najczęściej na początku i na końcu sezonu, gdy rośliny 
mają mniej sprzyjające warunki do wzrostu z racji niewystarczającej ilości czasu i słoń-
ca, by w całości wybarwić wszystkie papryki.

STANDARDY BIEDRONKI
Współpraca przy każdej pogodzie 

356 ton
śliwek i kapusty.

Po ulewnych deszczach i gradobiciach odkupiliśmy od rolników 

W TROSCE O KLIENTÓW
Nie poprawiamy natury

Oprócz plakatów rozwieszanych w sklepach  
uruchomiliśmy też specjalną stronę 

https://swiezoznawcy.pl/pl/przyroda-wie-co-robi
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Hitem sprzedaży lata w 2021 roku w naszych sklepach okazały się arbuzy, uprawiane przez 
jednego z naszych dostawców z Mazowsza. Pyszne, soczyste arbuzy były znacznie słodsze od 
importowanych i szybko znalazły uznanie wśród naszych klientów. Dostawca arbuzów – lokal-
ny rolnik z województwa mazowieckiego – współpracuje z siecią Biedronka od lat. Wcześniej 
dostarczał głównie truskawki, maliny i borówki. Pomysł na uprawę arbuzów podsunął mu 
jeden z pracowników naszego działu jakości produktów świeżych i bezpieczeństwa żywności.

Od połowy kwietnia 2021 roku oferujemy łącznie ponad 40 tytułów, których wydawcy są 
członkami Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, w ramach pilotażowego programu rozpoczę-
tego w 2020 roku jako wsparcie dla mediów lokalnych w trakcie pandemii.

STANDARDY BIEDRONKI
Arbuzy z Mazowsza 

STANDARDY BIEDRONKI
Tygodniki lokalne

300 ton
arbuzów z Mazowsza. 

W roku 2021 sprzedaliśmy ponad 

400 sklepach
w ponad 200 miastach i miejscowościach w całym kraju klienci 

naszej sieci mogą kupić najpopularniejsze tygodniki lokalne. 

W ponad

W kwietniu 2021 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
nałożył na naszą sieć karę za rzekome naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów poprzez wprowadzanie ich w błąd co do kraju pocho-
dzenia owoców i warzyw. Jerónimo Martins Polska, właściciel sieci Bie-
dronka, nie zgadza się z tą karą i stanowczo się jej sprzeciwia. Materiał 
dowodowy w tej sprawie został zebrany w sposób nieobiektywny, a jego 
jakość i kompletność budzi poważne zastrzeżenia. JMP odwołała się od 
decyzji Prezesa UOKiK do sądu, uznając ją za nieproporcjonalną i dys-
kryminującą. Sama liczba zarzucanych naruszeń w oznakowaniu krajów 
pochodzenia owoców i warzyw jest marginalna i powodowana błędami 
ludzkimi, a tym samym nie ma charakteru systemowego. Zidentyfiko-
wane nieprawidłowe oznaczenia dotyczą zarówno produktów polskich 
oznaczonych jako zagraniczne, jak i zagranicznych oznaczonych jako 
polskie, co wydaje się być pomijane przez UOKiK. Dodatkowo sposób 
zbierania materiału dowodowego budzi poważne wątpliwości co do 
bezstronności UOKiK i potwierdza, że podejmowane wobec naszej 
sieci działania mają charakter dyskryminacyjny. Zwracamy uwagę, że 
liczba nieprawidłowości w zakresie informowania konsumentów o kraju 
pochodzenia owoców i warzyw w sieci Biedronka od samego początku 
była, w ocenie UOKiK, jedną z niższych na polskim rynku. 

419-1
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Propagujemy zrównoważone praktyki produkcyjne 
102-11 , 103-2, 304-2

Sieć Biedronka specjalizuje się w sprzedaży produktów spożywczych, w tym produk-
tów świeżych takich jak mięso, ryby, owoce i warzywa – zdajemy sobie sprawę, że nasza 
działalność ma wpływ na różnorodność biologiczną i ekosystemy oraz jest od nich 
uzależniona. Rozumiemy, jak ważne jest zachowanie przyrody i odwrócenie procesu 
utraty bioróżnorodności, także w kontekście naszej działalności. W naszym interesie 
jest ją chronić i mieć pewność, że nasi dostawcy i partnerzy biznesowi także o nią dba-
ją. W tym celu opracowaliśmy polityki i strategię działań na poszczególnych etapach 
naszego łańcucha wartości. 

