
Wypowiedź
partnera społecznego

Od samego początku w nasze działania bardzo mocno 
włącza się cały obszar biznesowy. Biedronka nie jest jedyną 
siecią sklepów, z którą współpracujemy, a jednak potrafili-
śmy zachować ogromną indywidualność proponowanych 
projektów, spotykając się z wielkim zaangażowaniem i zro-
zumieniem ze strony marki. Przez markę rozumiemy przede 
wszystkim ludzi, którzy ją tworzą – sprzedawców, ludzi od-
powiedzialnych za funkcjonowanie całej sieci, kierowników, 
szefów, właścicieli. Oprócz codziennego biznesu, czujemy 
także ludzkie, osobiste zaangażowanie w cel, czyli ratowanie 
zdrowia i życia Polaków. Widzimy to także jako zwykli klienci 
sieci Biedronka. Szybkie reagowanie na potrzebę pomocy 
określa dodatkowymi dobrymi słowami markę i właśnie Bie-
dronka na takie dobre słowa bezapelacyjnie zasługuje.

Jerzy Owsiak,  
Prezes Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej 
Pomocy
 
fot.: Łukasz Widziszowski

163,7 mln zł
przekazanych na kampanie  
i projekty społeczne

50 mln zł
przekazanych na działalność 
społeczną Fundacji Biedronki

460
organizacji ze wsparciem 
od sieci Biedronka

7,43 mln zł
zebrane dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

Wspieranie lokalnych
społeczności
Kluczowe działania w 2021 roku
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103-2

Zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju Biedronki na lata 2021–2023

Zobowiązanie
Postęp w realizacji  
w 2021 roku

Strona 
w raporcie

1. Monitorowanie i ujawnianie co naj-

mniej 70% (wartościowo) wpływu spo-

łecznego wynikającego z oferowanego 

corocznie wsparcia, zgodnie z modelem 

Business for Societal Impact (B4SI)58.

Monitorowano i ujawniono 99% 

wpływu społecznego wynikają-

cego z oferowanego corocznie 

przez sieć Biedronka wsparcia 

(analizie B4SI zostało podda-

nych 109 na 110 organizacji). 

144

2. Wzmocnienie zaangażowania 

w projekty społeczne skierowane do 

dzieci, młodzieży i osób starszych ze 

środowisk zagrożonych wykluczeniem, 

koncentrujące się na promocji zdrowia 

i zdrowego odżywiania, mające na celu 

bezpośredni wpływ na 1 mln osób do 

2023 roku (poprzez działania wszystkich 

spółek Grupy).

Wzmocniono zaangażowanie 

w projekty społeczne. Przykłady 

projektów w Biedronce oraz 

liczba osób objętych pomocą: 

• Okres zmian: 4 300

• Akademia Caritas  

Dzieciom: 3 500

• Nadzieja na Mundial: 300 

145-153

3. Rozszerzenie programu bezpośred-

niego przekazywania nadwyżek żywno-

ści ze sklepów do lokalnych organizacji 

pozarządowych, obejmując nim 70% 

sklepów do 2023 roku.

Programem bezpośredniego 

przekazywania nadwyżek żyw-

ności ze sklepów do lokalnych 

organizacji pozarządowych 

objętych jest 71% sklepów 

(2300 sklepów).

102

58 Dawniej London Benchmarking Group (LBG).
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Umiemy pomagać, a skala naszego wsparcia społecznego jest ogromna. Sieć 
Biedronka jest jednym z głównych partnerów trzech kluczowych organizacji i akcji 
charytatywnych w Polsce. Jesteśmy jednym z głównych sponsorów Finału WOŚP, 
partnerem Szlachetnej Paczki i jedną z najistotniejszych biznesowych organizacji 
wspierających na wielu polach Caritas. Docieramy z pomocą do setek tysięcy osób 
w całym kraju, a w naszą działalność pomocową angażujemy pracowników i klientów. 
Przekazujemy nie tylko pieniądze i nasze produkty, ale w odpowiedzialny społecznie 
sposób włączamy w działania pomocowe dostępne w sieci narzędzia i nasze kompe-
tencje. Od kwietnia 2020 roku działa także Fundacja Biedronki. Wartość programów 
pomocowych Fundacji prowadzonych w 2021 roku wyniosła 27,9 mln zł.

Budowanie wspólnoty zajmuje istotne miejsce w naszym systemie wartości, dlatego 
tak chętnie i na tak dużą skalę włączyliśmy się w działania zapobiegające niedoży-
wieniu i wykluczeniu. Chcemy, by nasza pomoc była skuteczna i trafiała tam, gdzie 
jest najbardziej potrzebna. Grupami szczególnie narażonymi na wykluczenie lub 
niedożywienie są dzieci i młodzież oraz osoby starsze. Dlatego to właśnie do nich kie-
rowana jest znaczna część naszego wsparcia społecznego. Sposoby i rodzaje pomocy 
opisuje wdrożona w całej organizacji Polityka wspierania społeczności lokalnych. 
Prowadzimy działania na terenie całego kraju – przekazujemy produkty spożywcze, 
vouchery zakupowe i wspieramy projekty społeczne, które przeciwdziałają niedoży-
wieniu. Wszystkie przekazywane środki są odpowiednio monitorowane. Skutki ich 
wykorzystania podlegają ocenie, dzięki której mamy pewność, że zasoby – z koniecz-
ności ograniczone – trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne i mogą przyczynić się 
do poprawy jakości życia jak największej liczby osób. Nasz wpływ społeczny mierzymy 
przy użyciu standardu B4SI (Business for Societal Impact) – dawniej LBG (London 
Benchmarking Group).

