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Wstęp

Działania biznesowe firm sektora handlu idą w parze z odpowiedzialnością społeczną firm członkowskich 
naszej Organizacji. Wynika to z oczywistego przekonania o wielostronnym i ogromnym wpływie handlu 
nowoczesnego na otoczenie gospodarcze i społeczne. Do firm należy decyzja w jaki sposób poprzez pro-
wadzoną działalność biznesową wpływać pozytywnie na środowisko społeczne i zmniejszać negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. 

Handel stanowi elementarną część życia codziennego każdego człowieka. Przedsiębiorstwa handlowe, 
świadome swojej roli i znaczenia, dbają o to, aby ich działalność przynosiła klientom nie tylko bezpośrednie 
korzyści w postaci optymalnej oferty handlowej, ale by korzyści te wynikały także z zaangażowania w pro-
jekty na rzecz lokalnych społeczności i pracowników. 

Handel potrzebuje kadr o bardzo różnorodnych kwalifikacjach, stąd firmy nowoczesnej dystrybucji 
tworzą systemy edukacyjne, dając pracownikom wiedzę i umiejętności zawodowe, kreują bezpieczeństwo 
socjalne i rozwój społeczny w skali makro i w skali lokalnej. Podobnie jest z kwestiami środowiska natural-
nego. Przy realizacji nowych inwestycji nie można pominąć aspektu ekologicznego, a tym samym tworzenia 
otoczenia przyjaznego naturze. Firmy członkowskie POHiD podejmują szereg działań w obszarach takich 
jak: edukacja, zaangażowanie społeczne, współpraca z władzami publicznymi, zwalczanie bezrobocia.  

Niniejsza publikacja ma na celu ukazanie tych działań, a zarazem zachęcenie firm sektora handlu do 
zwielokrotnienia wysiłku oraz utwierdzenia w przekonaniu, że sukces ekonomiczny uwarunkowany jest 
również odpowiedzialnym gospodarowaniem wszystkimi zasobami. 

Renata Juszkiewicz
Prezes POHiD

Niniejszy Raport Dobrych Praktyk CSR opisuje główne kierunki strategii społecznej odpowiedzialności 
Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Jej filarami są edukacja członków w zakresie społecznej odpowie-
dzialności oraz promocja dobrych praktyk CSR. Raport jest odzwierciedleniem tej strategii i realizuje cele 
zarówno edukacyjne, jak i promocyjne, nakreślone zostały w nim obszary społecznej odpowiedzialności 
i zaprezentowane podstawowe dane oraz przykłady konkretnych działań w postaci dobrych praktyk firm 
członkowskich POHiD.

Ze względu na fakt, że POHiD nie jest homogenicznym podmiotem, a związkiem pracodawców zrze-
szającym duże i bardzo aktywne firmy detaliczne i dystrybucyjne, najważniejsze tendencje przejawiające się 
w działalności firm członkowskich mogły zostać opisane na wybranych przykładach. 

Raport podzielono na cztery działy reprezentujące cztery kapitały istotne w codziennym funkcjonowa-
niu każdego przedsiębiorstwa:

 Kapitał Ludzki
 Kapitał Społeczny
 Kapitał Materialny
 Kapitał Ekologiczny

Poszczególne rozdziały przedstawiają realizację strategii CSR w kontekście każdego z czterech kapita-
łów, działania społecznie odpowiedzialne, które mogą być podejmowane w ich zakresie i działania społecz-
nie odpowiedzialne realizowane przez firmy członkowskie POHiD. 

Szanowni Państwo, O raporcie

81 % Polaków uważa,  
że postępowanie w sposób odpowiedzialny  
jest dla firmy opłacalne – firma, która postępuje 
uczciwie, osiąga wyższe zyski1

1 Raport z badania Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, GFK Polonia na zlecenie Business Centre 
Club, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Związków Zawodowych, styczeń 2009 r.
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Wstęp

Członkowie Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji:

• zainwestowali w Polsce około 34 miliardów złotych (8,4 miliarda euro) 
•  zatrudniają w Polsce około 140 tysięcy osób podtrzymując pośrednio w firmach kooperujących 

(sprzątających, reklamowych, administracyjnych, leasingowych itp.) ok. 300 000 miejsc pracy 
•  współpracują z tysiącami polskich firm dostawczych, producenckich, budowlanych, audytorskich, 

pośrednictwa pracy i innych 
• realizują nowoczesne programy ekologiczne i edukacyjne
•  prowadzą szeroko zakrojoną działalność edukacyjno-szkoleniową, kreują nowe zawody, udzielają spe-

cjalistycznych konsultacji i dzielą się ekspertyzą i know-how z firmami dostawców i usługodawców 

W 2010 r. minęła dekada działalności Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. POHiD jest związkiem 
pracodawców zrzeszającym firmy detaliczne i dystrybucyjne. Reprezentuje interesy sektora handlu wo-
bec organów władzy publicznej, propaguje zasady i wartości wolnej gospodarki, pokazuje pożytki płynące 
z członkowstwa we Wspólnocie Europejskiej. 

POHiD współpracuje z przedstawicielami innych środowisk gospodarczych oraz organizacji konsumen-
tów i producentów. Działa na rzecz ochrony wolnej konkurencji i swobodnego dostępu do rynku wszystkich 
podmiotów gospodarczych w Polsce. Jest partnerem ekspertów ekonomicznych i dziennikarzy, aktywnie 
obecnym w dialogu władzy publicznej ze środowiskami gospodarczymi. 

POHiD podejmuje inicjatywy mające na celu poprawę warunków rozwoju i modernizacji handlu w Pol-
sce poprzez dialog z władzą publiczną, ekspertyzy oraz interpretację proponowanych i działających regulacji 
narodowych i unijnych. Stara się mieć wpływ na sposób implementacji nowych aktów prawa unijnego oraz 
przepisów narodowych. Sugeruje sposoby rozwiązywania problemów, komentując zarazem przedstawiane 
do opinii propozycje prawne i organizacyjno-administracyjne.

POHiD dąży do usuwania barier w działalności  inwestycyjnej i operacyjnej handlu. Dotyczy to wszyst-
kich uczestników rynku, gdyż dążenie do uproszczenia procedur administracyjnych, ujednolicanie litery i in-
terpretacji prawa, ograniczanie kosztów pracy i ułatwianie procesu inwestycyjnego ma pozytywny wpływ 
na rozwój całej gospodarki narodowej.

POHiD jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz organizacji Euro-
Commerce, oficjalnej reprezentacji handlu detalicznego, hurtowego i międzynarodowego w UE, zrzeszają-
cej europejskie federacje, związki i firmy sektora handlu.  

POHiD działa poprzez komitety i grupy robocze, których prace koordynuje i wspiera biuro.

Biuro pohid
ul. Krzywickiego 34/205
02-078 Warszawa

Tel. +48 (22) 625 12 48, 625 49 41
Faks +48 (22) 622 95 33
E-mail: pohid@pohid.pl

www.pohid.pl

Obszary, na których firmy członkowskie POHiD aktywnie realizują działania społecznie odpowiedzialne to:

•  Relacje z pracownikami, poprzez prowadzenie polityki równych szans, przeciwdziałaniu dyskryminacji, 
przygotowanie ścieżek rozwoju zawodowego.

•  Relacje z instytucjami edukacyjnymi, poprzez realizowanie projektów edukacyjnych dających wy-
kształcenie ogólne i specjalistyczną wiedzę podnoszącą szanse uzyskania perspektywicznego i roz-
wojowego zatrudnienia.

• Zaangażowanie społeczne, poprzez akcje charytatywne i współpracę z partnerami społecznymi.
•  Relacje z klientami, poprzez społeczne formy promocji i reklamy, kodeksy postępowania w zakresie 

działań marketingowych.
•  Relacje z partnerami biznesowymi, poprzez wdrażanie zasad odpowiedzialnych i etycznych relacji 

z partnerami biznesowymi oraz propagowanie zasad odpowiedzialności społecznej wśród partnerów 
biznesowych, stosowanie kodeksów etycznych. 

•  Odpowiedzialność ekologiczna, poprzez wewnętrzne systemy zarządzania środowiskowego, przy-
jęcie dobrowolnych samoregulacji (zużycie wody, energii), szkolenia, tworzenie systemu segregacji 
odpadów. 

Informacje o Polskiej Organizacji 
Handlu i Dystrybucji

Społeczna odpowiedzialność firm  
Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Rola firm członkowskich Polskiej Organizacji 
Handlu i Dystrybucji w gospodarce



kapitał ludzki
Kapitał ludzki to podstawowy kapitał każdej firmy, bez którego nie mogłaby 
funkcjonować – tworzą go ludzie, którzy codziennie pracują dla przedsiębiorcy. 
Aby pozyskać jak najlepszych pracowników i stworzyć jak najlepszą atmosferę 
współpracy, firma musi dbać o relacje wewnętrzne. Zaufanie, którym firma 
chce i musi się cieszyć, żeby odnieść sukces na rynku, trzeba zacząć budować 
od pracowników. Jeżeli oni będą zadowoleni, jeśli będą czuli się bezpiecznie, 
będą mieli możliwość rozwoju – silniej zaangażują się w swoją pracę, a co za 
tym idzie, będą w niej skuteczniejsi. Pracownicy tworzą prawdziwy kapitał: 
pracują zarówno na sukces ekonomiczny firmy, jak i na jej dobre imię. 
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KApitAł LudZKi

kapitał  
ludzki

ŻABKA blisko swoich  
pracowników

Komunikacja, Edukacja, Integracja
Żabka Polska SA jest pionierem we wdrażaniu inno-
wacyjnych rozwiązań technologicznych w sektorze 
handlu detalicznego. Efektywna implementacja 
nowoczesnych narzędzi internetowych, pomimo 
dużego rozproszenia ponad 2000 ajentów skle-
pów Żabka oraz kilkuset współpracowników firmy 
w całej Polsce, pozwoliła usprawnić komunikację 
wewnętrzną. Efektem kilkunastoletniego doświad-
czenia w wykorzystywaniu e-technologii przez 
firmę Żabka Polska SA było wdrożenie korpora-
cyjnej platformy komunikacyjnej o nazwie Portal 
Managera, która przyspieszyła operacje związane 
z prawidłowym funkcjonowaniem firmy i, co naj-
ważniejsze, umożliwiła jeszcze szybszy przepływ 
informacji w czasie rzeczywistym, ułatwiając ajen-
tom i pracownikom komunikację, np. przesyłanie 
treści edukacyjnych o aktualnie wprowadzanych 
usprawnieniach. 

W ramach portalu stworzony został także 
specjalny subpage „Dobre rady”, na którym ajenci, 
korzystając ze swojego doświadczenia handlowe-
go, składają propozycje innowacji, jakie mogłyby 
zostać wdrożone do sklepów sieci Żabka oraz 
Freshmarket.

Dzięki sprawnej komunikacji elektronicznej sieci 
sklepów Żabka oraz Freshmarket możliwe jest 
prowadzenie wielu wspólnych inicjatyw prospo-
łecznych. Przykładem tego typu działań była m.in. 
akcja proekologiczna polegająca na wprowadzeniu 
do każdego sklepu rozwiązań przyczyniających się 
do oszczędności energii. Podejmowane są  rów-
nież wspólne inicjatywy ajentów jednego regionu, 
powiatu czy miasta. Wśród wielu przedsięwzięć 
można wymienić m.in. coroczną akcję zbiórki pie-
niędzy na rzecz bezdomnych zwierząt współorga-
nizowaną z regionalnym Towarzystwem Opieki nad 
Zwierzętami we wszystkich wrocławskich sklepach 
Żabka, akcje proekologiczne ajentów sklepów Żab-
ka w Gnieźnie, którzy z lokalnymi organizacjami 
studenckimi zorganizowali happening propagujący 
ochronę środowiska, czy też organizację turnieju 
piłkarskiego dla dzieci niepełnosprawnych, którego 
współorganizatorami byli ajenci sklepów Żabka 
w Krakowie. 

Firma Żabka Polska SA wspiera ajentów w orga-
nizacji akcji mających na celu aktywizację lokalnych 
społeczności, współdziałanie z organizacjami non 
profit, zbiórki funduszy dla hospicjów oraz domów 
dziecka. Dzięki sprawnemu i efektywnemu syste-
mowi komunikacji elektronicznej ajenci sklepów 
Żabka z najdalszych stron Polski mogą wymieniać 
doświadczenia i podejmować wspólne działania na 
rzecz otoczenia, w którym żyją. 

komunikacja wewnętrzna

DZIęKI WEWNęTRZNEMU KOMUNIKATOROWI 
INTERNETOWEMU PRACOWNICY I AJENCI MOGą 
PROWADZIć ROZMOWY, OGLąDAć SWOJE ZDJęCIA  
CZY OTRZYMYWAć INFORMACJE  
O NOWO OTWIERANYCH SKLEPACH. 

Pracodawca powinien budować relacje z pracow-
nikiem bazując na przejrzystej i pełnej komunikacji 
wewnętrznej, tak, aby każdy czuł się ważny i szano-
wany, a dzięki temu mocniej związany z instytucją, 
w której pracuje. Firmy zyskują też zaufanie i zaan-
gażowanie pracowników przez realizowanie polityki 
motywacyjnej, antymobbingowej i sprzyjającej rów-
nemu traktowaniu. Różnorodność w miejscu pracy, 
czyli zatrudnianie i traktowanie pracowników na 
tych samych zasadach, bez względu na dzielące ich 
różnice, jest kwestią, o którą pracodawca powinien 
szczególnie zadbać. Zarówno płeć, jak i religia, rasa, 
orientacja seksualna, wiek czy niepełnosprawność 

nie mogą stanowić bariery w codziennych relacjach, 
ani wpływać na sposób oceniania pracownika.
Także działanie na rzecz rozwoju pracowniczego, 
które realizuje się na różnych polach, jest nieodzow-
ną praktyką stosowaną przez odpowiedzialnych 
pracodawców. Dzięki programom szkoleniowym 
pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje meryto-
ryczne, czują się doceniani i lepiej zmotywowani do 
dalszej pracy. Angażowanie pracowników w akcje 
społeczne sprzyja z kolei ich rozwojowi osobiste-
mu. Działalność dobroczynna firmy staje się misją 
jednoczącą pracowników nie tylko w realizacji ce-
lów społecznych, ale też w codziennej pracy. 

 godne warunki pracy
 komunikacja wewnętrzna
 ochrona zdrowia
 systemy motywacyjne
 różnorodność w miejscu pracy
  programy szkoleniowe 
i edukacyjne 

80% Polaków uważa, że firma 
odpowiedzialna to ta, która dba o swoich 
pracowników2

  współpraca z instytucjami 
edukacyjnymi
 polityka antymobbingowa
 akcjonariat pracowniczy
  zaangażowanie społeczne 
pracowników (wolontariat 
pracowniczy)

2 Raport z badania Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, GFK Polonia na zlecenie Business Centre 
Club, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Związków Zawodowych, styczeń 2009 r.
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KApitAł LudZKi

Magazyn firmowy Razem
Magazyn „Razem” wydawany jest przez firmę Żab-
ka Polska SA od 2006 roku i skierowany jest do 
ponad 2000 ajentów sieci Żabka i Freshmarket 
w całej Polsce. W miesięczniku pracownicy znajdują 
informacje o aktualnych wydarzeniach z życia firmy: 
wdrożeniach, nagrodach, certyfikatach, nowoza-
trudnionych osobach. „Razem” prezentuje codzienną 
pracę ajentów sklepów Żabka i Freshmarket z całej 
Polski, którzy na łamach magazynu dzielą się nie 
tylko swoim doświadczeniem, ale także ciekawymi 
pasjami i zainteresowaniami. Czasopismo spełnia 
również rolę edukacyjną prezentując aktualne 
trendy w branży, pokazując nowoczesne metody 
w zakresie zarządzania sklepem, merchandisingu 
czy obsługi klienta. Co miesiąc zawiera specjalnie 
opracowaną pod kątem obsługi w sklepie Żabka 
lekcję języka angielskiego. W „Razem” przybliżane 
są także lokalne inicjatywy poszczególnych regio-
nów, prezentowane są fotoreportaże ze spotkań 
integracyjnych, akcji charytatywnych, działań na 
rzecz rozwoju sportu, edukacji czy kultury. Poza  
fachowymi poradami ekspertów, w „Razem” zna-
leźć można publikacje spoza branży, m.in. wywiady 
z gwiazdami świata filmu czy sportu, porady kuli-
narne, konkursy czy kącik dla najmłodszych. Dzięki 
specjalnej aplikacji wszyscy ajenci oraz pracownicy 
spółki Żabka Polska każdy numer „Razem” otrzy-
mują także w formie elektronicznej. Czasopismo na 
stałe wpisało się w kulturę firmy, posiada własną 
redakcję, którą wspierają ajenci z całej Polski. 

ochrona zdrowia

Bądź zdrów z Metro Group 

Siedzący tryb pracy, szybkie tempo życia, niewłaści-
we odżywianie i brak ruchu to czynniki cywilizacyjne, 
które odbijają się negatywnie na stanie zdrowia. Zda-
jąc sobie sprawę z tych zagrożeń METRO GROUP 
prowadzi akcje edukacyjne promujące zdrowy styl 
życia. Zdrowie pracowników jest jednym z czynników 
sprzyjających osiąganiu sukcesów przez firmy. Dlatego 
METRO GROUP przykłada wagę do popularyzowania 
zachowań prozdrowotnych wśród swojej załogi.

2 sierpnia 2007 r. pracownicy centrali METRO 
GROUP w Polsce wzięli udział w akcji edukacyjnej 
pod nazwą „Dzień dla Twojego zdrowia”. Akcja prze-
znaczona była dla osób zatrudnionych w warszaw-
skiej siedzibie METRO GROUP i miała na celu zwró-
cenie uwagi na najważniejsze aspekty zdrowotne, 
o których każdy powinien pamiętać na co dzień.

Podczas cyklu wykładów prowadzonych przez 
lekarzy specjalistów omawiane były takie zagadnie-
nia jak znaczenie poddawania się badaniom profi-
laktycznym, różnorodne aspekty stresu w życiu 
codziennym czy zdrowe odżywianie.

W hallu głównym gmachu METRO GROUP 
uczestnicy imprezy mieli możliwość poddania się 
badaniom, wykonywanym przez fachowy perso-
nel medyczny. Każdy miał możliwość  zmierzenia 
ciśnienia tętniczego, masy tkanki tłuszczowej oraz 
zbadania poziomu cukru i cholesterolu we krwi.

Specjaliści od żywienia opracowali dla kantyny pra-
cowniczej specjalne menu obiadowe. Zaproponowany 
zestaw dań posiadał nie tylko walory odżywcze, ale 
zawierał także niską wartość kaloryczną. Na tablicach 
informacyjnych zaprezentowane zostały przykładowe 
dzienne zestawy posiłków dla diet 1200, 1500 i 1800 
kalorii. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tabela 
do wyliczania indeksu masy ciała BMI.