W łańcuchu dostaw (upstream) wymagamy od wszystkich naszych dostawców dba-
łości o środowisko – ograniczania negatywnego wpływu na otoczenie oraz siedliska 
i gatunki przyrodniczo cenne. Wiemy także, że żywność – nawet na dużą skalę – można 
produkować w sposób zrównoważony, czyli taki, który zapewnia jej bezpieczeństwo, 
godne warunki pracy, minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko i od-
powiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych.

W relacjach z dostawcami obowiązuje nas Polityka zrównoważonego pozyskiwa-
nia zasobów. Zgodnie z jej zapisami chcemy stopniowo ograniczać potencjalny 
negatywny wpływ produkcji produktów naszych marek własnych na środowisko, 
ludzi i społeczności.

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

stosowania zasad zrównoważonego rozwoju,

stosowania sprawiedliwych cen  
i zasad wynagradzania pracowników,

zapewnienia dobrobytu społecznego.

pozyskiwania towarów zapewniających zdrową 
i zbilansowaną dietę,

zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności,

Treść Polityki Zrównoważonego Pozyskiwania 
Zasobów jest dostępna na stronie  

https://csr.biedronka.pl/106401-polityka-zrow-
nowazonego-pozyskiwania-zasobow
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Chcemy oferować naszym klientom produkty, które powstają zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju – uwzględniające odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, 
troskę o dobrostan zwierząt, przeciwdziałanie wylesianiu, uczciwe relacje handlowe 
oraz przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych. Co roku wprowadzamy do 
obrotu kolejne produkty z certyfikatami zrównoważonego rozwoju, takimi jak Zrówno-
ważone Rolnictwo UE, FSC, PEFC, Rainforest Alliance czy MSC.

Certyfikacja produktów

270 
dostępnych produktów marki własnej z certyfikatami  

zrównoważonego rozwoju

Certyfikatu nie da się kupić. Trzeba go zdobyć, a surowe 
kryteria certyfikacji są weryfikowane na każdym etapie 
produkcji – począwszy od upraw, przez cały proces prze-
twórstwa, transportu, magazynowania. Kupując produkt 
oznaczony danym certyfikatem, możemy oczekiwać 
najwyższej, a przy tym powtarzalnej jakości. Certyfikaty  
to nie są kolejne slogany marketingowe, ani etykiety na 
opakowaniu. To swoista gwarancja udzielona klientom 
naszej sieci, obejmująca nie tylko wartość odżywczą 
i jakość produktów, ale również pewność, że zostały one 
wyprodukowane w sposób odpowiedzialny, z troską o lu-
dzi, naturę i dobrostan zwierząt.

Maciej Łukowski,  
Dyrektor Działu  
Zakupów, Członek 
Zarządu

8,5%
sprzedanych produktów i opakowań marki własnej naszej sieci i/lub produk-
tów świeżych posiadało certyfikaty zrównoważonego rozwoju. To o 1,5 punktu 

procentowego więcej niż wynosił nasz cel strategiczny.

W 2021 roku 
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Ontex jako partner strategiczny sieci Biedronka 
w pełni wspiera oraz proaktywnie poszukuje i wdra-
ża zrównoważone rozwiązania w ramach kategorii 
produktów higieny osobistej. W 2021 roku wspólnie 
pracowaliśmy nad nową linią pieluszek Dada Pure 
Care, która łączy najnowocześniejszą technologię 
i najwyższe standardy środowiskowe. Nowe pieluszki 
są wytwarzane przy użyciu materiałów naturalne-
go pochodzenia, takich jak organiczna bawełna 

i celuloza bielona całkowicie bez udziału chloru. Również linia produktów 
higieny kobiecej Femina została poszerzona o produkty Femina Pure zawierające 
certyfikowaną organiczną bawełnę i których opakowania posiadają minimum 
51% materiału z recyklingu. Jako producent dbamy bowiem nie tylko o zachowa-
nie jak najwyższych standardów jakościowych naszych produktów, ale również 
kładziemy nacisk na zminimalizowanie wpływu na środowisko, korzystając 
z certyfikowanych materiałów. Dla przykładu nasza pulpa celulozowa posiada 
certyfikat FSC i jest produkowana w zakładach wykorzystujących 100% energii 
elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jesteśmy dumni z realnego 
wpływu, który mamy na kształtowanie świadomości konsumenckiej oraz propa-
gowanie ekologicznych zachowań.