W 2021 roku nasza sieć wsparła 460 organizacji. Wśród nich znalazły się zarówno 
duże, ogólnopolskie podmioty realizujące programy w całym kraju, jak i mniejsze 
stowarzyszenia, które zajmują się wspieraniem lokalnych społeczności. Łączna kwota 
przeznaczona na projekty i kampanie społeczne, uwzględniając program sklepowych 
darowizn żywnościowych na rzecz instytucji społecznych, wyniosła ponad 163,7 mln zł  
(o 19,5% więcej niż w 2020 roku). 

Nasz wpływ społeczny
103-2, 413-1

203-2

Pełna treść „Polityki wspiera-
nia społeczności lokalnych” 

znajduje się na stronie 
https://csr.biedronka.pl/

106397-polityka-wspierania-
-spolecznosci-lokalnych

Pozycja lidera rynku, również na polu wsparcia społecz-
nego, to dla nas przede wszystkim istotne zobowiązanie. 
Aby jak najlepiej wykorzystać ogromne możliwości naszej 
sieci, współpracujemy z największymi, najbardziej znany-
mi i efektywnymi organizacjami pomocowymi. Zawsze 
staramy się budować inkluzywne systemy pomocowe 
i włączać w nasze działania klientów, po to by edukować 
oraz osiągać lepsze efekty, liczone w złotych i tonach 
przekazywanych produktów.

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

Informacje na temat programów społecznych 
Fundacji Biedronki znajdują się na stronie 

www.fundacjabiedronki.pl
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Jesteśmy dumni, że nasza sieć jest partnerem trzech największych organizacji chary-
tatywnych w Polsce. Dzięki tej międzysektorowej współpracy możemy dotrzeć do bar-
dzo różnych beneficjentów i zaadresować szerokie spektrum najpilniejszych potrzeb.

Biedronka gra z WOŚP

Wspieranie ogólnopolskich organizacji społecznych

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w styczniu 2022 roku po raz trzydzie-
sty – nasza sieć po raz pierwszy została jednym z głównych sponsorów WOŚP. Czek 
przekazany Jurkowi Owsiakowi podczas Finału WOŚP opiewał na 7,43 mln zł. Ta kwota 
pomoże zapewnić najwyższe standardy diagnostyki i leczenia wad wzroku u dzieci. 
Z ponad siedmiu milionów złotych przekazanych dla WOŚP większość – ponad 4,65 
mln zł – pochodziła ze sprzedaży specjalnie przygotowanych przez nas czapek WOŚP. 
Zgodnie z przyjętą zasadą „cała kwota pomaga” cały przychód z ich sprzedaży został 
przekazany na cel 30. Finału, a sieć Biedronka dodatkowo pokryła koszty podatku VAT 
od tego produktu. Czapki stały się prawdziwym hitem wśród naszych klientów – w cią-
gu trzech tygodni kupiło je niemal pół miliona Polaków!

Puszki WOŚP pojawiły się przy kasach we wszystkich sklepach sieci w Polsce już 
10 grudnia 2021 roku. W sumie było ich około 20 tysięcy, a do dnia Finału klientom 
Biedronki wydano niemal 14 milionów serduszek. Od grudnia w naszej ofercie do-
stępne były też produkty z logo WOŚP. Obok czapek, wśród pięciu takich produktów 
cieszących się największym zainteresowaniem klientów, znalazły się również smycze, 
skarpetki oraz kubki termiczne i ceramiczne.

Do połowy lutego 2022 roku trwały także aukcje internetowe, które są nieodłącznym 
elementem każdego Finału. Sieć Biedronka, jako Sponsor Główny, oddała na licyta-
cje unikatową maskotkę z Gangu Swojaków, która powstała specjalnie z okazji Finału 
WOŚP oraz 30 ekskluzywnych koszy z najlepszymi produktami marki własnej.