Wiosną 2009 roku METRO GROUP zainau-
gurowała kolejny projekt edukacyjny. Był to cykl 
wykładów dla pracowników centrali koncernu 
w Warszawie, które miały na celu propagowanie 
rozmaitych aspektów zdrowego stylu życia. Inicja-
tywa ta prowadzona była pod hasłem „Bądź zdrów 
z METRO GROUP”, które firmuje wszelkie akcje 

koncernu propagujące zdrowy styl życia. W siedzibie 
koncernu pracuje około 1200 osób wykonujących 
pracę biurową. Taki charakter pracy wymaga prze-
strzegania określonych zasad ergonomii i higieny 
pracy. W trosce o zdrowie i dobrą kondycję fizyczną 
pracowników centrali, koncern zainicjował program 
profilaktyki zdrowotnej. Tematy wykładów i ćwiczeń 
dobrane zostały specjalnie pod kątem pracy biuro-
wej. Tematyka wykładów obejmowała m.in. takie 
zagadnienia jak pamięć i jej trening, zdrowe oczy, 
kręgosłup, stopy, stres, odporność. Do prowadzenia 
wykładów zostali zaproszeni profesjonaliści, lekarze 
i terapeuci, którzy prezentowali wybrane zagadnienia 
zdrowotne. Prezentacje wykładowców udostępnia-
ne były uczestnikom pocztą elektroniczną po każdej 
sesji. Integralną częścią projektu były ćwiczenia i tre-
ningi pomagające utrzymać dobrą kondycję i łagodzić 
dolegliwości związane z siedzącym trybem pracy.  

Dzięki uczestnictwu w cyklu wykładów pracow-
nicy centrali METRO GROUP uzyskali obszerną 
wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej. Ponieważ 
wszystkie osoby zatrudnione w koncernie i jego spół-
kach mają zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną 
w prywatnych placówkach opieki zdrowotnej, mogą 
w pełni korzystać z badań i konsultacji profilaktycz-
nych, do których zachęcali wykładowcy. 

Inicjatywa „Bądź zdrów z METRO GROUP” zo-
stała wyróżniona w raporcie „Odpowiedzialny Biz-
nes w Polsce 2009” opublikowanym przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu.

Koncern finansuje pracownikom  METRO 
GROUP w Polsce udział w maratonach kolarskich 
Mazovia MTB Maraton, które odbywają się co roku 
w kilkunastu miastach w całej Polsce. Organizowa-
ny jest także finał o nagrodę Grand Prix METRO 
GROUP MTB. Impreza ta ma na celu propagowanie 
aktywnego wypoczynku. 

Uczestnicy mają do wyboru trzy dystanse li-
czące od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. 
Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród pracowników wszystkich 
spółek firmy.

CIEKAWYM PRZYKłADEM DZIAłAń W OBSZARZE 
PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA JEST PATRONAT 
METRO GROUP NAD PRACOWNICZYMI ZAWODAMI 
KOLARSKIMI. 

Bądź zdrów z METRO Group

BiedroNKA – godny zaufania 
pracodawca

„Żadna firma nie osiągnie sukcesu w biznesie, jeśli 
nie jest odpowiedzialna społecznie”. Tak w jednym 
z wywiadów powiedział Elisio Alexandre Soares dos 
Santos, Prezes Jeronimo Martins. Dbałość o pra-
cownika, podobnie jak troska o środowisko natural-
ne i społeczność lokalną, zawsze była w centrum 
uwagi Grupy Jeronimo Martins i Jeronimo Martins 
Dystrybucja SA. 

Główne cele strategii społecznie odpowiedzial-
nego biznesu Biedronki to być godnym zaufania pra-
codawcą, godną zaufania siecią handlową, godnym 
zaufania członkiem społeczności i godnym zaufania 
elementem środowiska naturalnego. To założenie 

znalazło swoje odbicie w akcjach realizowanych 
przez Biedronkę.

Razem zadbajmy o zdrowie – profilaktyczne 
badania dla mężczyzn 
Wszyscy mężczyźni pracujący w JMD otrzymali bez-
płatne zaproszenia na badania profilaktyczne. Oka-
zując kupon można nieodpłatnie wykonać badania 
analityczne, USG jamy brzusznej, EKG spoczynkowe 
oraz skorzystać z konsultacji u internisty. Mężczyźni 
po 40. roku życia zostali też zaproszeni na badania 
prostaty. 
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Badania profilaktyczne to jedyny sposób, aby 
uniknąć groźnych chorób – coraz częściej atakują-
cego mężczyzn raka jelita grubego, zmian w obrębie 
gruczołu krokowego, zawału, udaru, choroby niedo-
krwiennej serca czy cukrzycy.

Razem zadbajmy o zdrowie – profilaktyczne 
badania dla kobiet
Program „Razem zadbajmy o zdrowie” skierowany 
jest nie tylko do kobiet zatrudnionych w JMD, ale 
również do klientek sklepów Biedronka, które otrzy-
mały informację na temat badań profilaktycznych. 
Biedronka zaprosiła wszystkie kobiety pracujące 
w JMD i swoje klientki na bezpłatną mammografię, 
cytologię i USG piersi. 

Rak szyjki macicy i rak piersi to nadal najwięksi 
wrogowie kobiet w Polsce. Z powodu nowotworu 
szyjki macicy każdego dnia średnio umiera pięć ko-
biet, a z powodu raka piersi – szesnaście. Zapobiec 
temu mogą tylko regularnie wykonywane badania 
profilaktyczne: mammografia, USG piersi, cytologia. 

Pomoc dla niepełnosprawnych dzieci 
pracowników 
Biedronka udziela pomocy niepełnosprawnym 
dzieciom sowich pracowników. Odpowiada na na-
pływające podania o pomoc, każdy przypadek roz-
patruje specjalnie powołana komisja. W zależności 
od indywidualnych potrzeb Biedronka finansuje 
zakup sprzętu medycznego, leków czy też pobyty 
w sanatoriach.

tesco – sukces oparty  
na ludziach

Czołowe miejsce na rynku, 25 tysięcy pra-
cowników, 330 sklepów w 180 miastach  
– to bilans sieci Tesco po 15 latach działalności w 
Polsce. A wszystko to dzięki wykorzystaniu mię-
dzynarodowego know-how przy równoczesnym 
zaufaniu do umiejętności polskich menedżerów 
i specjalistów.

Tesco to przykład firmy, która sukces zawdzię-
cza przede wszystkim swoim pracownikom – mówi 
Agnieszka Palider-Traczyk, dyrektor personalny 
sieci. Wchodząc na polski rynek Tesco postawiło 
na polskich specjalistów, wierząc w ich zaangażo-
wanie i znajomość rynku, ufając ich menedżerskim 
talentom. I jak widać po wynikach – była to słuszna 
decyzja. A ponieważ polski rynek jest wciąż jednym 
z bardziej perspektywicznych w Europie - podobnie 
jak 15 lat temu, Tesco wciąż szuka osób, które chcą 
budować i rozwijać się razem z firmą.

systemy motywacyjne

I Ty zostaniesz dyrektorem
Kierownikiem pierwszego sklepu Tesco w Polsce, 
otwartego w 1998 roku hipermarketu w Bielanach 
Wrocławskich, został Ryszard Tomaszewski – dziś 
prezes całej sieci. Anna Grabowska, obecnie dy-
rektor handlowy, zaczynała pracę tuż po studiach, 
jako absolwent uczestniczący w  programie rozwo-
jowym. Podobnych ścieżek karier w Tesco nie bra-
kuje: 90 procent stanowisk kierowniczych w firmie 
zajmują osoby z awansu wewnętrznego. 

Kogo poszukuje Tesco? W Tesco jest praca 
prawie dla każdego – w firmie jest ponad 700 róż-
nego rodzaju stanowisk. Aby budować sieć sklepów 
i wciąż się rozwijać, firma poszukuje szerokiego 
spektrum pracowników: od specjalistów badających 
tereny pod inwestycje po kierowników sklepów. 
Szczególnie Ci ostatni przekonali się, że rozwój 
sieci to także szansa na rozwój ludzi. Nowe sklepy 
potrzebują kierowników i menedżerów, a tych naj-
lepiej szukać wśród ambitnej i sprawdzonej załogi 
istniejących już sklepów.

Ale Tesco to nie tylko sklepy, a relacje w handlu 
detalicznym nie ograniczają się do prostej zależno-
ści „kupuj – sprzedaj”. Na etapie pracy nad nowymi 
produktami niezbędni są specjaliści ds. jakości czy 
technologii żywności, w Tesco pracuje także wiele 
osób zajmujących się rozbudowaną logistyką i dys-
trybucją oraz obsługą IT ponad 300 sklepów. 

Po pierwsze: słuchać
Co zrobić, by nie stracić indywidualnego podejścia do 
każdego z 25 tysięcy pracowników? Tesco stawia na 
silną dwustronną komunikację, na dialog z pracow-
nikami. Dużym sukcesem okazało się badanie opinii 
pracowników „Twój Punkt Widzenia”. Każdego roku 
80 – 90% pracowników dzieli się swoimi opiniami 
na temat firmy. Opinie te są podstawą do ustalenia 
konkretnych celów działania oraz zmian, jakie warto 
wprowadzić, by tworzyć lepsze miejsce pracy.

W każdym ze sklepów raz na dwa miesiące od-
bywają się Fora Pracownicze. Podczas tych spotkań 
grupa reprezentująca załogę sklepu omawia z kie-
rownictwem sugestie dotyczące codziennej pracy 
zgłaszane przez pracowników. Raz w tygodniu 
w działach przeprowadzane są pięciominutowe spo-
tkania „Team 5”, podczas których mowa jest o tym, 
co dzieje się w firmie, sklepie czy regionie.

Taniej nie tylko dla klienta
Kluczem do sukcesu firmy na konkurencyjnym 
rynku jest zapewnienie niskich cen dla klientów. 
Z kolei dla swoich pracowników Tesco wynegocjo-
wało atrakcyjne oferty m.in. opieki medycznej czy 
ubezpieczeń. Ponadto, dzięki środkom z zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych pracownicy 
otrzymują paczki świąteczne, mają możliwość dofi-
nansowania wyjazdów wakacyjnych czy organizacji 
spotkań integracyjnych. Jest to możliwe ponieważ 
środki z funduszu dzielone są w poszczególnych 
jednostkach według lokalnych potrzeb. Być może 
dlatego prawie 80% pracowników w ankiecie „Twój 
Punkt Widzenia” wyraziło zadowolenie z dodatko-
wych świadczeń.

90 PROCENT STANOWISK KIEROWNICZYCH W FIRMIE 
ZAJMUJą OSOBY Z AWANSU WEWNęTRZNEGO.

różnorodność 
w miejscu pracy
W AuchAN wszyscy pracownicy 
są równi 

Różnorodność w miejscu pracy jest odpowiedzią 
firm na potrzeby zróżnicowanego społeczeństwa 
i struktury rynku pracy. Dlatego Auchan w swej 
polityce zasobów ludzkich kieruje się zasadą rów-
nego traktowania wszystkich współpracowników 
bez względu na ich wiek, płeć, rasę, pochodzenie et-
niczne, wyznanie, niepełnosprawność czy zdolności. 
Dzięki różnorodności łatwiej stworzyć silny i zinte-
growany zespół współpracowników, którzy są inno-
wacyjni, efektywni i inspirują się nawzajem. Ma to 
pozytywny wpływ na zrozumienie różnych potrzeb 
i oczekiwań Klientów oraz na wyniki przedsiębior-
stwa. W Auchan 52% osób zajmujących kierownicze 
stanowiska to kobiety. Pracuje tu 38 obcokrajow-
ców z całego świata, 11% wszystkich współpracow-
ników stanowią osoby w wieku 50+, 30 młodych 
ludzi odbywa staże w działach spożywczych. 

Kompas wskaże kierunek
Szeroko określone cele firmy ujęte są w składającym 
się z pięciu obszarów „Kompasie Tesco”. Obszary te 
obejmują: pracowników, klientów, operacje sklepo-
we, finanse i społeczność. Jest to odzwierciedlenie 
filozofii Tesco, dla którego stworzenie przyjaznego 
miejsca pracy jest równie ważne jak zadowolenie 
klientów czy pozytywny wynik finansowy. Sukces 
firmy na polskim rynku jest chyba najlepszym po-
twierdzeniem słuszności takiego podejścia.
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Jagoda Nowak Klientka, Auchan Komorniki
Bardzo dużo mówi się w mediach 
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

o tym jak dużo firm zatrudnia takie osoby. Tylko 
jakoś tego nie widać. Ja dopiero w Auchan 
pierwszy raz spotkałam się z tym, że 
obsługiwała mnie osoba niepełnosprawna. Po 
przeczytaniu napisu przy kasie byłam pod 
pozytywnym wrażeniem. Jednocześnie wysoko 
oceniam kompetencje tych pracowników. Pani, 
która mnie obsługiwała, wykonywała swoją 
pracę rzetelnie i szybko. Jej niepełnosprawność 
w niczym jej nie przeszkadzała. Na koniec 
miałam ochotę ją uściskać.

W ciągu dwóch lat Auchan zatrudnił w Polsce 
ponad 300 osób niepełnosprawnych. Są wśród nich 
przedstawiciele różnych zawodów: kasjerzy, deko-
ratorzy, magazynierzy, sprzedawcy, pracownicy hali. 
Szybko zintegrowali się z ekipami sklepów i zdobyli 
sympatię Klientów. 

Pierwsi pracownicy niepełnosprawni zostali 
zatrudnieni we Wrocławiu i w Bydgoszczy. Zorgani-
zowano spotkania z psychologiem dla managerów 
i pracowników, które miały na celu przygotować 

ich do współpracy z osobami o różnym stopniu 
niepełnosprawności, od lekkiego po znaczny. Nowi 
pracownicy przedstawiani są na zebraniu działu lub 
sektora, a nad ich pracą czuwa koordynator oraz 
dział zasobów ludzkich. Pracownicy niepełnospraw-
ni mają także swoich opiekunów w działach, są nimi 
doświadczeni współpracownicy Auchan. Wszyscy 
zgodnie podkreślają, że zatrudnienie osób niepeł-
nosprawnych to lekcja wrażliwości, zrozumienia dla 
inności i otwarcia na potrzeby innych.

programy szkoleniowe  
i edukacyjne

Metro Group kształci

Metro Edukacja
Flagowym projektem edukacyjnym jest Metro Edu-
kacja, autorski program edukacyjny METRO GROUP 
w Polsce. Projekt jest realizowany we współpracy 
z technikami handlowymi, które kształcą młodzież 
w zawodzie „technik handlowiec” oraz zasadniczy-
mi szkołami zawodowymi, przygotowującymi do 
zawodu „sprzedawca”. Zainicjowany w 2000 roku 
program rozwija się systematycznie i z każdym ro-
kiem obejmuje szkoły w kolejnych miastach. Obecnie 
w programie uczestniczy ponad 1200 uczniów z 24 
techników handlowych oraz zasadniczych szkół za-
wodowych w 15 województwach. Do końca roku 
szkolnego 2008/2009 program ukończyło 1570 
absolwentów. 

Program Metro Edukacja wychodzi naprzeciw 
potrzebie zapewnienia uczniom umiejętności prak-
tycznych oraz informacji teoretycznych. Integralną 
częścią programu są czterotygodniowe praktyki, 
które uczniowie techników handlowych odbywają 
w placówkach handlowych METRO GROUP dwu-
krotnie w toku nauki.

Szkoły biorące udział w projekcie otrzymują sys-
tematycznie aktualizowane materiały dydaktyczne. 

W ramach programu Metro Edukacja ucznio-
wie zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu przed-
siębiorstw handlowych na rynku i ich organizacji, 
nowoczesne techniki sprzedaży i obsługi klienta, 
zasady przeprowadzania inwentaryzacji i zarządza-
nia asortymentem. Uczą się korzystać z programów 
komputerowych służących m.in. do wystawiania 
faktur i obsługi dostaw towarów. 

Po zdaniu egzaminu końcowego uczniowie 
otrzymują dwujęzyczne certyfikaty METRO  
GROUP, które potwierdzają zdobyte kwalifikacje 
i umiejętności. Dodatkowo, co roku uczniowie 
w wybranych miastach zdają egzamin Polsko-Nie-
mieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i uzyskują 
certyfikat. Ukończenie programu zwiększa szanse 
absolwentów na znalezienie ciekawej pracy. 

Kluczem do sukcesu programu jest bliska 
współpraca szkół uczestniczących w projekcie, 
placówek METRO GROUP i władz oświatowych. 
Metro Edukacja została pozytywnie zaopiniowa-
na przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 
kuratoria oświaty. Program został wyróżniony 
w opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 
2005”. Sukces programu w Polsce skłonił METRO  
GROUP do wdrożenia go w także w Rumunii, Rosji 
i na Ukrainie.

Tomasz Skiba Kasjer, Auchan Wola
Nie słyszę od urodzenia. Jednak 
nauczyłem się fachu kucharza, 

informatyka i ukończyłem kurs fotograficzny. 
Niestety w żadnym z tych zawodów nie 
mogłem znaleźć pracy. Ludzie boją się 
zatrudniać takich, jak my. Nie wiedzą, jak się 
dogadamy, boją się kłopotów z komunikacją. 
Jesteśmy dla nich z innego świata. Teraz jestem 
kasjerem. Moja niepełnosprawność wcale nie 
przeszkadza mi w pracy. W razie potrzeby piszę 
na kartce lub wystukuję smsa. Klienci czasem 
się denerwują, jednak najczęściej uśmiechają się 
i są wyrozumiali.

W PROJEKCIE METRO EDUKACJA WYKORZYSTYWANE 
Są NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA. PROGRAMY 
SZKOLEń I PRAKTYK OPRACOWALI POLSCY 
NAUCZYCIELE I EKSPERCI CENTRUM KSZTAłCENIA 
ZAWODOWEGO HANDLOWCóW W NIEMCZECH. 

Magdalena Krawiarz Senior Kas, Auchan Komorniki
Na początku naszej współpracy odczuwaliśmy lęk. Wielu z nas po raz pierwszy miało 
kontakt z osobami niesłyszącymi. Jednak wątpliwości i niepokój szybko zostały rozwiane 

dzięki podejściu nowych pracowników oraz pozytywnej reakcji klientów. Jesteśmy pod 
wrażeniem ogromnego zaangażowania tych osób w pracę, miłego sposobu bycia i wzajemnej 
chęci komunikacji. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, a klienci odnoszą się do tych 
pracowników z podziwem i szacunkiem.
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Sebastian Tomczyk uczestnik programu Metro Student
Podczas całych moich studiów w Wyższej Szkole 
Handlowej na kierunku zarządzanie i marketing 

koncern fundował mi akademik i czesne. To bardzo ważne, 
bo bez stypendium nie mógłbym sobie pozwolić na studia 
z przyczyn finansowych. A to znaczy, że natrafiłbym na 
barierę w dalszym rozwoju intelektualnym, a co za tym idzie, 
zawodowym. Studia były dla mnie przygodą intelektualną 
i przepustką do ciekawej pracy. Najbardziej interesuje mnie 
makro- i mikroekonomia oraz podstawy zarządzania.