Liczba dostępnych produktów świeżych i marki własnej z certyfikatem zrównoważonego rozwoju20

Certyfikacja 2020 2021

FSC /PEFC – użyte do produkcji drewno  
pochodzi z odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

70 80

Rolnictwo ekologiczne – żywność ekologiczna 
zgodna z rozporządzeniem w sprawie rolnictwa 
ekologicznego UE.

122 95

Fairtrade – certyfikacja Sprawiedliwego Handlu 
dążąca do poprawy sytuacji drobnych rolników.
UTZ – żywność wyprodukowana bez szkody dla 
środowiska naturalnego oraz ludzi pracujących 
przy jej uprawie i produkcji.
Rainforest Alliance – umożliwia poprawę jakości 
życia ludzi pracujących na plantacjach oraz ochro-
nę lokalnych ekosystemów.

41 39

MSC – produkty pochodzą ze zrównoważonych 
połowów, stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.

19 18

Blue Angel – produkty przyjazne  
dla środowiska.

3 7

KAT – kontrolowany,  
alternatywny chów zwierząt.

2 2

Global Recycled Standard – produkty  
z włóknami pochodzącymi z recyklingu.

0 9

Global Organic Textile Standard – potwierdza 
naturalne pochodzenie włókien, których uprawy 
prowadzone są metodami ekologicznymi.

1 7

Razem 258 270

Więcej o naszych certyfikatach zrównoważonego 
rozwoju piszemy na stronie  

https://www.biedronka.pl/pl/certyfikaty

20 Dotyczy produktów z certyfikatem i/lub materiałów opakowaniowych z certyfikatem. Dany produkt może 
posiadać więcej niż jeden system certyfikacji (np. certyfikat organiczny i FSC). W raporcie za 2020 rok w zesta-
wieniu nie uwzględnione zostały certyfikaty GRS oraz GOTS.

Jakub Juszczyk,  
General Manager  
Ontex Kraków
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Wspieramy rolnictwo ekologiczne, czyli takie, w którym produkcja żywności odbywa 
się z wykorzystaniem naturalnych substancji i procesów. Mniej szkodzi ono środowi-
sku, ponieważ sprzyja odpowiedzialnemu wykorzystaniu energii i zasobów natural-
nych, utrzymaniu różnorodności biologicznej, zachowaniu regionalnej równowagi eko-
logicznej, poprawie żyzności gleby i utrzymaniu odpowiedniej jakości wody. Przepisy 
dotyczące rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej zachęcają do przestrzegania 
wysokich standardów dobrostanu zwierząt i wymagają od rolników zaspokojenia ich 
konkretnych potrzeb behawioralnych. 

Widzimy zainteresowanie klientów produktami ekologicznymi. Od 2018 roku ofe-
rujemy markę własną goBIO, a w 2021 roku w sklepach Biedronka dostępnych było 
w sumie 95 produktów rolnictwa ekologicznego.

Dużą popularnością wśród naszych klientów cieszy się pieczywo BIO wypiekane 
bezpośrednio w naszych sklepach. W 2021 roku uprawnienia do wypieku pieczywa bio 
posiadało 470 sklepów sieci Biedronka (czyli o 32 placówki więcej niż w poprzednim 
roku). Aby zachować najwyższe standardy, w 2021 roku przeprowadziliśmy 145 audy-
tów zewnętrznych dotyczących tej działalności.

81% Polaków zna żywność ekologiczną, a znajomość  
ta zdecydowanie wzrosła w ostatnich latach.

58% Polaków twierdzi, że przynajmniej od czasu do czasu 
kupuje żywność bio/eko. Wielu z nich nabrało tego zwyczaju 
w ciągu ostatnich pięciu lat.

