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Wykorzystujemy nasze możliwości  
dla dobrych celów
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W trosce o ochronę środowiska naturalnego nasz raport został 
wydrukowany na wysokiej jakości papierze wyprodukowanym 
w 100% z makulatury, pochodzącej z przerobu papieru 
produkowanego z certyfikowanego (FSC) drewna, bielonej 
bez użycia chloru gazowego (ECF). 

Dzięki wykorzystaniu papierów Cocoon Silk zamiast  
papierów niemakulaturowych negatywny wpływ 
na środowisko został zmniejszony o:

Eko Kalkulator

719
kg mniej odpadów

97
kg mniej gazów cieplarnianych

966
km krótsza podróż samochodem 
średniej klasy europejskiej

19 942
litrów mniej zużytej wody

1 838
kWh mniej zużytej energii

1 169
kg mniej zużytego drewna

papier 100% recycled

                                                                                                        

Copyright © 2010/13 Arjowiggins and its licensors. All rights reserved.
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Nasze priorytety działania

Handlujemy odpowiedzialnie 

Minimalizujemy nasz wpływ na środowisko

Jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą

Wspieramy lokalne społeczności

www.tesco.pl
www.tesco-polska.pl

facebook.com/Eksperci.Tesco

twitter.com/TescoMediaPL

Tesco Polska jest czołową siecią sklepów samoobsługowych na polskim rynku z 455 sklepami,  
od hipermarketów po małe osiedlowe supermarkety. Zatrudniamy blisko 30 tys. osób i oferujemy klientom produkty 
1 800 polskich dostawców. Co tydzień sklepy Tesco odwiedza ponad 5 milionów klientów. 

Chcemy wykorzystać naszą skalę działania i możliwości dla dobrych celów i angażować się w walkę z największymi 
wyzwaniami współczesnego świata. Dlatego nasza nowa strategia społecznej odpowiedzialności biznesu koncentruje się 
na trzech priorytetach: walce z marnotrawieniem żywności, promocji zdrowego stylu życia i stwarzaniu możliwości dla 
młodych ludzi.

Na półkach w sklepach Tesco – w zależności od formatu sklepu – czeka nawet 50 tysięcy różnych produktów,  
w tym ok. 11 tysięcy linii produktów marki własnej Tesco. Gwarantujemy wysoką jakość i bezpieczeństwo 
każdego produktu marki własnej, dlatego dla naszych klientów wprowadziliśmy Gwarancję 100% Satysfakcji. 

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego ekologia oznacza dla nas ciągłą pracę 
na rzecz redukcji emisji CO2 i doskonalenia zarządzania środowiskowego, rozwijanie systemu recyklingu  
i angażowanie naszych pracowników oraz klientów w działania na rzecz środowiska. 

To zaangażowanie blisko 30 tysięcy naszych pracowników sprawia, że klienci każdego dnia mają pozytywne 
doświadczenia z Tesco. W naszym podejściu stawiamy na kulturę organizacyjną opartą o szacunek i uznanie, dlatego 
stale słuchamy tego, co jest ważne dla pracowników i doskonalimy środowisko pracy.

Jesteśmy dobrym, odpowiedzialnym sąsiadem, mającym istotny wpływ na rozwój i jakość życia lokalnych 
społeczności. Integrujemy i angażujemy w lokalne działania mieszkańców, organizacje pozarządowe, sektor prywatny  
i instytucje publiczne. Zapewniamy nie tylko wsparcie materialne, ale także inicjujemy długofalowe zmiany społeczne. 

http://www.tesco.pl
http://www.tesco-polska.pl
http://facebook.com/Eksperci.Tesco
http://twitter.com/TescoMediaPL
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Michał Sikora
Rzecznik prasowy Tesco
Ważnym wydarzeniem ostatnich lat 
było uruchomienie i rozwój serwisu 
Tesco Ezakupy. Z wielką przyjemnością 
obserwuję, jak zupełnie nowy segment 
biznesu rośnie i zdobywa pozycję lidera. 
A dodatkowo sprawia, iż klienci myślą 
o Tesco jako o firmie nowoczesnej, 
dynamicznej, śmiało stawiającej na nowe 
technologie.

Łukasz Kędzior
Kierownik Marketingu, Dział Zarządzania 
Pasażami Handlowymi
Niezwykle dynamicznie rozwinęła się 
Fundacja Tesco Dzieciom, jestem pod 
ogromnym wrażeniem tego, jak wielu 
dzieciom udało się pomóc. Flagowa impreza 
Fundacji, czyli Bieg Charytatywny, to już 
cykliczne wydarzenie na mapie Krakowa. 
Pierwsza jego edycja była skierowana 
głównie do koleżanek i kolegów i nikt nie 
przypuszczał, że w ciągu dwóch lat rozwinie 
się na tak szeroką skalę.

Małgorzata Dumycz
Społecznik, Kierownik Kas, Hipermarket 
Tesco we Wrocławiu
Najcieplej wspominam wydarzenia 
zorganizowane w okresie świąt. Udało 
nam się stworzyć ciepły, świąteczny 
nastrój. Dzieciaki zaprosiliśmy 
na wydarzenie „Co się dzieje u Świętego 
Mikołaja – przyjdź, sprawdź i obudź go”. 
Ich śmiech wypełniał cały sklep! Dorosłych 
klientów przekonywaliśmy do odkrycia 
kulinarnej, ale i zdrowej strony świąt 
w akcji „Kulinarny zapach świąt w kociołku 
smaków Tesco”, na którą zaprosiliśmy 
również lokalne szkoły gastronomiczne.

Bartosz Węgrzyn
Kierownik ds. Efektywności Procesów, 
Dział Zakupów
Największym zaczynem zmiany w Tesco, 
jaki zauważyłem przez ostatnie dwa lata, 
jest wprowadzenie modelu oceniania 
nas nie tylko za to, co osiągamy, 
ale też za to, jak to osiągamy. Przez 
to podkreślamy, że nasz sposób 
pracy, etyka, nasze postawy, stosunek 
do innych są równie ważne jak 
wyniki. Jeśli ta zmiana zakorzeni się 
w świadomości pracowników, może być 
to dobry krok w kierunku odświeżenia 
naszej kultury korporacyjnej i przejścia 
na wyższy poziom współpracy.

Sabina Dybała
Społecznik, Kierownik Kas, Hipermarket 
Tesco w Katowicach
Dla mnie osobiście najważniejszą akcją 
było poszukiwanie potencjalnych dawców 
szpiku wraz z Fundacją DKMS. Pierwszy 
raz mogłam czynnie uczestniczyć 
i organizować wydarzenie, w którym 
tematem przewodnim było pozyskanie 
dawcy szpiku dla dziecka z mojego 
rodzinnego miasta. Akcja w naszym sklepie 
zakończyła się sukcesem, ponieważ wśród 
osób, które pozyskaliśmy, znalazł się 
dawca szpiku dla chorej osoby. Chcemy 
organizować więcej takich akcji i wierzymy 
w ich sens oraz powodzenie!

Magdalena Ociepka
Wolontariusz Fundacji Tesco Dzieciom, 
Starszy Menadżer – Audyt Wewnętrzny
Dla mnie ważnym wydarzeniem była 
Akcja Mikołajkowa zorganizowana przez 
Fundację Tesco Dzieciom wspólnie 
z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 
w Krakowie, dzięki której ponad pół 
tysiąca dzieci ze świetlic środowiskowych 
otrzymało prezent od Świętego 
Mikołaja. Wizyty w świetlicach zostały 
zorganizowane przez nas – pracowników 
Tesco, którzy poświęcili własny czas, żeby 
dostarczyć i rozdać podarki.

Jadwiga Szubert
Menadżer Projektu, Dział Planu 
Operacyjnego i Produktywności
Mój wybór to możliwość zakupów online. 
Dlaczego? To nie tylko oszczędność 
czasu klientów, ale i redukcja tzw. śladu 
węglowego – przykładowo zamiast 
40 klientów jeżdżących do naszych 
sklepów tam i z powrotem własnym 
samochodem, mamy jedną optymalnie 
zaplanowaną trasę dostawczego vana.

Monika Brela
Społecznik, Kierownik Personalny, 
Hipermarket Tesco w Ostrowcu 
Świętokrzyskim
Moje wydarzenie to letni piknik rodzinny, 
który był okazją do spotkania i integracji 
naszej lokalnej społeczności. Szczególną 
uwagę poświęciliśmy dzieciom – 
przygotowaliśmy dla nich liczne gry, 
zabawy, poczęstunek i wiele innych 
atrakcji. Udało nam się stworzyć miłą 
atmosferę. Bez wątpienia byliśmy „Razem 
po sąsiedzku”…

Wit Nirski
Kierownik ds. e-marketingu
Przez ostatnie dwa lata wiele 
się wydarzyło. Nawiązaliśmy 
współpracę ze znanym krytykiem 
kulinarnym Robertem Makłowiczem. 
Przeprowadziliśmy akcję „Ciach!” – 
kampanię reklamową inną niż wszystkie 
dotychczas realizowane przez Tesco. 
Osobiście lubię wspominać naszą 
małą internetową produkcję – filmik 
przygotowany z okazji Euro 2012, 
w którym Henio wcielał się w rozmaite 
role na piłkarskim boisku.

Najważniejsze wydarzenia  
wybierane przez pracowników Tesco
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Szanowni Państwo,
Handel detaliczny to jedna z najbardziej konkurencyjnych i dynamicznie zmieniających się branż w Polsce. Klienci, którzy od zawsze byli 
dla nas impulsem do działania, wymagają dziś już nie tylko niskich cen i bogatego asortymentu. Oczekują także, że preferowana przez 
nich sieć sklepów chce i potrafi wyjść poza krótkoterminowy cel f inansowy, a swoją odpowiedzialność rozumie także jako zaangażowanie 
w rozwiązywanie ważnych wyzwań społecznych.

Siłę każdej f irmy tworzą nie procedury i procesy, ale przede wszystkim ludzie. Dlatego cieszę się, że mam przyjemność i zaszczyt otaczać 
się ludźmi, którzy mają potrzebę robić coś więcej. Co roku wkładamy sportowe koszulki i biegniemy dla małych pacjentów z krakowskiego 
Szpitala Uniwersyteckiego, uczestniczymy w Świątecznej Zbiórce Żywności i świętujemy sukcesy uczniów w konkursie Tesco dla 
Szkół. Postawa i zaangażowanie społeczne naszych pracowników to najlepsza inspiracja do działań na rzecz otoczenia, opisywanych 
w niniejszym, drugim już, Raporcie społecznym naszej f irmy.

Raport obejmuje ostatnie dwa lata f inansowe (2012/13-2013/14). To był dla nas wyjątkowo intensywny okres, w którym zrealizowaliśmy 
postawione sobie cele. Obok biznesowych kroków milowych, takich jak uruchomienie nowoczesnej usługi Ezakupy czy wprowadzenie 
Gwarancji 100% Satysfakcji na produkty marki własnej Tesco, udało nam się zostawić trwały ślad, także jeśli chodzi o działania na rzecz 
społeczeństwa. Założyliśmy Fundację Korporacyjną Tesco Dzieciom, która sf inansowała remont i wyposażenie trzech nowych 
rodzinnych domów dziecka (w Ozorkowie, Zgierzu i Czarnocinie), przekazaliśmy ponad 140 ton żywności dla osób potrzebujących, razem 
z kilkunastoma tysiącami uczniów przeprowadziliśmy największą w Polsce lekcję niemarnowania żywności i zdrowego odżywiania.

Kluczowe inicjatywy społeczne, opisane w tym Raporcie, wpisują się w nową strategię społecznej odpowiedzialności, którą wprowadziliśmy 
w 2013 roku. Punktem odniesienia dla niej była globalna strategia Tesco, którą dostosowaliśmy do polskich realiów i oczekiwań interesariuszy.
Wraz z nową strategią rzuciliśmy rękawicę trzem wielkim problemom:
• marnotrawieniu żywności,
• otyłości,
• bezrobociu wśród młodych ludzi.

Wiemy, że nie jest to łatwe zadanie, a rezultaty nie przyjdą od razu. Możemy jednak zacząć od siebie, mając nadzieję, że nasze działania 
będą inspiracją dla innych. Już teraz przekazujemy nadwyżki żywności z naszych sklepów do Banków Żywności, zachęcamy najmłodszych 
– poprzez zabawę – do zdrowego odżywiania i oferujemy programy rozwojowe dla młodych ludzi.

A to dopiero początek. W kolejnych latach chcemy rozwijać istniejące i wdrażać nowe programy adresujące trzy kluczowe wyzwania. 
Chcemy przeciwdziałać marnowaniu żywności w całym łańcuchu wartości – od dostawców po stoły naszych konsumentów. Będziemy 
także doskonalić działania podnoszące świadomość zasad zdrowego odżywiania. Zrobimy wszystko, by młodzi ludzie mieli większe 
szanse na rynku pracy oraz mogli rozwijać swoje pozazawodowe pasje.

Gdy myślę o naszych pracownikach, dla których zaangażowanie społeczne jest tak naturalne jak oddychanie, wiem, że razem możemy 
wykorzystać naszą skalę działania dla osiągnięcia naprawdę wielkich celów.

W imieniu blisko 30 tysięcy pracowników tworzących siłę Tesco,

RYSZARD TOMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU TESCO POLSKA
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 Odgrywanie 

czołowej 
roli w walce 
z marnowaniem 
żywności

Handlujemy 
odpowiedzialnie

Stawiamy 
naszych klientów 
na pierwszym 
miejscu, a poprzez 
współpracę 
z dostawcami 
tworzymy 
i dostarczamy 
wysokiej jakości 
produkty.

Minimalizujemy 
nasz wpływ 
na środowisko

Korzystamy 
z cennych zasobów 
w odpowiedzialny 
sposób, także 
w ramach naszego 
łańcucha dostaw. 
Redukujemy emisję 
CO2. Chcemy 
być biznesem 
zeroemisyjnym 
do roku 2050.

Nasze trzy priorytety:

Fundamenty odpowiedzialności:

Tworzenie 
nowych 
możliwości 
dla milionów 
młodych ludzi 
na całym świecie

Promocja 
zdrowego 
stylu życia 
i udział w walce 
z globalnym 
problemem 
otyłości

Jesteśmy 
atrakcyjnym 
pracodawcą

Oferujemy 
inspirujące zadania 
i środowisko pracy, 
dzięki którym 
nasi pracownicy 
są dumni z tego, 
co robią.

Wspieramy 
lokalne 
społeczności

Jesteśmy 
dobrym sąsiadem 
i prowadzimy naszą 
działalność zgodnie 
z najwyższymi 
standardami.

Nowa strategia CSR Grupy Tesco
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Nasza strategia i podejście do CSR

Jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce i częścią globalnej firmy, która 
w 12 krajach świata zatrudnia ponad 500 tysięcy pracowników, obsługujących co tydzień 
85 milionów klientów. Skala naszej działalności zapewnia nam możliwość realnego wpływu 
na problemy i wyzwania, z którymi mierzy się współczesny świat.

Na kolejnych stronach tego Raportu 
pokazujemy, jak w praktyce 
wykorzystujemy nasze możliwości dla 
dobrych celów. Przyjęta w 2013 roku nowa 
strategia społecznej odpowiedzialności 
biznesu ogniskuje nasze zaangażowanie 
wokół trzech priorytetów. Chcemy 
wykorzystywać nasze możliwości 

dla dobrych celów, przede wszystkim 
w ramach:
• odgrywania czołowej roli w walce 

z marnowaniem żywności,
• promocji zdrowego stylu życia i udziału 

w walce z globalnym problemem otyłości,
• tworzenia nowych możliwości dla 

milionów młodych ludzi na całym świecie.

Odpowiedzialność opieramy na czterech 
fundamentach, wyznaczających nasz styl 
prowadzenia biznesu, którymi są:
• odpowiedzialny handel,
• minimalizowanie naszego wpływu 

na środowisko,
• bycie atrakcyjnym pracodawcą,
• wspieranie lokalnych społeczności.

Klienci Tesco w Polsce:
• Liczba klientów odwiedzających sieć Tesco: 5 milionów tygodniowo

• Liczba klientów aktywnie korzystających z programu CLUBCARD: 3 miliony

• Liczba zamówień internetowych: ponad milion

Chiny

Turcja

Indie

Wielka Brytania

Irlandia

Tajlandia

Korea Południowa

Malezja

Węgry

Polska

Czechy

Słowacja

Główna lokalizacja firmy
Polska - Kraków

TESCO NA ŚWIECIE

Forma własności i forma prawna
Tesco Polska Sp. z o.o.

Sklepy (stan na 02.2014 r.)

• 455 sklepów Tesco

• 150 sklepów otwartych 24h

• ok. 894 tys. m2  łącznej powierzchni 

sklepów

• 30 stacji paliw Tesco

• 19 miast, w których dostępna jest usługa 

Tesco Ezakupy

Obroty Tesco Polska (bez VAT):

• 2013/14 – 11,2 mld PLN

• 2012/13 – 11,1 mld PLN

Liczba centrów  
dystrybucyjnych: 2
• Centrum Dystrybucyjne w Teresinie 

pod Warszawą
• Centrum Dystrybucyjne w Gliwicach

Teresin

Gliwice

Formaty  Tesco Asortyment Liczba placówek
Otwarte w sezonie 

2013/14

Hipermarkety (HM) 15-50 tys. 70 4

(w tym hipermarkety Extra) 15-50 tys. 20 1

Hipermarkety kompaktowe 
(CHM)

13-14 tys. 88 2

Supermarkety (SM) 1-5 tys. 296 6
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Kategorie produktów

2012/13 2013/14

Przychody operacyjne 12 672 439 498 zł 12 406 823 509 zł

Wynagrodzenia i świadczenia 
pracownicze

896 430 948 zł 935 342 993 zł

Inwestycje społeczne 3 450 004 zł 4 143 129 zł

Podstawowe dane finansowe dla Tesco Polska Sp. z o.o.*

* Ze względu na tajemnicę handlową oraz politykę spółki Tesco nie ujawnia wszystkich danych finansowych 
oraz prezentuje dane w formie skonsolidowanej.

Współpracujemy z ok. 1 800 dostawcami 
produktów z całego świata. Dodatkowo 
korzystamy z usług ponad 1 000 
podwykonawców, konsultantów i dostawców 
usług. Nasz łańcuch dostaw jest bardzo 
złożony, a jego elementy są zależne 
od rodzaju produktów. Przykładowo 

znaczna część artykułów przemysłowych jest 
kupowanych centralnie, przez Dział Handlowy 
w głównej siedzibie Tesco w Wielkiej 
Brytanii. Lokalni kupcy odpowiadają za te 
artykuły przemysłowe, które mają polską 
specyfikę (np. książki, artykuły szkolne, 
artykuły do ogrodu). W przypadku świeżej 

żywności dążymy do centralizacji zamówień, 
by zwiększyć efektywność działań 
i zapewnić klientom najlepszą jakość oraz 
najniższą cenę. Zakupem świeżej żywności 
zajmuje się Group Food Sourcing, który 
współpracuje z dostawcami z całego świata, 
w tym z Polski.