Metro Student 
Dynamiczny rozwój programu Metro Edukacja oraz 
postępy jego absolwentów zaowocowały powoła-
niem programu Metro Student. Od roku akademic-
kiego 2006/2007 najlepsi absolwenci programu 
Metro Edukacja mogli kontynuować naukę na wyż-
szym etapie kształcenia. Od roku 2008 taką szansę 
mają również wszyscy absolwenci liceów ogólno-
kształcących i techników, którzy pragną związać 
swoją przyszłość zawodową z branżą handlową.

METRO GROUP finansuje dzienne studia licen-
cjackie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu 
na kierunku „zarządzanie” w ramach specjalizacji 
„handel i marketing”. Finansowanie obejmuje koszty 
czesnego, zakwaterowania podczas studiów. Stu-
denci mają także możliwość uzyskania stypendium 
naukowego od koncernu. 

POPRZEZ KONKRETNE ZADANIA STAWIANE 
STUDENTOM FIRMA ROZWIJA W NICH KLUCZOWE 
DLA SUKCESU ZAWODOWEGO UMIEJęTNOśCI: 
PRACY W ZESPOLE, ROZWIąZYWANIA PROBLEMóW, 
ZARZąDZANIA CZASEM, PLANOWANIA I ORGANIZACJI.

W ramach programu realizowany jest innowa-
cyjny program studiów, szkoleń i praktyk. Studenci 
odbywają praktyki w placówkach handlowych Real 
i MAKRO Cash & Carry oraz w centrali koncernu 
w Warszawie. Część swoich studiów mogą odbyć 
za granicą na uczelniach partnerskich METRO 
GROUP. 

Po ukończeniu studiów na uczestników progra-
mu Metro Student czekają miejsca pracy na stano-
wiskach kierowniczych w placówkach należących 
do METRO GROUP. Obecnie programem objętych 
jest 22 stypendystów. 

Studia i praca za granicą – unikalna oferta dla 
ambitnych
Media Saturn Holding (METRO GROUP) kieruje 
unikalną ofertę edukacyjną do absolwentów szkół 
średnich i studentów w ramach programu „The Inter-
national Retail Management”. Program skierowany 
jest do młodych i przedsiębiorczych osób z biegłą 
znajomością języka angielskiego i komunikatyw-
ną niemieckiego. Uczestnicy programu odbywają 
7 semestrów studiów z zakresu  International Re-
tail Management na University of Applied Sciences 
w Ingolstadt. Studenci podczas zajęć teoretycznych 
prowadzonych w języku angielskim pozyskują grun-
towną wiedzę menedżerską, a swoje kompetencje 
mogą sprawdzić na płatnych praktykach powiąza-
nych ze studiami. Poznają od wewnątrz wszystkie 
aspekty funkcjonowania marketu Media Markt lub 
SATURN  i specyfikę wszystkich stanowisk w firmie 
– od sprzedawcy po dyrektora.

ŻABKA inwestuje w ludzi

Inwestycja w kapitał intelektualny
Źródłem rozwoju gospodarczego jest rozwój edu-
kacji, dlatego Żabka Polska SA szczególnie angażuje 
się w projekty związane z rozwojem wiedzy i kom-
petencji zawodowych. Dynamiczny rozwój sieci 
sklepów Żabka był możliwy m.in. dzięki specjalnie 
opracowanemu systemowi szkoleniowemu, który 
w kompleksowy sposób przygotowuje ajentów 
sklepów Żabka i Freshmarket do samodzielnego 
prowadzenia działalności gospodarczej i zdobycia 
przewagi na lokalnym rynku przy wykorzystaniu 
know-how firmy Żabka. Inwestowanie w podno-
szenia kwalifikacji przyszłych ajentów jest równie 
ważne dla Spółki Żabka Polska jak stwarzanie moż-
liwości dalszego rozwoju dla uczniów i studentów 
polskich szkół. Firma aktywnie włącza się w inicjaty-
wy edukacyjne, które przyczyniają się do rozwijania 
zdolności, zwiększenia szans i unowocześniania 
procesu kształcenia. 

Katarzyna Antoniak Studentka III roku Wydziału Ekonomii, 
Specjalność: publicystyka ekonomiczna i Public Relations

Żabka Polska SA ma ogromne znaczenie na polskim rynku. 
Firma ciągle się rozwija i ma pomysł na siebie, dlatego 

pomyślałam, że warto się z nią związać, dzięki temu mogę 
wykorzystać swój potencjał. Wcześniej próbowałam szukać ciekawych 
praktyk lub staży, dzięki którym będę mogła również zarabiać, co 
pozwoli mi inwestować w siebie i rozszerzać wiedzę. Teraz nie muszę 
się zastanawiać. Dzięki Stypendium Managerskiemu Żabki mogę stale 
się rozwijać: jestem redaktor naczelną gazety studenckiej BrzytwAE na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – staram  się być dobrym 
managerem i nieustannie udoskonalać naszą gazetę, współpracuję 
także z Gazetą Wyborczą, co pozwala mi realizować moje hobby 
i codziennie poznawać ciekawych ludzi, uczę się języków obcych, 
chodzę na różne szkolenia, angażuję się w kolejne projekty organizacji 
studenckich. Czuję, że efektywnie wykorzystuję każdą chwilę.

STYPENDYśCI O ŻABCE:

Udział w programie jest przepustką do rozwo-
jowej pracy w strukturach Media Saturn Holding 
w Polsce i za granicą. Studenci otrzymują m.in. 
stypendium w wysokości  1000 €  brutto  miesięcz-
nie  przez 7 semestrów nauki. Mogą także liczyć 
na pomoc w załatwieniu formalności związanych 
z rozpoczęciem studiów i zamieszkaniem na tery-
torium Niemiec. Zwieńczeniem praktyki zawodowej 
w strukturach firmy może być otrzymanie pracy 
w sklepach Media Markt lub SATURN. 

Program zaprojektowany jest tak, aby łączył po-
trzeby studentów oraz sieci Media Markt i SATURN, 
dla których stanowi doskonałe zaplecze kadrowe. 
Obie sieci zatrudniają ponad 50 tys. pracowników 
w ponad 700 sklepach działających w 16 krajach 
i ze względu na ciągły rozwój nieustannie poszukują 
młodych utalentowanych ludzi, którzy chcą przyłą-
czyć się do międzynarodowego teamu. Program 
„The International Retail Management”, łączący 
naukę z praktyką zawodową pozwoli przygotować 
przyszłych doskonałych menedżerów.
Więcej informacji można także znaleźć na stronie 
www.media-saturn.com w zakładce „Jobs and care-
ers – Students”.
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Wojciech Misztak Student IV roku Wydziału Zarządzania, Specjalność: 
finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Stypendium daje mi możliwość skupienia się na osiągnięciach 
naukowych oraz na rozwoju moich umiejętności, co jest obecnie 

kluczową kwestią dla każdego studenta. Od dwóch lat jestem członkiem 
zarządu Europejskiego Forum Studentów AEGEE-Poznań. Dzięki tej 
aktywności mogę rozwijać swoje umiejętności interpersonalne oraz 
zarządzania zespołem. Cały czas udowadniam sobie, że sukcesywna 
praca może przynieść niesamowite efekty. Moja przyszłość zawodowa 
z pewnością związana będzie z zarządzaniem zasobami ludzkimi, 
dlatego właśnie w tym kierunku chciałbym zdobywać coraz wyższe 
kwalifikacje. Stypendium daje mi możliwość bliższego poznania spółki 
Żabka Polska, która jest uznaną marką oraz prężnie działającą na rynku 
firmą. Moje dotychczasowe doświadczenia wskazują na pełny 
profesjonalizm firmy oraz bardzo dobrą współpracę ze studentami. 
Managerski profil wyróżnia to stypendium spośród oferty stypendialnej 
obecnej na rynku, traktując wyróżnionych studentów jako potencjalne 
osoby zajmujące stanowiska wysokiego  szczebla w przyszłości. 

Łukasz Żemło Student III roku Wydziału 
Zarządzania, Specjalność: inwestycje 
kapitałowe i strategie finansowe 
przedsiębiorstw

Stypendium od firmy Żabka Polska SA, 
która jest liderem sektora convenience 

wśród sklepów detalicznych, to dla mnie 
perspektywa dodatkowego rozwoju. Na udział 
w projekcie zdecydowałem się, ponieważ 
uważam, że jak najwcześniej należy 
nawiązywać kontakty z potencjalnymi 
przyszłymi pracodawcami. Natomiast 
zaoferowane wsparcie finansowe znosi 
wszelkie bariery, które stawały wcześniej na 
drodze rozwoju studenta. Współpracę Żabki ze 
studentami uważam za pionierską. Wcześniej 
nikt nie oferował tak szerokiego zakresu 
możliwości rozwoju, zdobycia doświadczenia 
zawodowego oraz wybicia się na rynku pracy. 
Na pewno te działania zaprocentują 
w przyszłości dalszym dynamicznym 
rozwojem firmy. Stypendium traktuję jako 
inwestycję w samego siebie, dzięki niemu 
mogę uczestniczyć w licznych szkoleniach, 
warsztatach, konferencjach. Uważam, że dzięki 
stypendium moja wartość na rynku pracy 
znacznie wzrasta przez cały okres współpracy 
z firmą Żabka Polska SA.

Współpraca z Uczelniami Wyższymi
Żabka Polska SA należy do prestiżowego Klubu 
Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Bliska współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym 
umożliwia integrację świata nauki i gospodarki, 
budowanie trwałych kontaktów pomiędzy przed-
stawicielami obu dziedzin oraz zwrócenie uwagi elit 
gospodarki na potrzeby społeczne. 

W ramach współpracy z Klubem Partnera 
w 2010 roku Żabka Polska SA podjęła decyzję 
o kompleksowym sfinansowaniu remontu jednej 
z najbardziej reprezentacyjnych zabytkowych auli 
Uniwersytetu Ekonomicznego. Klub Partnera UE 
jest stowarzyszeniem skupiającym wiodące przed-
siębiorstwa i instytucje istotne z punktu widzenia 
gospodarki Wielkopolski i kraju. Żabka Polska SA 
prowadzi także wspólne projekty z Wydziałem In-
formatyki Politechniki Poznańskiej. 

Stypendia dla przyszłych managerów
Wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Pozna-
niu Żabka Polska SA prowadzi projekt Stypendiów 
Managerskich, polegający na wspieraniu studentów 
II, III i IV roku, mających potencjał i ambicję zostać 
w przyszłości managerami. Studenci, którzy podczas 
procesu rekrutacyjnego wykażą się imponującymi 
wynikami w nauce oraz potwierdzą predyspozycje 
do zarządzania zespołem, otrzymują roczne stypen-
dium w wysokości 12 tys. złotych. 

W edycji 2009/2010 uhonorowanych zostało 
sześcioro studentów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. Stypendia wręczone zostały podczas 
Międzynarodowego Dnia Studenta, czyli 17 listopa-
da w siedzibie firmy Żabka Polska SA przez rektora 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr. 
hab. Mariana Gorynię oraz przez prezesa Żabka 
Polska SA dr. Jacka Roszyka. Wśród nagrodzonych 
stypendystów Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu znaleźli się laureaci prestiżowych konkursów 
z zakresu zarządzania, ekonomii oraz współczesne-
go biznesu. Stypendyści aktywnie współpracują 
w kołach naukowych oraz organizacjach studenc-
kich. Wielu z nich stale wyjeżdża na międzynaro-
dowe konferencje naukowe, zarządza projektami, 
reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny podczas 
kongresów i zjazdów studenckich.

ZłOTE ŻABY I ŻABKI DLA UZDOLNIONYCH UCZNIóW
Żabka Polska SA od ponad sześciu lat aktywnie wspiera Fundację Edukacji Społecznej EKOS w organizacji konkursów Złota Żaba i Złota 
Żabka, wyróżniających uczniów o wyjątkowych zdolnościach w dziedzinie języka polskiego oraz matematyki. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy doskonale radzą sobie z zadaniami wymagającymi nieste-
reotypowego myślenia i działania, kultury literackiej, umiejętności stylistycznych, zdolności logicznego rozumowania czy odwagi w świa-
domym posługiwaniu się wiedzą matematyczną. Zamiarem organizatorów jest premiowanie uczniów, którzy łączą wyobraźnię z umiejęt-
nością szukania niebanalnych rozwiązań. Konkursy mają nie tyle badać wiedzę czy wyłonić wybitne literackie lub matematyczne talenty, 
co przyciągnąć i ukazać sprawnych użytkowników języka i poszukiwaczy niebanalnych dróg rozwiązywania problemów matematycznych. 
We wszystkich edycjach konkursu wzięło już udział ponad 120 tysięcy uczniów z województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Laureaci 
konkursów otrzymali nagrody rzeczowe, książki i pomoce naukowe, a także stypendia. Tradycyjnie nagrodzeni zostali również nauczy-
ciele laureatów.

Wspieranie rozwoju  kompetencji  
Żabka Polska SA wspiera ideę kształcenia ustawiczne-
go wyrażającą się w poglądzie, że całe życie człowie-
ka służy jego twórczemu rozwojowi, doskonaleniu 
siebie i zmienianiu warunków życia dla dobra całego 
społeczeństwa.  Wymiana doświadczeń, możliwość 
spotkania się z praktykami biznesu oraz systematycz-
ny rozwój kompetencji managerskich to kluczowe 
korzyści wynikające z uczestnictwa w konferencjach 
i szkoleniach organizowanych przez środowiska 
studenckie. Żabka Polska SA angażuje się w organi-
zację wydarzeń przyczyniających się do pogłębiania 
wiedzy studentów polskich uczelni ekonomicznych. 
Firma współpracuje z takimi organizacjami studenc-
kimi jak AEGEE Europe czy Cognitis przy organizacji 
konferencji czy warsztatów. 

Dzielenie się doświadczeniem 
Jako lider w sektorze convenience firma Żabka Pol-
ska SA wypracowała nowoczesne rozwiązania w za-
rządzaniu kapitałem ludzkim, doskonaleniu umiejęt-
ności i motywacji pracowników. Co roku dzielimy 
się kilkunastoletnim doświadczeniem z młodymi 
ambitnymi ludźmi, którzy u progu kariery chcą roz-
wijać skrzydła w handlu detalicznym. Od kilku lat 
Żabka Polska SA organizuje program staży i praktyk 
dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, 
dzięki którym każdy, kto pomyślnie przejdzie proces 
rekrutacji, ma szansę poszerzyć wiedzę i umiejętno-
ści pod okiem wysokiej klasy specjalistów w dziedzi-
nie zarządzania, marketingu, finansów oraz sprzeda-
ży. Stażyści pod opieką koordynatorów biorą udział 
w aktualnie trwających projektach, co zapewnia im 
zdobycie specjalistycznych kwalifikacji.
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akcjonariat pracowniczy

dzielenie się owocami wspólnej 
pracy: Valauchan w AuchAN 

Filozofia akcjonariatu pracowniczego w Auchan 
wywodzi się z idei, które przyświecają działalności 
firmy: zaufania, dzielenia się, postępu. Firma dzieli 
się ze swymi współpracownikami władzą: poprzez 
delegowanie odpowiedzialności, wiedzą: poprzez 
szkolenia oraz owocami wspólnej pracy: poprzez 
premie od progresji obrotu sklepu i Akcjonariat pra-
cowniczy. Z inicjatywy fundatora-założyciela Auchan 
Gerarda Mullieza akcjonariat został wprowadzony 
we Francji w 1977 r., a w Polsce w 2000 r. Udział 
we własności Auchan jest dostępny tylko dla jego 
współpracowników. Dzięki niemu zacieśniają się 
więzy między przedsiębiorstwem a współpracow-
nikami, którzy czują się współwłaścicielami swoich 
stanowisk pracy i mają udział we wzroście wartości 
przedsiębiorstwa. 

W kwietniu każdego roku, po wycenie warto-
ści Grupy Auchan przez 3 niezależnych eksper-
tów, ustalana jest nowa wartość akcji Valauchan. 
Akcje te nie są notowane na giełdzie, pozostają 
dostępne jedynie dla współpracowników Auchan 
i tylko oni mają prawo do ich zakupu. W okresie 
przed zakupem akcji po nowej wartości każdy 
akcjonariusz uczestniczy w szkoleniu z zakresu 
ekonomii przedsiębiorstwa i filozofii akcjonariatu.  
Akcjonariusze-współpracownicy Auchan mają pra-
wo wyboru swoich Przedstawicieli, którzy wchodzą 
w skład Rady Nadzorczej Valauchan Polska. Przed-
stawiciel akcjonariuszy jest ambasadorem wartości 
Auchan. Od początku powołania Akcjonariatu 
pracowniczego Valauchan w Polsce uczestnictwo 
pracowników przekracza co rok 90 %.

International

polityka antymobbingowa

reAL (Metro Group) przeciw 
mobbingowi 

Wewnętrzna polityka antymobbingowa
Wartości, które wyznaje firma Real i którymi kieruje 
się w swojej działalności, nie pozostawiają miejsca 
na nieetyczne zachowania godzące w zespół, efek-
tywną współpracę i naruszające dobra osobiste 
współpracowników.

Z punktu widzenia tych wartości jednoznacz-
nego potępienia wymaga mobbing, jako działanie 
godzące w podstawowe prawa jednostki. Real roz-
powszechnia wiedzę o tym zjawisku, by je właściwie 
rozpoznawać i eliminować.

W maju 2009 roku sieć Real przyjęła Regulamin 
Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Głównym 
założeniem Wewnętrznej Polityki Antymobbingo-
wej jest budowa kultury organizacji poprzez stwo-
rzenie właściwej atmosfery w środowisku pracy, 
a także budowanie odpowiednich relacji między-
ludzkich oraz eliminowanie zjawiska o charakterze 
mobbingu.

Regulamin został rozdany wszystkim pracowni-
kom, którzy zapoznali się z jego treścią. Odbył się 
również cykl szkoleń dla pracowników i menagerów 
dotyczący zachowań mobbingowych oraz tego, jak 
im zapobiegać i jak na nie reagować. Uruchomiona 
została specjalna infolinia dla pracowników, na 
którą mogą oni zgłaszać przypadki zachowań o cha-
rakterze mobbingu w firmie. Został także powołany 
Pełnomocnik Pracowników Real ds. Przeciwdzia-
łania mobbingowi – każdy pracownik, który czuje 
się prześladowany w miejscu pracy, ma możliwość 
skontaktowania się z nim i uzyskania profesjonalnej 
porady.

CELEM SIECI REAL JEST PROMOWANIE ETYCZNYCH 
POSTAW I SKUTECZNE PRZECIWDZIAłANIE 
MOBBINGOWI, A TAKŻE SKUTECZNE ROZWIąZYWANIE 
KONFLIKTóW. 