Z raportu „Zwyczaje żywieniowe w Polsce” 

Rolnictwo ekologiczne

304-2

Więcej o ekologicznych produktach dostępnych 
w naszej sieci piszemy na stronie  

https://www.biedronka.pl/pl/gobio

5 
nowych produktów ekologicznych marki własnej

wprowadzonych w 2021 roku – między innymi mleko 3,9% 
goBIO w wygodnych opakowaniach jednolitrowych
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Zobowiązaliśmy się, że produkty naszych marek własnych zawierające ryby i owoce 
morza nie przyczynią się do nadmiernej eksploatacji, wyniszczenia lub wyginięcia 
oferowanych gatunków. Co trzy lata oceniamy liczebność sprzedawanych przez nas 
gatunków ryb i owoców morza. Analiza wyników pozwala nam dostosowywać zamó-
wienia tak, aby wspierały zrównoważone rybołówstwo. 

Zrównoważone praktyki połowowe Grupy Jerónimo Martins:

Nie kupujemy i nie sprzedajemy gatun-
ków sklasyfikowanych jako krytycznie 
zagrożone, dla których nie ma specjal-
nych zezwoleń.

Ograniczamy działania promocyjne  
wobec gatunków sklasyfikowanych jako 
narażone w przypadku, gdy nie pocho-
dzą one z zasobów zarządzanych w spo-
sób zrównoważony i/lub nie posiadają 
certyfikatu zrównoważonego rozwoju.

Nie kupujemy i nie sprzedajemy  
gatunków sklasyfikowanych jako zagro-
żone, jeśli nie pochodzą one z zasobów 
zarządzanych w sposób zrównoważony  
i/lub nie posiadają certyfikatu zrównowa-
żonego rozwoju (np. MSC).

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 zagrożonych (np. węgorza europejskiego). Jesteśmy pierw-
szą siecią w Polsce, która wprowadziła certyfikat MSC (Marine Stewardship Council) 
w produktach marki własnej w kategorii produktów świeżych w opakowaniach MAP 
(pakowane w atmosferze ochronnej). 

Znak MSC gwarantuje, że ryby pochodzą ze zrównoważonych połowów, wyłącznie 
z legalnych i pewnych źródeł oraz że są prawidłowo oznakowane. Zrównoważony 
połów to taki, który w mniejszym stopniu wpływa na ekosystem morski i żyjące w nim 
zwierzęta oraz pozostawia więcej ryb w morzach i oceanach. Organizacja MSC opraco-
wała Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, na podstawie którego niezależni 
audytorzy weryfikują, czy przedsiębiorstwa połowowe stosują się do tych bardzo 
restrykcyjnych zasad.

Nasza sieć nie prowadzi sprzedaży żywych karpi. Ryby te sprzedajemy wyłącznie w pła-
tach i filetach przechowywanych w lodówkach.

Zrównoważone rybołówstwo
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18
produktów

z certyfikatem MSC. 

Pod koniec 2021 roku nasza 
oferta obejmowała 
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Walka z wylesianiem
304-2

Problem wylesiania jest nierozerwalnie związany z globalnym zapotrzebowaniem na 
towary rolne i karczowaniem lasów celem pozyskiwania ziemi pod uprawę, przede 
wszystkim na potrzeby produkcji oleju palmowego, soi, wołowiny i miazgi drzewnej 
(jako surowca do pakowania). Szacuje się, że wylesianie jest drugim co do wielkości 
źródłem emisji gazów cieplarnianych.

Wraz z całą grupą kapitałową od 2014 roku monitorujemy zawartość soi, oleju palmo-
wego, papieru i drewna w produktach marki własnej oraz w produktach świeżych. 
Zbieramy również informacje o pochodzeniu tych składników i o tym, czy ich produ-
cenci przestrzegają zasad zrównoważonego rozwoju. 

Grupa Jerónimo Martins jest członkiem koalicji walczącej z wylesianiem Forest Positive 
Coalition of Action założonej przez Consumer Goods Forum. Wszyscy członkowie ko-
alicji mobilizują swój łańcuch dostaw, żeby wywiązać się ze zobowiązań koalicji. W 2021 
roku Grupa znalazła się w gronie 11 sygnatariuszy listu otwartego, apelującego do Unii 
Europejskiej o większe zaangażowanie w przeciwdziałanie wylesianiu. 
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Grupa Jerónimo Martins jest jedynym sprzedawcą żywności na świecie z wynikiem „A-” 
(poziom Leadership) w programie „Lasy” w rankingu CDP w kategorii takich towarów, 
jak olej palmowy, soja i wołowina, których produkcja wiąże się z ryzykiem wylesiania. 
Dla wołowiny i papieru Grupa otrzymała wynik „B”. Więcej na temat rankingu CDP 
piszemy na stronie 80 w rozdziale Poszanowanie środowiska naturalnego. 