We wsparcie WOŚP zaangażowali się również pracownicy naszej sieci. W wewnętrznych 
kanałach informacyjnych w dniu finału zamieścili setki zdjęć pokazujących, jak poma-
gają w zbiórce pieniędzy. Dodatkowo nasza sieć ufundowała pakiety startowe dla 100 
pracowników na charytatywny bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”, od 16 lat towarzyszący 
finałowym wydarzeniom. Drużyna Biedronki zajęła piąte miejsce wśród najlepszych 
drużyn w Polsce – zebraliśmy w sumie 926 serduszek.7,43 mln zł

wsparcia dla 30. Finału WOŚP
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Pod koniec 2021 roku nasza sieć po raz trzeci została partnerem głównym Szlachetnej 
Paczki, po to by wspólnie z klientami móc wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące. 
Od 12 listopada do 24 grudnia w sklepach sieci Biedronka w całej Polsce pojawiło się 
aż 25 rodzajów słodyczy ze świątecznej linii Magnetic ze znakiem Szlachetnej Paczki 
i hasłem „Kupując, wspierasz”. Oferta obejmująca praliny, czekoladowe figurki, cukierki, 
ciastka, pierniki, kalendarze adwentowe, a także nauszniki i maskotki w komplecie ze 
słodyczami posłużyła do zebrania funduszy na wsparcie dla potrzebujących rodzin, 
dzieci, osób samotnych i poszkodowanych przez los. Część przychodu z ich sprzedaży 
– w sumie ponad 250 tys. zł – przekazaliśmy Stowarzyszeniu Wiosna, które prowadzi 
akcję Szlachetna Paczka. Zaangażowały się w nią tysiące naszych klientów. Dzięki 
wspólnym wysiłkom wsparcie trafiło do ponad 17 tys. potrzebujących rodzin.

W 2021 roku w akcję Szlachetna  
Paczka zaangażowało się ponad  
12 800 wolontariuszy  
– w symbolicznym geście  
podziękowania za ich wysiłek  
przekazaliśmy wszystkim nasze  
Pierniki Norymberskie o łącznej  
wartości ponad 80 tys. zł.

Kupując, wspierasz – Szlachetna Paczka 

25
produktów ze świątecznej linii Magnetic wspierających Szlachetną Paczkę 
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Co roku 1 czerwca Caritas i Biedronka świętują Dzień Dziecka, wywołując uśmiech 
na twarzach dzieci. W związku z pandemią w 2021 roku po raz drugi z rzędu pikniki 
Caritas zostały zastąpione Pudełkami Szczęścia. Specjalne podarunki trafiły do 15 tys. 
potrzebujących dzieci – między innymi ze świetlic środowiskowych, domów dziecka, 
domów samotnej matki i rodzin pod opieką Caritas. Wśród prezentów przekazanych 
przez naszą sieć znalazły się maskotki Gangu Fajniaków, książeczki o tematyce ekolo-
gicznej i pieniądze na zakup słodyczy, owoców i zabawek. Łącznie nasze wsparcie dla 
akcji Pudełko Szczęścia wyniosło około 400 tys. zł.

W październiku i listopadzie w sklepach w całej Polsce oferowaliśmy znicze z logo 
Caritas Polska. Zysk z ich sprzedaży – około 350 tys. zł – trafił na obejmujący ponad 
3,5 tys. dzieci program Akademia Caritas Dzieciom, który urozmaica i poszerza ofertę 
edukacyjną w placówkach świetlicowych prowadzonych przez Caritas w Polsce. Orga-
nizowane przez Akademię warsztaty profilaktyczne wspierają dzieci po pandemicz-
nych doświadczeniach roku izolacji od rówieśników, a modułowe pracownie przyrod-
nicze pozwalają na atrakcyjne przekazywanie wiedzy. Dodatkowo Caritas zorganizował 
specjalną akcję motywującą młodych ludzi do aktywności fizycznej. Akademia Caritas 
Dzieciom to kompleksowa odpowiedź na wyzwania związane z doświadczeniem 
pandemii. Według raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, przygotowanego na 
zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, „czas epidemii COVID-19 i związany z nim reżim 
sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) doprowadził do znaczącego osłabienia 
kondycji psychicznej uczniów”. Caritas prowadzi w Polsce około 100 świetlic socjotera-
peutycznych i środowiskowych, z których korzysta blisko trzy tysiące dzieci, przycho-
dzących tam po szkole, aby zjeść gorący posiłek, odrobić w spokoju prace domowe, 
wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych i rozwijać swoje zainteresowania. 

Caritas Polska dzieciom 

15 tys.
Pudełek Szczęścia na Dzień Dziecka

23147List Zarządu 
sieci Biedronka

O Biedronce
Bycie godnym

zaufania pracodawcą
Wspieranie

lokalnych społeczności
O raporcie

Poszanowanie
środowiska naturalnego

Zrównoważony  
łańcuch dostaw

Promowanie zdrowych
nawyków żywieniowych



Darowizny lokalne w regionach

Każde regionalne biuro naszej sieci przekazuje lokalnie darowizny między innymi dla 
miejscowych placówek służby zdrowia i opieki społecznej. W zależności od potrzeb 
oferujemy wsparcie rzeczowe (głównie żywność) lub finansowe. W 2021 roku pomo-
gliśmy w ten sposób lokalnym organizacjom, do których trafiła pomoc warta około 
600 tys. zł. Wśród beneficjentów znalazły się Radomski Szpital Dziecięcy, Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza św. Ludwiki w Krakowie, Dom Dziecka w Orzeszu, Po-
wiatowe Centrum Usług Społecznych oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci 
w Kątach Wrocławskich, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie 
i Dom Dziecka Julin. 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania firma nie finansuje ani nie przekazuje darowizn 
na rzecz partii politycznych, polityków ani instytucji o podobnym charakterze.