FIRMA DZIELI SIę ZE SWYMI WSPółPRACOWNIKAMI 
WłADZą: POPRZEZ DELEGOWANIE 
ODPOWIEDZIALNOśCI, WIEDZą: POPRZEZ SZKOLENIA 
ORAZ OWOCAMI WSPóLNEJ PRACY: POPRZEZ PREMIE 
OD PROGRESJI OBROTU SKLEPU I AKCJONARIAT 
PRACOWNICZY.



kapitał społeczny
Każda firma funkcjonuje w sieci złożonych zależności społecznych. Troska o 
to, aby jej relacje z otoczeniem były jak najlepsze, przekłada się bezpośrednio 
na wizerunek firmy i jej pozycję na rynku. Idea odpowiedzialności społecznej 
jest w biznesie stosunkowo młoda, długo rozdzielano od siebie problemy 
ekonomiczne od społecznych czy ekologicznych, ignorując fakt, że są one ze 
sobą nierozerwalnie związane – wpływają na siebie wzajemnie i kształtują się 
zależnie od siebie. 
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Dbając o swoje otoczenie firma udowadnia, że 
współtworzy lokalną społeczność, rozumie i dzieli jej 
problemy. Dzięki temu wzrasta wiarygodność przed-
siębiorstwa, staje się ono jednym z pełnoprawnych 
i mile widzianych obywateli, darzonych szacunkiem 
i zaufaniem. Bardzo ważnym elementem budującym 
kapitał społeczny jest też angażowanie się w działal-
ność dobroczynną i charytatywną, udzielanie pomo-
cy potrzebującym, reagowanie na palące problemy 
społeczne. Przedsiębiorcy realizują tę ideę pomaga-
jąc swoim pracownikom i społeczności, organizując 

akcje charytatywne, a także udzielając wsparcia 
wyspecjalizowanym i doświadczonym organizacjom 
społecznym.  
Dojrzałe firmy biorą na siebie odpowiedzialność 
przede wszystkim za społeczne skutki funkcjono-
wania samego przedsiębiorstwa, ale włączają się 
także aktywnie w życie i problemy swoich lokalnych 
społeczności. Organizując programy stypendialne, 
szkolenia i warsztaty, a także ogólnokrajowe akcje 
uświadamiające społecznie działają na rzecz rozwoju 
edukacji, roztaczają też mecenat nad kulturą.

W USA i w większości państw UE za podstawowe 
czynniki budujące reputację firmy uważane są 
zaufanie i przejrzystość,  
jakość produktu i zysk finansowy spadły na dalsze 
pozycje. Ta sama tendencja zauważalna  
jest też w Polsce3 

 wspieranie społeczności lokalnej
 wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 sponsoring kultury i sportu
 działalność społeczna i charytatywna
 dialog społeczny

wspieranie społeczności lokalnej

AuchAN wspiera swoje 
społeczności 

Zgodnie ze swoją wizją Auchan niesie pomoc oso-
bom w trudnej sytuacji, wspierając szczególnie 
dzieci i organizacje działające na rzecz dożywiania. 
Realizacji tego celu służą akcje ogólnopolskie oraz 
podejmowanie inicjatyw lokalnych na poziomie 
sklepów. W latach 2008-2009 Auchan Polska 
oraz lokalne sklepy pomogły wielu przedszkolom, 
gimnazjom, szkołom, parafiom, miejskim ośrodkom 
kultury, domom dziecka, domom samotnej matki, 
hospicjom, stowarzyszeniom i fundacjom, współpra-
cując jednocześnie z instytucjami lokalnymi. Z okazji 
Dnia Dziecka, Mikołajek i przez całe wakacje sklepy 
organizowały atrakcje dla najmłodszych, przekazy-
wały paczki i żywność na imprezy plenerowe. 

•  Auchan Białystok ustawił stoisko dla stowarzy-
szenia Droga, aby umożliwić jego podopiecznym 
sprzedaż ozdób wielkanocnych, a wraz z Pań-
stwową Straż Pożarną zorganizował seminarium 
na temat ochrony przeciwpożarowej.

•  Auchan Częstochowa wspiera ośrodek preadop-
cyjny i wspólnie z Policją prowadzi projekt „Rok 
2009 – Rok pieszego”. 

•  Auchan Katowice organizuje regularne akcje 
krwiodawstwa, a część dochodu ze sprzedaży uro-
dzinowego ciasta przekazał na Ośrodek Wsparcia 
Rodziny.

•  Auchan Kołbaskowo przekazuje bony towarowe 
do lokalnego Zespołu Szkół Specjalnych.

•  Auchan Komorniki co miesiąc przeprowadza kwe-
stę na zakup środków medycznych dla hospicjum 
onkologicznego, a podczas turnieju piłki nożnej 
przekazał piłki dla zawodników z uczniowskiego 
klubu sportowego.

•  Auchan Modlińska wielokrotnie obdarowywał 
dzieci z przedszkola Wesoły Pędzelek oraz towa-
rzystwa pomocy Serce Dziecka zabawkami.

•  Auchan Płock od lat uczestniczy w festynie dla 
dzieci niepełnosprawnych oraz Wigilii dla miesz-
kańców organizowanej przez Urząd Miasta.

•  Auchan Piaseczno i Auchan Rumia aktywnie 
wsparły akcję honorowego oddawania krwi.

•  Auchan Wrocław jest jednym z organizatorów 
miejscowych dożynek. W maju 2009 r. Auchan 
przeprowadził akcję mającą na celu zgromadze-
nie środków na zakup maszyn brajlowskich dla 
dzieci ze szkoły w Laskach pod Warszawą. Dzięki 
wsparciu i zaangażowaniu Klientów kupujących 
specjalnie oznaczone produkty, firma przekazała 
ociemniałym dzieciom 20 urządzeń.

Elżbieta Sawa Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
dla Dzieci Niewidomych w Laskach

Z Auchan jesteśmy w bliskim kontakcie od dwóch lat.  
Na początku otrzymaliśmy środki na akcję letnią i obóz 

kondycyjny, a w tym roku na zakup maszyn brajlowskich.  
Bardzo się z nich cieszymy, bo długo będą służyć niewidomym dzieciom. 
W naszych kontaktach najważniejsza jest życzliwość  
oraz zaufanie i elastyczność. Ogromnie ważne jest też to, że Auchan  
nie wymaga specjalnych podziękowań ani obecności mediów. 
Pracowników Auchan cechuje wysoka kultura i zaangażowanie 
w wykonywane zadanie. Chciałabym bardzo dalej z nimi współpracować.

3 Raport z badania Edelman Trust Barometer 2010
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tesco promuje honorowe 
krwiodawstwo

Szpitale, lekarze i media co roku alarmują, że w okre-
sie letnim brakuje krwi w magazynach krwiodawstwa. 
W tym właśnie okresie jest ona wyjątkowo potrzeb-
na, gdyż zwiększa się liczba wypadków samochodo-
wych w związku z letnimi wyjazdami, co minutę jedna 
osoba w szpitalu potrzebuje krwi. Każdego roku za-
potrzebowanie na krew, która ratuje życie i zdrowie 
rośnie o 9%, a w tym czasie liczba dawców zwięk-
sza się tylko o około 3,6%. Późna wiosna i lato to 
tradycyjnie okresy, w których zdecydowanie ubywa 
honorowych dawców krwi. Młodzi ludzie i sezonowi 
pracownicy znajdują w tym czasie prace dorywcze 
lub wyjeżdżają na wakacje, a to właśnie oni stanowią 
trzon honorowych dawców krwi.

Dlatego też Tesco w ramach realizacji swojej 
strategii wsparcia lokalnych społeczności i w odpo-
wiedzi na realne potrzeby Polaków zaangażowało się 
w promocję idei honorowego krwiodawstwa i pomoc 
w zbieraniu krwi organizując w okresie wakacyjnym 
w 2009 roku akcję „Pomóż – Oddaj Krew!”.

Przeprowadzanie akcji rozpoczęto od nawiązania 
współpracy z 21 Regionalnymi Centrami Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa. Patronat nad prawidłowym 
przebiegiem akcji objęło Narodowe Centrum Krwi. 

Akcja rozpoczęła się w weekend 13 i 14 czerw-
ca w światowy Dzień Krwiodawcy i skończyła 
31 października 2009 roku. Jej celem było zebranie 
przynajmniej 100 litrów krwi oraz jak najszersze 
dotarcie do potencjalnych dawców krwi z infor-
macją o problemie. Do współpracy w osiąganiu 
tego celu Tesco zaangażowało swoich kluczowych 
interesariuszy: pracowników, klientów i partnerów 
handlowych. W sumie Tesco zorganizowało ponad 
70 wydarzeń związanych z promocją krwiodawstwa 
i pozyskiwaniem krwi. 

tesco znajduje dzieciom domy

Osierocenie społeczne jest coraz większym proble-
mem w Polsce. Rośnie liczba dzieci pozbawionych 
opieki biologicznych rodziców i jest już bliska 100 
tysięcy. Dzieci pozbawione rodzinnego ciepła w do-
rosłym życiu łatwiej ulegają patologiom społecznym, 
takim jak narkomania czy alkoholizm i  mogą mieć 
trudności z założeniem prawdziwej rodziny, ponie-
waż trudniej przychodzi im okazywanie miłości. Pro-
blem ten można rozwiązać umieszczając osierocone 
społecznie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzin-
nych domach dziecka, gdzie znajdują kochających 
mamę i tatę, a nie wychowawców czy opiekunów. 
Dzieci wychowywane jak w tradycyjnej rodzinie 
uczą się prawidłowych relacji z otoczeniem.

Tesco jako firma odpowiedzialna społecznie 
wspiera najbardziej potrzebujących. Idea rodziciel-
stwa zastępczego jest w Polsce jeszcze mało znana, 
dlatego firma zobowiązała się rozpropagować ją 
wśród klientów, pracowników i partnerów bizneso-
wych. W maju 2008 roku Tesco Polska i Fundacja 
Pomocy Dzieciom „Happy Kids” z łodzi podjęły stra-
tegiczną współpracę, której celem było stworzenie 
nowego rodzinnego domu dziecka oraz promocja 
idei rodzicielstwa zastępczego. 

Na początku trwania akcji 13 i 14 czerwca 
2009 r. odbyło się 18 dużych imprez dla klientów, 
podczas których udało się zebrać 280 litrów krwi 
i tym samym znacznie przekroczyć ustalony cel 
roczny. Krew zbierali pracownicy Regionalnych 
Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w spe-
cjalnych ambulansach do poboru i przechowywa-
nia krwi. Pierwsze zbiórki krwi były urozmaicone 
pokazami Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji 
pod wspólnym hasłem: „Bezpieczeństwo”. Strażacy 
zorganizowali pokaz sprzętu, natomiast policjanci 
zaprezentowali techniki tresury psów, instruowali 
też klientów jak właściwie znakować rowery. W na-
stępnych miesiącach, od lipca do końca października 
2009 r., odbyły się 53 zbiórki krwi, podczas których 
zebrano 320 litrów krwi. W sumie udało się zebrać 
prawie 600 litrów krwi.

Akcja obejmowała nie tylko zbieranie krwi, ale 
też szeroką promocję honorowego krwiodawstwa 
we wszystkich sklepach Tesco na terenie Polski, 
czyli w ponad 300 obiektach. W każdym sklepie 
w Punkcie Obsługi Klienta znajdowała się informa-
cja o lokalizacji najbliższego punktu poboru. Taka 
informacja znajdowała się dodatkowo na stronie 
internetowej Tesco: http://www.tesco.pl/spoleczno-
sci-lokalne/index.php. O akcji krwiodawstwa komu-
nikowano także za pośrednictwem ulotek rozłożo-
nych przy kasach, billboardów przy sklepach Tesco, 
spotów w radiowęźle w sklepach oraz poprzez 
krótkie filmy emitowane na ekranach znajdujących 
się na sali sprzedaży.

Także pracownicy mieli możliwość uczestnicze-
nia w zbiórkach krwi i byli na ten temat  informowani 
przez swojego pracodawcę. Każdy pracownik otrzy-
mał specjalny brelok z logo akcji, a we wszystkich 
sklepach znajdowała się informacja o najbliższym 
punkcie poboru krwi. Informacje o akcji pojawiały 
się też regularnie w magazynie firmowym „Tesco 
Dzisiaj”. We wrześniu 2009 roku podczas dorocz-
nego pikniku dla pracowników Tesco w Krakowie 
została zorganizowana specjalna zbiórka krwi dla 
pracowników.

Partnerzy handlowi Tesco zostali poinformowa-
ni o akcji za pośrednictwem wydawanego kwartal-
nie Biuletynu dla Dostawców. 

TESCO ZOBOWIąZAłO SIę DO SZEROKIEJ PROMOCJI 
IDEI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA ORAZ 
ORGANIZACJI ZBIóREK KRWI PRZY SKLEPACH TESCO. 

Zorganizowano ponad 70 zbiórek krwi w całej 
Polsce i zebrano prawie 600 litrów krwi. Dzięki ak-
cji udało się uratować zdrowie i życie wielu chorych. 
Według Regionalnego Centrum Krwi i Krwiolecz-
nictwa w Katowicach promocja idei krwiodawstwa 
oraz informacje o najbliższych Stacjach Krwiodaw-
stwa zamieszczone w sklepach Tesco pomogły ze-
brać krew dla poszkodowanych górników z jednej 
z kopalni na śląsku. Chętni do oddania krwi znaleźli 
adres najbliższej stacji właśnie w sklepie Tesco.

Województwo łódzkie plasuje się w pierwszej 
trójce pod względem największej ilości placówek 
wychowawczo-opiekuńczych w Polsce. Sytuacja ta 
została spowodowana upadkiem wielu zakładów 
produkcyjnych w łodzi w latach 90-tych XX wieku. 
Pracę i jedyne źródło utrzymania straciły wówczas 
tysiące kobiet. Bieda pociągnęła za sobą patologie 
społeczne, przez co wiele dzieci trafiło do placówek 
wychowawczo-opiekuńczych. Fundacja „Happy Kids” 
jest jedyną organizacją w Polsce, która tworzy wła-
sne rodzinne domy dziecka. Fundacja posiada już 3 
domy w łodzi, w których wychowuje się 30 dzieci. 

Tesco, kierując się zasadą „zaangażuj mnie, a tyl-
ko wtedy zrozumiem”, postawiło sobie za główny 
cel wspólne zebranie środków na stworzenie no-
wego rodzinnego domu dziecka i promocję idei ro-
dzicielstwa zastępczego wśród swoich kluczowych 
interesariuszy: pracowników, klientów i partnerów 
handlowych. Akcja rozpoczęła się w maju 2008 
roku i zakończyła się z końcem lutego 2010. W ak-
cję włączyły się wszystkie sklepy Tesco w Polsce, 
czyli ponad 300 placówek.
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Firma zaangażowała się w organizację akcji, 
w stworzenie odpowiednich polityk i procedur, za-
projektowanie, druk i dystrybucję materiałów rekla-
mowych, promocję i komunikowanie o akcji. Tesco 
było też inicjatorem wielu działań wspierających cel 
akcji finansowo i rzeczowo, np.:

•  Sprzedaż dedykowanych produktów. 
Od września do grudnia 2008 roku wszystkie sklepy 
Tesco prowadziły sprzedaż specjalnie na ten cel zapro-
jektowanych kartek pocztowych. Całkowity dochód ze 
sprzedaży został przekazany na konto Fundacji.

•  Akcja „1 grosz od transakcji”. 
Tesco dedykowało 1 grosz od każdej transakcji 
przeprowadzonej w 1 tygodniu czerwca 2008 roku 
we wszystkich sklepach firmy w Polsce na rzecz 
Fundacji. Podobną akcję: „1 złoty od transakcji kartą 
Mastercard Tesco”, firma zorganizowała w paździer-
niku 2008 roku.

•  Regularne wsparcie finansowe z własnych za-
sobów firmy.

•  Bezpłatna pomoc i doradztwo merytoryczne. 
Tesco zapewniło Fundacji bezpłatną pomoc i do-
radztwo specjalistów ds. nieruchomości w czerwcu 
2009 roku, gdy wybierano odpowiednią dla po-
wstania rodzinnego domu dziecka nieruchomość.

 Zaangażowanie klientów
•  Od lipca 2008 Tesco nieprzerwanie zachęca klientów 

do wrzucania pieniędzy do specjalnie oznakowanych 
puszek Fundacji, które stoją przy kasach we wszyst-
kich sklepach Tesco w Polsce, a plakaty rozwieszone 
w sklepach i strona internetowa Tesco informują 
o możliwości dokonywania wpłat na konto Fundacji. 

•  Od lutego do końca kwietnia 2009 Tesco pro-
mowało Fundację „Happy Kids” jako beneficjenta 
akcji 1% od podatku za pośrednictwem plakatów 
rozwieszonych w sklepach i strony www.

Zaangażowanie pracowników
•  Pracownicy mogą realizować swoje własne pomy-

sły na wspieranie akcji charytatywnej. Tesco do 
każdej zebranej lub przekazanej przez pracownika 
złotówki dokłada 20%. Przykładami takich działań 
była sprzedaż własnych wypieków przez dział mar-
ketingu w biurze głównym lub zbiórka pieniędzy 
podczas spotkań i imprez firmowych. Wszystkie 
przykłady inicjatyw pracowniczych były opisywane 
w magazynie wewnętrznym firmy „Tesco Dzisiaj”.

•  1% od podatku. Fundacja i Tesco zachęcały pracow-
ników do przekazywania 1% od podatku na rzecz 
Fundacji „Happy Kids”. Na początku 2009 Fundacja 
dostarczyła do biur płyty ze specjalnymi programami 
do rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Zaangażowanie partnerów handlowych
•  Tesco zachęcało do angażowania się w akcję także 

swoich partnerów handlowych. Firmy Unilever 
i Europapier-Impap wsparły akcję m. in. sprzedając 
w sklepach Tesco dedykowane produkty, z których 
dochód został przekazany Fundacji.

Promocja i komunikacja idei akcji charytatywnej
•  Wszystkie działania były wsparte intensywną ko-

munikacją skierowaną do klientów, pracowników 
i innych ważnych grup z otoczenia Tesco. Informa-
cja o akcji dostępna była na stronie www.tesco.pl, 
w newsletterze wysyłanym do klientów i ukazywała 
się regularnie na ostatniej stronie gazetki promocyj-
nej (nakład 4 miliony sztuk). W czasie wzmożonych 
kampanii informacyjnych dodatkowo używane 
były plakaty w sklepach nad kasami i billboardy na 
parkingach przed sklepami Tesco. Firma korzystała 
także z reklamy w prasie, patronatów medialnych 
i działań public relations. W czerwcu 2009 roku 

zorganizowana została specjalna konferencja pra-
sowa w łodzi, na której Tesco i Fundacja „Happy 
Kids” zaprezentowały wyniki rocznej współpracy. 
Pracownicy mogli dowiedzieć się o akcji czytając 
magazyn „Tesco Dzisiaj”, na którego łamach na 
bieżąco informowano o postępach akcji. Informacje 
dostępne były także w intranecie, na plakatach 
w biurach i ogłaszane podczas spotkań firmowych.

wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

Metro Group uczy 
odpowiedzialności społecznej 

Idee społecznego zaangażowania i wolontariatu są 
wdrażane w praktyce i propagowane wśród uczest-
ników programów edukacyjnych METRO GROUP. 

UCZESTNICY PROGRAMU METRO EDUKACJA 
COROCZNIE BIORą UDZIAł W AKCJI SPOłECZNEJ 
ORGANIZOWANEJ PRZEZ KONCERN.