STANDARDY BIEDRONKI
Jesteśmy liderem w ochronie lasów

Produkcja oleju palmowego niezgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju pro-
wadzi do niszczenia olbrzymich powierzchni lasów deszczowych i bezpośredniego 
zagrożenia dla wielu gatunków, takich jak orangutan, słoń sumatrzański, pantera 
mglista, tygrys sumatrzański czy słoń indyjski. Substancje chemiczne stosowane na 
niecertyfikowanych plantacjach zanieczyszczają glebę, środowisko i wodę. W efekcie 
lokalne społeczności mogą stracić dostęp do czystej wody pitnej, a kurczenie się zaso-
bów ryb w rzekach może coraz bardziej utrudnić im pozyskiwanie pożywienia. Dlatego 
w produktach spożywczych marki własnej używamy wyłącznie certyfikowanego przez 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) oleju palmowego ze zrównoważonych 
upraw. Wymagamy i weryfikujemy taką certyfikację u wszystkich dostawców.

Kontrowersje dotyczące oleju palmowego wyjaśniamy, odwołując się do wyników 
badań naukowych. Olej palmowy posiada unikalne właściwości fizyczne i chemiczne. 
Znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Wydajność produkcji 
oleju palmowego z hektara jest znacznie wyższa niż w przypadku innych tłuszczów 
roślinnych21. Dlatego zastąpienie go innymi olejami roślinnymi wiązałoby się z ko-

Olej palmowy

21 WWF (2019). Wpływ konsumpcji oleju palmowego w Polsce na globalne środowisko naturalne i analiza możliwości jego 
zastąpienia przez inne oleje roślinne. 
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Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju chcemy 
do końca 2023 roku o połowę ograniczyć wykorzystanie soi pochodzącej z nieznanych 
źródeł, tak aby jej wykorzystanie w produktach marki własnej nie przekraczało 20%. 
W 2021 roku udało nam się zrealizować ten cel i ograniczyć wykorzystanie do 17%. Podej-
mujemy też działania, by ograniczyć wykorzystanie soi pochodzącej z terenów zagrożo-
nych wylesieniem do maksimum 20% (albo uzyskać wiarygodne informacje, że posiada 
ona certyfikat RTRS lub ProTerra). W 2021 roku ograniczenie to wyniosło 52%.

W 2021 roku kontynuowaliśmy tworzenie systemu, który pozwoli nam kontrolować 
pochodzenie wykorzystywanej soi. Aktualnie system umożliwia kontrolę pieczywa, ryb, 
owoców i warzyw. Rozpoczęliśmy również proces kontroli pochodzenia soi wykorzysty-
wanej przez producentów jaj.

Chcemy, aby papierowe i drewniane opakowania naszych marek własnych były funkcjo-
nalne, praktyczne, estetyczne i przyjazne dla środowiska. Zgodnie z Podręcznikiem Opa-
kowań Marek Własnych wszystkie opakowania papierowe lub drewniane muszą pocho-
dzić ze sprawdzonych źródeł, posiadających certyfikat FSC®, PEFC lub inne certyfikaty 
pochodzenia i zrównoważonej produkcji surowców. Zasady te dotyczą również naszych 
materiałów marketingowych – ulotek dla klientów, plakatów i gazetek sklepowych. 

W 2021 roku w naszych produktach wykorzystano 80% certyfikowanych włókien pier-
wotnych, a w opakowaniach – 73%.

Więcej o działaniach związanych z opakowaniami piszemy od strony 92 w rozdziale 
Poszanowanie środowiska naturalnego. 

niecznością stosowania dodatkowych nawozów i przydzielenia nowych obszarów pod 
uprawy, a ponadto mogłoby doprowadzić do utraty źródła utrzymania przez wielu rol-
ników, ponieważ problemy związane z pozyskiwaniem nowych obszarów pod uprawę 
spowodowałyby przeniesienie produkcji gdzie indziej. Dlatego zamiast bezrefleksyjnie 
rezygnować z oleju palmowego, propagujemy jego zrównoważoną uprawę.