103-2, 203-1

600 tys. zł
wsparcia w formie darowizn lokalnych

W celu otrzymania wsparcia, lokalne instytucje oraz 
organizacje pozarządowe mogą kontaktować się z Biurem 
Obsługi Klienta Biedronki lub przez formularz na stronie: 

 www.biedronka.pl/pl/kontakt

Biedronka to największa firma handlowa w kraju, ale nie 
zapominamy o tym, że dla mieszkańców wielu mniej-
szych miejscowości to często nie tylko marka, ale „ich 
sklep” – ten, który znajdą za rogiem lub dwie ulice dalej. 
Tak, jak lokalna jest dla nich Biedronka, tak lokalne są też 
ich problemy, wyzwania i potrzeby. Bardzo dobrze znają 
je miejscowe stowarzyszenia i organizacje społeczne. 
Dlatego właśnie mogą liczyć na nasze wsparcie – chcemy 
i potrafimy być dobrym sąsiadem i gdy mamy możliwość 
pomóc – pomagamy. 

Aneta Cybulko,  
HR Business Partner 
Regionu Mszczonów

415-1
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Przeciwdziałanie niedożywieniu i wykluczeniu społecznemu
Święta Bożego Narodzenia to czas zwiększonych potrzeb u osób w trudnej sytuacji 
materialnej. Dlatego każdego roku w grudniu angażujemy się w przedświąteczne akcje 
na rzecz osób potrzebujących. Wśród nich znalazło się przekazanie produktów na 
wieczerzę wigilijną dla osób w kryzysie bezdomności, udział w świątecznych blokach 
reklamowych w mediach oraz zbiorki żywności.

Zbiórki żywności w sklepach 

Od wielu lat nasza sieć wspiera charytatywne zbiórki żywności w sklepach, odbywające 
się najczęściej w okresie przedświątecznym. Od 2010 roku dzięki ofiarności i zaangażo-
waniu naszych klientów zebraliśmy wspólnie ponad dziewięć tysięcy ton jedzenia, które 
za pośrednictwem Caritas (4,3 tys. ton) i Banków Żywności (4,7 tys. ton) trafiło do tych, 
którzy najbardziej go potrzebują. W związku z trwającą pandemią organizacja zbiórek 
w tym roku była utrudniona, a część z nich odbyła się bez udziału wolontariuszy.

Inicjatywy, w których uczestniczyliśmy w 2021 roku, to między innymi:  

• Zbiórka żywności „Tak. Pomagam!” organizowana przez Caritas. Do koszy  
w 641 sklepach naszej sieci klienci mogli wkładać artykuły z długim terminem 
przydatności do spożycia. Ponad 95 ton żywności trafiło do seniorów, dzieci, rodzin 
wielodzietnych, samotnych rodziców, osób bezdomnych, chorych i bezrobotnych.  

• Świąteczna Zbiórka Żywności, która pod hasłem „Święta godne, nie głodne” odbyła 
się po raz dwudziesty piąty w listopadzie 2021 roku. Uczestniczyło w niej 729 naszych 
sklepów, w których udało się zebrać ponad 86 ton żywności dla osób potrzebujących. 
Świąteczną Zbiórkę Żywności organizuje Federacja Polskich Banków Żywności.  

• Wielkanocna Zbiórka Żywności – w 125 sklepach naszej sieci do koszy rozstawio-
nych przez wybrane lokalne Banki Żywności zebrano siedem ton żywności – aż 38% 
żywności zebranej podczas zbiórki wielkanocnej.

Prowadzimy również program bezpośredniego przekazywania nadwyżek żywności 
ze sklepów do lokalnych organizacji pozarządowych. W 2021 roku programem ob-
jęliśmy aż 2 300 sklepów, czyli 71% wszystkich sklepów sieci Biedronka. O tym, jakie 
działania podejmujemy w celu przeciwdziałania marnowania żywności oraz o kam-
panii edukacyjnej „Razem Przeciw Marnowaniu”, piszemy na stronie 102 w rozdziale 
Poszanowanie środowiska naturalnego.
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1,4 mln
sztuk produktów higienicznych trafiło z naszej sieci do potrzebujących kobiet.

Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce włączyliśmy się w program walki z ubóstwem 
menstruacyjnym. Według badań59 prawie 40% Polek znajdujących się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej może rezygnować z zakupów środków do higieny intymnej na rzecz in-
nych wydatków. Przez brak podstawowych produktów higienicznych, takich jak tampo-
ny czy podpaski, tysiące uczennic opuszcza co najmniej raz w miesiącu zajęcia lekcyjne.