Efektem akcji było zebranie 1 300 000 złotych, 
dzięki czemu w czerwcu 2009 roku Fundacja „Hap-
py Kids” kupiła i wyposażyła odpowiednią nierucho-
mość i w grudniu tego samego roku powołała do 
życia nowy Rodzinny Dom Dziecka. Dom ten znaj-
duje się w łodzi przy ul. Maszynowej. Nową rodzinę 
znalazło siedmioro dzieci – sierot społecznych, któ-
re wcześniej przebywały w Domu Małego Dziecka 
i w Pogotowiu Rodzinnym w łodzi. 

Akcja Tesco i Fundacji „Happy Kids” przyniosła 
wymierne efekty. Nie tylko powstał nowy rodzinny 
dom dziecka, ale zrobiono też wiele dla rozpropa-
gowania w Polsce idei rodzicielstwa zastępczego. 
Według badań przeprowadzonych wśród klientów 
Tesco, aż 70% z nich dowiedziało się o akcji i po-
piera ideę rodzicielstwa zastępczego, a ponad 1 mi-
lion klientów brało w niej czynny udział. Z badań 
przeprowadzonych wśród liczącej 25 tysięcy załogi 
pracowników Tesco wynika, że 80% z nich zna i po-
piera akcję, a 50% bierze w niej czynny udział.

We wrześniu 2004 roku grupa młodzieży praco-
wała na rzecz domu dziecka w Jasieniu k. Tarnowa. 
Uczestnicy budowali ogrodzenie wybiegu dla koni 
przeznaczonego na zajęcia hipoterapeutyczne dla 
dzieci. METRO GROUP przekazała też środki finan-
sowe na zakup konia terapeutycznego dla tej pla-
cówki. W 2005 roku uczniowie remontowali dom 
spokojnej starości w Zakliczynie, a w 2008 w tej 
samej placówce przeprowadzono akcję „Stwórzmy 
razem ogród marzeń”, w ramach której uczniowie 
wykonali aranżację ogrodu przy domu opieki. 
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działalność społeczna 
i charytatywna 

AuchAN pomaga razem 
z doświadczonymi 

Dzięki obecności na terenie całego kraju Auchan 
przyłącza się do akcji ogólnopolskich prowadzonych 
przez Polską Akcję Humanitarną, Federację Polskich 
Banków Żywności i Caritas. Pod koniec wakacji 
2009 Auchan przeprowadziło akcję sprzedaży spe-
cjalnego zeszytu szkolnego, dochód z której prze-
znaczony był na wsparcie programu Pajacyk i zakup 
20 000 posiłków. Za symboliczną złotówkę klienci 
w całym kraju mogli pomóc w zbieraniu środków na 
dożywianie dzieci.

Janina Ochojska Polska Akcja Humanitarna
Auchan jest przykładem bardzo dobrej współpracy 
w dziedzinie promocji programów realizowanych przez PAH. 

Sieć wspiera nas podczas kampanii 1%, dwukrotnie w związku 
z Kampanią Wodną przekazało nam wodę do dystrybucji na 
przystanku Woodstock, co spotkało się z bardzo pozytywnym 
odzewem osób uczestniczących w akcji. We wrześniu Auchan 
wsparło Pajacyka organizując sprzedaż specjalnych dedykowanych 
akcji zeszytów, z której dochód w całości został przeznaczony na 
program Pajacyk. Już w tej chwili planujemy nowe inicjatywy we 
współpracy z Auchan i bardzo liczymy, że nasza współpraca będzie 
w przyszłych latach równie owocna jak do tej pory.

Marek Borowski Federacja Polskich Banków 
Żywności

Doceniamy zaangażowanie sieci 
Auchan w realizację naszej misji 

przeciwdziałania niedożywieniu oraz 
zapobiegania marnowaniu żywności. 
Ogólnopolskie zbiórki przeprowadzane są 
3 razy w roku. Dzięki współpracy z Auchan 
możemy dotrzeć do coraz większej 
liczby konsumentów i zachęcić ich do 
przyłączenia się do naszej akcji. Umożliwiając 
przeprowadzanie zbiórek, Auchan 
pomaga osobom indywidualnym wspierać 
najuboższych Polaków. Swoją otwartością 
na potrzeby innych daje przykład, że warto 
włączać się w działania społeczne i w ten 
sposób pomagać.

Auchan wzięło również udział w Kampanii 
Wodnej PAH. Przekazując wodę rozdawaną pod-
czas imprez masowych Auchan chce uświadomić 
ich uczestnikom jakim luksusem jest w wielu kra-
jach woda pitna.

Razem z Federacją Banków Żywności Auchan 
gromadzi na terenie swych sklepów produkty 
spożywcze dla niedożywionych dzieci. Akcje 
organizowane są w weekendy oraz w okresie 
przedświątecznym.

BiedroNKA dba o dziecięce serca 

Biedronka zaangażowała się w akcję zbierania fun-
duszy na opracowanie prototypu sztucznej komory 
wspomagania serca dla dzieci. Fundacja Rozwoju 
Kardiochirurgii pracuje nad tym projektem od 2008 
roku. To kolejny krok podjęty przez Fundację, której 
celem jest wdrażanie najnowszych metod ratowania 
ludzkiego życia w przypadkach chorób serca. W Insty-
tucie Protez Serca Fundacja opracowała już sztuczne 
komory krótkoterminowego wspomagania serca 
służące do podtrzymania przy życiu dorosłych pa-
cjentów. Są to chorzy oczekujący na przeszczep serca 
lub tacy, którzy wymagają wspomagania funkcji tego 
narządu w czasie leczenia. Zastosowanie sztucznej 
komory to dla nich jedyna szansa na regenerację ser-
ca. Przykładem może być 25-letni pacjent, u którego 
w 2007 roku przez blisko 200 dni stosowano sztucz-
ną komorę krótkoterminowego wspomagania serca 
w Akademickim Centrum Medycznym w Gdańsku. 
Dzięki tej metodzie jego serce zregenerowało się. Od 
1996 roku sztuczne komory wykorzystuje się w pięciu 
klinikach kardiochirurgii w Polsce. Dzięki nim uratowa-
no już życie ponad 200 dorosłych pacjentów.

Z myślą o najmłodszych
Ponieważ potrzeba stosowania sztucznych komór 
krótkoterminowego wspomagania serca istnieje 
również wśród najmłodszych pacjentów, rozpoczęto 
prace nad prototypem systemu wspomagania serca 
dla dzieci. Wspierana przez Biedronkę akcja charyta-
tywna „Z Sercem dla Serca” ma na celu pozyskanie 
funduszy na budowę prototypu i wdrożenie do prak-
tyki klinicznej komór wspomagania serca dla dzieci 
w wieku szkolnym o masie ciała od 20 do 40 kg.

Tego typu komora ma być napędzana pneuma-
tycznie, za pomocą systemu napędu opracowanego 
w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Ma działać 
w podobny sposób, jak komory wspomagania serca 
dla dorosłych. Prototyp komory dla dzieci był go-
towy w lutym 2009 roku. Aby zweryfikować jego 
parametry, do stycznia 2010 roku przeprowadzane 
były specjalistyczne badania laboratoryjne. Trzeba 
poznać szczegółowe właściwości hydrodynamiczne 
komory i przeprowadzić badania in vitro. Wyniki 
testów pozwolą na zidentyfikowanie ewentualnych 
błędów konstrukcyjnych, w szczególności w części 
wewnętrznej komory, która ma mieć bezpośredni 

W 2006 roku młodzież pomagała w zagospo-
darowaniu ogrodu przyległego do miejsca warsz-
tatów terapii zajęciowej w Tarnowie. Dzięki projek-
towi poprawiły się warunki pobytu i terapii dzieci 
i młodzieży upośledzonej intelektualnie.

W 2007 roku w Rumunii został zrealizowany 
pierwszy międzynarodowy projekt „International 
Social Responsibility”. Uczestnicy Metro Edukacji 
z Polski, Rumunii i Niemiec i Rosji odnawiali wspólnie 
przedszkole w Timisoarze. W 2009 roku w Kijowie 
praktykanci z programu Metro Edukacja z Czech, 
Słowacji, Rosji, Rumunii i Polski malowali, aranżo-
wali pomieszczenia i urządzali ogród przy domu 
opieki, w którym dzieci na wózkach inwalidzkich 
będą otoczone staranną opieką medyczną i wycho-
wawczą, podczas gdy ich matki będą poddawane 
leczeniu w pobliskim szpitalu. Jest to pierwszy tego 
typu dom opieki na Ukrainie. Podczas uroczystego 
otwarcia obiektu ogłoszono oficjalne rozpoczęcie 
projektu Metro Edukacja na Ukrainie. 
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Sieć hipermarketów Real od wielu lat współ-
pracuje z Bankami Żywności, regularnie 

uczestnicząc w akcji „Podziel się po-
siłkiem” i w świątecznych zbiórkach 

żywności. Przed każdymi świętami 
Bożego Narodzenia i Wielkiej 
Nocy placówki Real w całej 
Polsce przekazują Bankom 
Żywności artykuły spożywcze 
uzyskane w trakcie zbiórki od 
klientów.

Cel zmniejszenia skali niedo-
żywienia był zawsze bliski sieci. 
Udana współpraca zaowocowa-

ła uruchomieniem partnerskiego 
programu Federacji Polskich Ban-

ków Żywności i sieci Real pod nazwą 
„Punkty dla potrzebujących”. Klienci 

sieci – uczestnicy programu bonusowego 

dzień dziecka w BiedroNce

Z okazji Dnia Dziecka Biedronka zaprosiła 22 000 
dzieci swoich pracowników do wspólnej zabawy 
w miejscu pracy rodziców. Przygotowano wiele 
atrakcji, poczęstunek, prezenty i konkursy. Główną 
nagrodą w konkursie rysunkowym była wycieczka 
z rodzicami do Eurodisneylandu we Francji. 

Dzieci pracowników Biedronki mogą liczyć na 
wsparcie firmy przez cały rok. Biedronka pomaga 
dzieciom chorym i niepełnosprawnym, organizuje 
bezpłatne kolonie dla tych z najbardziej potrzebu-
jących rodzin, a pierwszoklasiści otrzymują od niej 
szkolne wyprawki. 

Biedronka od kilku lat współpracuje dla dobra 
dzieci z Caritas. Wspólnie z nim organizuje co roku 
obchody światowego Dnia Chorego w kilku war-
szawskich szpitalach, a także Mikołajki dla dzieci 
z ubogich rodzin. Z okazji Dnia Dziecka Biedronka 
i Caritas zorganizowały wielkie rodzinne festyny. 
Podczas zabaw w plenerze 50 000 dzieci obda-
rowano prezentami. Radość i uśmiech na twarzach 
dzieci były dla organizatorów największą nagrodą.

Marek Borowski Prezes Zarządu Federacji 
Polskich Banków Żywności

Nasza statutowa działalność polega  
na zmniejszaniu obszarów 

niedożywienia oraz przeciwdziałaniu 
marnotrawieniu żywności. Partnerstwo 
z firmą Real pozwala na jeszcze lepszą 
realizację tej misji.

reAL (Metro Group) dla potrzebujących 

Kef van Helbergen Prezes Zarządu Real w Polsce
Sieć Real nie pozostaje obojętna na potrzeby osób dotkniętych 
ubóstwem, wykluczeniem społecznym czy chorobą. Od lat 

angażujemy się w akcje mające na celu pomoc potrzebującym – wśród 
naszych klientów organizujemy kwesty i zbiórki żywności oraz 
artykułów szkolnych. Ostatnia taka inicjatywa to na przykład akcja 
pod hasłem „Głodnym dzieciom trudno się uczyć” – zbiórka pieniędzy 
na rzecz Fundacji Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej. Inna 
cykliczna inicjatywa to współpraca z firmą Procter&Gamble w ramach 
akcji „Podaruj dzieciom słońce”. Długą tradycję ma współpraca sieci 
z Federacją Polskich Banków Żywności. Real co roku uczestniczy 
w świątecznych zbiórkach żywności (w ubiegłym roku w jeden 
przedświąteczny weekend w placówkach sieci udało się zebrać 36 
ton artykułów spożywczych). Sieć angażuje się także w akcję firmy 
Danone „Podziel się posiłkiem”. Najnowszą inicjatywą jest partnerstwo 
z Bankami Żywności w ramach programu bonusowego PAYBACK – 
klienci mogą przekazać zebrane punkty na rzecz osób zagrożonych 
niedożywieniem. 

kontakt z przepływającą krwią pacjenta. Wprowa-
dzane będą niezbędne poprawki, po czym sztuczne 
serce zostanie ponownie poddane tzw. badaniom 
uzupełniającym. Kolejnym etapem będzie faza ekspe-
rymentu na zwierzętach, która pozwoli ostatecznie 
ocenić, jak funkcjonuje prototyp, zanim przejdzie 
do kolejnego etapu: eksperymentu klinicznego. Jeśli 
jego wynik będzie pomyślny, pediatryczną komorę 
wspomagania serca będzie można stosować jako 
standardową metodę leczenia skrajnej niewydolności 
krążenia u dzieci.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii powstała 
w 1991 roku z inicjatywy prof. Zbigniewa Religi. 
Prowadzi działalność w zakresie zaawansowanych 
przedsięwzięć naukowo-badawczych w dziedzinie no-
woczesnej kardiochirurgii, bioinżynierii oraz robotyki. 

Fundacja ma już na swoim koncie wiele osią-
gnięć, m.in. sztuczną komorę wspomagania serca 
dla dorosłych. „Z Sercem dla Serca” to projekt 
prowadzony przez Fundację Rozwoju Kardiochirur-
gii w celu zebrania środków na budowę sztucznej 
komory serca.

JMD podjęło w 2009 roku decyzję o włączeniu się 
do programu w roli partnera strategicznego. Udział  
JMD jest na tyle znaczący, że ma decydujący wpływ 
na plany zakończenia projektu jeszcze w roku 2010. 
Uczestnictwo w programie obejmuje kilka rodzajów 
działań. Po pierwsze, zarówno w 2009, jak i w 2010 
roku, JMD zasiliło projekt środkami finansowymi. 
Taka pomoc będzie realizowana na przestrzeni całego 
roku 2010. Inną formą wsparcia jest popularyzowanie 
projektu poprzez kampanię reklamy społecznej reali-
zowaną zarówno w sieci Biedronka, jak i w telewizji, 
co może przynieść kolejne środki. Nie bez znaczenia 
jest też akcja edukacyjna kierowana zarówno do pra-
cowników (magazyn Nasza Biedronka i komunikaty 
wewnętrzne), jak i do klientów (plakaty w sklepach, 
„Inspiracje tygodniowe”). Oprócz tego JMD wsparło 
kampanię 1%, którą Fundacja przygotowała w celu 
pozyskania kolejnych środków. Wszystko wskazuje 
na to, że dzięki pomocy JMD uda się osiągnąć tego-
roczny cel – finalizację projektu.

PAYBACK, podczas każdych zakupów zdobywają 
określoną ilość punktów, które mogą przekazać 
Bankom Żywności. Klienci popierają tę inicjatywę 
i chętnie oddają swoje punkty na szczytny cel. 
Największej donacji 100 000 punktów, czyli blisko 
jedną tonę kaszy i jedną tonę mąki, które trafiły do 
potrzebujących, dokonała sieć Real.

Akcja „Punkty dla potrzebujących” zyskuje coraz 
większe poparcie klientów. Punkty są gromadzone 
na koncie Federacji, która co miesiąc sporządza listę 
niezbędnych produktów żywnościowych, a następ-
nie odbiera je z placówki sieci Real i przekazuje 
osobom żyjącym w ubóstwie i borykającym się 
z problemem niedożywienia. Wszyscy, którym bliska 
jest idea dzielenia się i wspierania ludzi w potrzebie, 
mogą przyłączyć się do tej akcji i przekazać swoje 
punkty potrzebującym. Więcej na temat akcji: www.
real.pl/punkty_dla_potrzebujacych.



kapitał materialny
Kapitał materialny jest w największym stopniu związanym z sukcesem 
komercyjnym i budową silnej marki. Współtworzą go zasoby finansowe i 
przewaga konkurencyjna firmy, a osiągany jest dzięki wyczuleniu na potrzeby 
klienta i odpowiadaniu na nie – nie tylko na polu komercyjnym, ale także 
społecznym.
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Kapitał materialny może być wzmacniany przez 
działalność reklamową, także powiązaną z promocją 
działalności społecznej firmy, z rozsławianiem dobre-
go imienia firmy poprzez informowanie o zdobytych 
nagrodach i wyróżnieniach.

Budowany jest w oparciu o zasady rządzące 
marketingiem, ale na bazie kapitału ludzkiego 
i społecznego – im te będą silniejsze, tym silniejszy 

będzie kapitał materialny. Firma pracuje na swój 
kapitał materialny troszcząc się o jakość towarów 
i usług, bezpieczeństwo i zdrowie klienta, zapewnia-
jąc mu produkty dostosowane do jego potrzeb. Sta-
bilność finansowa przekłada się także na stabilny, 
a więc godny zaufania wizerunek przedsiębiorstwa 
w społeczeństwie. 

 jakość towarów i usług
  bezpieczeństwo i zdrowie klienta
 zarządzanie reklamacjami
  wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
 etyka reklamy
 nagrody i wyróżnienia
 konkurencyjność

Dla 88% Polaków jakość produktów 
i usług to najważniejszy oprócz ceny czynnik 
brany pod uwagę przy zakupie4

4 Raport z badania Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, GFK Polonia na zlecenie Business Centre 
Club, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Związków Zawodowych, styczeń 2009 r.

jakość towarów i usług

Mleczny start BiedroNKi

Mleczny Start to pierwszy w Polsce produkt uży-
teczny społecznie. Jest dystrybuowany przez sklepy 
Biedronka, a jego cena pokrywa jedynie koszty pro-
dukcji, co wpisuje się w politykę budowy wizerunku 
firmy odpowiedzialnej społecznie. 

Instytucje zaangażowane w jego produkcję 
podpisały deklarację Partnerstwa dla Zdrowia. Jest 
to inicjatywa firm Danone, Biedronka i Lubella oraz 
Instytutu Matki i Dziecka, instytucji naukowo-me-
dycznej. Ich współpraca ma służyć skutecznemu 
przeciwdziałaniu problemowi nieprawidłowego 
żywienia dzieci w Polsce oraz jego dramatycznym 
skutkom zdrowotnym i społecznym.

Mleczny Start kosztuje tylko 65 gr. – jest 
to cena pokrywająca jedynie koszty produk-
cji. Dzięki temu produkt jest realną odpowie-
dzią na konkretny problem społeczny, czyli 
złą jakość żywienia dzieci, która często wynika 
z problemów finansowych, jakie dotykają wiele 
rodzin w Polsce. To pierwszy na polskim rynku  
tego typu produkt z misją.

Dobór jakościowy i ilościowy witamin oraz mi-
nerałów został zaproponowany przez specjalistów 
Instytutu Matki i Dziecka. Mleczny Start to pro-
dukt, którego skład nie jest przypadkowy,  został 

specjalnie przygotowany pod kątem potrzeb dzieci 
w wieku szkolnym i zawiera składniki odżywcze 
niezbędne do ich prawidłowego rozwoju. Produkt 
ten może być polecany do stosowania w codziennej 
zbilansowanej diecie dzieci.