Struktura łańcucha wartości 

Pracownicy

• Zatrudnieni w Tesco:  

ok. 30 tysięcy pracowników

• 74% załogi lubi swoją pracę

• 81% zespołu jest zadowolonych  

ze świadczeń dodatkowych 

• 70% zespołu stanowią kobiety

• 30% zespołu to osoby poniżej 24. roku życia

Ok. 11 tysięcy linii produktów pod markami własnymi, w tym produkty spożywcze:

Tesco Finest Tesco Standard Tesco Standard 
sygnowane przez 
Roberta Makłowicza

Tesco Value Tesco Organic

Podział kategorii: 

T

ŚWIEŻA 
ŻYWNOŚĆ

USŁUGI

nabiał

warzywa i owoce

piekarnia/cukiernia

mięso, drób, 
ryby, garmaż

optyk

stacje 
paliw

foto usługi

wędliny, grill

ARTYKUŁY 
PRZEMYSŁOWE

Electro/RTV

sezon/ogród/
samochód/ „Zrób 
to sam” (DIY), sport 
i bagaż/zabawki/
artykuły biurowe/
rozrywka

wyposażenie 
domu

chemia, 
kosmetykiARTYKUŁY 

SPOŻYWCZE  
I CHEMIA

ODZIEŻ

piwo, wino, 
alkohole mocne

napoje ciepłe 
i zimne

słodycze 
i słone 
przekąski

kulinaria

żywność i środki 
pielęgnacyjne 
dla dziecipapierosy

żywność dla zwierząt

mrożonki

Bistro
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http://www.tesco.pl/tesco-value/
https://www.tesco.pl/smaczna-strona/produkty/maklowicz-poleca-5093/
http://www.tesco.pl/organic/
http://www.tesco.pl/tesco-finest/
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• Optymalizujemy załadunek 
towarów i trasy transportu 
z centrów dystrybucji do sklepów

• Dbamy o bezpieczeństwo  
produktów (np. poprzez zachowanie  
łańcucha chłodniczego)

• Szkolimy i edukujemy kierowców 
w zakresie bezpiecznej 
i ekologicznej jazdy

• Dbamy o nowoczesną i przyjazną 
środowisku flotę samochodową

Struktura łańcucha wartości Tesco

Produkty i dostawcy Transport

społeczny: 
wzmacnianie, poprzez stawiane 
wymagania i edukację, znaczenia 
norm etycznych w działalności 
biznesowej, także w zakresie 
odpowiedzialności pracodawcy

środowiskowy: 
minimalizowanie wpływu 
na środowisko poprzez 
edukację dostawców 
i proekologiczne wymogi

• Współpracujemy z najlepszymi 
dostawcami (ponad 1 800 
podmiotów), wśród których są nie tylko 
międzynarodowe koncerny, ale także 
wielu lokalnych przedsiębiorców

• Regularnie weryfikujemy naszych 
dostawców pod kątem jakości

• Handlujemy etycznie i tego samego 
oczekujemy od dostawców

• Szkolimy i edukujemy dostawców

• Prowadzimy otwarty dialog, jesteśmy 
otwarci na opinie dostawców

środowiskowy:  
redukcja emisji CO2  
i hałasu

ekonomiczny: 
rozwój lokalnych producentów 
i tworzenie nowych miejsc pracy
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Sprzedaż Konsumpcja

KONIEC 
CYKLU

społeczny: 
tworzenie nowych miejsc pracy, 
także w regionach o dużym 
strukturalnym bezrobociu

środowiskowy: 
minimalizacja wpływu 
na środowisko poprzez recykling 
i inne działania proekologiczne 
na poziomie sklepu

środowiskowy: 
większa świadomość klientów 
w zakresie troski o środowisko

• Dostarczamy do sklepów produkty najwyższej jakości

• Dbamy o odpowiednie magazynowanie 
i eksponowanie produktów, tak by zachowały 
one swoją najwyższą jakość i bezpieczeństwo 
(np. chłodzone półki na niektóre warzywa i owoce)

• Zapewniamy szeroki asortyment produktów, 
odpowiadający na potrzeby różnych grup klientów

• Przykładamy dużą wagę do oznakowań produktów 
(na produktach marki własnej zamieszczamy dane 
GDA, informacje o sposobach przechowywania 
owoców i warzyw itp.)

• Przekazujemy produkty do Banków Żywności

• Poddajemy recyklingowi opakowania  
(karton, folia itd.)

• Dbamy o atrakcyjne ceny naszych produktów 
poprzez stałą optymalizację kosztów produkcji, 
a także mechanizmy promocji i wyprzedaży

• Prowadzimy działalność marketingową 
i promocyjną na zasadach uczciwości i etyki

• Edukujemy klientów w zakresie racjonalnych 
zakupów (np. jak czytać oznakowania 
produktów), znaczenia zrównoważonej diety 
i troski o zdrowie oraz wpływu na środowisko

• Dbamy o wysokie standardy obsługi klienta

• Wzmacniamy sprzedaż internetową (Ezakupy), 
której wygodę doceniają klienci, także ci, którzy 
mają utrudniony dostęp do sklepów (osoby 
niepełnosprawne, kobiety w ciąży, rodzice 
małych dzieci itd.)

ekonomiczny: 
znaczący udział w wartości 
dodanej polskiej gospodarki 
oraz dochodach podatkowych 
budżetu państwa 

społeczny: 
większa dostępność 
produktów dla klientów 
o różnym statusie 
majątkowym, wzrost 
świadomości znaczenia 
zrównoważonej diety i troski 
o zdrowie, niwelowanie barier 
społecznych (Ezakupy)

T

Blisko 

30 000   
miejsc pracy 
w Tesco 

22,5%   
redukcji emisji 
CO2

68%  
opakowań 
poddanych 
recyklingowi

70%  
zespołu stanowią 
kobiety
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Nowa globalna strategia CSR została 
ogłoszona w 2013 roku. Podkreśla ona naszą 
odpowiedzialność wobec społeczeństwa: 
wykorzystujemy nasze możliwości 
dla dobrych celów nie tylko poprzez 
stałe doskonalenie tego, co składa się 
na satysfakcję naszych klientów, ale także 
poprzez działania, które służą pracownikom, 

środowisku naturalnemu i lokalnym 
społecznościom. Tylko tak możemy 
zapewnić naszej f irmie długoterminową 
przewagę i zrównoważony rozwój.

Mamy świadomość, że to nie jest szybkie 
ani łatwe zadanie; to całkowita reorientacja 
naszych dotychczasowych relacji 

z otoczeniem. Rezultaty tych zmian nie 
przyjdą od razu, ale wierzymy, że możemy 
mieć realny wpływ na wyzwania, przed 
którymi stoi współczesny świat i chcemy ten 
proces zacząć już dziś. Dlatego w 2013 roku 
uzupełniliśmy nasz kanon wartości o trzecią 
wartość, podkreślającą nasze świadome 
zaangażowanie na rzecz otoczenia.

Wartości Tesco

 

Trzy wartości: jeden drogowskaz 

Wartości Tesco

Dla klientów 
staramy się 
bardziej niż 
ktokolwiek 
inny – by mogli 
czerpać z życia jak 
najwięcej.
• Wszystko, czego 

potrzebują, czynimy 
lepszym i łatwiejszym.

• Zapewniamy wyjątkowe 
korzyści dla każdego.

• Doradzamy, inspirujemy 
z uśmiechem.

• Zapewniamy prostotę 
i indywidualne podejście 
przy każdym kontakcie 
z Tesco.

• Dziękujemy.

Traktujemy innych 
tak, jak sami chcemy 
być traktowani – aby 
czerpać satysfakcję 
i radość z pracy.

• Jesteśmy dumni z naszej 
pracy.

• Tworzymy wspaniałe miejsce 
pracy: inspirujące, radosne 
i odpowiedzialne, oparte 
na uczciwych zasadach.

• Wyzwalamy potencjał, który 
jest w każdym z nas.

• Budujemy relacje oparte 
na wspólnych wartościach 
i szacunku.

• Współpracujemy, aby 
zmieniać na lepsze świat 
i f irmę, pozostając w zgodzie 
z samym sobą.

Wykorzystujemy 
nasze możliwości 
dla dobrych 
celów – aby razem 
zmieniać świat 
na lepsze.

• Walczymy z marnowaniem 
żywności. 

• Promujemy zdrowy styl 
życia.

• Tworzymy możliwości 
dla młodych ludzi.
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Jak powstała nasza strategia CSR?

Globalna strategia CSR jest sumą doświadczeń 
spółek z 12 krajów, które współtworzą Tesco, jednego 
z największych światowych dystrybutorów żywności. 

1. Analiza kluczowych wyzwań
  Powstanie strategii poprzedził niemal rok 

dyskusji i warsztatów na temat naszych 
globalnych priorytetów. Analizowaliśmy 
kluczowe wyzwania stojące przed światem pod 
kątem tego, na które możemy odpowiedzieć 
najlepiej, dzięki naszej skali i kompetencjom. 

2. Wybór trzech priorytetów
  Nasz wybór padł na trzy obszary: problem 

marnotrawienia żywności, zdrowie i problem 
otyłości oraz bezrobocie wśród młodych 
ludzi. Odpowiedzią na te wyzwania są trzy 
strategiczne priorytety.

3. Dostosowanie do polskiej specyfiki
  Wzorem pozostałych 11 krajów 

przeanalizowaliśmy priorytety pod kątem ich 
adekwatności do sytuacji w Polsce. Poddaliśmy 
diagnozie skalę danego problemu w naszym 
kraju. Sprawdziliśmy też, które ze stosowanych 
przez nas rozwiązań i praktyk wpisują się 
w daną potrzebę.

4. Ocena interesariuszy
  Najważniejszym testem nowej strategii CSR 

była dla nas ocena interesariuszy, dokonana 
w ramach procesu Brand Review 2013. 
Zapytaliśmy o ich oczekiwania, odbiór nowej 
strategii, rekomendacje ważnych dla nich 
działań w ramach każdego z priorytetów oraz 
ocenę już funkcjonujących rozwiązań.

5. Powstanie planu działań
  Co roku przygotowujemy plan działania, 

uwzględniający projekty, które odpowiadają 
na potrzeby naszych interesariuszy. Plan 
łączy nasze lokalne inicjatywy z praktykami 
sprawdzonymi w Grupie Tesco. Poszukujemy 
partnerów, których kompetencje zapewnią nam 
jeszcze większą siłę oddziaływania.

6. Weryfikacja strategii
  Poddajemy naszą strategię stałej weryfikacji – 

corocznie poprzez wspomniane badanie Brand 
Review oraz wydawany w cyklu dwuletnim 
Raport społeczny.

Patrycja Bejm-Maras
Menadżer Działu Społecznej 
Odpowiedzialności Firmy 

„ Jako jedna z nielicznych firm 
z branży handlowej w Polsce 
publikujemy (od 2012 
roku) raporty społeczne 
zgodne ze standardem 
GRI. Jest to duże wyzwanie 
i ogrom pracy, ale – będąc 
jednym z największych 
przedsiębiorstw w Polsce 
– chcemy promować 
najwyższe standardy 
zarządzania, także 
w zakresie raportowania 
społecznego.
Dzielimy się także naszymi 
planami i pomysłami, które 
dopiero wejdą w życie, 
traktując ich zapowiedź 
jako zobowiązanie wobec 
interesariuszy. Kolejne 
publikacje są dla nas okazją, 
by podsumować działania 
i ich wpływ społeczny. W tym 
roku po raz pierwszy przy 
ocenie efektywności naszych 
działań wykorzystaliśmy 
międzynarodową 
metodologię LBG. Pozwala 
nam ona nie tylko na ocenę 
dotychczasowych działań, 
ale również lepsze 
planowanie kolejnych.”
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Działamy w ramach obowiązujących aktów 
i przepisów prawa. Dodatkowe wewnętrzne 
regulacje są wyrazem odpowiedzialności 
za to, by nasze działania były dobre i właściwe 
dla naszych klientów, koleżanek i kolegów, 
lokalnych społeczności i partnerów.

W firmie obowiązują standardy oparte 
na przyjętych wartościach i normach 
zachowania. Są one opisane w wielu 
politykach i procedurach, niemniej jednak 
kluczowymi dokumentami są: Kodeks 
Postępowania Grupy Tesco (dostępny 
publicznie na stronach korporacyjnych 
Tesco – w języku każdego kraju, w którym 
działa Tesco), Polityka Grupy Tesco dotycząca 
zapobiegania korupcji i nadużyciom, Polityka 
Grupy dotycząca prezentów, Polityka 
dotycząca nadużyć, Polityka informowania 
o nieprawidłowościach, Procedura 
dotycząca praw człowieka oraz Procedura 
antymobbingowa.

W ramach struktur f irmy funkcjonuje Dział 
Nadzoru Korporacyjnego, odpowiedzialny 
za aspekty związane z etyką 
i za realizowanie standardów wynikających 
z przyjętych przez f irmę wartości i norm 
zachowań. Wsparciem w przestrzeganiu 
standardów są dla nas odpowiednie 
komitety (Compliance Committee, 
Executive Committee oraz Fraud Committee 
– w przygotowaniu), polityki, procedury, 
komunikacja korporacyjna, a także 
szkolenia dedykowane pracownikom 
z zakresu przeciwdziałania korupcji 
i oszustwom.

Przynajmniej raz w roku są organizowane 
szkolenia online dla wszystkich 
pracowników średniej i wyższej kadry 
kierowniczej z zakresu Kodeksu 
Postępowania Grupy Tesco oraz osobno 
z zakresu Polityki Grupy Tesco dotyczącej 
zapobiegania korupcji i nadużyciom. Poza 

tym szkolenia takie są organizowane 
dla wszystkich nowo zatrudnianych 
pracowników na powyższe stanowiska 
w ciągu pierwszego miesiąca zatrudnienia. 
Osoby biorące udział w szkoleniu na koniec 
składają oświadczenie o zgodności swojego 
postępowania z obowiązującymi w Tesco 
w tym zakresie politykami i Kodeksem.

Zależy nam na tym, by nasi partnerzy 
również działali w sposób zgodny 
z naszymi wartościami i standardami. 
Dlatego już od 2005 roku dostawców 
naszych marek własnych obowiązuje 
Kodeks Praktyk w Handlu Etycznym 
(więcej na str. 42). Dodatkowo w umowach 
handlowych dla naszych partnerów 
biznesowych są umieszczane tzw. klauzule 
antykorupcyjne, zobowiązujące partnerów 
do działania zgodnie z naszą Polityką 
antykorupcyjną. Partnerzy mają pełny 
dostęp do naszej polityki w tym zakresie.

Działamy etycznie

Działamy zgodnie z Kodeksem

Szczególną wagę w Kodeksie Postępowania Tesco 
przykładamy do czterech obszarów:

Tomasz Kośmicki
Menadżer Działu Nadzoru Korporacyjnego

„ Nasza firma działa w sposób 
odpowiedzialny. Dlatego 
w naszych strukturach już 
od kilku lat funkcjonuje Dział 
Nadzoru Korporacyjnego, 
który dba o zachowanie 
najwyższych standardów 
etycznych, przestrzeganie 
prawa oraz przyjętych przez 
nas wartości i norm zachowań.
W dzisiejszym świecie, 
niestabilnym i niepewnym, 
gdzie reputacja jest kluczem 
dla długoterminowego 
sukcesu, nasze rozwiązania 
w zakresie nadzoru 
korporacyjnego pomagają 
nam inspirować i zdobywać 
zaufanie i lojalność 
wszystkich naszych 
interesariuszy.”

Sposób prowadzenia 
działalności handlowej 
(ochrona konkurencji, relacje 
z dostawcami, ograniczenia 
handlowe i sankcje gospodarcze).

Uczciwość w kontaktach 
biznesowych i osobistych  
(m.in. oszustwo, przestępstwo, 
korupcja, prezenty i niedozwolone 
płatności, konflikt interesów, 
działalność polityczna).

Zasoby firmy i naszych 
klientów  
(własność intelektualna, 
korzystanie z zasobów IT, 
poufność i ochrona danych, 
rzetelna księgowość).

Nasi pracownicy  
(równe traktowanie w zatrudnieniu, 
niedopuszczalne zachowania).
Kodeks zawiera także opis sposobów 
zgłaszania wątpliwości i naruszeń 
(m.in. poprzez Bezpieczną Linię 
Tesco).
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Władze spółki
Tesco Polska Sp. z o.o. należy do Tesco PLC, 
brytyjskiej spółki publicznej, notowanej 
na London Stock Exchange.
Strukturę nadzorczą Tesco Polska tworzy 
Rada Nadzorcza i pięcioosobowy Zarząd. 
Dobór członków Rady Nadzorczej 
przebiega z należytą starannością, 
a jej przewodniczący nie pełni funkcji 
dyrektora zarządzającego. Wynagrodzenie 

zmienne Zarządu i kadry menadżerskiej 
jest uzależnione od osiąganych wyników 
f inansowych oraz stopnia realizacji celów, 
w tym celów społecznych.
Radzie Nadzorczej podlega siedem 
komitetów, odpowiedzialnych za wyniki 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe 
(Executive Committee, Trade Group, 
Operations Group, People Matters Group, 
Corporate Responsibility Committee, 

Property Acquisition Group i Compliance 
Committee). Zasady, pozwalające 
na uniknięcie konfliktu interesów członków 
Rady Nadzorczej oraz pełnienia przez 
pracowników Tesco funkcji w organach 
statutowych innych podmiotów (w tym 
ograniczenia współpracy z podmiotami 
konkurencyjnymi), są regulowane 
Kodeksem Postępowania wraz Polityką 
Transakcji z podmiotami powiązanymi.

Zarządzanie

Władze spółki – schemat organizacyjny 

Zarząd spółki  
(stan na październik 2014 r.)
Ryszard Tomaszewski  
– Prezes Zarządu
Czesław Grzesiak  
– Wiceprezes Zarządu
Adam Manikowski  
– Wiceprezes Zarządu
Anna Grabowska  
– Wiceprezes Zarządu
Wojciech Wieroński 
 – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Michael Ryan Preston  
– Członek Rady Nadzorczej
Kenneth Ian Towle  

– Członek Rady Nadzorczej
Martin John Field  
– Członek Rady Nadzorczej

Dyrektor ds. Marketingu Dyrektor Finansowy Dyrektor Operacyjny

Dyrektor Operacyjny  
– HM & CHM

Dyrektor Formatu 
Supermarket

Dyrektor Biura Wsparcia

Dyrektor ds. Logistyki 
i Dystrybucji

Dział Zakupów Artykułów 
Przemysłowych

Międzynarodowy Dział 
Zakupów Korporacyjnych

Dział Realizacji Inwestycji  
i Eksploatacji

Dział Informatyczny

Dział Analiz Nieruchomości 
i Inwestycji

Dyrektor Działu Zakupów 
Żywność

Dyrektor Działu 
Korporacyjno-Prawnego

Dyrektor 
ds. Bezpieczeństwa 

i Zapobiegania Stratom

Dyrektor ds. Personalnych

Dyrektor ds. Zarządzania 
Pasażami Handlowymi

Dyrektor Rozwoju 
i Zarządzania 

Nieruchomościami na CE

Prezes Zarządu
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Ryzyko jest nieodłącznym elementem 
prowadzenia biznesu. Musi ono jednak podlegać 
stałemu monitoringowi oraz zarządzaniu. 
Zarządzanie ryzykiem, w tym system audytu 
wewnętrznego, chroni naszą organizację przed 
nieprawidłowościami. Regularnie opracowujemy 

matrycę ryzyka, określającą prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka z danego obszaru oraz jego 
wpływ na organizację. Zgodnie z globalnymi 
standardami Tesco PLC, rokrocznie aktualizujemy 
politykę w odniesieniu do następujących 
ryzyk: strategia biznesowa, ryzyko finansowe, 

nieruchomości, ryzyko wyników, struktura 
informatyczna, zasoby ludzkie, licencje 
i zezwolenia, konkurencja i konsolidacja, 
reputacja, bezpieczeństwo produktów, 
nadużycia, zgodność i audyt wewnętrzny 
oraz ryzyko ekonomiczne.

Za zgodność działań z priorytetami 
i fundamentami naszej strategii CSR odpowiada 
Dział Społecznej Odpowiedzialności. Wyznacza 
on cele polityki CSR, realizuje projekty 
społeczne, mierzy wyniki (poprzez system KPIs – 
kluczowych wskaźników wykonania), raportuje 
efektywność działań oraz prowadzi stały 

dialog z interesariuszami. By nasze działania 
społeczne miały jak największy i najbardziej 
zauważalny pozytywny wpływ na otoczenie, 
angażujemy w nie inne jednostki naszej 
firmy, odpowiedzialne za sprawy personalne, 
marketing, operacje, zakupy itp. Na początku 
każdego roku finansowego powstaje plan 

działań na najbliższe miesiące oraz wyznaczane 
są najważniejsze cele z zakresu CSR. Wyniki 
działań z zakresu zrównoważonego rozwoju 
są raportowane co kwartał i nadzorowane 
przez Zarząd firmy. Również Zarząd zatwierdza 
najważniejsze plany i projekty nowych działań 
z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie CSR

Struktura zarządzania CSR 

Czesław Grzesiak
Wiceprezes Zarządu Tesco Polska,  
Dyrektor Działu Korporacyjno-Prawnego

„ Zgodnie z naszą nową wartością 
Tesco chcemy wykorzystywać nasze 
możliwości dla dobrych celów. 
A to, co ważne, chcemy wspólnie 
zmieniać na lepsze. Cel naszego 
działania odzwierciedla społeczne 
zmiany ostatnich lat, m.in. rosnący 
sceptycyzm w stosunku do korporacji 
i potrzebę zapewnienia, iż firmom 
przyświecają inne cele poza 
dążeniem do zysku finansowego.
Szlachetnym intencjom muszą 
jednak towarzyszyć systemowe 
rozwiązania, które sprawiają, 
że szczytne idee są wprowadzane 
w życie. Nasz Dział Społecznej 
Odpowiedzialności łączy 
globalne doświadczenie Tesco 
w realizacji projektów społecznych 
ze znajomością lokalnych potrzeb 
i specyfiki po to, by wspólnie 
z interesariuszami zmieniać nasze 
otoczenie.”