Około 70% osób robiących zakupy w sieci Biedronka to kobiety. Uważamy, że sytuacja, 
w której stają one przed wyborem: albo zakup jedzenia, albo środków higienicznych, 
jest nie do zaakceptowania i nigdy nie powinna mieć miejsca. Dlatego uruchomiliśmy 
program „Okres zmian”. W każdym miesiącu klienci i klientki posiadający kartę „Moja 

Walka z ubóstwem menstruacyjnym 

Biedronka”, kupując wybrane produkty higieny intymnej marki Femina, otrzymywali 
voucher o wartości 100% kwoty wydanej na te produkty. Voucher ten można było wyko-
rzystać w ciągu siedmiu dni na dowolne produkty dostępne w sklepach sieci Biedronka 
(z wyjątkiem między innymi alkoholu i papierosów). Można było go też przeznaczyć na 
pomoc innym kobietom i przekazać go na rzecz organizacji społecznych zrzeszonych 
w ramach inicjatywy „Okresowa Koalicja”, którym sieć Biedronka przekazywała produk-
ty menstruacyjne będące równowartością voucherów. Produkty te trafiały w szczególno-
ści do domów dziecka i domów samotnej matki. W ramach akcji „Okres Zmian” w 2021 
roku do blisko 4 400 kobiet i dziewcząt trafiło 1,4 miliona produktów higieny osobistej. 
Planujemy wsparcie Okresowej Koalicji także w 2022 roku.

Staramy się także przeciwdziałać ubóstwu menstruacyjnemu wśród uczennic. Eksperci 
mówią o tysiącach, a nawet dziesiątkach tysięcy dziewczynek i nastolatek, które z powo-
du braku dostępu do podpasek i tamponów rezygnują raz w miesiącu z wyjścia do szko-
ły. Dlatego w ramach programu „Akcja Menstruacja w Twojej szkole” przekazaliśmy 
w 2021 roku 500 szkołom z mniej zamożnych regionów Polski ponad 27 tys. opakowań 
podpasek, tamponów i wkładek marki własnej Femina. Były one udostępniane bezpłat-
nie w szkolnych toaletach. Wsparcie będzie kontynuowane w 2022 roku.

59 Badanie Difference Market Research 2020, na zlecenie Kulczyk Foundation.
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Paczki dla potrzebujących

Przekazaliśmy produkty na potrzeby przygotowania 
paczek, które przed świętami trafiają do osób potrzebują-
cych w ramach współpracy z Fundacją Polskich Kawale-
rów Maltańskich. 

Dodatkowo przekazaliśmy 75 tys. zł na Maltańskie Cen-
trum Pomocy pw. bł. Gerarda w Barczewie.

Od 2012 roku wspieramy organizację wydarzenia, jakim 
jest Wigilia Jana Kościuszki – świątecznego poczęstun-
ku dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności, mają-
cego miejsce na krakowskim Rynku Głównym. W 2021 
roku spotkanie odbyło się po raz 25., a uczestnicy – oprócz 
ciepłych wigilijnych dań – otrzymali również 1 500 paczek 
żywnościowych, złożonych z produktów przekazanych 
przez naszą sieć. 

2 753
dzieci, seniorów i osób schorowanych.

W 2021 roku w 28 miastach w całej Polsce 
– w ramach tzw. Opłatka Maltańskiego  

– wsparcie otrzymało
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i kluby to powód do dumy, radości i szczę-
ścia. Horyzont, Sternik i MOW to zwycięskie 
drużyny XII Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski Dzieci z Domów Dziecka. Nasza sieć 
– jak co roku – wsparła Stowarzyszenie „Na-
dzieja na Mundial”, które zorganizowało te 
mistrzostwa. W rozgrywkach wzięło udział 
blisko 300 dzieci z 30 drużyn, w tym goście 
ze Słowenii i Portugalii. Nasza sieć ufundo-
wała nagrody dla wszystkich zawodników 
oraz specjalną nagrodę dla najlepszego 
zawodnika – „Nadziei Biedronki”. Nasze za-
angażowanie w Mistrzostwa to w 2021 roku 
325 tys. zł oraz ogromne sportowe emocje. 

Wspieranie dzieci i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem

Horyzont Kołaczkowo, Sternik Szczecin, MOW Gostchorz – nazwy tych zespołów niewie-
le mówią ogromnej większości nawet tych osób, które na co dzień interesują się piłką 
nożną. Ale dla sporej grupy dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych te nazwy 

DZIAŁANIE SPOŁECZNE 
Nadzieja na Mundial

325 tys. zł
wsparcia dla piłkarskich pasji dzieci z domów dziecka
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W październiku 2021 roku dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji #ThinkPink. We 
wszystkich sklepach naszej sieci sprzedawaliśmy specjalny baton BeRAW z symbo-
liczną różową wstążką. 10% dochodu ze sprzedaży tego produktu trafiło do fundacji  
„OnkoCafe Razem lepiej”, wspierającej kobiety w walce z rakiem piersi. Przez 
tydzień trwania akcji #ThinkPink w naszej sieci zebraliśmy ze sprzedaży 24 648 zł, 
które następnie trafiły do fundacji. 