Z jednej saszetki Mlecznego Startu można 
w bardzo łatwy sposób przygotować talerz cie-
płej pożywnej kaszki. Należy wsypać ją do garnka 
z zagotowaną odpowiednią ilością wody i dobrze 
wymieszać. Już po 3-4 minutach kaszka jest gotowa 
do zjedzenia. Mleczny Start dostępny jest w dwóch 
ulubionych przez dzieci smakach: malinowym i ba-
nanowym. Badania konsumenckie i test rynkowy po-
twierdził, że kaszka naprawdę  dzieciom smakuje.

Inicjatorem powstania produktu Mleczny 
Start była firma Danone, od kilku lat głęboko 
zaangażowana w zmniejszanie skali niedoży-
wienia dzieci w Polsce. Do współpracy zapro-
szono Instytut Matki i Dziecka, by eksperci  
i naukowcy swoją wiedzą wsparli przygotowanie 
odpowiedniej receptury produktu. Do tego grona 
dołączyła także firma Lubella (Grupa Maspex), 
która podjęła się opracowania technologii pro-
dukcji i dostarczenia głównego surowca oraz sieć 
sklepów Biedronka, która zajęła się dystrybucją  
i sprzedażą Mlecznego Startu.

Partnerzy nie czerpią zysków z jego sprzedaży. 
Produkt wspiera kampania informacyjna, która ma 
charakter edukacyjny. Dzięki niej efekty działań po-
dejmowanych wokół „Mlecznego Startu” są jeszcze 
większe.

Pożywne śniadanie jest koniecznym elementem 
prawidłowej diety dzieci i młodzieży. Dostarcza im 
siły i energii na zdrowy i radosny początek dnia. 

Mleczny Start zawiera składniki niezbędne do 
prawidłowego rozwoju dzieci, a przy tym jest do-
stępny cenowo.

kapitał  
materialny

Z myślą o dzieciach został stworzony Mleczny Start, 
pożywna kaszka z mlekiem, która została wzbogacona 
w ważne składniki mineralne i witaminy:
•  witaminę D i wapń odpowiedzialne za budowę kości,
•  witaminę C i żelazo zapobiegające anemii,
•  witaminę E i cynk istotne dla odporności,
•  witaminę B6 i magnez pomagające w koncentracji 

i nauce.
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MAKro cAsh & cArry (Metro 
Group) – gwarancja świeżości

MAKRO Cash & Carry uruchomiło w lipcu 2009 r. 
pierwsze w kraju specjalistyczne centrum dystrybu-
cji ryb i owoców morza. Dzięki nowemu rozwiązaniu 
klienci MAKRO mogą zaopatrywać się w najwyższej 
jakości ryby i owoce morza przez 7 dni w tygodniu. 
Maksymalne skrócenie łańcucha dostaw zapewnia 
ciągłość sprzedaży i stałą dostępność asortymentu 

we wszystkich halach MAKRO. Ryby i owoce mo-
rza są dostarczane na platformę bezpośrednio od 
hodowców i rybaków tuż po połowach. Ułożone 
i przesypane lodem w specjalnych styropianowych 
pojemnikach przeznaczonych do transportu trafiają 
na platformę. Po dokładnej kontroli jakościowej 
i zakwalifikowaniu do dalszego obrotu dostarczane 
są do wszystkich hal MAKRO. 

Jednym z podstawowych założeń projektu jest 
gwarancja dostępności świeżego towaru. Nowa 
forma dystrybucji gwarantuje nie tylko dostępność 
i różnorodność gatunków, lecz także najwyższą 
jakość. W ramach nowej platformy MAKRO współ-
pracuje bezpośrednio z najlepszymi łowiskami 
i sprawdzonymi dostawcami. Firma wprowadziła 
również specjalistyczną formę transportu dedyko-
waną wyłącznie produktom rybnym. Dlatego do 
klientów trafiają ryby i owoce morza o wyrazistym 
smaku i delikatnym kolorze, które zaspokoją gusta 
kulinarne nawet najbardziej wymagających smako-
szy. Dzięki scentralizowanemu procesowi dostaw 
i wyszkolonemu zespołowi, który pracuje na plat-
formie 24 godziny na dobę, firma ma pełną kontrolę 
nad jakością ryb, które trafiają do hal.

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

BierdoNKA stawia na polskie 
produkty

Od wielu lat strategia JMD opiera się na promocji 
najlepszych polskich produktów – w ten sposób 
firma wspiera rodzimych producentów. Biedronka 
informuje swoich klientów o wysokiej jakości pro-
duktach, które ma w swojej ofercie oraz o partne-
rach handlowych, z którymi współpracuje w wyda-
wanych co roku broszurach. Dotychczas wydano 
następujące tytuły: „95% artykułów spożywczych 
z Biedronki wyprodukowano w Polsce”, „Polskie 
i zdrowe”, „Codziennie polskie produkty” i „Stawia-
my na polskie produkty”.

Co roku przedstawiciele JMD spotykają się 
z partnerami handlowymi, aby podziękować im za 
owocną i profesjonalną współpracę, w poprzednim 
roku zaproszono ponad 450 dostawców z całej 
Polski. Tradycyjnym elementem każdego spotkania 
są nagrody przyznawane firmom za najlepsze arty-
kuły wyprodukowane specjalnie dla  sieci sklepów 
Biedronka

MAKro cAsh & cArry (Metro 
Group) dzieli się wiedzą

MAKRO Centrum Rozwoju Firm
MAKRO Centrum Rozwoju Firm świadczy usługi dla 
przedsiębiorców działających w handlu detalicznym 
oraz sektorze gastronomiczno-hotelarskim i jest 
pierwszym tego typu obiektem w Europie. Pełni 
zarówno funkcje szkoleniowe, jak i wystawiennicze, 
jest także platformą wymiany informacji bizneso-
wych i gospodarczych poprzez liczne konferencje, 
panele dyskusyjne i inne inicjatywy branżowe. Bo-
gata oferta Centrum wpisuje się w działania wspie-
rające rozwój polskiej przedsiębiorczości.

Wnętrze Centrum kryje w sobie trzy wyspecja-
lizowane, nowocześnie urządzone działy. W Cen-
trum Doradztwa dla Handlu Detalicznego osoby 
planujące założenie sklepu albo unowocześnienie 
prowadzonego przez siebie lokalu mogą zapoznać 
się m.in. z najnowocześniejszymi rozwiązaniami 
z zakresu urządzenia sklepowego wnętrza. Ofer-
ta Centrum HoReCa skierowana jest do szefów 
kuchni, właścicieli placówek gastronomicznych, 

producentów i dostawców oraz uczniów szkół ga-
stronomicznych. Kulinarni eksperci, szefowie kuchni, 
doradcy, producenci i dostawcy prezentują najno-
wocześniejsze rozwiązania, doradzają przy wyborze 
sprzętu gastronomicznego i pomagają rozwijać wy-
marzony biznes. Kolejną częścią MAKRO Centrum 
Rozwoju Firm jest świat Prezentów, gdzie z tysiąca 
produktów klient może skomponować oryginalne 
paczki okolicznościowe dla swoich pracowników 
czy kontrahentów.

Rozwiń biznes z MAKRO
Z okazji otwarcia nowego obiektu w Gdyni w 2008 
roku MAKRO Cash & Carry zorganizowało konkurs 
dla przedsiębiorczych na najlepszy biznesplan. 
Inicjatywa ta miała na celu aktywizację i rozwój 
lokalnego środowiska biznesu. Konkurs „Rozwiń biz-
nes z MAKRO” jest regionalną inicjatywą MAKRO 
Cash & Carry. Pierwsza edycja konkursu odbyła się 
w Toruniu.

Na zwycięstwo miał szansę każdy przedsię-
biorca, który w czasie trwania konkursu zaopatrzył 
się w gdyńskiej hali MAKRO w towary o wartości 
co najmniej 2,5 tysiąca złotych i przekazał swój 
pomysł na biznes do Działu Obsługi Klienta. Dzie-
sięciu najbardziej pomysłowych przedsiębiorców 
otrzymało bony MAKRO, dzięki którym mogli roz-
winąć lub unowocześnić prowadzoną przez siebie 
działalność. 

Uwe Hölzer Prezes MAKRO Cash & Carry Polska
MAKRO Centrum Rozwoju Firm to wyjątkowa platforma 
biznesowa stworzona z myślą o szkoleniach, konferencjach 

i wystawach adresowanych w szczególności do przedstawicieli 
sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw), w tym podmiotów 
z segmentu HoReCa i samodzielnych placówek handlowych. Idea 
Centrum odpowiada misji MAKRO, zgodnie z którą nasza firma 
jest parterem biznesowym dla swoich Klientów. MAKRO Centrum 
Rozwoju Firm odgrywa także ważną rolę w realizacji idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Centrum jest miejscem dialogu między 
przedstawicielami polskiego biznesu, politykami i organizacjami 
pozarządowymi na tematy istotne dla polskiej gospodarki.
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Idealny biznes z MAKRO Cash & Carry
„Idealny biznes” z MAKRO Cash & Carry to ogól-
nopolski projekt szkoleniowy dla mikro i małych 
przedsiębiorców. 

W styczniu 2010 roku MAKRO wprowadziło 
ogólnopolski cykl szkoleń skierowany do właścicieli 
i pracowników sklepów spożywczych oraz lokali 
gastronomicznych. Na potrzeby projektu MAKRO 
pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, dzięki czemu wszystkie szkolenia 
są bezpłatne. 

Z analizy aktualnej sytuacji i potrzeb szkolenio-
wych mikro i małych przedsiębiorców przeprowa-
dzonej przez MAKRO Cash & Carry wynika, że blisko 
90% przedsiębiorców chciałoby poszerzyć wiedzę 

smaki z rodzinnych stron  
– promocja produktów 
regionalnych w tesco

Regionalne produkty, dobrze znane w różnych zakąt-
kach Polski, to asortyment, którego szukają i który 
doceniają klienci sklepów Tesco. Z myślą o ich po-
trzebach Tesco poszerzyło swoją ofertę o produkty 
charakterystyczne dla regionów naszego kraju. 

Badania konsumenckie pokazują, że Polacy to 
zakupowi patrioci. Klienci potwierdzają, że podczas 
codziennych zakupów zwracają uwagę na pocho-
dzenie produktu. Przede wszystkim sprawdzają 
czy produkty pochodzą z Polski. Dlatego wszystkie 
polskie produkty w Tesco są oznaczone charaktery-
stycznym znakiem „Jestem z Polski”. Spośród tych 
wyprodukowanych w kraju często i chętnie wybie-
rają „swoje smaki”, czyli te, które kojarzą się z ich 
rodzinnym regionem lub miejscem zamieszkania.

Od listopada 2009 roku w każdym Tesco klien-
ci znajdą produkty regionalne – znane i lubiane 

z zakresu prowadzenia biznesu. Ponad połowa mi-
kro i małych przedsiębiorców ma świadomość, że 
nie wie wystarczająco dużo o zarządzaniu jakością, 
marketingu czy innowacyjnych rozwiązaniach bizne-
sowych, których znajomość umożliwiłaby im w pełni 
skuteczne konkurowanie na rynku. Jednocześnie nie 
dysponują oni środkami finansowymi potrzebnymi 
do udziału w specjalistycznych szkoleniach.

W odpowiedzi na taką sytuację MAKRO Cash 
& Carry przygotowało cykl szkoleń, które ułatwiają 
efektywne i sprawne wypełnianie wszystkich obo-
wiązków związanych z prowadzonym biznesem, 
umożliwiają nabycie nie tylko wiedzy teoretycznej, 
lecz także pozwalają na wdrożenie praktycznych 
rozwiązań w prowadzonej działalności.

Przygotowano odrębne moduły szkoleniowe dla 
klientów z sektora hotelarsko-gastronomicznego 
oraz z sektora handlu detalicznego. Tematy zostały 
dobrane w taki sposób, by zaspokoić najważniejsze 
potrzeby informacyjne z obszarów zainteresowań 
potencjalnych uczestników. Projekt obejmuje łącz-
nie 428 szkoleń dla 7674 osób. 

MAKRO CASH & CARRY PRZYGOTOWAłO CYKL 
SZKOLEń, KTóRE UłATWIAJą EFEKTYWNE I SPRAWNE 
WYPEłNIANIE WSZYSTKICH OBOWIąZKóW 
ZWIąZANYCH Z PROWADZONYM BIZNESEM. 

w danym mieście czy okolicy. Oferta ta obejmuje 
nawet do 230 produktów w jednym hipermarkecie. 
W skali całej Polski na półkach Tesco znajduje się 
ponad 6000 tego typu produktów, między innymi 
wędliny, nabiał, pieczywo i wyroby cukiernicze, mąki, 
makarony, wody i napoje, a także majonezy, słody-
cze, piwa, a nawet pikle. Każdy artykuł ma specjalne 
oznaczenie: logotyp „Produkt Regionalny”.

Produkty regionalne do każdego sklepu wybrali 
sami klienci. Wskazali je podczas badań opinii prze-
prowadzonych przez Tesco we wszystkich 180 mia-
stach, w których ma swoje sklepy, mogli również 
zgłosić swój ulubiony produkt z regionu poprzez 
formularz na www.tesco.pl. Aby zaspokoić potrze-
by, które wskazali klienci, Tesco podpisało umowy 
z 400 regionalnymi producentami. 

nagrody i wyróżnienia  
w 2009 i 2010 roku

ŻABKA

• Jakość Roku
Unikalny model biznesowy firmy Żabka Polska 
SA został wyróżniony prestiżową nagrodą Jakość 
Roku 2009. Eksperci Polskiego Centrum Badań 
i Certyfikacji docenili sieć sklepów Żabka za wysoki 
standard świadczonych usług, procedury zapewnia-
jące rzetelność i kompleksowość przekazywanych 
informacji oraz skuteczność prowadzonej polityki 
jakości. Jury konkursu pod uwagę brało również 
efektywność zarządzania organizacją oraz stopień 
zadowolenia klientów, pracowników oraz otoczenia 
społecznego. 

• Market Roku
Market Roku to wysoko oceniane wyróżnienie 
branżowe, przyznawane od kilku lat najlepszym 
sklepom detalicznym przez miesięcznik Wiado-
mości Handlowe. Sklepy należące do sieci Żabka 
zostały dwukrotnie docenione przez Kapitułę 
Konkursu zdobywając w 2009  główną nagrodę 
w kategorii średnich sklepów o powierzchni od 70 
do 100 m², a rok później znajdując się w ścisłym 
finale konkursu w kategorii małe i średnie sklepy 
spożywcze o  powierzchni do 100 m². Jury oce-
niało zarówno obroty, koszty pracownicze, zysk 
w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni, 
jak i wygląd sali sprzedaży, ergonomię robienia 
zakupów oraz kompetencje pracowników.

• Przedsiębiorstwo na Medal
Sieć sklepów Żabka została wyróżniona Złotym 
Laurem w Konkursie Przedsiębiorstwo na Medal 
2009. Spółka Żabka została doceniona za dyna-
miczny rozwój, ugruntowaną pozycję na rynku 
oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości po-
przez promowanie wysokich standardów i zachę-
canie do inwestowania w poprawę jakości usług 
i towarów. 

PRZYZNANE NAGRODY I WYRóŻNIENIA STANOWIą BARDZO WAŻNą 
INFORMACJę DLA FIRM O TYM, CZY I W JAKIM STOPNIU SPEłNIAJą 
OCZEKIWANIA KLIENTóW, PARTNERóW BIZNESOWYCH, OPINII PUBLICZNEJ 
I JAK Są OCENIANE PRZEZ EKSPERTóW. FIRMY CZłONKOWSKIE 
POLSKIEJ ORGANIZACJI HANDLU I DYSTRYBUCJI MOGą POSZCZYCIć SIę 
WYRóŻNIENIAMI W WIELU KATEGORIACH.
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• Lider Informatyki 
Firma Żabka Polska SA znalazła się w wąskim gro-
nie finalistów konkursu Lider Informatyki 2009 
w kategorii: handel i usługi. Konkurs organizowa-
ny jest od 13 lat przez redakcję Computerworld 
i jest najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem 
tego typu w Polsce, które co roku nagradza firmy 
wyróżniające się najlepszymi zastosowaniami biz-
nesowymi rozwiązań IT. 

• Solidny Pracodawca Roku 
Firma Żabka Polska SA została także wyróż-
niona jako atrakcyjny pracodawca, otrzymując 
w 2009 roku zaszczytne wyróżnienie Solidnego 
Pracodawcy za wyjątkową dbałość o pracowni-
ków pod kątem zapewnianych warunków pracy 
i możliwości rozwoju zawodowego. Patronat nad 
konkursem sprawował Minister Pracy i Polityki 
Społecznej.

• Hermes – ODKRYCIE ROKU
Tworzona przez spółkę Żabka Polska sieć sklepów 
Freshmarket jest tegorocznym laureatem nagrody 
Hermes ODKRYCIE ROKU, którą od 2005 r. przy-
znaje czasopismo Poradnik Handlowca. Nagroda 
wręczana jest wyróżniającym się na rynku firmom 
branży FMCG, których handlowcy wytrwale i 
konsekwentnie walczą o osiągniecie sukcesu. Her-
mesy trafiają w ręce tych, którzy łączą handel z 
talentem i odkrywczością.  

tesco

•  Przyjaźni Środowisku
W 2009 r. Tesco Polska zostało wybrane laure-
atem XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicz-
nego „Przyjaźni środowisku” pod honorowym 
patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 
Tesco zostało docenione w dwóch kategoriach: 
„Firma Przyjazna środowisku” oraz otrzymało ty-
tuł „Partnera Polskiej Ekologii”. 

• European Trusted Brand
 W 2009 i 2010 r. czytelnicy magazynu Reader’s 
Digest w badaniu ETB – European Trusted Brand 
wybrali Tesco najlepszą marką ekologiczną w kate-
gorii sieć handlowa. 

Metro Group

•  LAUR ODPOWIEDZIALNOŚCI
W 2010 r. METRO GROUP otrzymała wyróżnie-
nie „Laur Odpowiedzialności” w kategorii „stosunki 
pracy” za program oświatowy Metro Edukacja. Na-
groda została przyznana w ramach projektu „Pro-
mocja standardów społecznej odpowiedzialności 
w przedsiębiorstwach”, realizowanego wspólnie 
przez Polską Konfederację Pracodawców Prywat-
nych Lewiatan, Komisję Krajową  NSZZ „Solidar-
ność” oraz Deloitte. Nagroda stanowi potwierdze-
nie wysokich standardów, jakie METRO GROUP 
stosuje przy tworzeniu i realizacji dobrych praktyk 
biznesowych, będących wyrazem społecznej od-
powiedzialności firmy.