Fundacja Korporacyjna  
Tesco Dzieciom

Wiceprezes Zarządu, 
Dyrektor Działu 
Korporacyjno- 

-Prawnego

Kierownik 
Projektu

Kierownik 
Projektu

Menadżer Działu Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu

Kierownik 
Planu dla 

Społeczności

Kierownik 
Projektu

Zarząd Tesco Polska

Strategia działań 
społecznie 

odpowiedzialnych 
i charytatywnych 

Tesco Polska

Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

Dział Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu
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Nasza nowa strategia CSR mierzy się 
z kluczow ymi w yzwaniami, przed którymi 
stoi dziś świat. Mamy determinację 
i kompetencje do tego, by wnieść istotny 
wkład w rozwiązanie priorytetow ych 
dla nas problemów. Ale nie zrobimy 
tego sami. Dlatego tak ważne są opinie 
wszystkich osób, którym bliska jest idea 
zaangażowania społecznego biznesu. 

Wsłuchujemy się w głosy ekspertów, 
należymy do branżow ych organizacji, 
budujemy silne partnerstwa, ale 
przede wszystkim prowadzimy dialog 
z naszymi interesariuszami: klientami, 
współpracownikami, dostawcami 
i członkami lokalnych społeczności. Ich 
głos i oczekiwania są dla nas bardzo 
ważnym punktem odniesienia przy 

tworzeniu i aktualizacji strategicznych 
planów na kolejne lata.
Jesteśmy otwarci na wszelkie 
komentarze i sugestie odnośnie 
naszych działań. Zachęcamy 
do kontaktu z Patrycją Bejm-
-Maras, Menadżerem Działu 
Społecznej Odpowiedzialności Firmy 
(csr@pl.tesco-europe.com).

Słuchamy naszych interesariuszy

Struktura zarządzania CSR, mapa interesariuszy

Narzędzia dialogu
• Badania ilościowe 

i jakościowe
• Raport CSR
• Narzędzia komunikacji: 

strona internetowa, 
social media

• Infolinia Tesco
• Punkt Obsługi Klienta
• Specjalne eventy 

i wydarzenia dla 
klientów

• „Tesco Magazyn”

KLIENCI

Narzędzia dialogu
• Badania Opinii 

Dostawców
• Biuletyn dla dostawców
• Bezpieczna Linia Tesco
• Konferencja dla 

dostawców
• Akademia Dostawców
• Raport CSR
• Warsztaty

DOSTAWCY

Narzędzia dialogu
• Codzienna współpraca
• Warsztaty
• Transfer wiedzy
• Konferencje

TESCO PLC

Narzędzia dialogu
• Badania oraz monitoring

KONKURENCJA

Narzędzia dialogu
• Konsultacje, 

członkostwo, spotkania
• Grupy robocze
• Raport CSR

ORGANIZACJE 
KONSUMENCKIE, 
BRANŻOWE 
I PRACODAWCÓW

Narzędzia dialogu
• Spotkania one 2 one
• Konferencje prasowe 

i debaty
• Działania media 

relations
• Raport CSR
• Przejrzysta polityka 

udzielania informacji 
i dostęp do nich

• Strona internetowa

MEDIA

Narzędzia dialogu
• Regularne spotkania
• Raport CSR

ZWIĄZKI 
ZAWODOWE

Narzędzia dialogu
• Badania ilościowe 

i jakościowe
• Ankiety dotyczące 

konkretnych projektów
• Raport CSR
• Specjalne wydarzenia

LOKALNE 
SPOŁECZNOŚCI

Narzędzia dialogu
• Eventy
• Strona internetowa

ŚRODOWISKO 
NATURALNE

Narzędzia dialogu
• Badania jakościowe
• Konsultacje i grupy 

robocze
• Raport CSR

NGOs

INTERESARIUSZE TESCO POLSKA

Narzędzia dialogu
• Badanie „Co jest dla Ciebie 

ważne?”
• Roadshows
• Spotkanie Liderów Biznesu
• Fora pracownicze
• Projekt „Do Poprawki”
• Narzędzia komunikacji 

wewnętrznej
• Bezpieczna Linia Tesco
• Raport CSR
• Indywidualny Plan Rozwoju

PRACOWNICY

Narzędzia dialogu
• Badania jakościowe
• Indywidualne 

konsultacje
• Raport CSR
• Sprawozdania 

finansowe

LOKALNE 
WŁADZE

Narzędzia dialogu
• Spotkania
• Indywidualne 

konsultacje
• Raport CSR

NAJEMCY
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http://tescomagazyn.pl/
http://www.tesco.pl/dla-firm/biuletyn.php
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Ocena naszych działań C SR to ważny 
element procesu Brand Review, czyli 
corocznego badania opinii naszych 
klientów, pracowników i innych 
interesariuszy. W ramach części C SR 

badania, ankietowani dzielą się swoimi 
spostrzeżeniami na temat m.in. reputacji 
naszej marki i zaufania do niej. Prosimy 
tak że o ocenę obecnie realizowanych 
inicjaty w spo łecznych oraz sugestie 

i oczekiwania odnośnie przyszł ych 
projektów. Wszelkie opinie 
i rekomendacje oraz porównania 
do innych f irm z branży uwzględniamy 
w naszych planach.

Punktem wyjścia do prac nad niniejszym 
Raportem była analiza istotności 
zagadnień. Pozwoliła nam ona 
skoncentrować się na tematach kluczowych 

z perspektywy f irmy i zaprezentować nasze 
podejście do zarządzania tymi obszarami. 
To podejście wynika nie tylko z wymogów 
GRI 4.0, ale przede wszystkim z naszego 

wewnętrznego przekonania, że tylko takie 
strategiczne podejście – wybór priorytetów 
i świadome zarządzanie nimi – pozwala 
osiągać pożądane efekty.

Badanie opinii interesariuszy – proces Brand Review 

Analiza istotności zagadnień

Niniejszy Raport podsumowuje dwa lata 
(od 1 marca 2012 roku do 28 lutego 2014 
roku) naszych działań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu. To druga nasza 
publikacja stworzona zgodnie z wytycznymi 
Global Reporting Initiative. Poprzedni Raport, 
opublikowany w 2012 roku (podsumowujący 
sezony 2010/11 oraz 2011/12), został 
stworzony z wykorzystaniem wytycznych 
GRI 3.0 na poziomie aplikacji B. Tegoroczna 
publikacja jest zgodna z GRI 4.0 na poziomie 

podstawowym. Definiując kluczowe obszary 
raportowania, uwzględniliśmy również 
suplement sektorowy GRI dla producentów 
żywności. W kolejnych latach zamierzamy 
utrzymać dwuletni cykl raportowania 
społecznego. Raport nie został poddany 
weryfikacji zewnętrznej.

Procesem raportowania objęte zostały 
spółki: Tesco Polska Sp. z o.o. i Tesco 
Dystrybucja Sp. z o.o., odpowiadające 

za dystrybucję oraz magazyny centralne. 
Dzięki temu Raport dotyczy całości operacji 
Tesco Polska – centrali f irmy w Polsce, 
sklepów i magazynów.

Równolegle uczestniczymy w procesie 
raportowania na poziomie całej Grupy 
Tesco, przekazując systematycznie dane, 
które służą opracowaniu grupowego 
Raportu CSR, wydawanego w cyklu 
półrocznym.

Odpowiedzialnie raportujemy

Krok po kroku – proces analizy istotności zagadnień

Krok 1:  
Identyfikacja  
kluczowych zagadnień
Rozpoczęliśmy prace od wewnętrznej 
analizy naszej działalności 
z uwzględnieniem Strategii Społecznej 
Odpowiedzialności Grupy Tesco oraz 
trendów w branży pod kątem aspektów 
związanych ze zrównoważonym 
rozwojem. Diagnoza pozwoliła 
na identyfikację i nadanie priorytetów 
kluczowym zagadnieniom społecznej 
odpowiedzialności biznesu Tesco Polska.

Krok 2:  
Dialog z interesariuszami
Dialog z interesariuszami był okazją  
do tego, by zweryfikować wybrane  
aspekty oraz uwzględnić oczekiwania 
i opinie interesariuszy.

Krok 3:  
Opracowanie matrycy  
istotności zagadnień
Matryca istotności pozwoliła przypisać 
priorytetowe zagadnienia jednemu 
z czterech obszarów: miejsce pracy, rynek, 
społeczeństwo i środowisko. Tworząc 
matrycę, wzięliśmy pod uwagę znaczenie 
danego aspektu dla interesariuszy oraz naszej 
firmy i jej pracowników, a także obecność 
w Strategii Społecznej Odpowiedzialności 
Grupy Tesco. Uwzględniliśmy nie tylko 
aspekty wskazywane przez standard 
GRI, ale także dodatkowe tematy, istotne 
z punktu widzenia strategii Grupy Tesco i jej 
odpowiedzialności społecznej.

G4-26

G4-22 
G4-23

G4-18



19Raport Społecznej Odpowiedzialności Tesco Polska 2012/13-2013/14

Matryca istotności zagadnień – tematy zidentyfikowane 
w procesie definiowania zawartości Raportu dla Tesco

MIEJSCE PRACY:
 9Warunki zatrudnienia 
i wynagrodzenia (przejrzysty 
system wynagrodzeń  
i benefitów, kontrola czasu 
pracy i elastyczne formy 
zatrudnienia).

 9Kodeks etyczny i wartości.

 9 Tworzenie możliwości dla 
młodych ludzi.

RYNEK:
 9Dbałość o jakość, 
bezpieczeństwo produktu 
i opakowania.

 9 Edukacja żywieniowa 
i promocja zagadnień 
zbilansowanej diety oraz 
aktywnego stylu życia wśród 
konsumentów, udział w walce 
z globalnym problemem 
otyłości.

 9Promocja odpowiedzialnej 
konsumpcji (m.in. 
działania na rzecz walki 
z marnowaniem żywności).

 9Oznakowanie produktów 
i ich czytelność (m.in.: GDA – 
Wskazane Dzienne Spożycie 
składników odżywczych, 
oznakowania dla specyficznych 
grup konsumentów – diety, 
ale także ekoznakowanie, Fair 
Trade – certyfikacja organizacji 
sprawiedliwego handlu itp.).

 9Odpowiedzialność w łańcuchu 
dostaw (kryteria i standardy 
doboru dostawców, 
w tym audyty pod kątem 
przestrzegania zasad CSR, 
edukacja, szkolenia i rozwój 
dostawców).

 9Dbałość o korzystanie 
z lokalnych dostawców 
i promocja produktów 
regionalnych.

ŚRODOWISKO:
 9Odpowiedź firmy 
na wyzwania związane 
ze zmianami klimatycznymi 
(emisja CO2) i zmniejszenie 
negatywnego oddziaływania 
na środowisko w całym 
łańcuchu dostaw.

 9Opakowania, zarządzanie 
odpadami, w tym recykling.

 9Zaangażowanie klientów 
i pracowników w działania 
ekologiczne.

SPOŁECZEŃSTWO:
 9Posiadanie strategii 
zaangażowania społecznego 
(określa strategiczny obszar 
społeczny, włączając się 
w rozwiązywanie kluczowych 
problemów społecznych).

 9Wspieranie lokalnej 
społeczności i rozwój polityki 
dobrego sąsiedztwa.

 9 Strategiczna współpraca 
z partnerami społecznymi. 
Budowa zaangażowania 
pracowników, dostawców 
i klientów w działania 
społeczne (m.in.: zbiórki 
żywności, przekazywanie 
żywności, zbiórki pieniędzy).

1
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2

2

3

3

4

4

5

5

waga zagadnienia

odpowiedź firmy

najmniej ważne 
zagadnienia

mniej ważne 
zagadnienia

najważniejsze zagadnienia
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Co tydzień nasze sklepy odwiedza 
5 milionów klientów. To dla nich, naszych 
najważniejszych interesariuszy, staramy 
się – zgodnie z jedną z naszych wartości 
– bardziej niż ktokolwiek inny. To dla nich 

chcemy zawsze postępować właściwie, 
inspirować, zdobywać zaufanie i lojalność. 
Mamy przy tym świadomość, że ostatnie 
lata przyniosły znaczącą zmianę postaw 
klientów – oczekują oni, że korporacje, poza 

dążeniem do zysku finansowego, będą 
odgrywać ważną rolę w rozwiązywaniu 
najważniejszych współczesnych wyzwań. 
I właśnie taki jest cel naszego działania: To, 
co ważne, wspólnie zmieniamy na lepsze.

Klient w centrum naszych działań – misja firmy

Obietnice wobec naszych klientów
Złożyliśmy naszym klientom 
obietnice, które spełniamy 
codziennie w naszych sklepach:

Anna Matlak
Dyrektor ds. Marketingu 

„ Klienci i ich zaufanie 
to nasz największy kapitał, 
dlatego tak dużą wagę 
przykładamy do komunikacji. 
We wszystkich krajach 
Tesco wdrażamy spójną 
strategię komunikacji, 
opartą na trzech zasadach: 
prosto, uczciwie i blisko 
ludzi. Zgodnie z nią dbamy 
o to, by nasze komunikaty 
były proste, łatwe 
do zrozumienia, szczere 
i przyjazne, tak by oddawały 
naszą pasję do żywności 
oraz inspirowały klientów 
do tego, by w naszych 
sklepach podejmowali dobre 
i satysfakcjonujące ich 
wybory.
Nasze akcje promocyjne 
i marketingowe są zgodne 
z obowiązującymi w Polsce 
przepisami, globalnymi 
wytycznymi Tesco, 
branżowymi standardami 
oraz dobrymi obyczajami. 
W ciągu ostatnich dwóch 
lat finansowych nie 
wystąpiły w naszej firmie 
przypadki działań z zakresu 
komunikacji marketingowej, 
które byłyby niezgodne 
z regulacjami i dobrowolnie 
przyjętymi standardami.”

Nasi kluczowi interesariusze w badaniu 
Brand Review uznali Tesco za lidera CSR 
w branży handlowej. To potwierdzenie 
słuszności obranej przez nas strategii 
biznesowej, w której istotną rolę odgrywa 
zaangażowanie społeczne. Chcemy 
inspirować inne polskie firmy, przyczyniając 
się do popularyzacji idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu w Polsce. 
Strategicznie traktujemy nasze członkostwo 
w sieci LBG Poland, łączącej f irmy stosujące 
standardy zarządzania społecznego 
w oparciu o model LBG. Dzielimy się naszym 
doświadczeniem i wiedzą z organizacjami, 
których misja jest nam szczególnie bliska: 
Ryszard Tomaszewski, prezes Tesco, jest 
członkiem Rady Fundacji Pomocy Dzieciom 
„Happy Kids”. Menadżerowie Tesco 

zabierają także głos w dyskusjach na ważne 
dla naszego kraju i gospodarki tematy 
podczas prestiżowych wydarzeń, takich jak 
Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie.

Ponadto bierzemy czynny udział w pracach 
takich organizacji i gremiów, jak:

• Konfederacja Lewiatan,

• Brytyjsko-Polska Izba Handlowa,

• Forum Odpowiedzialnego Biznesu,

• Rada ds. Racjonalnego 
Gospodarowania Żywnością (Federacja 
Polskich Banków Żywności),

• Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji,

• Grupa Robocza ds. Zrównoważonej 
Konsumpcji przy Ministerstwie 
Gospodarki.

Włączamy się w rozwój CSR w Polsce
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Obietnice wobec naszych klientów

Mirella Panek-Owsiańska
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„ Co przeszkadza branży 
handlowej w przyjmowaniu 
standardów CSR? Jednym 
z powodów może być bardziej 
widoczne niż w innych branżach 
nastawienie na natychmiastowy 
zysk. Maksymalizacja 
krótkoterminowych korzyści 
finansowych wciąż zbyt często 
wygrywa z kompleksowym 
planowaniem strategii, 
którego wymaga społeczna 
odpowiedzialność biznesu. 
Firmy z branży handlowej, 
z punktu widzenia łańcucha 
wartości, funkcjonują 
w wyjątkowo złożonym systemie, 
co znacznie utrudnia zarządzanie 
wpływem na interesariuszy. 
Odpowiedzialność społeczna 
obejmująca każde ogniwo 

łańcucha dostaw oznacza, 
że firma musi zadbać nie tylko 
o swoją odpowiedzialność 
za ludzi (np. przestrzegając 
terminów płatności wobec 
dostawców czy godnie traktując 
swoich pracowników), ale 
także o minimalizowanie 
negatywnego oddziaływania 
na środowisko naturalne. 
Jeszcze inny aspekt stanowi 
odpowiedzialność za wpływ 
działalności firm z branży 
handlowej na konsumentów – ich 
wybory i sposób użytkowania 
zakupionych produktów. Choć 
wymienione aspekty pomagają 
firmie lepiej zarządzać, żaden 
z nich nie jest łatwy do wdrożenia, 
co może częściowo tłumaczyć 
opieszałość branży handlowej 

w przyjmowaniu standardów CSR. 
Z drugiej strony należy pamiętać, 
że projekty CSR nastawione 
są na działanie długofalowe, 
stąd efekty pozytywnych zmian 
w działaniach firm nieraz stają się 
widoczne dopiero po latach.
Doceniam działania firmy Tesco, 
która przyjęła trzy priorytety 
odwołujące się do ważnych 
wyzwań współczesnego świata – 
marnotrawstwo żywności, otyłość 
i bezrobocie młodych, wyzwań 
widocznych także w Polsce. 
Mam nadzieję, że konsekwentne 
działania pomogą firmie 
kształtować pozytywny wpływ 
na otoczenie oraz szerzyć 
świadomość znaczenia CSR wśród 
innych wiodących detalistów 
w Polsce.”

Nagrody 

Nasze zaangażowanie na rzecz otoczenia płynie z wewnętrznego przekonania, że tak 
powinniśmy i chcemy działać. Nagrody i wyróżnienia traktujemy jako dodatkową 
motywację do tego, by z każdym dniem jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych 
interesariuszy. Szczególne znaczenie mają dla nas:

Dobroczyńca Roku
– tytuł i wyróżnienie w kategorii: Strategia 
Społecznego Zaangażowania Firmy 
przyznane przez Akademię Rozwoju 
Filantropii

2. miejsce w kategorii dużych 
firm w konkursie Lider Dialogu 
z Interesariuszami
– za praktykę „Do Poprawki”

Firma Przyjazna Środowisku
– wyróżnienie w XIV edycji Narodowego 
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni 
Środowisku”

Nagroda im. Jacka Kuronia
– dla Darczyńcy Roku Federacji Polskich 
Banków Żywności

Biały Listek CSR
– przyznany przez tygodnik „Polityka”

Brązowe Szpalty
– dla portalu tescomagazyn.pl w konkursie 
Stowarzyszenia Prasy Firmowej

7. miejsce w VI edycji Rankingu 
Odpowiedzialnych Firm
– 2. miejsce wśród firm handlowych

International Impact Award
– dla programu Tesco dla Szkół w kategorii: 
Najlepszy Program dla Społeczności

Złoty Laur Klienta 2012

„Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, 
Renoma” (2012, 2013, 2014)

http://www.tesco-polska.pl/pl/centrum-prasowe/centrum-prasowe/article/szpalty-roku-dla-tesco
http://www.tesco-polska.pl/pl/centrum-prasowe/centrum-prasowe/article/szpalty-roku-dla-tesco
http://www.tesco-polska.pl/pl/centrum-prasowe/centrum-prasowe/article/szpalty-roku-dla-tesco
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Jesteśmy jedną 
z największych 
firm w Polsce, która 
od kilkunastu lat wpływa 
na życie milionów 
Polaków. Chcemy 
wykorzystać naszą skalę 
działania i możliwości 
dla dobrych celów, 
dlatego angażujemy się 
w walkę z największymi 
wyzwaniami 
współczesnego świata: 
marnotrawieniem 
żywności, otyłością 
oraz problemem 
bezrobocia wśród 
młodych ludzi. Wokół 
tych trzech zjawisk 
zbudowaliśmy nasze 
długofalowe priorytety, 
mając świadomość, 
że zauważalne zmiany 
wymagają wielu lat 
ciężkiej pracy. Jesteśmy 
na to gotowi.
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Tworzenie nowych możliwości dla milionów młodych ludzi na całym świecie

Promocja zdrowego stylu życia i udział w walce z globalnym problemem otyłości

Odgrywanie czołowej roli w walce z marnowaniem żywności

Nie godzimy się z tym, 
że w Polsce marnuje się 
aż 9 milionów ton 
żywności rocznie. 
Chcemy przeciwdziałać 
marnowaniu żywności 
w całym łańcuchu wartości – 
od dostawców po stoły naszych 
konsumentów. Nawiązaliśmy 
strategiczną współpracę 
z Federacją Polskich Banków 
Żywności i jako pierwsza 

sieć handlowa w Polsce 
zaczęliśmy przekazywać 
nadwyżki żywności z naszych 
sklepów do lokalnych 
Banków Żywności. Uczymy 
również naszych klientów, jak 
w codziennym życiu marnować 
mniej i przeprowadziliśmy 
największą w Polsce lekcję 
niemarnowania żywności 
– 11. edycję Tesco dla Szkół – 
„Talent do niemarnowania”.