DZIAŁANIE SPOŁECZNE 
Wspieramy walkę z rakiem piersi

Każde nowo narodzone dziecko w Polsce witamy prezentem. Od 2020 roku nasza sieć 
wraz z marką własną Dada oferuje świeżo upieczonym rodzicom bezpłatną paczkę 
powitalną pieluch, chusteczek nawilżanych i patyczków kosmetycznych oraz najnowszy 
numer magazynu „Dada i Rodzina”. W 2021 roku mieliśmy przyjemność wysłać ponad 
68 tys., a w sumie od początku 2020 roku – ponad 127 tys. takich przesyłek. Aby otrzymać 
zestaw powitalny, wystarczy zarejestrować się na stronie Dada Club, podać adres i imię 
dziecka. Nasze wydatki związane z paczką powitalną wyniosły ponad 400 tys. zł. Dada 
jest naszą marką własną pieluch i artykułów higienicznych dla dzieci. 

DZIAŁANIE SPOŁECZNE 
Witamy na świecie z marką Dada

68 tys.
paczek powitalnych Dada.

W 2021 roku wysłaliśmy 

Więcej informacji o Klubie Dada znaleźć 
można na stronie 

https://www.dadaclub.pl/
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Promowanie czytelnictwa 

Od książek Olgi Tokarczuk, poprzez „Ziemię obiecaną”, aż do serii kryminałów Re-
migiusza Mroza – sieć Biedronka jest jednym z największych dystrybutorów książek 
w Polsce. Dbamy starannie o dobór naszej oferty i analizujemy czytelnicze gusta 
klientów. Dzieła wybitne uzupełniamy lekką, rozrywkową lekturą i wciągającymi 
opowieściami. W 2021 roku sprzedaliśmy 13 436 099 książek, co znacząco podniosło 
statystyki czytelnictwa w Polsce.

Szczególne miejsce w naszej ofercie książkowej zajmuje literatura dziecięca. 
Wierzymy, że w świecie zdominowanym przez małe i duże ekrany, książki nadal są 
najlepszym sposobem na rozwój wyobraźni, naukę samodzielnego myślenia i rozbu-
dzenie ciekawości świata u dzieci. Jeśli dodatkowo książka jest ładnie zilustrowana, 
to znakomicie kształtuje poczucie piękna i estetyki. 

Z myślą o najmłodszych czytelnikach, u których chcemy zaszczepić bądź rozwinąć 
miłość do czytania, w 2021 roku, już po raz siódmy, zorganizowaliśmy konkurs „Piórko. 
Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”. Założeniem projektu jest również promo-
wanie twórczości utalentowanych autorów i ilustratorów, których dzieła nigdy wcześniej 
nie były publikowane. Zwycięskie prace są wydawane w postaci książki, mającej szansę 
dotrzeć do ogromnej liczby odbiorców dzięki dystrybucji w sieci Biedronka, której 
sklepy odwiedzają codziennie 4 miliony klientów. Dotychczasowe siedem edycji „Piórka” 
nie tylko wyłoniło czternaścioro zdolnych debiutantów, których nasza sieć nagrodziła 
łącznie kwotą 1,4 mln zł, ale ułatwiło im dalszą karierę. Świadczą o tym chociażby liczby: 
zwycięskie książki „Piórka” zostały sprzedane łącznie w ok. 420 tys. egzemplarzy.

Zasady konkursu pozostają niezmienne. Najpierw 
spośród nadesłanych opowiadań wybieramy zwy-
cięską historię, a później stworzone na jej podstawie 
ilustracje. Bardzo cieszy nas rosnąca popularność 
naszej inicjatywy. W 2021 roku otrzymaliśmy naj-
większą liczbę opowiadań w historii konkursu  
– 3 667 nadesłanych prac – to ponad dwa razy wię-
cej niż w roku 2020. Do graficznego etapu konkursu 
zgłosiło się 4 749 uczestników, którzy ostatecznie 
nadesłali 640 kompletnych prac. 

420 tys.
książek dla dzieci sprzedanych od pierwszej 
edycji konkursu „Piórko. Nagroda Biedronki  

za książkę dla dzieci”.
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Konkurs na tekst zwyciężyła Justyna Woźniak z pełną przygód opowieścią „Fabryka 
Marzeń”, która pobudzi wyobraźnię małych i dużych czytelników, zaś konkurs na 
ilustracje wygrała Aleksandra Badura, której prace jury doceniło za „zachwycającą 
lekkość rysunku, wciągający drugi plan i pełne uroku postaci”. Obydwie laureatki 
otrzymały po 100 tys. zł, a książka trafiła do sklepów naszej sieci w całym kraju. Premie-
rze po raz pierwszy towarzyszył Tydzień Głośnego Czytania w naszych sklepach. Przez 
siedem dni klienci mogli podczas zakupów usłyszeć z głośników fragmenty nagro-
dzonej książki, czytanej przez Beatę Tadlę i Wiktora Zborowskiego. Do końca 2021 roku 
zakupiono blisko 35 tys. egzemplarzy „Fabryki Marzeń”. 