•  1. miejsce wśród firm handlowych w rankingu 
CSR 24/7
W 2009 r. METRO GROUP zajęła 1. miejsce 
wśród firm z branży handlowej i zarazem 4. po-
zycję w klasyfikacji ogólnej w rankingu „CSR 24/7”, 
przeprowadzonym w 2009 r. przez międzyna-
rodową firmę doradczą Braun & Partners oraz 
PKPP Lewiatan.  Badanie dotyczyło wiarygodności 
działań CSR prowadzonych przez 39 największych 
firm w Polsce reprezentujących 13 sektorów go-
spodarki. Wybrane firmy poddane zostały badaniu 
w siedmiu obszarach: przejrzystość i komunikacja, 
ład korporacyjny, relacje z interesariuszami, od-
powiedzialność wobec środowiska naturalnego, 
odpowiedzialność ekonomiczna, społeczeństwo 
oraz zasoby ludzkie.

•  Medal Europejski dla Usług 
W 2010 r. METRO GROUP otrzymała „Medal 
Europejski dla Usług” w kategorii „handel wielko-
powierzchniowy”. Organizatorami przedsięwzięcia 
„Medal Europejski dla Usług” są Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Wy-
różniane są wyroby i usługi, których jakość nie 
odbiega od poziomu europejskiego. Celem przed-
sięwzięcia jest upublicznienie przykładów dobrej 
jakości i promocja metod jej osiągania. 

•  Laur Odpowiedzialności
W 2010 r. Tesco otrzymało Laur Odpowiedzial-
ności w konkursie organizowanym w ramach 
projektu „Promocja standardów społecznej od-
powiedzialności w przedsiębiorstwach”, realizo-
wanego przez Polską Konfederację Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan, Komisję Krajową  NSZZ 
„Solidarność” oraz Deloitte. Uznanie zdobyły 
działania w ramach społecznej odpowiedzialności 
dotyczące zmniejszania wpływu na środowisko 
naturalne i inicjatyw ekologicznych. 

•  Eko-Firma
W 2010 r. Tesco Polska otrzymało nagrodę Eko- 
-Firma w konkursie, który stanowi część ogólno-
polskiej akcji „Od eko-samorządu do eko-społe-
czeństwa”. Jury doceniło działania Tesco związane 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
i promocji tego typu inwestycji.

•  METRO GROUP – Najcenniejsza firma w Pol-
sce w branży handlowej w roku 2009
Tygodnik Newsweek w rankingu „100 najcenniej-
szych firm w Polsce”, wyróżnił METRO GROUP 
tytułem „Najcenniejszej Firmy w Polsce w roku 
2009 w branży handlowej”. Autorzy rankingu 
wzięli pod uwagę dane o kilkuset firmach wyróż-
niających się wielkością przychodów, zyskowno-
ścią lub uznawanych przez Polaków za cenione 
marki.

•  MAKRO Cash & Carry, Perła polskiej Gospo-
darki 2009 w kategorii Perły Wielkie 
MAKRO Cash & Carry zdobyło w 2009 r. tytuł 
w kategorii Perły Wielkie w VII edycji prestiżowego 
rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”, opracowane-
go przez magazyn ekonomiczny Polish Market 
przy współpracy merytorycznej Instytutu Nauk 
Ekonomicznych PAN. Patronat nad rankingiem 
objęli wicepremier i minister gospodarki Walde-
mar Pawlak oraz prezes Polskiej Akademii Nauk 
prof. Michał Kleiber. Firma została wyróżniona za 
konsekwentną realizację polityki i strategii przed-
siębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej 
dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsię-
biorstw w Polsce.

• Godło „Jakość Obsługi 2009”
W 2009 r. w rankingu Top 100 najbardziej przy-
jaznych firm w Polsce MAKRO Cash & Carry  
zwyciężyło w kategorii „Hurtownie samoobsłu-
gowe” i otrzymało godło „Jakość Obsługi 2009”. 
Zestawienie zostało stworzone na podstawie 
opinii ponad 200 tysięcy konsumentów, którzy 
samodzielnie zgłaszają do rankingu firmy bądź 
instytucje. Wyniki rankingu zostały opublikowane 
w dzienniku Rzeczpospolita.
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•  „Laur Konsumenta 2009” dla MAKRO Cash & 
Carry w kategorii „Sieć Hurtowni”
MAKRO Cash & Carry otrzymało prestiżowe 
wyróżnienie „Laur Konsumenta 2009” w katego-
rii „Sieci hurtowni”. Konkurs „Laur Konsumenta” 
to ogólnopolski sondaż, w którym wzięło udział 
5 tysięcy Polaków. Jest on organizowany przez 
„Rzecz o Biznesie” (dodatek do Rzeczpospolitej) 
we współpracy z Instytutem Gallupa. Sondaż 
konsumencki pozwala wyłonić najpopularniejsze 
produkty i usługi na rynku krajowym. Ocenie 
podlega przede wszystkim znajomość marki, ja-
kość produktu, innowacyjność, chęć rekomendacji 
znajomym, przywiązanie klienta do danej marki 
oraz wpływ doświadczeń osobistych na decyzję 
zakupu. Wiarygodność badania wzmacnia fakt, że 
respondenci sami wskazywali markę ich zdaniem 
najlepszą w danej kategorii, ponieważ pytania za-
dawane ankietowanym klientom były otwarte.

•  Real Marką Wysokiej Reputacji w kategorii 
Handel i Usługi
Real otrzymał tytuł Marki Wysokiej Reputacji 
w kategorii Handel i Usługi w 4. edycji rankingu 
PremiumBrand. PremiumBrand to projekt, który 
bada reputację marek w biznesie. Rankingi Pre-
miumBrand powstają na podstawie badań kon-
sumenckich. Reputacja marek i firm oceniana jest 
w oparciu o wiele kryteriów: referencje, atmosfera 
medialna, firma jako pracodawca, społeczne zaan-
gażowanie oraz firma jako partner biznesowy. Ba-
dania zostały przeprowadzone przez TNS OBOP 
w kwietniu i maju 2009 roku. W badaniu wzięło 
udział 67 marek i 30 firm.

•  Tytuł „Odkrycie Roku 2009” dla marki Real 
Quality
Sieć Real otrzymała tytuł „Odkrycie Roku 2009” 
dla marki własnej Real Quality w konkursie „Laur 
Konsumenta i Klienta”, największym programie 
konsumenckim w kraju, wyłaniającym najpopular-
niejsze produkty i usługi na rynku krajowym.
Tytuł „Odkrycie Roku” otrzymują produkty lub 
marki będące na rynku od niedawna, ale już cieszą-
ce się uznaniem klientów. Oceniana była przede 
wszystkim znajomość marki, jakość, innowacyj-
ność, chęć rekomendacji znajomym, przywiązanie 
klienta do danej marki oraz wpływ doświadczeń 
osobistych na decyzję zakupu. 

•  Tytuł „Market Roku 2009” dla hipermarketu 
Real w Szczecinie
Hipermarket Real w Centrum Handlowym Galaxy 
został wyróżniony tytułem „Market Roku 2009” 
w pierwszej edycji konkursu organizowanego 
przez branżowy magazyn „Wiadomości Handlowe”. 
Na znakomitą ocenę placówki przy ul. Wyzwolenia 
w Szczecinie wpłynęły wyniki osiągnięte w nastę-
pujących kategoriach: wyniki finansowe placówki, 
bezpośrednia konkurencja, polityka cenowa, 
ponadstandardowe działania w zakresie obsługi 
klientów oraz aranżacja marketu.

Firmy pohid dla świadomych 
konsumentów

Celem Programu „Wybieraj z GDA” jest zwróce-
nie uwagi konsumentów na nowe, użyteczne pod 
względem żywieniowym informacje umieszczone 
na opakowaniach produktów żywnościowych oraz 
umożliwienie wykorzystania ich w komponowaniu 
codziennej diety.

Organizatorzy docierają do konsumentów za 
pośrednictwem ulotek rozdawanych w sieciach 
handlowych. Dodatkowo przygotowano obszerną 
informację zamieszczoną na portalu internetowym 
www.gdainfo.pl, która jest kompendium wiedzy 
dotyczącej zastosowania znakowania GDA oraz roli 
zbilansowanej diety i aktywności fizycznej w zacho-
waniu dobrego stanu zdrowia. 

•  Tytuł „Market Roku 2010” dla hipermarketu 
Real na warszawskim Ursynowie
Ursynowski Real okazał się najlepszą placówką 
w kategorii hipermarketów w konkursie organizo-
wanym przez „Wiadomości Handlowe” i otrzymał 
tytuł „Market Roku 2010”. Złożone z dwudziestu 
czterech uznanych ekspertów jury, któremu prze-
wodził prof. Witold Orłowski, wyłoniło zwycięz-
ców w ośmiu kategoriach sklepów. Oceniając naj-
lepsze placówki jurorzy brali pod uwagę nie tylko 
dobre wyniki finansowe, istotny był też wygląd 
hali sprzedaży i poziom obsługi klienta. 

bezpieczeństwo  
i zdrowie klienta

•  Saturn – Laur Klienta 2009 w kategorii „Sieć 
sklepów RTV i AGD”
Sieć Saturn otrzymała w plebiscycie popularno-
ści produktów i usług tytuł „Laur Klienta 2009”. 
W ankietach klienci oceniali m.in. znajomość marki, 
jakość produktów, innowacyjność, chęć rekomen-
dacji znajomym, przywiązanie klienta do marki. 
Saturn otrzymał najlepsze noty i godło plebiscytu 
w kategorii „Sieć sklepów RTV i AGD”. „Laur Klien-
ta” to największy program konsumencki w kraju. 
Organizowany jest przez Grupę Media Partner.



kapitał ekologiczny
świadomość procesów zachodzących w przyrodzie na skutek ingerencji 
człowieka, przede wszystkim przemysłowej, jest już powszechna.  
Dlatego w przypadku przedsiębiorców budowanie kapitału ekologicznego 
powinno opierać się nie tylko na uczestniczeniu w akcjach społecznych 
związanych z tą problematyką, ale przede wszystkim na stosowaniu 
ekologicznych rozwiązań w codziennej pracy.
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Wiele spośród znaczących przedsiębiorstw stara się 
zracjonalizować produkcję odpadów i zwiększyć od-
setek przekazywanych do wtórnego przetwarzania 
surowców, a także korzystać z produktów powsta-
łych w procesie recyklingu. Rośnie też świadomość 
konieczności ograniczania zużycia wody, energii 
elektrycznej, gazu czy paliwa. Wykorzystywanie pa-
pieru stopniowo zastępowane jest przez prowadze-
nie dokumentacji i korespondencji elektronicznej. 

Firmy nie poprzestają na zmianie własnych zacho-
wań, starają się też wywierać pozytywny wpływ na 
poprawę przyzwyczajeń konsumenckich, stwarzając 
swoim klientom możliwość dokonywania proekolo-
gicznych wyborów produktów i usług, a nawet wy-
muszając pewne zachowania dla dobra środowiska 
naturalnego.

  segregacja odpadów, recykling
  oszczędne zużycie wody, energii elektrycznej, gazu, papieru
 oszczędność paliwa
  wspieranie zachowań proekologicznych
  zastosowanie rozwiązań ekologicznych w firmie
  redukcja emisji dwutlenku węgla

Co czwarty Polak zrezygnowałby 
z zakupu towaru czy usługi firmy, o której 
wiadomo, że zanieczyszcza środowisko5

4 Raport z badania Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, GFK Polonia na zlecenie Business Centre 
Club, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Związków Zawodowych, styczeń 2009 r.

segregacja odpadów, recykling

Metro Group  
– wzorowa gospodarka odpadami 

Wielopłaszczyznowy system  
recyklingu odpadów
METRO GROUP w Polsce posiada zaawansowany 
system przekazywania odpadów do recyklingu. 
W 2009 r. METRO GROUP poddała recyklingowi 
26 500 000 kg opakowań z papieru i tektury oraz 
2 700 000 kg opakowań z tworzyw sztucznych, 
dzięki czemu ustawowe normy recyklingu zostały 
przekroczone o ok. 880% dla opakowań z papieru, 
a w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych 
o ponad 800%.

Tak wysokie poziomy recyklingu dla opakowań 
wynikają z tego, iż zgodnie z „Ustawą o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych” i „Ustawą o obowiąz-
kach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami” firma jest zobowiązana pod-
dawać recyklingowi opakowania towarów marek 
własnych, z importu lub wewnątrzwspólnotowego 
nabycia, oraz serwisowe (takie opakowania zostały 
wprowadzone na rynek krajowy). Natomiast w pla-
cówkach handlowych METRO GROUP segregacji 

poddawane są wszystkie opakowania, również te 
z wyrobów krajowych, importowane przez innych 
dostawców, dla których METRO GROUP zgodnie 
z w.w. ustawami nie musiała zapewnić recyklingu, 
gdyż nie wprowadziła tych opakowań na rynek.

W PLACóWKACH HANDLOWYCH METRO GROUP SEGREGACJI PODDAWANE 
Są WSZYSTKIE OPAKOWANIA, RóWNIEŻ TE Z WYROBóW KRAJOWYCH, 
IMPORTOWANE PRZEZ INNYCH DOSTAWCóW, DLA KTóRYCH  
METRO GROUP ZGODNIE Z OBOWIąZUJąCYMI USTAWAMI NIE MUSIAłA 
ZAPEWNIć RECYKLINGU, GDYŻ NIE WPROWADZIłA TYCH OPAKOWAń  
NA RYNEK.

kapitał  
ekologiczny
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wspieranie zachowań 
proekologicznych

Zielony AuchAN

Zielony Auchan Sosnowiec to projekt zorgani-
zowany w czerwcu 2009 r. z okazji 10. rocznicy 
otwarcia sklepu. Projekt ten jest przykładem 
połączenia wielu działań na rzecz środowiska. 

Współpracownicy Auchan w Sosnowcu odbyli 
szkolenie przeprowadzone przez fundację Nasza 
Ziemia na temat zmian klimatycznych, oszczę-
dzania energii i segregowania odpadów. Dzieci ze 
szkół podstawowych wzięły udział w konkursie 
plastycznym pt. Zielony Przystanek Auchan pod 
patronatem prezydenta miasta Sosnowca oraz 
Zielonej Ligi. Ich prace zostały wykorzystane jako 
baza do realizacji projektu o tej samej nazwie. 
Zielony Przystanek Auchan to teren, na którym 
posadzono rośliny dostępne w dziale „ogród” 
sklepu. Przystanek został otwarty 1 czerwca, aby 
uprzyjemnić klientom czas oczekiwania na auto-
bus. Przez cały miesiąc w specjalnej Gazetce Eko 
promowano produkty zrównoważonego rozwoju: 
owoce i warzywa pochodzące z upraw ekologicz-
nych, kawę fair trade, energooszczędny sprzęt 
AGD oraz torby wielokrotnego użytku. W okresie 
promocji sprzedaż tych artykułów wzrosła o 58%.

Michał Mikołajczyk Menadżer ds. komunikacji 
marketingowej Rekopol

Nasza współpraca z Auchan dotyczy 
zarówno realizowania w imieniu Auchan 

obowiązku recyklingu i odzysku odpadów 
opakowaniowych, jak i prowadzenia wspólnych 
działań edukacyjno-informacyjnych, 
upowszechniających przede wszystkim idee 
segregacji odpadów i świadomych zakupów. 
Najważniejszą wspólnie zaplanowaną 
i przeprowadzoną akcją był Zielony Auchan 
Sosnowiec. Jest to bez wątpienia jeden 
z najciekawszych projektów edukacji 
ekologicznej przeprowadzonych przez sieć 
handlową. Rola hipermarketów jest bardzo 
ważna. To już nie tylko miejsce robienia 
zakupów, ale i spędzania wolnego czasu. Dlatego 
punkty sprzedaży stają się coraz istotniejszym 
nośnikiem informacji i edukacji konsumentów.

Marcin Popkiewicz Koordynator Zespołu ds. Zmian Klimatu 
Fundacja Nasza Ziemia

Przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników Auchan na temat zmian klimatycznych. 
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną i kalkulator emisji CO2 miał uzmysłowić 

uczestnikom wpływ obecnego modelu społeczno-gospodarczego na stan środowiska. Wspólnie 
zastanawialiśmy się, jak radzimy sobie w obliczu odległych i abstrakcyjnych zagrożeń, dlaczego 
nie chcemy zrozumieć zachodzących zmian, tego, co dzieje się dziś i co nas może czekać 
w przyszłości. Analizowaliśmy także nasz styl życia, źródła emisji CO2, problem wyczerpywania 
się zasobów ropy. Efektem szkolenia było zwiększenie świadomości uczestników na temat zmian 
klimatycznych, zrozumienie powiązań pomiędzy naszym sposobem życia a naszym wpływem na 
środowisko i zużywaniem zasobów nieodnawialnych. Szkolenie miało również wymiar 
praktyczny. Wskazaliśmy kierunki działań osobistych, komercyjnych i politycznych zmierzających 
do skutecznego przeciwdziałania zachodzącym zjawiskom. 

W pierwszym tygodniu czerwca pod hasłem 
„Stare na nowe” przeprowadzono zbiórkę elektro-
odpadów i promocję sprzętu AGD. Pod koniec mie-
siąca odbyła się weekendowa akcja „Bądź fantastik, 
zgniataj plastik!”. 

RAZEM Z FIRMą REKOPOL 
WSPółPRACOWNICY AUCHAN 
WYMIENIALI ODPADY NA 
EKOLOGICZNE NAGRODY: 
BONY DZIAłU OGRóD, TORBY 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU, 
ZGNIATARKI DO BUTELEK ORAZ 
LOSY NAGRODY GłóWNEJ, CZYLI 
ROWERU GóRSKIEGO.
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tesco działa i namawia  
do działania 

Globalna strategia Tesco zakłada ochronę zasobów 
naturalnych i ograniczenie szkodliwego oddziaływa-
nia na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku 
węgla, który wpływa na zmianę klimatu. Specyfika 
biznesu prowadzonego przez Tesco determinuje 
obszary, w których firma może zmniejszać swój 
wpływ na środowisko naturalne. W przypadku Te-
sco najwięcej emisji dwutlenku węgla do atmosfery 
powoduje zużycie energii elektrycznej przez sklepy 
i centra dystrybucyjne (60%), zużycie energii przez 
lodówki i zamrażarki (19%) i zużycie paliwa przez 
transport (12%).

Tesco w Polsce wypracowało własny system 
zmniejszania wywierania wpływu na środowisko, 
który opiera się na trzech filarach: 
1.  Redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery 

poprzez zmniejszenie poboru energii w sklepach, 
biurach i centrach dystrybucji.

2.  Zwiększanie odzysku surowców wtórnych, aby 
jak najmniej śmieci trafiało na wysypiska. 

3.  Kształtowanie prawidłowych postaw interesa-
riuszy wobec zagadnień związanych z ochroną 
środowiska naturalnego

Mimo że w ostatnich latach świadomość Po-
laków na tematy związane z ochroną środowiska 
wzrosła, nadal istnieje potrzeba edukacji ekologicz-
nej. Dlatego też w 2009 roku Tesco położyło duży 
nacisk na działania edukacyjne, które skierowało 
głównie do pracowników, klientów i młodzieży 
szkolnej. Działania te były też realizowane przy 
współpracy z partnerami handlowymi.