Chcemy być partnerem 
naszych klientów 
w codziennych, zdrowych 
wyborach, dlatego promujemy 
zdrowy styl życia i walczymy 
z globalnym problemem 
otyłości. Najważniejsze 
zmiany zachodzą na naszych 
sklepowych półkach, gdzie nasi 
klienci znajdą szeroki wybór 
warzyw i owoców objętych 
Gwarancją 100% Satysfakcji 

oraz wielu innych 
produktów, odpowiednich 
dla zbilansowanej diety. 
Doceniamy również rolę 
edukacji. Prawie 70 tysięcy 
internautów podjęło 
wyzwanie „Zdrowego 
Apetytu”, a blisko 12 tysięcy 
uczniów przekonywało innych 
do zdrowego odżywiania 
w 10. edycji programu Tesco dla 
Szkół – „Zdrowo najedzeni”.

Bezrobocie wśród młodych 
ludzi w Polsce jest coraz 
wyższe. Dlatego jako jeden 
z największych pracodawców 
w kraju chcemy zwiększać 
szanse młodych ludzi na rynku 
pracy oraz wspierać ich 
w rozwoju pozazawodowych 
pasji. Co roku kilkadziesiąt osób 
uczestniczy w programach 
Ekstraklasa, Kariera Młodego 
Lidera czy praktykach 

zawodowych. Współpraca 
z uczelniami z całego kraju 
pozwala nam nie tylko 
podnosić standardy edukacji 
młodych ludzi, ale również 
rozwijać nowe programy, 
które skutecznie odpowiedzą 
na potrzeby zarówno młodego 
pokolenia, jak i wyzwania rynku 
pracy. Jakie są to potrzeby? 
Odpowiedź przyniesie nam 
„Panel Młodych Ludzi”.
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Osiągnięcia i plany na przyszłość

Odgrywamy czołową rolę w walce z marnowaniem żywności

Promujemy zdrowy styl życia i walczymy z globalnym problemem otyłości

Tworzymy nowe możliwości dla młodych ludzi na całym świecie

• 140 ton żywności przekazanej 
lokalnym Bankom Żywności – 
to ok. 280 tys. posiłków dla osób 
potrzebujących

• 90 tys. osób stale 
zaangażowanych w program 
„Talent do niemarnowania” 
(11. edycja Tesco dla Szkół), blisko 
1 200 minut filmów o tym, jak nie 
marnować żywności

Nasze osiągnięcia
Nie godzimy się z tym, że w Polsce 
marnuje się aż 9 milionów ton 
żywności rocznie. Chcemy, na miarę 
naszych możliwości, zmniejszyć 
skalę tego zjawiska poprzez:

• strategiczną współpracę 
z Federacją Polskich Banków 
Żywności, przekazywanie 
nadwyżek żywności – jako pierwsza 
sieć handlowa w Polsce – lokalnym 

Bankom Żywności (140 ton żywności 
przekazanej w ciągu pierwszych  
5 miesięcy trwania projektu),

• powszechną edukację, zwłaszcza 
dzieci i młodzieży (11. edycja 
programu Tesco dla Szkół – „Talent 
do niemarnowania”, udział 
w Światowym Dniu Żywności),

• nasze wewnętrzne procedury 
minimalizujące marnowanie 
żywności.

• 69,1 tys. użytkowników strony 
oraz 19,1 tys. pobrań aplikacji 
mobilnej „Zdrowy Apetyt”

• 11,9 tys. uczestników akcji 
„Zdrowo najedzeni”, blisko 
1 800 minut filmów o zdrowym 
odżywianiu

• najbogatszy asortyment 
warzyw i owoców

Nasze osiągnięcia
Wspieramy naszych klientów 
w dokonywaniu zdrowych wyborów 
żywieniowych. Świadomość 
znaczenia zrównoważonej diety 
budujemy na wiele sposobów, 
takich jak:

• program „Zdrowy Apetyt”, 
ułatwiający, poprzez indywidualne 
plany żywieniowe i zdrowe 

przepisy, zmianę nawyków 
żywieniowych (dostępny także 
jako aplikacja na smartfony),

• cykliczne akcje zwracające uwagę 
na zasady racjonalnego żywienia 
(10. edycja programu Tesco dla 
Szkół odbyła się pod hasłem 
„Zdrowo najedzeni”),

• największą dostępność oraz 
różnorodność warzyw 

• współpraca z blisko 
300 uczelniami

• 57 uczestników programu 
Ekstraklasa

• 39 uczestników programu Kariera 
Młodego Lidera

• 38 praktykantów

Nasze osiągnięcia
Najważniejszy dla nas jest dialog: 
to on pomaga nam dostosować 
działania do oczekiwań młodych 
ludzi. Wiedza na temat potrzeb 
młodego pokolenia pozwoliła nam 
wypracować skuteczne  
i kompleksowe inicjatywy, takie jak:

• program Ekstraklasa, który 
wszechstronnie i szybko 
przygotowuje utalentowanych 
absolwentów szkół wyższych 
do objęcia stanowisk 
kierowniczych w Tesco,

• program Kariera Młodego Lidera, 
który wspiera absolwentów 

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3
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Nasze plany
Chcemy przeciwdziałać marnowaniu 
żywności w całym łańcuchu 
wartości – od dostawców po stoły 
naszych konsumentów. Dlatego 
planujemy m.in.:

• objęcie do końca roku 
finansowego 2014/15 programem 
przekazywania nadwyżek 
żywności wszystkich sklepów 
formatu hipermarket w Polsce,

• dalszą edukację dostawców 
Tesco, wymianę doświadczeń 
i budowanie współpracy pomiędzy 
dostawcami a Bankami Żywności,

• zainicjowanie przekazywania 
nadwyżek żywności bezpośrednio 
z magazynów Tesco do Banków 
Żywności,

• dalszą współpracę z Federacją 
Polskich Banków Żywności (m.in. 
przy projekcie FoRwaRd),

• kolejne akcje edukacyjne 
kierowane do naszych klientów 
(m.in. wsparcie gry edukacyjnej 
„Codzienne Wybory”),

• budowę pozycji eksperta 
i opracowanie rozwiązań, które 
będą przykładem dla innych 
krajów Grupy Tesco oraz innych 
sieci handlowych.

i owoców (m.in.: 14 odmian 
pomidorów, 7 odmian ziemniaków 
pochodzących tylko od polskich 
producentów),

• stałą edukację klientów 
na temat właściwości 
zdrowotnych i pochodzenia 
warzyw oraz owoców (materiały 
reklamowe, strona internetowa, 
kwartalnik „Tesco Magazyn”).

Nasze plany
Chcemy kontynuować i doskonalić 
działania podnoszące świadomość 
zasad zdrowego odżywiania. 
Planujemy m.in.:

• poszerzenie asortymentu 
zdrowych przekąsek 
i wprowadzenie szerokiego 
wyboru sałatek, krojonych 
owoców, świeżych soków, 

• włączenie tematyki zdrowego 
gotowania i odżywiania 
w kolejne edycje Tesco dla Szkół 
(12. edycja odbywa się pod hasłem 
„Kulinarni Odkrywcy”),

• uruchomienie edukacyjnego 
programu dla pracowników fitTesco, 
pomagającego dbać o ciało i ducha,

• odświeżenie programu „Zdrowy 
Apetyt”.

szkół ponadgimnazjalnych oraz 
studentów pierwszych lat studiów 
w zdobywaniu kompetencji 
pożądanych na rynku pracy,

• program praktyk i staży,

• aktywność i współpraca 
z uczelniami w całym kraju.

Nasze plany
Chcemy zwiększać szanse młodych 
ludzi na rynku pracy, ale także wspierać 
ich w rozwoju pozazawodowych pasji. 
W tym celu planujemy:

• zorganizować „Panel Młodych 
Ludzi”, czyli spotkania młodych 
pracowników Tesco z Zarządem,

• stworzyć „Akademię dla Młodych”, 
czyli bezpłatną platformę edukacyjną 
dla uczniów szkół wyższych i średnich,

• udostępniać wolne pomieszczenia 
znajdujące się w zasobach naszej 
firmy, organizacjom społecznym 
wspierającym młodych ludzi 
w rozwoju ich pasji i talentów.

N
asze priorytety

O
 Tesco

H
andel

Środow
isko

Lokalne społeczności
Pracodaw

ca

http://tescomagazyn.pl/
http://www.akademiadlamlodych.pl/
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„ Nowa strategia CSR 
jest dla nas dużym 
wyzwaniem. Do tej pory 
koncentrowaliśmy się na 
podstawowych obszarach, 
wynikających z naszych 
codziennych działań, 
jak minimalizowanie 
wpływu na środowisko, 
odpowiedzialny handel, 
wspieranie naszych 
lokalnych społeczności 
i sąsiadów czy bycie 
odpowiedzialnym 
pracodawcą. Teraz 
traktujemy te obszary jako 
nasz obowiązek. Tesco dziś 
to duża, międzynarodowa 
organizacja, będąca 
częścią codziennego życia 
milionów ludzi. Ta właśnie 
skala firmy oznacza 
szanse do wprowadzenia 
pozytywnych zmian 
w dzisiejszym pełnym 
wyzwań świecie. 
Jako firma handlowa, 
zajmująca się głównie 
żywnością, ale również 
jako jeden z największych 
pracodawców, 
postanowiliśmy walczyć  
z marnowaniem żywności, 
promować zdrowy styl 
życia oraz pomóc młodym 
ludziom na trudnym 
rynku pracy.”

Czesław Grzesiak  
Wiceprezes Zarządu,  
Dyrektor Działu Korporacyjno- 
-Prawnego 

Polska zajmuje niechlubne piąte miejsce 
w Europie pod względem skali marnowania 
żywności. Co trzeci Polak przyznaje się 
do tego, że wyrzuca żywność do śmieci. 
Co roku w naszym kraju marnuje się jej 
aż 9 mln ton. Przyczyn tego stanu rzeczy 
szukać należy przede wszystkim w bardzo 
niskiej świadomości Polaków na temat 
ekonomicznych, społecznych i ekologicznych 
skutków marnowania żywności.*

Najskuteczniejszą formą przeciwdziałania 
temu negatywnemu zjawisku jest 
powszechna edukacja na rzecz przywrócenia 
szacunku do żywności. Siłę edukacji 
pokazują efekty naszych programów. 
Przykładowo w szkołach, które brały 
udział w konkursie Tesco dla Szkół – 
„Talent do niemarnowania”, liczba dzieci 
marnujących żywność zmniejszyła się 
o połowę w stosunku do całej badanej grupy.
Edukacja konsumentów – w tym dzieci 
– to tylko jeden z kierunków naszego 
działania. Będąc jednym z największych 
dostawców żywności, wymagamy przede 
wszystkim od siebie i naszych dostawców: 
stałego doskonalenia naszych procesów, 

by minimalizować straty żywności. Dzięki 
temu, że znamy drogę każdego produktu 
– od pola, aż na stoł y konsumentów – 
mamy możliwość analizy, na którym etapie 
łańcucha dostaw i dlaczego marnuje się 
najwięcej ży wności; wiedza ta pozwala 
nam, wspólnie z dostawcami, wdrażać 
działania naprawcze.

Wzmacniamy świadomość sposobów walki 
z marnotrawieniem ży wności także wśród 
dostawców, zachęcając ich między innymi 
do współpracy z Bankami Ży wności. 
Nasza f irma, jako pierwsza w branży, 
w ykorzystała możliwości stworzone przez 
nowe regulacje podatkowo-prawne: już 
w październiku 2013 roku rozpoczęliśmy 
przekazy wanie nadw yżek ży wności 
do lokalnych Banków Ży wności. Przez 
pierwsze pięć miesięcy trwania programu 
(do lutego 2014 roku) do Banków traf iło 
ok. 140 ton ży wności. Stale zwiększamy 
skalę tego zaangażowania: planujemy, 
że do końca roku f inansowego 2014/15 
wszystkie nasze hipermarkety będą 
uczestniczyć w programie.

Walczymy z marnowaniem żywności

Marek Borowski
Prezes Federacji Polskich Banków Żywności 

„ Godność osób potrzebujących 
to jeden z priorytetów 
działalności Banków Żywności, 
dlatego tak ważne jest, aby 
pomoc była najwyższej jakości. 
Priorytetowo traktujemy 
więc kwestię bezpieczeństwa 
żywności. Przekazywanie 
pełnowartościowych produktów 
z krótkim, nawet kilkudniowym, 
terminem przydatności 
do spożycia to niemałe wyzwanie 
logistyczne. Wymaga to świetnej 
organizacji Banków Żywności 
i zaangażowania darczyńców. 

Dzięki odwadze, determinacji 
i profesjonalizmowi Tesco 
Polska mogliśmy wspólnie 
wypracować model współpracy 
oraz procedury, które posłużą 
kolejnym sieciom handlowym. 
Potrzebowaliśmy partnera, 
z którym możemy stworzyć 
standardy tego, jak szybko 
i sprawnie przekazywać 
potrzebującym produkty 
dobrej jakości, takie jak: owoce, 
warzywa, nabiał, pieczywo  
oraz produkty suche, np. mąkę 
czy ryż.”

*Źródło: Raport Federacji Polskich 
Banków Ży wności, 2013 r.
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Przeciwdziałamy marnowaniu żywności 

Agnieszka Zaręba-Furgol
Nauczycielka, Szkoła Podstawowa nr 23 w Sosnowcu
Uczestniczka programu Tesco dla Szkół – „Talent do niemarnowania”

„ Od kilku lat, używając prywatnej 
kamery i głowy pełnej inspiracji 
od młodzieży, bawimy się z uczniami 
w filmowców. Takiego wyzwania 
jeszcze nie podejmowaliśmy. 
Dotychczas stawialiśmy na rozrywkę. 
Tym razem mogliśmy stworzyć 

kolejne dzieło, które miało głęboki 
przekaz. Udział w konkursie 
pozwolił nam na realizację ważnej 
misji, jaką jest informowanie 
i nauczanie społeczeństwa oraz 
na wyjątkową zabawę, która zaczęła 
się w październiku i potrwa pewnie 

jeszcze długo. Po lekcji z Tesco 
otrzymaliśmy porcję niezbędnej 
wiedzy, ale także nowe, piękne nawyki 
i obyczaje w szkole, czyli np. Szkolny 
Bank  Żywności. Niemarnowanie 
przeniosło się nie tylko na jedzenie, ale 
także na papier, prąd i czas.”

Strategiczna współpraca z trzecim 
sektorem:
• kilkanaście lat współpracy z Federacją 

Polskich Banków Żywności (31 Banków 
w całej Polsce) jako fundament dla 
budowania partnerstwa,

• dialog i transfer wiedzy,

• wspólne akcje edukacyjne, adresowane 
do klientów i dostawców.

Ograniczenie marnowania żywności 
w sklepach Tesco:
• w październiku 2013 roku, gdy zniknęły 

przeszkody prawno-podatkowe, 
rozpoczęliśmy – jako pierwsza sieć w Polsce  
– przekazywanie nadwyżek żywności 
(warzyw, owoców, pieczywa) z wybranych 
sklepów na cele społeczne:

• przez pierwsze 5 miesięcy przekazaliśmy 
ok. 140  ton żywności. Przy założeniu, 
że 1 kg żywności wystarczy na 

przygotowanie posiłków dla dwóch osób, 
taka ilość starczy na 280 000 posiłków, 

• do końca lutego 2014 roku w akcji 
uczestniczyło 31  sklepów, kolejne 
wkrótce do niej dołączą,

• doskonalenie procesów planowania, 
magazynowania i ekspozycji w celu 
minimalizacji strat żywności,

• systemy promocji i obniżek, zachęcające  
do kupna pełnowartościowej żywności  
o krótkim terminie przydatności.

Edukacja klientów, pracowników 
i lokalnych społeczności
• uczestnictwo w Światowym Dniu 

Żywności (16 października 2013 roku),

• 11. edycja Tesco dla Szkół – „Talent 
do niemarnowania” w 2013 roku, 
całkowicie poświęcona tematyce walki 
z marnotrawstwem,

• praktyczne porady na stronie 
internetowej Tesco,

• seria artykułów w kwartalniku dla 
klientów „Tesco Magazyn”,

• edukacyjny tydzień dla pracowników 
Tesco poświęcony walce z marnowaniem 
na portalu MojeTesco.pl,

• w planach: Tesco jako partner gry 
edukacyjnej „Codzienne wybory” 
opracowanej przez Bank Żywności 
w Olsztynie.

Edukacja i współpraca 
z dostawcami:
• budowanie poczucia 

współodpowiedzialności w ramach całego 
łańcucha dostaw,

• specjalne wydanie newslettera „Tesco 
Partner” poświęcone współpracy z Federacją,

• dzielenie się wiedzą i kontaktami,

• w planach: specjalne szkolenia  
dla dostawców, zorganizowane 

wspólnie Federacją Polskich Banków 
Żywności, 

• w planach: partnerstwo w projekcie 
FoRWaRd (Food Recovery and Waste 
Reduction), zakładającym stworzenie 
bezpłatnej platformy szkoleniowej 
dla sektora rolno-spożywczego 
na temat praktycznych sposobów walki 
z marnotrawieniem żywności  
www.foodrecoveryproject.eu/pl/.
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Przekazywanie nadwyżek żywności – jak to działa?

Partnerstwo Tesco i Federacji 
Polskich Banków Żywności  
– opracowanie procedur i zasad

Codzienna selekcja warzyw, owoców i pieczywa – 
pracownicy Tesco wybierają produkty, które mogą 
zostać przekazane Bankom Żywności

Przygotowanie produktów oraz niezbędnej 
dokumentacji, a także kontakt z Bankami 
Żywności w celu potwierdzenia odbioru żywności

Dystrybucja odebranej żywności 
przez Bank Żywności do lokalnych 
organizacji i placówek społecznych 

Do Banków Żywności przekazywana jest tylko żywność zdatna do spożycia!

Patrycja Bejm-Maras
Menadżer Społecznej Odpowiedzialności Firmy  

„ Przekazywanie nadwyżek żywności 
ze sklepów Tesco jest unikalnym 
projektem na skalę kraju. Tesco jako 
pierwsza sieć handlowa w Polsce 
zaangażowała się w aktywną 
współpracę z Bankami Żywności, 
przekazując nadwyżki żywności 
ze swoich sklepów. Projekt 

cały czas się rozwija – uważnie 
monitorujemy nasze postępy 
i stopniowo dołączamy kolejne 
sklepy Tesco. Należy podkreślić, 
że opracowanie procedury 
i schematu było bardzo dużym 
wyzwaniem, ponieważ wszystko 
trzeba było zbudować od podstaw. 