Konkurs „Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”, podobnie jak przy po-
przednich jego edycjach, objął honorowym patronatem Rzecznik Praw Dziecka.

W 2021 roku w ramach akcji lojalnościowych do naszych klientów trafiło  
1 666 890 książek. Wśród wydanych tytułów znalazły się: „Chrońmy zagrożone 
gatunki”, „Gang Swojaków – O tym, że pomoc ma moc”, „Gang Swojaków – 
O tym, że przyjaźń ma moc” oraz „Gang Swojaków – O tym, że natura ma moc”.

Więcej o konkursie „Piórko. Nagroda Biedronki  
za książkę dla dzieci” piszemy na stronie  

https://piorko.biedronka.pl/

Więcej na temat czytelniczych akcji lojalnościowych piszemy na stronie 90 w rozdzia-
le Poszanowanie środowiska naturalnego.

W 2021 roku zaangażowaliśmy się również w projekty oraz kampanie społeczne 
promujące ochronę środowiska i zdrowy tryb życia, o których można przeczytać 
w innych częściach raportu:

Wybiegaj to! – str. 53

Niech żyje planeta – str. 105

Ochrona zagrożonych  
gatunków – str. 90

Nutri-Score – str. 52

Razem przeciw 
marnowaniu – str. 103

Współpraca ze Stowarzyszeniem 
Czysta Polska – str. 106

Dobra Torba – str. 104

Zbiórka ubrań razem  
z Vanish – str. 107

Partnerstwo w akcji  
Działaj z imPETem – str. 107

Wsparcie obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Celiakii – str. 46
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Fundacja Biedronki

Od kwietnia 2020 roku działa Fundacja Biedronki. Jej celem jest wzmocnienie więzi 
społecznych oraz spójności społecznej poprzez wspieranie najbardziej wrażliwych  
grup, głównie osób starszych. Fundacja Biedronki jest finansowana przez Jerónimo 
Martins Polska, która na jej działalność w latach 2020-2021 przekazała już 100 mln zł. 
Poprzez swoje programy Fundacja Biedronki przeciwdziała ubóstwu, niedożywieniu 
i wykluczeniu osób starszych. Działalność Fundacji została doceniona przez środo-
wisko społeczników – w 2021 roku Fundacja otrzymała nagrodę Dobroczyńca Roku 
w kategorii Pomoc Społeczna oraz nagrodę Stanisława hr. Pruszyńskiego, współza-
łożyciela Fundacji im. Brata Alberta „za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz 
osób niepełnosprawnych”.

103-2

Wartość najważniejszych programów  
w 2021 roku (w mln zł)

203-1

0,43
„Karta dobra”

13,16
„Na codzienne zakupy”

5,41
Pomoc w czasie 

pandemii

5,04 
Budowa

hospicjum na 
Podlasiu

0,6 
„Fundacja Biedronki 
dla polskiej geriatrii”

0,26 
Pozostałe
inicjatywy

3 
Budowa schroniska
dla osób w kryzysie

bezdomności

27,9 mln zł60

60 Łącznie wartość inwestycji społecznych (obejmuje wszystkie programy Fundacji w 2021 roku).
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Programy kartowe

Fundacja Biedronki w dwóch programach społecznych zapewnia 
najbardziej potrzebującym seniorom regularne, comiesięczne wsparcie 
finansowe w postaci kart na zakupy. Dla ponad 11 tys. osób starszych 
jest to znacząca pomoc, dzięki której mogą lepiej się odżywiać. Progra-
my kartowe Fundacji to:

• Program „Na codzienne zakupy” prowadzony od 2018 roku jest 
największym niepublicznym programem pomocowym w Polsce 
skierowanym do osób starszych. Wraz z Caritas Polska i Caritas die-
cezjalnymi Fundacja Biedronki wspiera najbardziej potrzebujących 
seniorów, którzy przez 10 miesięcy trwania corocznej edycji progra-
mu otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 150 zł miesięcznie 
na karcie przedpłaconej. Rocznie wsparcie w ramach programu 
otrzymuje ponad 10 tys. seniorów, a w czasie czterech lat trwania 
programu wartość wsparcia wyniosła 50 mln zł. W ramach progra-
mu seniorzy mogą liczyć na pomoc wolontariusza Caritas. Dzięki 
organizacyjnemu i finansowemu wsparciu Fundacji Biedronki 
w 2021 roku liczba wolontariuszy Caritas w tym projekcie zwiększyła 
się do 3,5 tys. osób.

• Program Karta dobra został uruchomiony 
w 2021 roku. Za pośrednictwem lokalnych orga-
nizacji, które wspierają osoby starsze, Fundacja 
przekazuje seniorom Karty dobra, doładowywa-
ne przez 10 miesięcy kwotą 150 zł miesięcznie. 
Karta działa w sklepach sieci Biedronka, a jej 
użytkownik sam decyduje, na co wydać środki. 
W pierwszej edycji program objął ponad 600 
seniorów. Od września 2021 roku do czerwca 
2022 roku wartość pomocy wyniesie blisko 
1 mln zł. W kolejnych latach planowane jest 
zwiększenie skali tego programu.