Nasza sieć jest członkiem-założycielem Polskiej Koalicji 
na Rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego, której 
celem jest eliminacja do 2023 roku na rynku polskim 
oleju palmowego z produkcji niezrównoważonej. Koalicja 
prowadzi również kampanię informacyjną poświęconą 
znaczeniu zrównoważonej produkcji oleju palmowego.

Soja

Papier i drewno
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Więcej na temat oleju palmowego można przeczytać na stronie  
www.olejpalmowy.com 98,2% wołowiny obecnej w naszych markach własnych pochodzi z Polski. Dodatko-

wo nie wykorzystujemy wołowiny z Brazylii. Dzięki takim działaniom spełniamy zobo-
wiązanie do ograniczenia wykorzystania wołowiny nieznanego pochodzenia. 

Wołowina
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Nie pozostajemy obojętni na warunki, w jakich hodowane są zwierzęta. W markach 
własnych stosujemy standardy uwzględniające kryteria dobrostanu zwierząt. Nie 
używamy dodatków transgenicznych, pochodzenia zwierzęcego ani roślinnego. Nie 
współpracujemy z dostawcami stosującymi hormony wzrostu, które są zakazane 
przez prawodawstwo do użycia w procesie hodowli, a antybiotyki dopuszczamy 
wyłącznie w celach terapeutycznych, nigdy zapobiegawczo lub w celu przyspieszania 
wzrostu. Nie sprzedajemy również produktów, które były testowane na zwierzętach (z 
wyjątkiem testów organoleptycznych karmy dla zwierząt domowych). 

Od 2022 roku będziemy zwracać szczególną uwagę na dobrostan zwierząt w trakcie 
okresowych audytów u dostawców świeżego mięsa posiadających proces ubojo-
wy. Nasza ocena dobrostanu ma wpływ na ostateczną ocenę dostawcy. Kryteria 
określono na podstawie obowiązujących przepisów europejskiego i polskiego prawa 
weterynaryjnego oraz uznane europejskie standardy dobrostanowe.

Dobrostan zwierząt
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W 2021 roku wycofaliśmy z oferty sklepów w całej Polsce świeże jaja klatkowe.  
Zrobiliśmy to na cztery lata przed pierwotnie zadeklarowanym terminem. Do końca 
pierwszego kwartału 2022 roku zaplanowaliśmy eliminację jaj z chowu klatkowego 
ze składu produktów marki własnej. Na koniec 2021 roku 81% (w 2020 roku: 17,7%) 
produktów z asortymentu stałego marki własnej zawierało w składzie jaja lub surowce 
pochodne z jaj z chowu alternatywnego.

Jaja z wolnego wybiegu oznaczone są cyfrą 1. Pochodzą od kur mających dostęp do 
wybiegu na wolnym powietrzu, które mogą swobodnie spacerować po wyznaczonym 
terenie i siedzieć na grzędzie. 

Jajka oznaczone cyfrą 0 pochodzą z hodowli ekologicznej. To najbardziej rygorystyczny 
sposób chowu kur niosek. Unia Europejska mówi jasno, że kury hodowane w systemie 
ekologicznym muszą mieć przez cały dzień zapewniony swobodny dostęp do wybiegu 
pokrytego roślinnością. Kurniki producentów „zerówek” spełniają szereg wymagań 
dotyczących jakości powietrza, temperatury, oświetlenia i wilgotności, a pasza, którą 
karmi się nioski powstaje w oparciu o uprawy organiczne. Najważniejsza dla zwierząt 
jest jednak swoboda ruchu – na jedną kurę muszą przypadać przynajmniej 4 metry 
kwadratowe powierzchni wybiegu.

Eliminacja jaj z chowu klatkowego

100%
świeżych jaj sprzedawanych w Biedronce pochodzi z hodowli  
alternatywnej (ekologicznej, wolnego wybiegu lub ściółkowej).

Od 2022 roku 

W 2021 roku przeprowadziliśmy dokładną „paszportyzację” ferm dostarczających jaja 
do naszej sieci. Sprawdziliśmy liczbę kur oraz pozyskiwanych z fermy jaj. Do maja 2022 
roku zweryfikowaliśmy ponad 130 ferm ściółkowych, wolnowybiegowych i ekologicz-
nych. Poznaliśmy ich maksymalny potencjał i aktualne możliwości produkcyjne. Dzięki 
temu wiemy, ile jaj mamy do dyspozycji oraz jakich ras są kury, które je znoszą.