Jednak dzięki wyjątkowemu 
zaangażowaniu naszych 
pracowników oraz Federacji 
Polskich Banków Żywności, projekt 
nie tylko świetnie funkcjonuje, ale 
również stał się wzorem dla innych 
firm handlowych w Polsce oraz 
na świecie.”
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Koalicja na rzecz niemarnowania 
żywności – rezultaty i efekty 

Całkowity koszt 
zaangażowania 
społecznego 
(inputs)

• 6 036 zł – koszt 
pracy pracowników 
sklepów, związany 
z koniecznością 
odpowiedniego 
przygotowania 
produktów oraz 
dokumentacji 
na potrzeby procesu

• 17 600 zł – koszt 
pracy zespołu 
przygotowującego 
zasady projektu, 
koszt opracowania 
rozwiązań IT oraz 
koszt opinii prawnych 
i podatkowych

• Ponad 500 000 zł 
– koszt produktów 
przekazanych 
w formie nadwyżek 
do Banków Żywności

Dodatkowe 
środki pozyskane 
na realizację 
(leverage)

• Zaangażowanie 
ponad 300 lokalnych 
organizacji 
charytatywnych 
w codzienne 
odbieranie żywności 
z Banków Żywności 
lub bezpośrednio 
ze sklepów Tesco

• Zmniejszenie 
ilości utylizowanej 
żywności o ponad 
140 ton

• Zainteresowanie 
problematyką 
marnowania 
żywności innych 
uczestników rynku 
detalicznego

• Zwiększenie 
zaangażowania 
pracowników 
dzięki możliwości 
polepszenia 
jakości życia osób 
potrzebujących

• Wyróżnienie 
działań Tesco takimi 
prestiżowymi 
nagrodami, jak: 
Dobroczyńca Roku, 
oraz Nagroda 
 im. Jacka Kuronia 
dla Darczyńcy Roku 
Federacji Polskich 
Banków Żywności

Rezultaty 
społeczne

Rezultaty 
biznesowe

Efekty biznesowe

• Ponad 
280 000 posiłków, 
przygotowanych 
na bazie przekazanej 
przez firmę 
żywności, trafiło 
do osób najbardziej 
potrzebujących

• Polepszenie jakości 
życia tysięcy Polaków 
dzięki efektywnemu 
wykorzystaniu 
nadwyżek żywności

• Zwiększenie wiedzy 
o problematyce 
marnowania 
żywności wśród 
Polaków

Rezultaty zaangażowania 
społecznego (outputs)

Długofalowe 
efekty 
zaangażowania 
społecznego 
(impacts)
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Dobre nawyki dotyczące odpowiedzialnych 
zakupów warto zaszczepić już najmłodszym. 
Dlatego 11. edycję programu Tesco dla 
Szkół poświęciliśmy tematyce świadomego 
gospodarowania żywnością. Głównym 

partnerem merytorycznym programu była 
Federacja Polskich Banków Żywności.

Zadanie polegało na nakręceniu 2-minutowego 
filmu na temat niemarnowania żywności. Temat 

nie należał do łatwych, ale pomysłowość 
uczniów była nieograniczona. Powstały 
teledyski, animacje, przedstawienia teatralne, 
reportaże, parodie telewizyjnych programów, 
a nawet westerny.

Tesco dla Szkół – „Talent do niemarnowania”

Gdzie jest drugie śniadanie?

To oznacza, że  
rocznie w szkołach marnuje się 

236 250 zł  
(średni koszt kanapki: 1,5 zł)

Najczęściej w koszu 
na śmieci lądują:

58%
kanapki

42%
surówki

34%zupa 33%
kasza/ryż

30%warzywa

29%
owoce

27%
mleko

24%
ziemniaki 20%

mięso

4%napoje

4%
słone 

przekąski

4%
słodycze

Dlaczego dzieci wyrzucają jedzenie w szkole:

jedzą frytki, 
pizzę, 

hamburgery itp. 
zamiast obiadu 

na stołówce

32%

rodzice 
przygotowują im 
zbyt duże porcje 

31%

na stołówce 
są zbyt duże 

porcje
12%

jedzą słodycze 
i przekąski

84% nie lubią tego, 
co przygotowują im 

rodzice

70%

„Talent do niemarnowania” – badanie świadomości problemu marnowania żywności w szkołach w Polsce na reprezentatywnej 
próbie 1000 nauczycieli, w tym uczestnikach programu Tesco dla Szkół, MillwardBrown dla Tesco dla Szkół, 01.2014 r.

4,5 tysiąca 
uczniów podstawówek 
i gimnazjów w Polsce regularnie 
marnuje jedzenie w szkole

nie lubią posiłków 
przygotowywanych 

na stołówce

50%

http://tescodlaszkol2013.tesco.pl/
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Lekcja niemarnowania zdana na szóstkę*:

Liczba dzieci marnujących jedzenie 
zmniejszyła się o połowę 
w stosunku do całej populacji szkół

97% nauczycieli uważa, 
że program wpłynął pozytywnie 
na edukację dzieci

81% nauczycieli jest zdania, 
że program przysłużył się także 
edukacji rodziców i środowiska 
pozaszkolnego

Ankietowani nauczyciele – 
uczestnicy programu – wykazali 
się ponad 6-krotnie lepszą 
od średniej wiedzą na temat 
niemarnowania żywności
* Badanie MillwardBrown dla Tesco Polska

Sprawdzona formuła konkursu f ilmowego 
budzi nie tylko wiele pozytywnych emocji 
uczniów, ale pozwala zaangażować całe 
lokalne społeczności – rodziny, sąsiadów, 
władze i media, które łączą siły w walce 
o zwycięstwo lokalnej drużyny.

W projekcie wzięło udział ponad 6 300 uczniów, 
którzy nadesłali 587 filmików, na które oddano 
łącznie 1  687 431 głosów. Najlepsze ekipy 
filmowe – 10 zwycięzców ogólnopolskich oraz 
16 laureatów regionalnych – nagrodziliśmy 
nowoczesnymi pracowniami multimedialnymi 
oraz wyposażeniem szkolnej sali kinowej. 
Wręczyliśmy również 16 wyróżnień. 

Konkursowi towarzyszył y dodatkowe 
działania: konkurs na gazetkę szkolną, 
„lepieje”, „Niezmarnowane Mikołajki” 
i obchody Światowego Dnia Ży wności  
oraz interakty wna gra edukacyjna.

Największą wartością projektu są jego 
długofalowe efekty. Nikt wcześniej 
nie podniósł tak głośno i w yraźnie 
kwestii tego, ile ży wności marnują 
niepotrzebnie polscy uczniowie. Z badań 
przeprowadzonych przez MillwardBrown 
w ynika, że co najmniej 4,5 tys. dzieci 
w wieku 6-16 lat regularnie marnuje 
jedzenie w szkole. Rocznie w szkolnych 

koszach ląduje ży wność o wartości ponad 
236 tys. zł, przy czym 95% nauczycieli 
nie zdaje sobie spraw y, że marnowanie 
ży wności stanowi problem społeczny.

Wy wołaliśmy ogólnopolską dyskusję 
na ten istotny temat, zwieńczoną 
debatą zorganizowaną w kwietniu 
2014 roku w siedzibie „Gazety Wyborczej”. 
Największa lekcja niemarnowania 
ży wności w szkole skokowo podniosła 
świadomość uczniów oraz nauczycieli 
i wpł ynę ła na realną zmianę naw yków 
i postaw.
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Więcej informacji o programie Tesco dla Szkół na str. 91.
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Nadwaga i otyłość to największe zagrożenia 
zdrowotne XXI wieku: 70% chorób 
ma związek z nieodpowiednią dietą. 
Nadwagę dziś ma już ponad połowa Polaków. 
Według prognoz w 2035 roku liczba osób 
otyłych sięgnie 9 milionów. Problem złego 
odżywiania się dotyka coraz młodsze roczniki. 
Nadwagę ma już co piąte polskie dziecko. 
Nieodpowiedniej diecie towarzyszy brak lub 
niedostateczna ilość aktywności fizycznej: 
jakikolwiek sport uprawia zaledwie 30% 
dzieci i 10% dorosłych*.

Chcemy to zmienić:
• zachęcając naszych klientów 

i pracowników do zdrowszego trybu życia,
• przekonując, że zmiana nawyków 

żywieniowych nie tylko zapewnia 
imponujące efekty, ale i nie odbiera 
przyjemności z jedzenia,

• udowadniając, że smaczna, dobra 
dieta nie musi być droga – jej sekret 
to odpowiednie łączenie powszechnie 
dostępnych produktów.

I najważniejsze: dbamy o to, by oferta 
w naszych sklepach była sprzymierzeńcem 

wszystkich, którzy chcą zdrowo i smacznie 
się odżywiać.

Dlatego tak ważna dla nas jest:
• najwyższa jakość produktów 

Ręczymy za jakość i świeżość naszych 
produktów – dlatego możemy dać na nie 
Gwarancję 100% Satysfakcji (więcej 
o naszym podejściu do jakości na str. 51).

• właściwe oznakowanie produktów 
Wdrożyliśmy kompleksowe i przejrzyste 
zasady odpowiedzialnego znakowania 
produktów marki własnej. Oznaczenie 
GDA (Wskazane Dzienne Spożycie,  
ang. Guideline Daily Amount) na każdym 
naszym produkcie ułatwia świadome 
wybory przy półce.

• różnorodna, stale rozbudowywana 
oferta warzyw, owoców i zdrowych 
przekąsek 
W ramach projektu „Budujemy lepsze Tesco 
Polska” zrealizowaliśmy projekt dotyczący 
rozwoju kategorii „Owoce i warzywa”. Klienci 
zyskali nie tylko znacznie większy asortyment 
warzyw i owoców, ale także o wiele większą 

wiedzę na temat ich jakości oraz pochodzenia 
(więcej na ten temat na str. 50).

• edukacja konsumentów 
Prowadzimy specjalne programy edukacyjne, 
a informacje o zdrowotnych właściwościach 
warzyw i owoców można odnaleźć również 
na naszej stronie internetowej, przy sklepowej 
półce czy na łamach „Tesco Magazynu”.

Kamieniem milowym w długofalowym 
działaniu na rzecz zmiany nawyków 
żywieniowych jest stale rozwijany projekt 
„Zdrowy Apetyt” – strona internetowa 
oraz aplikacja mobilna oferują wiele 
ciekawych informacji na temat zdrowego 
odżywiania, a także możliwość stworzenia 
indywidualnego planu żywieniowego.
Wzmacniamy także – wspólnie z Robertem 
Makłowiczem – pasję kulinarną Polaków. 
Na stronach internetowych Tesco klienci 
znajdą mnóstwo fantastycznych przepisów 
i kuchennych inspiracji znanego krytyka 
kulinarnego. Samodzielne gotowanie 
z nieprzetworzonych składników to nie tylko 
niezwykła przyjemność, ale także przepis 
na zdrowie. 

Dbamy o dietę i zdrowie naszych klientów

* Źródło: Badania Instytutu Żywności i Żywienia oraz Centrum Zdrowia Dziecka

http://tescomagazyn.pl/
http://www.zdrowyapetyt.pl
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Będąc jednym z największych dostawców żywności w Polsce, chcemy promować zdrowe 
odżywianie i odpowiednią dietę. By wzmocnić siłę naszego oddziaływania, realizujemy 
szereg uzupełniających się działań: doskonalimy naszą działalność operacyjną, pomagamy 
klientom w świadomym wyborze produktów oraz inicjujemy ważne zmiany społeczne. 

• różnorodny i szeroki asortyment 
warzyw i owoców,

• Gwarancja 100% Satysfakcji – dbałość 
o świeżość i najwyższą jakość,

• specjalne linie produktów (np. Tesco 
Organic),

• plany: nowe produkty, jak zdrowe 
sałatki, przekąski, soki i smoothies,

• plany: program fitTesco, promujący 
zdrowy tryb życia wśród pracowników.

• program „Zdrowy Apetyt”,
• informacje GDA na produktach marki 

własnej,
• informacje o zdrowotnych właściwościach  

produktów w materiałach promocyjnych,
• kody QR umieszczone na opakowaniach 

owoców i warzyw, kierujące do informacji 
o kraju pochodzenia.

• zaangażowanie pracowników w Bieg 
Charytatywny Fundacji Tesco Dzieciom,

• edukacja najmłodszych, jak i dorosłych 
(10. edycja Tesco dla Szkół – „Zdrowo 
najedzeni”),

• program dożywiania Fundacji Tesco 
Dzieciom „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”,

• wspieranie lokalnych wydarzeń 
sportowych,

• plany: 12. edycja Tesco dla Szkół 
poświęcona zdrowemu gotowaniu.

Dbamy o zdrowie naszych klientów 
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50% Polaków w ogóle nie czyta napisów 
na opakowaniach przed dokonaniem 
zakupu, a 64% nie zna znaczenia żadnego 
z oznakowań i certyfikatów. Wyniki badań 
Eurobarometru dowodzą, że jednym 
z wyzwań, przed którymi stoi branża 
handlowa, jest wzrost świadomości 
konsumentów, jak ich wybory zakupowe 
wpływają na środowisko naturalne 

i otoczenie. Dlatego wiosną 2013 roku 
zostaliśmy jednym z partnerów drugiej edycji 
kampanii konsumenckiej „Czytaj etykiety – 
chroń siebie i swój świat! ”, zorganizowanej 
przez Federację Konsumentów oraz 
Polską Organizację Handlu i Dystrybucji. 
Wspieraliśmy akcję w sklepach (plakaty 
i spoty informacyjne) oraz on-line na stronie 
www.tesco.pl i www.zdrowyapetyt.pl.

Ułatwiamy start i… wytrwanie 
w postanowieniu zmiany nawyków 
żywieniowych. Stworzyliśmy proste 
i wygodne narzędzie – dostępne na stronie 
internetowej www.zdrowyapetyt.pl lub 
poprzez aplikację mobilną.

Na podstawie kilku danych (wiek, waga, 
wzrost, płeć, tryb życia) program oblicza 
wskaźniki BMI, CPM i PPM oraz proponuje 
użytkownikowi indywidualny, zbilansowany 
tygodniowy jadłospis – z przepisami 
i listą niezbędnych produktów. Na stronie 
internetowej dodatkowo znaleźć można 
ciekawostki i informacje na temat zdrowego 
odżywiania.

Program został opracowany przy współpracy 
z dietetykami. Opiniowali oni również 
przepisy kulinarne dostępne na stronie Tesco  
(www.tesco.pl/smaczna-strona), te najlepsze 
dla zdrowej diety zostały zakwalifikowane 
do programu „Zdrowy Apetyt”.

• Liczba pobrań aplikacji 19 117
• Liczba unikalnych 

użytkowników strony 69 108
• Liczba uczestników 

wydarzeń, promujących 
„Zdrowy Apetyt” ok. 3 000

Chronię świat – czytam etykiety

Zdrowy Apetyt 

Marta Marczuk-Komiszke
Kierownik Planu dla Społeczności,  
Dział Społecznej Odpowiedzialności Firmy

„ Eksperci zaangażowani 
w program „Zdrowy Apetyt” 
zgodnie podkreślają, 
że ważne jest nie tylko 
to, co jemy, ale również 
jak jemy. Regularność 
i higiena spożywania 
posiłków mają takie same 
znaczenie, jak ich skład. 
Niestety w pośpiechu dnia 
codziennego zapominamy 
o tych zasadach. Dlatego 
zaproponowaliśmy 
„wirtualnego asystenta”, 
który zmotywuje nas 
do zmiany nawyków 
– „Zdrowy Apetyt”. 
Przypomnienie o wypiciu 
szklanki wody albo 
o zbliżającej się porze 
lunchu pojawi się 
na naszym telefonie. 
Program zaproponuje 
również menu na cały 
tydzień, które pozwoli 
nam zaplanować zdrowe 
zakupy. Zapewniamy, 
że ten „apetyt” wychodzi 
wszystkim na zdrowie…”

www.zdrowyapetyt.pl

http://www.zdrowyapetyt.pl
http://www.zdrowyapetyt.pl
http://www.zdrowyapetyt.pl
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Młodzi, utalentowani ludzie to klucz do sukcesu 
we współczesnej gospodarce: wnoszą do firmy 
niezwykłe umiejętności i zaangażowanie,  
są motorem wzrostu innowacyjności  
i źródłem kreatywnych rozwiązań. Dlatego 
obserwowane obecnie bezrobocie wśród 
młodych ludzi i brak perspektyw to jedne 
z największych wyzwań, z którymi musi 
zmierzyć się Europa. Peryferyjne kraje Unii, jak 
Grecja czy Hiszpania, zmagają się z ponad 50% 
bezrobociem wśród młodych ludzi (15-24 lata). 
W Polsce ten odsetek jest dwukrotnie mniejszy 
(25%), ale także w naszym kraju to negatywne 
zjawisko wymaga zdecydowanych, 
skoordynowanych działań władz, biznesu  
i szkolnictwa. 

Dodatkowym problemem, podnoszonym 
w dokumencie „Wizja 2050”, który utrudnia 
młodym Polakom start w zawodowe życie, 
jest niedopasowanie programów i metod 
nauczania szkół wyższych do wymogów 
współczesnego rynku pracy. Dlatego tak 
ważna jest współpraca biznesu i uczelni, by 
absolwenci, już dziś świetnie przygotowani 
teoretycznie, zdobyli także praktyczne 
kompetencje, zwłaszcza „miękkie” – 
umiejętności pracy w zespole, efektywnej 
komunikacji, ustalania priorytetów itp. 
Znamy młodych ludzi bardzo dobrze.  
Od lat współpracujemy z wiodącymi polskimi 
uczelniami i organizacjami studenckimi; 
uczestniczymy też w Dniach Kariery czy 

Targach Pracy. Ale przede wszystkim znamy 
ich, bo pracujemy z nimi na co dzień: 30% osób, 
które dołączyły do nas w okresie raportowania, 
należy do pokolenia 16-24-latków. 

Zapewniamy im możliwości rozwoju 
zawodowego, czego dowodem są 
kariery wielu dzisiejszych menadżerów 
najwyższego szczebla, zaczynających 
pracę w Tesco w bardzo młodym wieku. 
Nasze ambicje sięgają jednak znacznie 
dalej: chcemy inspirować młodych ludzi 
do nieustannego poszerzania horyzontów 
i realizowania swojego potencjału, 
wyposażając ich w niezbędne umiejętności 
specjalistyczne i społeczne. 

Tworzymy możliwości dla młodych ludzi

Bogata paleta programów rozwojowych dla młodych ludzi

Ekstraklasa
– program dla 

absolwentów szkół 
wyższych

Kariera  
Młodego 

Lidera
– program dla absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych 

i studentów 1-2. roku 
studiów

Praktyki 
studenckie 

„Dobry Start” 
– skierowane do studentów 
3-5. roku studiów, znających 

dobrze język angielski 
i posiadających umiejętność 

analitycznego 
myślenia

Praktyki 
w zawodzie 
sprzedawcy 

– przeznaczone dla uczniów 
szkół zawodowych i techników 

o profilu handlowym, którzy 
chcą poznać praktykę 

pracy w handluWyróżnikiem programów Ekstraklasa oraz Kariera Młodego Lidera 
jest to, że wytyczają one indywidualną ścieżkę rozwoju każdego 
uczestnika, spójną z celami operacyjnymi naszej firmy. 
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http://www.tesco.pl/kariera/programy-menadzerskie-i-praktyki.php
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To propozycja dla studentów, którym 
zależy na szybkim rozwoju zawodowym, 
wzmocnieniu umiejętności przywódczych 
oraz przygotowaniu w ciągu roku do objęcia 
stanowiska kierowniczego. Program 
Ekstraklasa startuje co roku we wrześniu. Przez 
ostatnie dwa lata uczestniczyło w nim 57 osób. 
W kolejnej edycji (planowanej na wrzesień 
2014 roku) weźmie udział 15 uczestników.
Program zakłada intensywne, roczne 
szkolenie w Biurze Głównym lub wybranym 

sklepie Tesco. Zatrudnieni w programie 
absolwenci już od pierwszych dni 
otrzymują do realizacji cele operacyjne 
oraz indywidualny plan rozwoju. W czasie 
trwania programu uczestnicy mogą liczyć 
na stałe wsparcie swojego Opiekuna 
i Mentora. Natomiast po zakończeniu mają 
możliwość kontynuacji swojej ścieżki kariery 
w operacjach sklepowych lub w Biurze 
Głównym w różnych działach, np. Zakupów, 
Logistyki, Marketingu czy Finansach.