8
organizacji

pomocowych
w programie
Karta dobra

50 mln zł
wyniosło przez cztery lata wsparcie 

seniorów w ramach programu  
„Na codzienne zakupy”.
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Pomoc w czasie pandemii

Start Fundacji Biedronki zbiegł się w czasie z rozpoczęciem pandemii koronawirusa. 
Organizacja natychmiast rozpoczęła szeroko zakrojony program pomocy dla najbar-
dziej zagrożonych COVID-19. W latach 2020 i 2021 Fundacja Biedronki przekazała 
nieodpłatnie produkty ochronne, czystości i dezynfekcji oraz spożywcze wielu ośrod-
kom sprawującym całodobową opiekę nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi 
i przewlekle chorymi. Dodatkowo w okresie świątecznym do seniorów w domach 
opieki społecznej trafiło 75 tys. paczek ze słodyczami i kosmetykami. W ciągu dwóch 
lat trwania programu wsparcie Fundacji dotarło do 82 tys. seniorów w 670 ośrodkach. 
W czasie pandemii zorganizowano też pomoc dla pacjentów w 95 szpitalach prowa-
dzących oddziały covidowe – zapewniając im produkty pierwszej potrzeby: przekąski, 
wodę, pakiety do higieny jamy ustnej, kosmetyki. 

Wartość pomocy w czasie pandemii wyniosła 11 mln zł, a do stycznia 2022 roku przeka-
zano 2727 palet towarów.

Programy infrastrukturalne

Fundacja prowadzi też programy infrastrukturalne, wspierające wznoszenie  
budynków lub zakup wyposażenia. Programy infrastrukturalne to:

• Współfinansowanie budowy pierwszego hospicjum na terenach wiejskich Podlasia. 
Partnerem programu jest Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza. W placówce znaj-
dzie się miejsce dla 36 pacjentów, ale będzie ona również siedzibą hospicjum do-
mowego oraz wypożyczalnią sprzętu dla osób terminalnie chorych. Łączna kwota 
wsparcia ze strony Fundacji Biedronki wyniosła 7,6 mln zł (w 2021 i 2022).

Ponad

80 tys.
seniorów i innych osób  

przebywających w ośrodkach 
opiekuńczych otrzymało 

pomoc od Fundacji Biedronki 
w czasie pandemii.
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Pozostałe programy Fundacji Biedronki:

• Dystrybucja podręcznika dla wolontariuszy i nieformalnych opiekunów osób 
starszych. Podręcznik został stworzony przez Fundację wraz ze Szlachetną Paczką 
w 2020 roku. Do tej pory rozdystrybuowano ponad 13 tys. egzemplarzy. 

• Wsparcie warszawskiej Fundacji Senior w Koronie i przekazanie produktów żyw-
nościowych, higienicznych i chemicznych, które trafiają do najbardziej potrzebu-
jących seniorów.

• W ramach programu „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii” przekazywane 
są darowizny na zakup sprzętu dla szpitali posiadających oddziały geriatryczne. 
Pierwszym obdarowanym szpitalem został w 2021 roku Szpital Geriatryczny im. 
Jana Pawła II w Katowicach, który otrzymał darowiznę w wysokości blisko 600 tys. 
zł. Pozwoliła ona na zakup bardziej nowoczesnego sprzętu poprawiającego sku-
teczność diagnozy seniorów, między innymi aparatury USG czy aparatu służącego 
do tomografii komputerowej oka. 

fot. A. Macewicz

• Wsparcie budowy schroniska 
dla osób starszych w kryzysie 
bezdomności w Warszawie. 
W 2021 roku przekazane 
zostały 3 mln zł – podobna 
kwota zostanie przekazana 
w roku 2022.

W kolejnych latach nasza Fundacja będzie się skupiać 
na pomocy żywnościowej osobom starszym. Obecnie 
realizowane programy pomocy zbudowane wokół karty 
na zakupy będą dalej rozwijane, z naciskiem na poprawę 
odżywiania seniorów i rozwój wolontariatu. Fundacja 
wprowadzi także nowe programy związane z żywieniem 
osób starszych. W 2022 roku planujemy uruchomienie 
posiłków wspólnotowych, w których wspólny obiad jest 
okazją do spotkania i integracji lokalnej społeczności, 
w tym seniorów. 

Katarzyna Scheer, 
prezeska Fundacji 
Biedronki

Więcej o Fundacji Biedronki piszemy na stronie  
www.fundacjabiedronki.pl, gdzie znajduje się również 

raport podsumowujący jej działalność w 2021 roku.

23159List Zarządu 
sieci Biedronka

O Biedronce
Bycie godnym

zaufania pracodawcą
Wspieranie

lokalnych społeczności
O raporcie

Poszanowanie
środowiska naturalnego

Zrównoważony  
łańcuch dostaw

Promowanie zdrowych
nawyków żywieniowych

http://www.fundacjabiedronki.pl