Nasze działania zyskały uznanie w oczach ekspertów. Jesteśmy dumni, że otrzyma-
liśmy tytuł Lidera Zmian w Rankingu Odpowiedzialnego Biznesu Stowarzyszenia 
Otwarte Klatki. Uznanie jurorów zdobyły: przejrzystość, postęp w wycofywaniu jaj 
klatkowych oraz udział jaj z chowu alternatywnego w sprzedaży ogółem.

Ranking sieci sklepów wycofujących jaja z chowu klatkowego:

II miejsce
III miejsce

I miejsce
Biedronka

STANDARDY BIEDRONKI
Fermy pod kontrolą
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Oferowane przez nas kurczaki z chowu na wolnym wybiegu od lat cieszą się uznaniem 
klientów. Przyjęte w naszej sieci standardy hodowli drobiu zakładają żywienie wyłącz-
nie paszą roślinną, bez składników modyfikowanych genetycznie, a także specjalny 
program zapobiegania chorobom zamiast podawania kurczętom antybiotyków. Tak 
hodowane kurczaki mają do dyspozycji przestrzeń życiową większą niż w chowie 
intensywnym. Maksymalne zagęszczenie w przypadku kurczaka z wolnego wybiegu 
wynosi nie więcej niż 27,5 kg masy żywej na m2. Ponadto kurczaki mają dostęp do 
świeżego powietrza, a ich minimalny wiek ubojowy wynosi 70 dni (dla porównania kur-
czak z chowu intensywnego może być ubijany nawet już po 32 dniach chowu).

Nasza marka własna Kraina Mięs Nature obejmuje nie tylko całe kurczaki oraz filety 
z piersi kurczaka z wolnego wybiegu, ale również drobiowe uda, podudzia oraz ze-
stawy rosołowe. W 2021 roku sprzedaliśmy 4 029 ton kurczaków z wolnego wybiegu, 
o 72% więcej niż w roku 2020.

Wszystkie produkty drobiowe z Krainy Mięs Nature to gwarancja spełniania 
najwyższych standardów:

Mięso świeże
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Więcej na ten temat świeżego mięsa w Biedronce 
piszemy na stronie  

https://www.biedronka.pl/pl/kraina-mies-nature

Dostęp do wybiegu na 
otwartej przestrzeni

Dostęp do naturalnego 
światła

Karmiony w 100% roślinną 
paszą

Kurczak z chowu wybiegowego 
zgodnie z Rozporządzeniem 

Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 
16 czerwca 2008 roku

Dorastający znacznie dłużej 
niż zwykłe kurczaki, aż 70 dni 

kontrolowany na każdym 
etapie produkcji
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W produktach marek własnych wykorzystujemy wo-
łowinę, drób i cielęcinę wyłącznie krajowej produkcji. 
W 2021 roku w Grupie Jerónimo Martins opracowano 
standard Animal Welfare. W 2022 roku będzie on 
wdrażany wśród producentów mięsa naszej marki wła-
snej. Standard przewiduje regularne audyty współpra-
cujących z nami ubojni, a na dalszym etapie wdrażania 
oraz doskonalenia standardu również hodowli. Dostaw-
cy będą zobowiązani do tego, aby wszyscy hodowcy do-
starczający żywiec22, z którego pozyskiwane jest mięso  
do produkcji, spełniali wymagania standardu.

Standard Animal Welfare Grupy Jerónimo Martins 
zapewnia: 

• wolność od głodu i pragnienia – zapewnienie zwie-
rzętom stałego dostępu do świeżej wody i paszy, 

• wolność od dyskomfortu – zapewnienie odpowied-
niego miejsca wypoczynku i schronienia, 

• wolność od bólu, urazów i chorób – działania pre-
wencyjne, profilaktyka, szybka diagnostyka i leczenie, 

• wolność od strachu i stresu – odpowiednia opieka 
i eliminacja czynników stresogennych, 

• umożliwienie naturalnych zachowań – zapewnienie 
odpowiedniej przestrzeni i warunków oraz towarzy-
stwa tego samego gatunku.

STANDARDY BIEDRONKI
Kryteria dotyczące zwierząt

22 Zwierzęta przeznaczone na rzeź.
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