Program rozwojowy dla Absolwentów – Ekstraklasa 

Sylwia Wojda
Kierownik Projektu, Zespół ds. Komunikacji

Magdalena Michewicz
Lider Zespołu, Hipermarket we Włocławku

„ Program rzucił mnie od razu 
na głęboką wodę. Pierwsze 
wrażenie? Zaskoczenie – jak 
złożonym organizmem jest nasza 
firma. Poznanie wszystkich 
ważniejszych operacji oraz 
powiązań pracy polskiego 
i globalnego zespołu stanowiło 

„ Program Kariera Młodego 
Lidera jest dla mnie ciekawą 
formą rozwoju umiejętności 
i samodoskonalenia się. Przede 
wszystkim dzięki bogatej 
ofercie szkoleń. Ale – co ważne 
– doświadczenie zdobywam 
też w codziennej współpracy 

niemałe wyzwanie, ale 
i doskonałe przygotowanie 
do pracy. Ten bardzo duży 
zastrzyk wiedzy i doświadczenia 
dziś procentuje, gdyż znając 
firmę od podszewki, mogę 
prowadzić projekty, które 
angażują wiele innych działów.”

z koleżankami i kolegami. Mimo 
mojego młodego wieku i małej 
praktyki, od samego początku 
byłam świetnie przyjęta 
w zespole. Wierzę, że dzięki 
temu doświadczeniu będzie 
mi łatwiej odnaleźć się i zaistnieć 
na rynku pracy.”

Wypowiedź uczestnika:

Wypowiedź uczestnika:

Program przygotowuje młode, 
przedsiębiorcze osoby – absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych i studentów 1. i 2. roku 
– do tego, by w perspektywie czterech 
lat mogły zdobyć wiedzę i umiejętności, 
pozwalające objąć stanowisko kierownika 
lub zastępcy kierownika (od roku 2014/15 
program zmieni formułę na program 
roczny). Szukamy osób, które chcą 
być częścią zespołu sklepu, potrafią 

określić swój cel rozwojowy i wiedzą, 
czego potrzebują, by go osiągnąć. 
Cenimy samodzielność, otwartość 
na zmiany, własne pomysły na zdobycie 
i utrzymanie klientów. Oferujemy umowę 
na czas nieokreślony po okresie próbnym, 
długofalowy program rozwojowy z jasną 
ścieżką awansu oraz opiekę doświadczonej 
kadry menadżerskiej. W roku 2012 program 
rozpoczęło 25 osób, w roku 2013 – 14 osób.

Program rozwojowy dla Absolwentów – Kariera Młodego Lidera 

http://www.tesco.pl/kariera/program-menadzerski-ekstraklasa.php#program-m-e
http://www.tesco.pl/kariera/program-menadzerski-ekstraklasa.php#program-m-e
http://www.tesco.pl/kariera/program-kariera-mlodego-lidera.php#kariera-mlodego-lidera
http://www.tesco.pl/kariera/program-kariera-mlodego-lidera.php#kariera-mlodego-lidera
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Rok 1 (2013/14) Rok 2 (2014/15) Rok 3 (2015/16)

Rewizja 
istniejących 
programów 

rozwojowych dla 
młodych ludzi 
(pracowników 

Tesco)  
z rekomendacją 

ewentualnych 
zmian

Start „Panelu 
Młodych Ludzi” – 
spotkań młodych 

pracowników  
z Zarządem Tesco

Zbudowanie trwałego 
dialogu z młodymi 

ludźmi, pozwalającego 
na wymianę oczekiwań, 

opinii, doświadczeń

Rewizja programów 
praktyk zawodowych

Ulepszenie 
programu praktyk 

zawodowych

Start „Akademii  
dla Młodych 

Tesco” – portal 
e-learningowy 
oraz szkolenia 
warsztatowe

Posiadamy programy, 
które umożliwiają młodym 

ludziom zdobywanie 
doświadczenia

Posiadamy szeroki 
zakres programów 
dla młodych ludzi 
o różnym poziomie 

umiejętności, 
każdy sklep buduje 
relacje z lokalnymi 

szkołami 

Przygotowanie planu nowego 
programu – udostępniania przestrzeni 

Start pilotażu 
programu 

udostępniania 
przestrzeni 

Tworzenie 
możliwości  

dla młodych 
ludzi

W TESCO

W PRAKTYCE

W LOKALNYCH 
SPOŁECZNO-

ŚCIACH

W Tesco, w praktyce, w lokalnych społecznościach – trzyletnia 
wizja rozwoju

Przygotowanie 
planu 

współpracy 
z lokalnymi 

szkołami

W TESCO
Nasza ambicja
Chcemy być 
pracodawcą, który 
stwarza szanse dla 
młodych talentów. 
Już teraz oferujemy 
atrakcyjne programy 
rozwojowe (Ekstraklasa, Kariera 
Młodego Lidera), które zapewniają 
indywidualny plan rozwoju. Ale naszym 
celem jest również zbudowanie dialogu 
z młodymi ludźmi i otwarcie się na ich pomysły 
oraz inicjatywy.

W PRAKTYCE
Nasza ambicja
Umożliwiamy zdobycie doświadczenia 
i praktycznych umiejętności poprzez programy 
praktyk zawodowych. W ramach „Akademii dla 
Młodych Tesco” będziemy oferować bezpłatne 
szkolenia przygotowane przez profesjonalistów, 
uzupełniające program nauki w szkołach średnich 
i wyższych o praktyczną wiedzę.

W LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCIACH
Nasza ambicja
Sklepy Tesco oferują swoją przestrzeń i możliwości 
organizacjom wspierającym młodzież. 
Współpracujemy z lokalnymi szkołami włączając je 
w program szkoleń i praktyk lub angażując naszych 
pracowników.
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http://www.akademiadlamlodych.pl/
http://www.akademiadlamlodych.pl/
http://www.akademiadlamlodych.pl/
http://www.akademiadlamlodych.pl/
http://www.akademiadlamlodych.pl/
http://www.akademiadlamlodych.pl/
http://www.akademiadlamlodych.pl/
http://www.akademiadlamlodych.pl/
http://www.akademiadlamlodych.pl/
http://www.akademiadlamlodych.pl/
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W Tesco wierzymy, 
że sukces możemy 
osiągnąć tylko wtedy, 
gdy uda nam się spełnić 
oczekiwania naszych 
klientów i pracowników 
oraz wnieść pozytywny 
wkład w życie otaczającej 
nas społeczności. 
Kluczową rolę odgrywa 
przestrzeganie 
podstawowych 
zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
w naszej codziennej 
pracy. Jest to fundament, 
dzięki któremu możemy 
wykorzystywać nasze 
możliwości dla dobrych 
celów. Jest to również 
najważniejsze kryterium, 
według którego 
jesteśmy oceniani 
przez społeczeństwo. 
Naszą energię 
i zasoby koncentrujemy 
na czterech obszarach, 
które mają największe 
znaczenie dla naszych 
klientów, pracowników 
i członków całej 
społeczności.
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Fundamenty odpowiedzialności

Jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą 

Minimalizujemy nasz wpływ na środowisko 

Handlujemy odpowiedzialnie 

Jakość, której możesz zaufać – to nasza 
dewiza. Jako jedyna firma handlowa 
w Polsce dajemy Gwarancję 100% 
Satysfakcji na produkty naszych marek 
własnych. Naszą wizytówką są świeże 
warzywa i owoce. Ich najwyższą jakość 
i bezpieczeństwo zawdzięczamy wiedzy, 
doświadczeniu i pasji, z którą budujemy 
partnerskie, długofalowe relacje 
z dostawcami.

Tygodniowo odwiedza nas  
5 mln klientów i to ich głos jest dla 
nas najważniejszy przy doborze 
asortymentu. Korzystamy 
z zawansowanych modeli 
analitycznych oraz funkcjonujących 
już od dziesięciu lat Punktów Oceny 
Produktów, by nasi klienci mieli 
pewność, że na półkach znajdą 
dokładnie to, czego szukają.

Tylko wspólnymi wysiłkami 
możemy zapobiec negatywnym 
konsekwencjom zmian klimatycznych. 
Dlatego ekologia nie jest dla 
nas hasłem marketingowym: 
do 2050 roku Tesco na świecie 
ma być firmą zeroemisyjną. Budujemy 
świadomość ekologiczną, a w działania 
na rzecz środowiska naturalnego 
angażujemy pracowników, dostawców 
i konsumentów.

Wyposażamy nowe i istniejące 
sklepy w innowacyjne, „zielone” 
rozwiązania, m.in. odnawialne 
źródła energii. Jako pierwsi w Polsce 
zastosowaliśmy neutralny dla 
środowiska zamiennik freonu 
(tzw. czynnik chłodzący CO2). 
Centralizujemy systemy recyklingu 
kartonu i folii, dzięki czemu nasz 
współczynnik odzysku zbliża się 
już do 70%.

Po pierwsze, ludzie. Łączy nas 
przekonanie, że to zaangażowanie, 
doświadczenie i życzliwość pracowników 
sprawiają, że klienci tak chętnie do nas 
wracają. Dlatego stale doskonalimy 
sferę zarządzania kapitałem ludzkim, 
dbając o to, by Tesco było synonimem 
wyjątkowego, dobrego miejsca pracy 
oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Chcemy – zgodnie z naszą wartością 
– wspólnie zmieniać to, co ważne, 
na lepsze. Uwalniamy potencjał 
naszych pracowników poprzez 
wszechstronne szkolenia i system 
awansów wewnętrznych. Wielu 
naszych menadżerów zaczynało swoje 
kariery od stanowisk w sklepach.  
70% naszego zespołu stanowią kobiety.

Wspieramy lokalne społeczności 

Wykorzystujemy nasze możliwości 
i skalę działania, by podnosić jakość 
życia lokalnych społeczności. Jesteśmy 
dobrym sąsiadem, dlatego znamy 
lokalne wyzwania i szukamy dla nich 
długofalowych rozwiązań. W inicjatywy 
społeczne – realizowane przez Tesco 
i Fundację Tesco Dzieciom – angażujemy 
mieszkańców, lokalne instytucje 
i organizacje.

Jako pierwsza sieć handlowa  
w 2013 roku rozpoczęliśmy 
przekazywanie produktów Bankom 
Żywności. Od 12 lat realizujemy 
program Tesco dla Szkół, łączący 
materialne wsparcie szkół z konkursem 
edukującym uczniów. Fundacja Tesco 
Dzieciom szczególną troską otacza 
dzieci w trudnej sytuacji, zapewniając 
im lepszy start w przyszłość.
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Co tydzień nasze 
sklepy odwiedza 
5 milionów klientów. 
Na półkach 
– w zależności 
od formatu sklepu 
– czeka na nich 
nawet 50 tysięcy 
różnych produktów, 
w tym ok. 11 tysięcy 
produktów marki 
własnej Tesco. 
Gwarantujemy 
wysoką jakość 
i bezpieczeństwo 
każdego z nich. 
Pielęgnujemy 
długofalowe, 
partnerskie relacje 
z dostawcami: razem 
pracujemy nad tym, 
by nasz asortyment 
był najlepszy w swojej 
klasie, a ceny – 
adekwatne i uczciwe.
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Handlujemy odpowiedzialnie 

Nasze priorytety  
i sposób działania

Nasze wyróżniki Nasze plany

Na pierwszym miejscu 
zawsze stawiamy klientów 
i ich zadowolenie. 
Codziennie dbamy o to, 
by nasza oferta spełniała 
ich jakościowe i cenowe 
oczekiwania.

• Wsłuchujemy się w opinie klientów – 
to one inspirują nas do zmian.

• Budujemy partnerskie, długofalowe 
relacje z dostawcami. Dostawcy 
naszych marek własnych stale 
podnoszą standardy produkcji, a tym 
samym jakość i bezpieczeństwo 
produktów.

• Współpracujemy z najlepszymi 
ekspertami – dzięki temu dzielimy się 
z dostawcami naszą wiedzą na temat 
tego, jak odpowiedzialnie tworzyć 
produkty odpowiadające na potrzeby 
klientów.

Czuwamy nad każdym etapem 
powstawania naszej oferty – 
od planowania asortymentu 
przez nadzór nad standardami 
produkcji naszych marek 
własnych oraz kontrolę dostaw 
do momentu, w którym świeże 
produkty wysokiej jakości trafiają 
na półki naszych sklepów.

Szczególnie dumni jesteśmy 
z projektów, które wyróżniają nas na tle 
branży:

• Gwarancja 100% Satysfakcji 
Klienci mogą w ciągu 30 dni zwrócić, bez 
podania powodu, produkty marki własnej 
Tesco, jeśli nie spełnią ich oczekiwań.

• Centrum Oceny Produktów 
Jako jedyna sieć handlowa w Polsce 
posiadamy Centra Oceny Produktów, 
gdzie klienci mogą testować nasze 
produkty i oceniać ich jakość. Dzięki temu 
możemy stale dopasowywać asortyment 
do zmieniających się preferencji 
smakowych i potrzeb klientów.

• Asortyment szyty na miarę 
Nowoczesne narzędzia analityczne 
dają nam wiedzę na temat tego, co, jak 
i kiedy klienci lubią kupować. Dzięki temu 
w każdym naszym sklepie klient znajdzie 
to, czego szuka.

• Audyt dostawców na wysokim 
poziomie 
Monitorujemy naszych dostawców 
nie tylko pod kątem bezpieczeństwa 
i jakości produktów marki Tesco, które 
wytwarzają w swoich zakładach, ale 
także sprawdzamy przestrzeganie prawa 
pracy w stosunku do zatrudnionych tam 
pracowników.

• Współpraca z regionalnymi 
dostawcami 
Wprowadziliśmy do naszej oferty ponad 
8 000 cenionych i lubianych przez 
klientów produktów regionalnych.

• Program CLUBCARD 
Stworzony w 2009 roku program 
to najbardziej rozbudowany 
i profesjonalny program lojalnościowy 
w polskim handlu.

Już dziś zapewniamy 
klientom Gwarancję 
100% Satysfakcji, ale nie 
spoczywamy na laurach. Stale 
doskonalimy nasze produkty, 
tak by nie tylko wpisywały 
się w oczekiwania klientów, 
ale także przyczyniały się 
do długofalowych zmian 
społecznych, zwłaszcza 
w zakresie zrównoważonej 
diety i zdrowego stylu 
życia. Nasze plany, obok 
rozwoju opisanych inicjatyw, 
przewidują m.in.:

• wprowadzenie do naszych piekarni 
pieczywa bez polepszaczy,

• poprawę jakości warzyw i dojrzałości 
owoców, a także poszerzenie oferty 
o ich nowe odmiany,

• poszerzenie kategorii żywności  
o tzw. produkty „wygodne”, czyli takie, 
które nie wymagają dodatkowego 
przygotowania (sałatki, umyte i obrane 
owoce, dania makaronowe itp.),

• powiększanie portfolio marki własnej 
Tesco o zdrowe przekąski.

• otwarcie Europejskiego Centrum 
Innowacji, które będzie się zajmować  
procesem opracowywania nowych 
produktów – od ich specyfikacji 
i składników, poprzez projekty 
opakowań, aż po przygotowanie 
identyfikacji wizualnej.
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„ Priorytetem naszych 
działań jest zaoferowanie 
klientom bardzo dużego 
wyboru produktów 
najwyższej jakości 
i w dobrych cenach. 
Szczególnie ważna jest 
dla nas marka własna – już 
dziś w co trzecim koszyku 
klienta sieci Tesco znajduje 
się produkt marki własnej, 
a z biegiem lat ta ilość 
będzie się systematycznie 
zwiększać. Klienci 
stają się coraz bardziej 
pragmatyczni i trend 
„sprytnych zakupów” 
(smart shopping) to już 
dziś moda, która zatacza 
coraz szersze kręgi. Dla 
klientów, którzy cenią 
sobie kombinację niskiej 
ceny z bardzo dobrą 
jakością, zrobiliśmy 
w ostatnich latach 
bardzo wiele. Badamy ich 
oczekiwania, doskonalimy 
jakość i funkcjonalność 
naszych produktów, 
czuwamy nad każdym 
etapem ich produkcji oraz 
monitorujemy dostawę. 
Wprowadzamy nowe 
produkty marki własnej, 
które odpowiadają 
na zapotrzebowanie 
klientów i jesteśmy 
tak pewni ich jakości, 
że obejmujemy 
je Gwarancją 100% 
Satysfakcji.”

Anna Grabowska
Dyrektor Działu Zakupów – Żywność

Wysoka jakość, bezpieczeństwo, 
odpowiedzialna produkcja, przystępna 
cena – tego klienci oczekują od naszych 
produktów. Działamy w bardzo 
konkurencyjnej, dynamicznie zmieniającej 
się branży, dlatego długoterminową 
przewagę zapewniają nam ścisłe, 
trwałe relacje z dostawcami i efektywne 
zarządzanie łańcuchem dostaw.

Fundamentem naszych relacji z dostawcami 
jest przejrzystość, etyka i uczciwość. 
Standardy współpracy wyznaczają ogólne 
ramy prawne (w tym brytyjski Bribery Act), 
branżowe normy oraz nasze wewnętrzne 
polityki dotyczące takich kwestii, jak: 
handel etyczny, zapobieganie korupcji 
i nadużyciom, wręczanie prezentów czy 
wyrazy gościnności.

W 2005 roku wypracowaliśmy Kod 
Praktyk w Handlu Etycznym, motywujący 
do ciągłego podnoszenia standardów 
etycznych, szczególnie w kwestii 
warunków zatrudnienia, prawa pracy, 
wolności zrzeszania się i praw człowieka. 
Kod obowiązuje we wszystkich spółkach 
naszej Grupy, a także wszystkich zakładach 
wytwarzających produkty naszych 
marek własnych. Regularnie prowadzimy 
audyty oraz monitorujemy poziom ryzyka 
dostawców marki własnej Tesco zarówno 
stał ych, jak i nowych.

W roku f inansowym 2012/13 oceniliśmy 
pod kątem przestrzegania praw człowieka 
337 dostawców marki własnej Tesco, 

a w 2013/14 – 322 dostawców. W dwóch 
przypadkach zidentyfikowaliśmy 
negatywny wpływ w kontekście 
przestrzegania prawa pracy. Obie f irmy 
wprowadziły działania naprawcze, 
z jedną z nich zakończyliśmy współpracę. 
Analogiczną weryfikacją obejmujemy także 
nowych dostawców wszystkich produktów, 
które są sprzedawane w naszych sklepach 
– w 2012/13 roku ocenie poddaliśmy 19,17% 
z nich, a w 2013/14 roku – 22,43%.

Ponadto 19% nowych lokalnych dostawców 
w 2012/13 roku i 22% w 2013/14 roku 
poddaliśmy ocenie pod kątem zarządzania 
kwestiami pracowniczymi.

Standaryzację zapewniają nam ankiety 
zgodne z wytycznymi zawartymi 
w międzynarodowym systemie SEDEX 
(Supplier Ethical Data Exchange). SEDEX 
to globalna baza danych o poziomie 
przestrzegania m.in. prawa pracy. 
Korzystanie z tego systemu daje nam 
pewność, że dostawcy Tesco na cał ym 
świecie prowadzą działalność zgodną 
ze wspólnie wypracowanymi standardami 
etycznymi. Nasi polscy partnerzy 
wypełniają ankiety w języku polskim, 
zawierające zestaw pytań identyczny 
do tych zawartych w SEDEX.

Szczegółowe informacje na temat naszego 
podejścia do współpracy z dostawcami 
zamieszczamy na stronie internetowej 
www.tesco.pl oraz w specjalnej broszurze 
„Przejrzyste zasady – Bezpieczna gra”.

W kilkunastu krajach świata (w Polsce 
od 2005 roku) działa Bezpieczna Linia 
Tesco, dzięki której pracownicy i dostawcy 
mogą anonimowo (telefonicznie lub 
e-mailowo) zgłaszać swoje uwagi dotyczące 

spraw personalnych, bezpieczeństwa pracy, 
kwestii związanych z ochroną środowiska, 
a także wszelkich przykładów nadużyć, 
takich jak: korupcja, łapówki, oszustwa, 
nielegalne korzyści majątkowe itp.

Partnerska i długofalowa współpraca z dostawcami

Bezpieczna Linia Tesco

blt@pl.tesco-europe.com
800 255 290
+48 12 255 29 00

mailto:blt%40pl.tesco-europe.com?subject=
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Produkty marek własnych to nasza 
wizytówka. Razem z naszymi dostawcami 
stale podnosimy ich jakość oraz standardy 
produkcji, z wykorzystaniem najnowszych 
trendów i technologii. Dlatego wspieramy 
dostawców cyklicznymi programami 
szkoleniowymi. W 2013 roku w Akademii 

Dostawców Tesco wzięło udział ponad 250 
regionalnych i ogólnopolskich dostawców, 
a szkolenia ukończyło ponad 270 osób. 
Ponadto w 4 miastach zorganizowaliśmy, 
wspólnie z VACO, jedną z największych 
firm w branży ochrony przed szkodnikami, 
warsztaty z zakresu skutecznego nadzoru nad 

szkodnikami i higieny zakładu. W szkoleniu 
wzięło udział ponad 160 przedstawicieli 
zakładów produkujących markę własną Tesco. 
Kontynuowaliśmy także szkolenia dla naszych 
partnerów ze Standardu Produkcji Żywności 
Tesco (TFMS) – ukończyło je z sukcesem 
ponad 70 osób.