Działania skierowane do klientów
W lipcu 2009 roku stworzono specjalny SERWIS 
EKOLOGICZNY, który znajduje się na stronie inter-
netowej Tesco pod adresem www.tesco.pl/ekologia. 
Serwis ten zawiera wiele informacji dotyczących 
ekologii, począwszy od opisu globalnej strategii 
Tesco zmniejszania negatywnego wpływu na śro-
dowisko, poprzez konkretne działania ograniczające 
emisję dwutlenku węgla, takie jak budowa energo-
oszczędnych sklepów, na spotkaniach ekologicznych 
dla pracowników i klientów kończąc. Ciekawostką 
tego serwisu jest EKOLOGICZNY DOM. Jest to ro-
dzaj wirtualnego symulatora, dzięki któremu można 
sprawdzić, ile zużywa się energii i emituje dwutlenku 
węgla w domu przeciętnego Kowalskiego. Co więcej, 
można się dowiedzieć, jakie oszczędności w zużyciu 
energii, a co za tym idzie – w płaconych rachunkach, 
przyniesie instalacja oświetlenia energooszczędne-
go czy podłączenie urządzeń energetycznych klasy 
A. Dodatkowo, od października do grudnia 2009 
Tesco prowadziło na swojej stronie www.tesco.pl 
„EKONKURS”. Konkurs, w którym wzięło udział po-
nad 70 000 osób, polegał na przysłaniu krótkiego 
uzasadnienia, dlaczego warto dbać o środowisko. 
Do wygrania było 35 urządzeń energooszczędnych 
AGD. 

EKO PUNKT
We wrześniu 2009 roku Tesco wprowadziło EKO 
PUNKTY do wszystkich swoich sklepów. Eko Punk-
ty to pojemniki, do których można wrzucać zużyte 
baterie, tonery i plastikowe wieszaki pozostałe po 
zakupach odzieży w Tesco. Eko Punkty są ustawio-
ne w widocznych i łatwo dostępnych dla klientów 
miejscach, najczęściej w pobliżu Punktu Obsługi 
Klienta. Od września do końca listopada 2009 
roku Eko Punkty zebrały 1300 kg niebezpiecznych 
odpadów (zużytych baterii i tonerów) – to prawie 
o 100% więcej niż przed wprowadzeniem Eko 
Punktów. Klienci Tesco są stale informowani o 
działalności Serwisu ekologicznego, Ekologicznego 
domu i Eko Punktów przez POS TV (ekrany, które 
znajdują się na sali sprzedaży).

GODZINA DLA ZIEMI
W marcu 2009 roku w ramach akcji GODZINA DLA 
ZIEMI 53 hipermarkety sieci Tesco zredukowały 
oświetlenie o 30%. W sumie zostało wyłączonych 
60 000 lamp, co pozwoliło ograniczyć emisję dwu-
tlenku węgla o 1,5 tony. Klienci byli powiadamiani 
przez radiowęzeł sklepowy o akcji i zachęcani do 
podejmowania podobnych działań na rzecz oszczę-
dzania energii. We wrześniu i w listopadzie 2009 
roku sklepy Tesco w Gdyni i w Warszawie zorga-
nizowały bezpłatną WIELKą ZBIóRKę ELEKTRO-
śMIECI. W zamian za przyniesiony przez klientów 
zużyty sprzęt AGD i RTV Tesco rozdawało drzewka 
(w Gdyni) i wrzosy (w Warszawie). Podczas 4 dni 
trwania akcji udało się zebrać 21 ton elektrośmieci, 
które zostały poddane profesjonalnej utylizacji. 

KLIENCI TESCO Są STALE INFORMOWANI 
O DZIAłALNOśCI SERWISU EKOLOGICZNEGO, 
EKOLOGICZNEGO DOMU I EKO PUNKTóW  
PRZEZ POS TV.

Klienci sklepów Tesco mogą przez cały rok bez-
płatnie oddawać każdą ilość zużytego sprzętu AGD 
i RTV bez konieczności zakupu nowego, o czym infor-
muje na stronie swojej stronie internetowej w części 
poświęconej ekologii, poprzez naklejki na drzwiach 
wejściowych do sklepu i w Punkcie Obsługi Klienta.

Tesco stosuje także specjalne oznaczenia w skle-
pach zachęcające klientów do rezygnacji z używania 
jednorazowych reklamówek (naklejki przy kasach) 
oraz do oszczędzania energii i redukcji CO2 (naklejki 
na pokrywach lodówek i zamrażarek).

Każdego roku Tesco organizuje promocje toreb 
wielokrotnego użytku. W 2009 roku taka promocja 
odbyła się w lipcu i sierpniu.

Działania skierowane do młodzieży szkolnej
Od marca do września 2009 roku Tesco przepro-
wadziło akcję „TESCO DLA SZKół I DLA śRODO-
WISKA”, która przybrała formę konkursu ekologicz-
nego dla młodzieży szkolnej w trzech kategoriach 
wiekowych. Nagrodami były interaktywne zestawy 
do nauki (multitablica z oprogramowaniem, pro-
jektor, laptop etc). Zespoły miały za zadanie przy-
gotować dowolny projekt chroniący środowisko 
naturalne. 15 000 szkół zostało poinformowanych 
o akcji, a wzięło w niej udział 12 000 dzieci i nauczy-
cieli. Tesco przyznało nagrody o łącznej wartości 
440 000 złotych.

We wrześniu 2009 roku Tesco wysłało do 
15 000 szkół specjalny MATERIAł EDUKACYJNY NA 
TEMAT EKOLOGII. Była to płyta DVD zawierająca 3 
filmy edukacyjne, których pokazanie zajmuje jedną 
godzinę lekcyjną. Cykl filmów opisuje skutki, jakie 
może mieć w przyszłości efekt cieplarniany i poka-
zuje, co można zrobić, aby zmniejszyć to zagrożenie. 
Filmy prezentują zachowania, dzięki którym każde 
dziecko i dorosły może chronić środowisko natural-
ne, na przykład oszczędzając energię czy segregując 
śmieci. Materiał ten można bezpłatnie ściągnąć ze 
strony Tesco www.tesco.pl/ekologia/eko-edukacja.
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Działania skierowane do pracowników
PUBLIKACJA DOBRYCH PRAKTYK OSZCZęDZA-
NIA ENERGII W TESCO DLA LIDERóW ENERGII. 
W każdym sklepie Tesco jest osoba, która pełni 
funkcję lidera energii, zazwyczaj jest to kierow-
nik sklepu. Zadaniem lidera energii jest dbanie 
o to, aby jak najbardziej ograniczyć zużycie energii 
w swoim sklepie. W 2009 roku powstał specjalny 
przewodnik, w którym opisane zostały wszystkie 
strefy sklepu, w których można optymalizować 
zużycie energii, dołączono też zdjęcia obrazujące 
złe i dobre praktyki oraz wskazówki, co należy zro-
bić, aby poprawić stan rzeczy i jakie to przyniesie 
oszczędności. Przewodnik dostępny jest w każdym 
sklepie oraz w sieci intranet. W sieci komunikacji 
wewnętrznej znajdują się też przydatne pracowni-
kom sklepów informacje dotyczące towarowania 
mebli chłodniczych czy wytycznych ustawienia 
temperatury i oświetlenia. Co miesiąc do sklepów 
wysyłany jest biuletyn energii, który zawiera aktu-
alne informacje sezonowe, wiadomości o testowa-
nych i wdrażanych urządzeniach energooszczęd-
nych oraz opis dobrych praktyk.

SZKOLENIA DLA LIDERóW ENERGII są pro-
wadzone regularnie: dwa razy w roku dla sklepów 
dużych (od 12 000 do 2 000 mkw.) oraz raz w roku 
dla sklepów małych (do 1 000 mkw.) Liderzy ener-
gii przekazują wiedzę uzyskaną podczas szkoleń 
pozostałym pracownikom sklepów.

STAłA RUBRYKA JAK OSZCZęDZAć ENERGIę 
W PRACY I W DOMU W MAGAZYNIE TESCO DZI-
SIAJ. Magazyn ten wydawany jest co dwa miesiące. 

W każdym numerze znajduje się informacja o działa-
niach podejmowanych przez Tesco na rzecz ochro-
ny środowiska, o działaniach proekologicznych za-
inicjowanych przez pracowników oraz stała rubryka 
kierownika ds. energii, w której przedstawianie są 
różne rozwiązania energooszczędne, które mogą 
być stosowane przez pracowników zarówno w pra-
cy, jak i w domu.

Według ankiety telefonicznej przeprowadzonej 
wśród pracowników Tesco, sprawdzającej poziom 
wiedzy i zaangażowania w działania ekologiczne 
okazało się, że: 
•  73% pracowników używa ekologicznych toreb 

Tesco
•  63% pracowników segreguje odpady w miejscu 

pracy
•  59% pracowników segreguje odpady w domu 

(źródło – Staff Survey)

W wyniku akcji Tesco dla Szkół i dla środowiska: 
•  oczyszczono 1500 hektarów lasów i miejsc znaj-

dujących się wokół szkół, 
•  zebrano 170 ton makulatury, 
•  zbudowano prawie 100 ogródków szkolnych,
•  zorganizowano ok. 200 akcji ekologicznych.

Osiągnięcia:
•  210 000 to liczba wejść na stronę serwisu ekologicznego od lipca do końca 

grudnia 2009 roku,
•  70 000 klientów wzięło udział w konkursie ekologicznym, 
•  1300 kg niebezpiecznych odpadów (zużyte baterie i tonery) przynieśli klienci 

do Eko Punktów, 
•  21 ton elektrośmieci zostało oddanych w czasie akcji ekologicznych przez 

klientów do Tesco, 
•  o 30% spadło zużycie toreb jednorazowych wydawanych przy kasach dzięki 

stałym kampaniom i promocjom w ciągu ostatnich 2 lat. 

MediA MArKt  
(Metro Group) jest eko

Ekoenergia w Media Markt 
W czerwcu 2009 r. rozpoczęła się ogólnopolska 
akcja sieci sklepów Media Markt „Czysta Ekono-
mia” mająca na celu promocję postaw ekologicz-
nych wśród klientów poprzez wybór produktów 
energooszczędnych w trakcie podejmowania 
decyzji o zakupie. Artykuły AGD objęte tą akcją 
zostały wyprodukowane przy użyciu najnowszych 
technologii, dzięki czemu ich używanie pozwala na 
znaczne oszczędności energii i pieniędzy. Sieć Me-
dia Markt posiada w swojej ofercie szeroką gamę 
produktów Eko – energooszczędnych, które w 
niezwykle prosty sposób pozwalają zaoszczędzić, 
a także bezpośrednio przyczyniają się do ochrony 
środowiska. Większość z oferowanych w ramach 
tej akcji produktów posiada europejski certyfi-
kat Eco - flower, który gwarantuje oszczędność 
energii, dwuletnią gwarancję, możliwość oddania 
starego urządzenia, recykling oraz brak obecności 
substancji szkodliwych dla środowiska.

Las kartridży
W maju 2009 r. sieci sklepów Media Markt i SA-
TURN włączyły się do ogólnopolskiego programu 
ekologicznego „Drzewa za kartridże”. Ta wyjątkowa 
akcja organizowana przez Eco – Service, Klub Gaja 
oraz Lasy Państwowe, pozwala w prosty sposób 
przyczynić się do polepszania stanu środowiska 
naturalnego. W jeden z majowych weekendów w 
38 placówkach handlowych Media Markt oraz 14 
sklepach sieci SATURN rozdawane były specjalnie 
oznakowane koperty z przeznaczeniem na puste 
kartridże atramentowe. Klienci zamiast wyrzucić 
kartridż mogą włożyć go do koperty i odesłać. 
W sklepach ustawiono też specjalne pojemniki 
na tonery z drukarek laserowych. Każdy oddany 
przez klientów kartridż atramentowy lub lasero-
wy wspiera zakup sadzonek drzew. Co roku finał 
akcji odbywa się jesienią, kiedy odbywa się wielkie 
sadzenie nowych drzewek. W 2009 roku dzięki 
zbiórce kartridży w sklepach Media Markt i SA-
TURN posadzono 5000 drzew. 

Jacek Hudowicz Prezes Media Saturn Holding Polska
Media Markt bardzo poważnie podchodzi do tematu ekologii. 
Czujemy się zobowiązani, jako sprzedawcy wielu urządzeń 

elektroniki użytkowej, do dbania o środowisko naturalne wiedząc, że 
m.in. od naszych działań zależy przyszłość Ziemi. Stąd nasz udział w 
licznych akcjach podnoszących świadomość ekologiczną. Zachęcamy 
naszych pracowników i kupujących do zachowań pro-ekologicznych 
poprzez proste działania niewymagające wielkich nakładów np. 
wyłączanie świateł, zbiórkę zużytych baterii, zakup certyfikowanych 
urządzeń elektronicznych gwarantujących mniejszy pobór energii. 
Bardzo ważny jest nasz program realizowany od wielu lat (na długo 
przed wejściem w życie ustawy), polegający na odbiorze starych 
urządzeń przy zakupie nowego sprzętu.
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KApitAł eKoLoGicZNy

Akcji segregowania surowców wtórnych i od-
padów towarzyszą kampanie skierowane zarówno 
do pracowników, jak i do odwiedzających sklepy 
Biedronki. Cyklicznie przygotowywane są specjalne 
foldery i ulotki. Już w 2005 roku wśród pracowni-
ków kolportowano materiały i naklejki promujące 
proekologiczne postawy. Zachęcano do naklejania 
hasła „oszczędzaj wodę” przy umywalkach i kranach 
w pomieszczeniach socjalnych oraz biurach, „oszczę-
dzaj energię” przy włącznikach świateł i urządzeniach 
elektrycznych i „segreguj odpady” na koszach i w oko-
licach miejsc wydzielonych do selekcji odpadów.

Promocja postaw przyjaznych środowisku
Biedronka jest również aktywna na kilku innych 
obszarach działania na rzecz ekologii. Należy do 
nich m.in. edukacja w zakresie postaw przyjaznych 
środowisku naturalnemu. Od kilku lat sieć organizu-
je bądź bierze udział w akcjach, które mają uczulić 
zarówno klientów, jak i pracowników na problema-
tykę ochrony środowiska. Kilka kat temu wspólnie 
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Biedronka 
opublikowała broszurę „Nasze kochane zwierzaki”. 
Znalazły się w niej porady, jak dbać o zwierzęta 
zimą, podano również informację, na jakie konto 
można wpłacać pieniądze na zimową pomoc dla 
zwierząt. Nakład publikacji wynosił ponad 1,5 mln 
egzemplarzy, a była ona kolportowana w całej sieci 
Biedronka.

Od 2005 roku Biedronka włącza się w obchody 
Dnia Ziemi, którego organizatorem jest Fundacja 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Niezależnie od tego 
sieć stara się na bieżąco przypominać klientom 
i pracownikom, jakie znaczenie ma troska o środo-
wisko. Elementem takich działań są m.in. plakaty 
pod hasłem „Dzień Ziemi co dzień”, zachęcające do 
segregacji odpadów oraz racjonalnego korzystania 
z energii elektrycznej i wody.

Biedronka z myślą o oszczędzaniu energii wy-
posaża każdy nowo otwierany i remontowany sklep 
w nowoczesne i oszczędne świetlówki. Dzięki temu 
pobór energii elektrycznej oraz emisja CO2 mogą 
zostać ograniczone o ponad 12% (wg danych Phi-
lips Electronics N.V.), a długość użytkowania takiej 
świetlówki jest dwukrotnie wyższa od użytkowania 
świetlówki standardowej.

W trosce o środowisko naturalne Biedronka 
wprowadziła dla swoich klientów torby wielokrot-
nego użytku. Co roku na świecie zużywa się aż 
60 milionów ton jednorazowych siatek, a rozkład 
jednej plastikowej torby trwa nawet 500 lat. Co 
więcej, maleją światowe zasoby ropy naftowej, 
z której wytwarza się plastik do produkcji takich 
toreb. Dzięki wprowadzeniu toreb wielokrotnego 
użytku przez Biedronkę około 1000 ton folii mniej 
zaśmieciło środowisko. Proponując takie torby swo-
im klientom, Biedronka przyczynia się do ocalenia 
ptaków i zwierząt, których od połkniętych toreb 
foliowych ginie co roku około 2 miliony.

SELEKTYWNA ZBIóRKA ODPADóW JEST OBSZAREM, 
NA KTóRYM AKTYWNOść BIEDRONKI JEST BARDZO 
WIDOCZNA. 

zastosowanie rozwiązań 
ekologicznych w firmie

BiedroNKA – sklep przyjazny 
środowisku

W 2009 roku w Lubinie otwarto pierwszy ekolo-
giczny sklep sieci Biedronka. Rozwiązania technicz-
ne przyjazne środowisku zastosowano zarówno 
na etapie samej budowy sklepu, jak i przy jego 
wyposażaniu. Wznosząc obiekt zastosowano takie 
rozwiązania konstrukcyjne, jak gruntowy wymiennik 
ciepła, który pozwala na zmniejszenie nawet o 40% 
zużycia czynnika grzewczego oraz energii elektrycz-
nej, służących do ogrzania i klimatyzacji sklepu. 
Wykorzystanie traconego dotąd ciepła generowa-
nego przez regał chłodniczy pozwala na całkowite 
ogrzanie komory dostaw. Oszczędność energii 
zapewnia instalacja energooszczędnych świetló-
wek oraz baterii kondensatorów, a także specjalne 
lady chłodnicze i zmiana parametrów sterowników 
kontrolujących pracę chłodziarek i zamrażarek typu 
plug-in. Mniejsze nawet o jedną piątą zużycie wody 
zapewniają z kolei zawory samozamykające zasto-
sowane w umywalkach. Część rozwiązań, które 
zostały zastosowane w lubińskiej Biedronce, posta-
nowiono wprowadzić również w innych sklepach 
sieci. Inne udoskonalenia, po tym, jak pomyślnie 
przejdą testy, będą sukcesywnie włączane do norm 
obowiązujących w sklepach Biedronki.

Zacząć od własnego podwórka
Każdy sklep ma obowiązek segregowania śmieci. 
Do koszy wyrzucane jest tylko to, czego nie da się 
w żaden sposób przetworzyć. Do recyklingu trafia-
ją: świetlówki, tonery, folia oraz makulatura, nato-
miast wszystkie odpady przeterminowane, które nie 
nadają się do ponownego użycia, przekazywane są 
do utylizacji. W sklepach Biedronki klienci od dawna 
mogą zostawiać w specjalnych pojemnikach zużyte 
baterie i akumulatorki, czyli tzw. elektrośmieci.

Dowodem proekologicznego zaangażowania Biedronki  
są liczby. W 2009 roku z pomocą Klientów i Pracowników 
Biedronka odzyskała m.in.: 
•  niemal 3 500 ton folii, 
•  72 500 ton makulatury, 
•   860 ton odpadów elektrycznych i elektronicznych,
•  zutylizowała 10 ton szkodliwych dla środowiska odpadów 

dzięki wprowadzeniu do sklepów pojemników na zużyte 
baterie i akumulatorki.



Dziękujemy za wiedzę, doświadczenie i entuzjazm wszystkim tym,  
którzy włączyli się w przygotowanie niniejszego Raportu.
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