Szkolenia dla dostawców

Etyka współpracy z dostawcami Przejrzystość
• stawiamy na partnerski, 

szczery i uczciwy dialog,

• na bieżąco informujemy 
dostawców 
o zagadnieniach 
kluczowych dla naszej 
współpracy, zarówno 
podczas osobistych 
spotkań, jak i poprzez 
biuletyn elektroniczny 
„Tesco Partner”,

• cenimy opinie 
dostawców na temat 
współpracy z nami 
– pomagają nam 
budować lepsze Tesco.

Etyka i uczciwość
• mamy wspólne wartości,

• traktujemy innych tak, jak sami chcemy być traktowani,

• obligujemy do przestrzegania standardów etycznych.

Wspólna troska 
o najwyższą jakość
• współpracujemy 

z najlepszymi 
dostawcami,

• razem udoskonalamy 
produkty,

• wymagamy od siebie 
(system bezpieczeństwa 
żywności HACCP), ale 
i od naszych dostawców 
(GlobalGAP, TFMS).

Przejrzystość

Etyka 
i uczciwość

Wspólna troska 
o najwyższą 

jakość

N
asze priorytety

O
 Tesco

H
andel

Środow
isko

Lokalne społeczności
Pracodaw

ca

http://www.tesco.pl/dla-firm/biuletyn.php
http://www.tesco.pl/dla-firm/biuletyn.php
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Rozwijamy się wraz z naszymi dostawcami, 
a ich spostrzeżenia pomagają nam 
budować lepsze Tesco. Dlatego rokrocznie 
badamy opinię dostawców na temat 
współpracy z nami. W roku 2012/13 ankieta 
trafiła do 190 kluczowych partnerów, 
w roku 2013/14 rozszerzyliśmy badanie 
na wszystkich naszych dostawców.

• 66% respondentów uznało, że Tesco 
zapewnia wysokie standardy etyczne 
i środowiskowe.

• 65% dostawców stwierdziło, że Tesco 
traktuje ich z szacunkiem.

• 57% ankietowanych firm podkreśliło, 
że współpraca z Tesco pomaga im się 
rozwijać.

Nasza pasja i doświadczenie, a także 
w ysokie standardy produkcji w zakładach 
naszych dostawców sprawiają, że na stoł y 
polskich konsumentów traf iają najw yższej 
jakości produkty. Przy produkcji artykułów 
marki własnej naszą dewizą są słowa: 
„Jakość, której można zaufać”. Jesteśmy 
pewni w ysokiej jakości produktów marki 
własnej Tesco. Dzięki temu, jako jedyna 
f irma w branży detalicznej, daliśmy 
naszym klientom Gwarancję 100% 
Satysfakcji.

Naszą wizytówką są dwa nowoczesne 
Centra Dystrybucji w Teresinie i Gliwicach. 
Tygodniowo niemal tysiąc razy w yjeżdżają 
z nich auta z dostawami do ponad 
400 sklepów. Doświadczenie i precyzja 
ponad 1 500 osób zaangażowanych 
w proces dystrybucji i monitorowania 
jakości dostaw gwarantuje, że na sklepowe 
półki traf iają produkty świeże, dobrej 
jakości – takie, jakich oczekują klienci 
naszych sklepów. Dbamy o to, by nasze 

produkty pomagały naszym klientom cieszyć 
się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. 
Promocja zdrowego stylu życia 
i zrównoważonej diety to jeden z naszych 
priorytetów (więcej na str. 32) – dajemy 
temu wyraz, planując pod tym kątem 
asortyment i zachęcając do przygotowania 
zdrow ych dań.

Najwyższa jakość na co dzień:

• w przypadku produktów marki własnej 
współpracujemy tylko ze sprawdzonymi 
i zaufanymi dostawcami z Polski, Europy 
i innych regionów świata,

• zdecydowaną większość polskich 
owoców i warzy w kupujemy 
bezpośrednio od krajow ych 
producentów lub grup producenckich,

• zakłady produkcyjne naszych dostawców 
marki własnej są cyklicznie audytowane 
w sposób niezależny, według bardzo 
wymagającego standardu Tesco, 
wyższego niż standardy rynkowe,

• współpracujący z nami producenci warzyw 
i owoców wdrożyli międzynarodowy 
standard GlobalGAP,

• nasz w yspecjalizowany zespół 
Menadżerów Technicznych 
współpracuje z dostawcami po to, aby 
przestrzegane był y najw yższe standardy 
produkcyjne,

• opracowaliśmy własne w ysokie 
standardy operacyjne dotyczące 
magazynowania i dystrybucji produktów 
świeżej ży wności po to, aby utrzymać 
ich świeżość i w ysoką jakość,

• nasze trzykomorowe naczepy gwarantują 
przewożenie świeżej żywności 
w temperaturze odpowiedniej dla 
każdego rodzaju towaru. Dzięki temu 
wyeliminowaliśmy przechłodzenia owoców 
i warzyw, które mogłyby pogorszyć jakość 
i trwałość tych produktów,

• skróciliśmy do minimum czas 
składowania towarów świeżej ży wności 
w naszych Centrach Dystrybucji. 
Po dostawie do Centrum Dystrybucji 
towary są niezwłocznie przewożone 
do sklepów,

• nasi w ykwalif ikowani inspektorzy 
kontrolują – na podstawie wcześniej 
uzgodnionych specyf ikacji – większość 
dostaw świeżej ży wności przy wożonej 
przez naszych dostawców do Centrów 
Dystrybucji Tesco,

• towary, które nie spełniają naszych norm, 
są niezwłocznie zwracane do dostawcy,

• opracowaliśmy program badań 
laboratoryjnych dla produktów marki 
własnej Tesco. Co roku zlecamy 
do akredytowanych laboratoriów 
w ykonanie setek badań naszych 
produktów,

• poddajemy nasze produkty stałej ocenie 
klientów. Co roku ponad 100 tysięcy 
klientów w ypowiada się na temat jakości 
produktów naszych marek własnych,

• w roku 2013/14 tylko jeden z naszych 
produktów otrzymał ostrzeżenie z uwagi 
na jego niezgodność z regulacjami 
w zakresie wpł y wu produktów 
na zdrowie.

Badanie Opinii Dostawców

Spełniamy oczekiwania naszych klientów, oferując produkty wysokiej jakości

Izabella Gruszka 
Dyrektor Sprzedaży Refresco Poland

„ Tesco już od ponad dekady 
jest jednym z naszych 
kluczowych klientów. 
Wytwarzane przez 
nas wody gazowane, 
niegazowane i smakowe 
oraz soki i nektary 
trafiają pod marką Value 
na sklepowe półki w Polsce, 
Czechach, Słowacji 
i na Węgrzech.
Łączy nas z Tesco ścisła 
współpraca i otwarty dialog 

w sprawie zrównoważonego 
rozwoju. Klienci sieci Tesco 
to konsumenci świadomi, 
poszukujący produktów 
o jak najwyższych walorach 
zdrowotnych i jakościowych, 
a przy tym w rozsądnej 
cenie. To motywuje nas 
do ciągłego poszukiwania 
nowych rozwiązań, 
zaskakujących smaków 
i ciągłego doskonalenia 
jakości naszych wyrobów.”
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Marki własne – nasza wizytówka 
W tworzenie produktów marki Tesco wkładamy pasję, wysiłek i wiedzę najlepszych ekspertów. 
Stale uzupełniamy asortyment o nowe produkty, które – jak wynika z badań konsumenckich 
– są szczególnie oczekiwane przez klientów. Tylko w pierwszym półroczu 2014 roku 
wprowadziliśmy 250 nowych produktów marki własnej.
Staramy się, by nasza marka była synonimem najwyższej jakości oraz inspirowała naszych klientów 
do tego, by cieszyć się życiem. Przykładem takiej symbiozy jest nowa marka Tesco Loves Baby, 
którą sygnujemy nie tylko linię produktów dla dzieci, ale także magazyn wydawany dwa razy 
w roku, portal edukacyjny www.tescolovesbaby.pl i profil na Facebooku z poradami dla młodych 
rodziców.

Tylko w Tesco
Produkty Tesco zapewniają jakość lidera 
rynkowego, ale w niższej cenie. To obietnica 
wyjątkowej jakości i wartości potwierdzona 

Gwarancją 100% Satysfakcji. Marki własne 
Tesco obejmują bardzo dużą ilość produktów 
zarówno żywnościowych, jak i przemysłowych 

oraz chemicznych. Wybrane produkty (150 linii) 
Tesco są dodatkowo rekomendowane przez 
krytyka kulinarnego Roberta Makłowicza.

Tesco Value
produkty 
w najniższych 
cenach 
o gwarantowanej 
jakości w nowych, 
wielobarwnych 
opakowaniach. 
Obejmują 
najpotrzebniejsze 
produkty 
codziennego 
użytku

Tesco Finest
wykwintne 
produkty, specjalnie 
wyselekcjonowane 
dla Tesco, tworzone 
z pasją i sercem, 
dostarczane 
przez najlepszych 
dostawców 

Tesco Organic Logo

Last update: 24th September 2012

NOTE: Check MU for �nal colours.

Flexo - Spot

Flexo - CMYK

Litho - Spot

Litho - CMYK

Tesco Organic
szeroka gama 
certyfikowanych, 
ekologicznych 
produktów 
spożywczych 
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Wybrane linie

Tesco Loves Baby
nowa marka 
produktów dla 
dzieci, m.in.: 
kosmetyków, pieluszek, 
chusteczek oraz 
akcesoriów, które 
powstały z myślą 
o najmłodszych i ich 
potrzebach. Cechą 
tych produktów jest 
najwyższa jakość 
na stałe powiązana 
z atrakcyjną ceną

http://www.tesco.pl/tesco-value/
http://www.tesco.pl/tesco-finest/
http://www.tesco.pl/organic/
http://tescolovesbaby.pl/
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W 2013 roku w ramach programu „Budujemy 
lepsze Tesco Polska” zrealizowaliśmy projekt 
„Owoce i Warzywa”, skoncentrowany 
na jakości oraz bogatym asortymencie. 
Smakosze jabłek czy pomidorów znajdą 
w naszych sklepach nawet 10 różnych 
gatunków tych owoców i warzyw. Jabłka 
ligol czy jonagold? Pomidory malinowe 
czy kumato? Wybór należy do klientów. 

My gwarantujemy, że owoce i warzywa 
są świeże i smaczne, a ich pochodzenie 
w pełni udokumentowane.

Nasi klienci mogą sprawdzić, skąd pochodzą 
owoce i warzywa dostępne w Tesco dzięki 
kodom QR oraz  specjalnemu numerowi GGN 
podanemu na każdej paczce owoców i warzyw. 
Wystarczy odnaleźć na etykiecie numer GGN, 

następnie wejść na naszą stronę internetową 
www.tesco.pl/produkty-tesco/szukaj-gap.php 
i wpisać numer GGN do wyszukiwarki. 
Każdy certyfikowany producent owoców 
i warzyw posiada unikalny numer GGN, 
który odpowiada certyfikatowi GlobalGAP. 
Dzięki temu klienci mogą dowiedzieć się, 
skąd pochodzą produkty, a także sprawdzić 
ważność certyfikatu GlobalGAP.

Tak jak Ty kochamy świeże owoce i warzywa

dr inż. Wiesława Sznajdrowska
Menadżer Działu Prawa Handlowego

„ Niepowtarzalny zapach świeżego 
chleba, aromatyczne wędliny, 
dorodne owoce, pełne witamin 
warzywa – każdy z nas, klientów, 
wybiera dla siebie i swojej rodziny 
produkty najlepszej jakości. Nie 
ma tu miejsca na kompromisy 

i ustępstwa. W  Tesco dobrze 
to wiemy. Bezpieczeństwo 
opiera się na zaufaniu, a zaufanie 
na doświadczeniu. Aby mieć 
pewność, że towar oferowany 
naszym klientom spełnia 
najwyższe standardy, stworzyliśmy 

i wprowadziliśmy specjalny proces 
kontroli jakości. Zaczynamy 
od wyboru odpowiedniego 
dostawcy i sprawdzenia jakości jego 
produktów. Wspólnie z dostawcą 
ustalamy procedury bezpieczeństwa 
i wdrażamy je w życie.”

http://www.tesco.pl/produkty-tesco/szukaj-gap.php
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Mirosław Maziarka
Menadżer Działu Jakości

„ Świeża żywność wymaga 
szczególnej kontroli jakości 
dostaw. Produkty takie jak mięso, 
ryby, warzywa, owoce, kwiaty czy 
jaja za każdym razem mogą być 
inne, ponieważ mają charakter 
naturalny i pochodzą z kilkuset 
gospodarstw. 

Sprawdzaniem tych produktów 
zajmuje się Dział Kontroli Jakości 
zlokalizowany w dwóch Centrach 
Dystrybucji – Gliwicach oraz Teresinie. 
Rocznie  kontrolą obejmujemy ponad 
53 000 dostaw. Nasi inspektorzy 
sprawdzają jakość ponad 3 milionów 
opakowań zbiorczych. 

Kluczem do sukcesu jest 
niezależność i wiarygodność 
badań jakości, gwarantowana 
przez najlepszy zespół 40 
specjalistów, którzy mają 
odpowiednie wykształcenie 
i doświadczenie w badaniu  
jakości.”

Owoce i warzy wa muszą jak najszybciej 
traf ić od producenta na sklepowe półki. 
Jednocześnie nie uznajemy żadnych 
kompromisów w kwestii jakości. Udało 
nam się połączyć te dwa, z pozoru 
sprzeczne oczekiwania. Wytypowaliśmy 
grupę zaufanych dostawców owoców 
i warzy w, którzy gwarantują nam 

zarówno szybkość dostaw y, jak i w ysoką 
jakość. Nasze zaufanie zbudowaliśmy 
dzięki szkoleniom pracowników naszych 
dostawców i w ymianie informacji 
o dostawie. Dzięki temu duża część 
dostaw owoców i warzy w nie w ymaga już 
dodatkow ych kontroli w naszych Centrach 
Dystrybucji, ponieważ producent sam 

bardzo dokładnie kontroluje ich jakość 
przed w ysyłką.

• Blisko 100 szkoleń dla kontrolerów 
jakości u dostawców.

• 5 zatwierdzonych/certyf ikowanych 
dostawców, dostarczających ponad 
30 gatunków owoców i warzy w.

Projekt „Zielona Linia”

Nasze wysokie standardy produkcji marki 
własnej Tesco, kontrole dostaw, wysokie 
standardy dystrybucji i operacji sklepowych 
pozwolił y nam na wdrożenie specjalnego 
programu dla naszych klientów, czyli 
Gwarancji 100% Satysfakcji.

Jesteśmy w 100% pewni naszej jakości, 
dlatego:

• nasi klienci mogą zwrócić – bez względu 
na powód – dowolny produkt żywnościowy 
lub nieżywnościowy marki Tesco, także 
warzywa i owoce, mięso, wędliny oraz 
produkty kupowane na kilogramy lub 
na sztuki (z wyjątkiem alkoholu),

• dajemy klientom aż 30 dni na ocenę 
i degustację naszych produktów,

• zachęcamy do próbowania – 
przyjmujemy zwroty także produktów 
napoczętych,

• podstawą zwrotu pieniędzy jest 
posiadanie dowodu zakupu – paragonu 
lub faktury.

Gwarancja 100% Satysfakcji
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http://www.tesco.pl/produkty-tesco/gwarancja-satysfakcji.php
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Złożona klientom deklaracja Gwarancji 100% 
Satysfakcji zobowiązuje. Dlatego wciąż 
zmieniamy się, by Tesco było dla obecnych 

i przyszłych klientów synonimem wygodnych 
zakupów i bogatego asortymentu najwyższej 
jakości produktów w przystępnych cenach.

Wszystko dla satysfakcji naszych klientów

Waldemar Turos
Kierownik Działu Kontroli Jakości,   
Centrum Dystrybucji w Teresinie

Krzysztof Żuchowski
Kierownik Działu Kontroli Jakości,  
Centrum Dystrybucji w Gliwicach

„ We wszystkich Centrach Dystrybucji Tesco 
na świecie stosujemy taką samą metodologię 
pobierania prób do kontroli jakościowej. 
W zależności od wielkości dostawy pobieramy 
losowo ustaloną liczbę opakowań do kontroli. 
Jeśli stwierdzimy problem jakościowy, 
pobieramy kolejną ustaloną ilość opakowań. 
Sprawdzamy, czy informacje zawarte 
na etykiecie produktu są zgodne z prawdą, 
a termin przydatności lub data „eksponować do” 
jest odpowiednia.
Następną czynnością jest kontrola temperatury 
produktu – pomiarów dokonujemy w kilku 
miejscach, aby mieć pewność, że cała partia 
jest dostarczana w odpowiedniej temperaturze. 
Sprawdzamy również ich wagę. Główną 
czynnością jest jednak kontrola jakości 
produktów, szczególnie ważna w przypadku 
owoców i warzyw, która ma na celu sprawdzenie, 
czy w dostawie nie ma zepsutych bądź 
obarczonych nieakceptowanym defektem 
produktów.”

„ Jest takie powiedzenie nie wszystko złoto, co się 
świeci. To samo dotyczy jakości produktów. Niektóre 
warzywa i owoce, pomimo że dobrze wyglądają, 
kiepsko smakują. Zdarzyć się może zepsucie 
wewnętrzne. Dlatego przy każdej dostawie 
wyrywkowo sprawdzamy jakość wewnętrzną 
owoców i warzyw. W celu upewnienia się, czy 
owoce są odpowiednio dojrzałe, wykorzystujemy 
urządzania do badania zawartości cukru,  
tzw. refraktometr oraz urządzenia do badania 
zawartości kwasów. Jeśli wynik jest zgodny 
ze specyfikacją, produkt może być zaakceptowany.
Sprawdzamy również, czy owoce nie są zbyt twarde 
lub zbyt miękkie – w tym celu wykorzystujemy 
jędrnościomierz, czyli urządzenie do badania 
wewnętrznej struktury owoców. Sprawdzamy 
na przykład jędrność gruszek, jabłek, brzoskwiń 
czy awokado. W przypadku owoców cytrusowych 
bardzo ważna jest ich soczystość – kontrolujemy 
więc zawartość soku. W przypadku gdy soku 
jest poniżej wartości podanej w specyfikacji 
produktowej, dostawa jest zwracana.”

W 2010 roku wprowadziliśmy koncept 
Tesco Extra, który obecnie jest 
w ykorzysty wany w 21 sklepach. Tesco 
Extra to w ygodniejszy układ sklepu, 
w którym znalazło się także miejsce 
na Bistro Extra oraz salon optyczny.  

Tesco Extra oferuje również 
unowocześnione stoiska, jak artykuł y 
dla domu, zabawki, warzy wa i owoce, 
pieczy wo czy też stoisko odzieżowe. 
Pełna lista sklepów w formacie Tesco Extra 
dostępna jest na stronie w w w.tesco.pl.

Tesco Extra
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Program CLUBCARD

W zależności od formatu sklepu oferujemy 
nawet 50 tys. różnych produktów. Mamy 
pewność, że każdy z nich jest tam dlatego, 
że oczekują tego klienci. Wykorzystujemy 
bardzo zaawansowane narzędzia, które 
pozwalają nam – na podstawie wyników 
sprzedaży oraz badań preferencji 
konsumentów – dostosowywać asortyment 
do zmieniających się potrzeb klientów. Nasi 
kupcy planują asortyment w oparciu o modele 
Dunnhumby, brytyjskiej firmy doradczej 
z Grupy Tesco, światowego lidera branży 
analiz zachowań i trendów konsumenckich.

Zmieniają się także nasze sklepy. 
W 2013 roku zaczęliśmy wprowadzać nowe, 
zrewidowane kategorie. Podwoiliśmy liczbę 
i wzmocniliśmy ekspozycję „Pewniaków”, 
czyli markowych produktów w atrakcyjnych 
cenach, które trafiły w gusta naszych 
klientów. Asortyment produktów Tesco 
powiększył się w 2013 roku o 200 nowych 
produktów marki własnej. Dwukrotnie 
wzrosła liczba produktów Tesco 
przygotowanych wspólnie z Robertem 
Makłowiczem.

Bogaty i dobrze dopasowany asortyment

Stworzony w 2009 roku program 
to najbardziej rozbudowany i profesjonalny 
program lojalnościowy w polskim handlu. 
W ciągu 5 lat wydaliśmy ponad 6 milionów 
kart CLUBCARD! Karta CLUBCARD 
jest w niemal co drugim gospodarstwie 
domowym**. Posiadacze karty CLUBCARD 
co kwartał otrzymują bony i kupony 
na wybrane specjalnie dla nich produkty. 

W 2013 roku wprowadziliśmy dodatkowo 
specjalne promocje „Taniej z CLUBCARD” 
– tylko dla uczestników programu 
CLUBCARD, dzięki czemu co tydzień mogą 
oni kupować taniej w Tesco.
W 2014 roku planujemy wdrożyć nową 
opcję „Twój bonus CLUBCARD” – 
promocyjne kupony będą drukowane 
na paragonie wydawanym przy kasie.

Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce 
otworzyliśmy już blisko 10 lat temu 
pierwsze profesjonalne Centrum 
Oceny Produktów w Krakowie. Dziś 
takich punktów mamy cztery. Są one 
zlokalizowane bezpośrednio na hali 
sprzedaży hipermarketów w Krakowie, 
Warszawie, Wrocławiu i Gdyni. Zachęcamy 
klientów do wypowiadania się na temat 
zwyczajów, preferencji zakupowych 

i oczekiwań cenowych, a także do oceny 
konkretnych produktów marki własnej 
Tesco. Dzięki temu nasi klienci mają wpł yw 
na to, jaki asortyment wprowadzimy 
na półkę, a także pomagają nam 
przetestować wiele produktów, które już 
znajdują się w naszej ofercie.
Każda opinia jest dla nas cenna – na ich 
podstawie podejmujemy decyzje o ciągł ym 
doskonaleniu produktów, aby spełnić 
oczekiwania naszych klientów. Centra 
przygotowują także profesjonalne 
analizy i panele sensoryczne, mające 
na celu zbadanie jakości produktów 
żywnościowych, jak i nieżywnościowych.

Rekrutacja respondentów do badań 
przeprowadzanych w Centrach Oceny 
Produktów (COP) prowadzona jest według 
ścisł ych reguł, zgodnych ze standardem 
branży badania rynku i opinii. Potwierdza 
to niezależny certyf ikat PKJPA (Program 
Kontroli Jakości Pracy Ankieterów), 
przyznawany przez Organizację Firm 
Badania Opinii i Rynku.

Efekty
Każdy nowy produkt marki Tesco musi być 
pozytywnie zaopiniowany w badaniach 
konsumenckich przeprowadzonych 
w naszych COP lub też uzyskać pozytywny 
wynik badań eksperckich. Na podstawie 
badań wiemy, że ok. 20% próbek nowych 
produktów wymaga poprawy, zanim 
zostaną wprowadzone do naszych sklepów. 
Informacje o zakresie zmian przekazujemy 
naszym dostawcom.

Testujemy z klientami także produkty, 
które są już obecne na półce. Wyniki 
tych testów pokazały, że ok. 7% z nich 
wymaga poprawy. Każdy taki produkt jest 
niezwłocznie poprawiany.

Nasi klienci zrekrutowani do badań 
w Centrum Oceny Produktów pomagają 
nam także dobrać najbardziej funkcjonalne 
opakowanie, materiał, z którego jest 
wykonane oraz jego szatę graficzną. 
Rezultaty tych badań są widoczne 
na naszych półkach.

Centrum Oceny Produktów

** GUS Gospodarstwa domowe w 2011 roku
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http://www.tesco.pl/clubcard/
http://www.tesco.pl/centrum-oceny-produktow/
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Tesco Bistro 
Tesco Bistro jest obecnie największą 
w Polsce siecią restauracji 
samoobsługowych, z szeroką gamą 
dań (do 70 rodzajów) i atrakcyjnymi 
cenami. Średnia cena za posiłek 
(450 gram) wynosi ok. 13 zł. W wybranych 
hipermarketach Bistro Extra oferuje 
dodatkowy wybór zdrowych produktów 
typu sałatki oraz jogurty.

• Komponuj swoje dania tak, jak lubisz 
(składniki w jednej cenie 2,89 zł/100 g)

• Bogate i urozmaicone menu

• Bezpłatna dolewka napojów

• Kącik dla dzieci

• Bezpłatne Wi-Fi

Ceny w Tesco są nie tylko niskie, ale 
również czytelne i logiczne. Produkty 
w większym opakowaniu zawsze mają 
bardziej korzystną cenę w przeliczeniu 
na jednostkę wagi czy objętości. Cena 
rodziny produktów – np. różnych smaków 
jogurtów danego producenta – również jest 
stała. Wprowadziliśmy także elektroniczne 

etykiety cenowe, które dają klientom 
pewność, że cena produktu przy półce jest 
identyczna jak ta przy kasie.
W 2013 roku zrealizowaliśmy dwie edycje 
bardzo dobrze przyjętej przez klientów 
kampanii „Ciach! ”, w ramach której na stałe 
obniżyliśmy ceny produktów, mających 
największe znaczenie dla klientów.

Sukces konceptu stoisk piekarniczych Extra 
zachęcił nas do wdrożenia go także w innych 
naszych formatach sklepów. W standardzie 
Extra funkcjonują już piekarnie we wszystkich 
hipermarketach.
Extra piekarnia, czyli jaka? Większa oferta 
produktów, wypiek na miejscu, bardziej 
funkcjonalny układ stoisk, odpowiedni wystrój 
i oświetlenie, samoobsługowe krajalnice. Dzięki 
tym zmianom nasze produkty prezentują się 
jeszcze lepiej. W wybranych supermarketach 
zamontowaliśmy automatyczne piece 

do wypieku bułek, oferujące klientom świeże, 
ciepłe bułki o każdej porze dnia. Odświeżyliśmy 
także koncept weekendowych bazarów 
piekarniczo-cukierniczych, wzbogaconych 
o nowe rodzaje ciast.
Nasze pieczywo jest nie tylko pachnące, 
ale również bardziej przystępne cenowo. 
W ramach kampanii „Ciach! ” zmieniliśmy 
politykę cenową piekarni – aż 40% gamy bułek 
staniało od 10 do 35%. Rozwijamy także oferty 
„multisaver” (przy zakupie większej ilości cena 
jednostkowa jest znacznie niższa).

Racjonalne ceny 

Sklep pachnący chlebem

http://www.tesco.pl/sklepy/extra/bistro/
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Tesco Ezakupy

Katarzyna Karpińska
Koordynator programu „Budujemy lepsze Tesco Polska”

„ Naszym najwyższym priorytetem 
nadal pozostają: świeża żywność, 
marki własne, nowoczesne kanały 
sprzedaży oraz jak najlepsza, 
fachowa obsługa klienta. 
Każdego dnia mamy styczność 
z klientami i wiemy, że ich uśmiech 
to najlepsza, bezcenna nagroda. 

Dlatego wszyscy pracownicy 
naszych sklepów przechodzą 
cykliczne warsztaty „Życzliwa 
obsługa klienta”, podczas których 
wymieniamy się doświadczeniami 
na temat tego, jak jeszcze lepiej 
odpowiadać na potrzeby klientów, 
nawiązując z nimi szczery, otwarty 

i indywidualny kontakt.
W ważnych okresach 
zakładamy specjalne koszulki, 
którymi komunikujemy 
nasze zaangażowanie. Część 
z nich – np. żółte koszulki „Chętnie 
pomogę” – to zwycięskie projekty 
w konkursach dla pracowników.”

Wirtualne zakupy, realna satysfakcja 
(badania użytkowników Tesco Ezakupy)

98% dobrze lub bardzo dobrze ocenia terminowość 
dostaw

96% dobrze lub bardzo dobrze ocenia jakość produktów

 95% dobrze lub bardzo dobrze ocenia wygodę 
zakupów online

BIEGUN POŁUDNIOWY

WARSZAWA

Wygoda i dostępność – tego oczekują nasi klienci. Najlepszym 
dowodem jest popularność usługi Tesco Ezakupy. 

Ponad milion zamówień 
(od początku funkcjonowania 
usługi do kwietnia 2014 roku)

Usługa jest już dostępna 
w 19 aglomeracjach 
zamieszkałych przez 
13 mln Polaków

200 samochodów Tesco 
codziennie pokonuje ponad 
24 tys. kilometrów w drodze 
ze sklepów do domów klientów 

O jakość i terminowość dostaw dba ponad 1000 pracowników Tesco Ezakupy, którzy kompletują 
i dostarczają produkty.

Oferujemy również usługę 
„Zamów i Odbierz” – 
samodzielny odbiór 
zakupów z punktu 
zlokalizowanego na parkingu 
przed hipermarketem lub 
z Punktu Obsługi Klienta.
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http://ezakupy.tesco.pl/
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Zdrowe i przystępne cenowo jedzenie 
Według badań Consumer Trends 2014 
polscy konsumenci oczekują od f irm 
handlowych szerokiej gamy zdrowych 
produktów. Dlatego poddajemy 
ocenie pod kątem wpł ywu na zdrowie 
i bezpieczeństwo produkty naszych 
marek własnych, które występują 
w 18 kategoriach z 72 kategorii wszystkich 
rodzajów produktów dostępnych 

w sklepach Tesco. Ponadto zapewniamy 
czytelne oznakowanie produktów – klienci 
znajdą na nich informacje dotyczące 
zawartości oraz bezpieczeństwa, 
a w przypadku produktów 
żywnościowych (takich jak: wołowina, 
ryby, wina oraz niektóre nieprzetworzone 
owoce i warzywa) także na temat kraju 
pochodzenia pozyskiwanych składników. 

Opisanej procedurze podlega 100% 
kategorii produktowych marki własnej 
Tesco. Klienci oczekują od nas także 
działań edukacyjnych, które pomogą im 
podejmować lepsze wybory żywieniowe.
Promocję zdrowego stylu życia 
i odżywiania wpisaliśmy w nową strategię 
CSR i realizujemy ją na co dzień poprzez 
liczne działania.

• program „Zdrowy Apetyt” (opisany 
na str. 34),

• 10. edycja programu Tesco dla Szkół – 
„Zdrowo najedzeni”, poświęcona edukacji 
na temat zasad zdrowego żywienia (więcej 
na str. 91),

• informacje o zdrowotnych właściwościach 
produktów w materiałach marketingowych 
(strona internetowa, ulotki, materiały POS),

• materiały edukacyjne (scenariusze 
lekcyjne o zdrowym odżywianiu 
przygotowane przez ekspertów) jako 
część Programu Dożywiania „Zdrowo 
jeść, by rosnąć w siłę” (więcej na str. 89),

• stała rubryka poświęcona zdrowemu 
odżywianiu w kwartalniku dla klientów 
„Tesco Magazyn”.

Edukacja

Oferta produktowa Działania charytatywne
• przekazywanie nadwyżek 

żywności osobom potrzebującym 
za pośrednictwem Banków Żywności,

• Program Dożywiania „Zdrowo jeść, 
by rosnąć w siłę” (więcej na str. 89).

• oznaczenie GDA na wszystkich 
produktach marki własnej Tesco (więcej 
na str. 32),

• szeroki asortyment doskonałej jakości 
warzyw i owoców, 

• seria produktów marki Organic – marka 
własna żywności ekologicznej.

Klienci znajdują się w centrum naszych 
działań, dlatego staramy się zapewnić im 
jak najlepszą ofertę, obsługę i informacje 
ważne przy podejmowaniu wyborów 
zakupowych. Dbamy o to, by tworzone 

przez nas informacje były atrakcyjne, 
transparentne i uczciwe. Każdego roku 
prowadzimy setki akcji marketingowych 
i tworzymy oznaczenia i informacje dla 
tysięcy produktów. W latach 2012/13 i 2013/14 
tylko w 24 przypadkach (na ok. 11 tys. linii 
produktów marki własnej) zakwestionowane 
zostało oznakowanie i informacja o naszych 
produktach.
W uczciwej, przejrzystej komunikacji 
wspiera nas wdrażana obecnie na poziomie 
globalnym – a więc także i w Polsce – 
strategia komunikacji marketingowej 
„One Voice”. Sprowadza ona komunikację 
z klientem do trzech zasad: honest, 
simple, human (prosto, uczciwie, blisko 
ludzi). Zgodnie z f ilozof ią „One Voice” 

produkty prezentowane w materiałach 
reklamowych nie mogą być sztucznie 
upiększane. Naturalnym zdjęciom 
towarzyszyć powinien prosty, zrozumiał y 
przekaz. Elementem wdrożenia strategii 
„One Voice” jest dokument strategiczny 
– przewodnik, który szczegółowo określa 
zasady komunikacji (wraz z podaniem 
dobrych przykładów).

Raz w roku prosimy naszych klientów 
o opinię na temat zadowolenia z zakupów 
i obsługi. W badaniu Brand Review pytamy 
także o komunikację. Wyniki badania 
wykorzystujemy, tworząc rekomendacje 
i plany na przyszłość, w tym plany 
naprawcze.

Jeden głos w komunikacji 

http://tescomagazyn.pl/
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Bogactwo produktów regionalnych

W gronie naszych dostawców są firmy 
z ponad 70 krajów. Szczególne miejsce 
w tej grupie mają nasi polscy partnerzy. 
Wspierając rodzimą gospodarkę, nie 
tylko tworzymy miejsca pracy, ale także 
wzmacniamy markę Polski jako symbolu 
wysokiej jakości artykułów żywnościowych 
i przemysłowych.

Współpracujemy z 1 800 dostawcami 
(i podobną liczbą dostawców usług). Warto 

wiedzieć, że 49% dostawców to niewielkie 
firmy, zatrudniające poniżej 50 osób.

Mamy ponad 300 dostawców 
regionalnych, czyli f irm o zasięgu lokalnym, 
z asortymentem rozpoznawalnym 
i popularnym tylko w danym regionie.
W 2012/13 roku 84% naszych wydatków 
stanowiły wydatki na usługi lokalnych 
dostawców, w 2013/14 roku odsetek ten 
wzrósł do 85%.

Klienci szczególnie cenią sobie regionalny 
nabiał, wędliny, pieczywo. Jako jedyna 
f irma handlowa mamy tak szeroką bazę 
dostawców, że regionalizm nie jest u nas 
wyłącznie hasłem marketingowym  
– gwarantujemy, że w każdym regionie 
produkty regionalne będą pochodziły 
rzeczywiście od lokalnych dostawców  
i… na próżno będzie ich szukać 
w sąsiednich regionach. 

Wspieramy lokalnych dostawców i polskie produkty

Wojciech Cybulski
Dyrektor Visa Bell Sp. z o.o.

„ Współpracę z Tesco 
Polska rozpoczęliśmy już 
w 2011 roku. Śląskie Oblaty, 
które wytwarzamy, to produkt 
regionalny, ale przy okazji 
wspólnie organizowanych 

ogólnopolskich kampanii 
staje się coraz bardziej 
rozpoznawalny na terenie 
całego kraju. Dzięki współpracy 
z takimi partnerami jak Tesco 
nasza firma może rozwijać się 

szybciej. W ostatnim okresie 
wybudowaliśmy nowy zakład 
produkcyjny, a w związku 
z obecną szeroką dystrybucją 
możemy z optymizmem patrzeć 
w przyszłość.”

Pieczywo i cukiernia 

ok. 200 regionalnych 
dostawców 

(90% dostawców tej kategorii)

CHLEB

45 regionalnych dostawców 
(65% wszystkich dostawców 
tej kategorii)

Wędliny

Nabiał

85 regionalnych dostawców  
(57% wszystkich dostawców tej kategorii)

http://www.tesco.pl/produkt-regionalny/
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Jesteśmy świadomi 
naszego wpływu 
na środowisko 
naturalne. Dlatego 
ekologia nie jest 
dla nas modnym 
marketingowo 
hasłem, ale ciągłą 
pracą na rzecz 
redukcji emisji 
CO2 i doskonalenia 
zarządzania 
środowiskowego. 
Takim myśleniem 
chcemy także 
„zarażać” naszych 
dostawców, klientów 
oraz pracowników.
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Minimalizujemy nasz wpływ na środowisko

Nasze priorytety 
i podejście 
do działania

Nasze wyróżniki Nasze plany

W ramach 
odpowiedzialności 
za otoczenie, w którym 
funkcjonujemy:

• stale redukujemy 
emisję CO2,

• efektywnie wykorzystujemy 
naturalne zasoby 
i ograniczamy produkcję 
odpadów (w tym 
opakowań),

• kształtujemy i wzmacniamy 
ekologiczne nawyki 
konsumentów,

• angażujemy pracowników 
w działania na rzecz 
środowiska (segregacja 
śmieci, oszczędność energii 
i wody itp.).

Na każdym etapie 
łańcucha wartości dbamy 
o to, by minimalizować 
wpływ naszej działalności 
na otoczenie:

• budując nowe i remontując 
istniejące sklepy, wyposażamy 
je w najnowocześniejsze 
„zielone” rozwiązania. 
Jako pierwsi w kraju 
w 14 sklepach zrealizowaliśmy 
projekt zastąpienia 
freonu neutralnym dla 
środowiska tzw. czynnikiem 
chłodzącym CO2,

• stworzyliśmy program 
Lider Energii, w ramach 
którego w każdym sklepie 
Tesco w Polsce mamy 
osobę odpowiedzialną 
za przestrzeganie dobrych 
praktyk oszczędzania 
energii,

• staramy się maksymalnie 
zwiększyć ilość odpadów 
poddanych recyklingowi: 
w 2013 roku współczynnik 
recyklingu wyniósł 68%,

• ułatwiamy naszym 
klientom dbanie 
o środowisko, udostępniając 
im miejsca zbiórki 
odpadów, w tym dużych 
i małych elektrośmieci 
w nieograniczonej ilości (bez 
dodatkowych warunków).

Do 2050 roku Tesco 
na całym świecie 
ma być firmą 
zeroemisyjną. Do tego 
celu mają nas przybliżyć 
takie działania, jak:

• budowanie świadomości 
ekologicznej i jeszcze 
mocniejsze angażowanie 
pracowników, dostawców 
i konsumentów w działania 
na rzecz środowiska 
naturalnego,

• doskonalenie systemu 
zarządzania odpadami 
poprzez dalszą standaryzację 
i centralizację recyklingu 
(na wzór już stosowanych 
systemów recyklingu papieru, 
folii i odpadów piekarniczych),

• testowanie pojawiających 
się na rynku rozwiązań 
technicznych, ograniczających 
zużycie energii elektrycznej 
oraz pozostałych mediów,

• wdrażanie inicjatyw 
energooszczędnych 
w istniejących sklepach,

• rozwój standardu 
technicznego nowo 
budowanych sklepów 
w oparciu o doświadczenia 
całej Grupy Tesco.
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„ Nasze zaangażowanie 
na rzecz środowiska 
naturalnego nie 
ma charakteru 
marketingowego. 
Koncentrujemy się 
na pracy u podstaw – 
codziennych zmianach, 
które w długim okresie 
zapewnią nam założoną 
zeroemisyjność. Dlatego 
budując lub aranżując 
na nowo sklepy, dbamy 
o ich wysoką efektywność 
energetyczną, 
w tym maksymalne 
wykorzystanie dostępnych 
środków technicznych 
i uwarunkowań w danym 
terenie. Regularnie 
przeprowadzamy audyty 
energii i szkolimy Liderów 
Energii.
Ściśle współpracujemy 
z naszymi dostawcami 
wyposażenia sklepów 
z branży chłodniczej, 
wentylacji i klimatyzacji, 
oświetlenia, w celu 
wspólnego poszukiwania 
i kreowania nowych 
rozwiązań, wpływających 
na zwiększanie 
efektywności 
energetycznej 
we wszystkich obszarach 
działalności firmy.”

Adam Manikowski
Dyrektor Operacyjny

Jesteśmy liderem w branży detalicznej 
pod względem zaangażowania w projekty, 
które służą sukcesywnej redukcji emisji 
CO2. Dążeniu do zeroemisyjności 
podporządkowujemy nasze obecne 
i przyszłe działania. W ramach Tesco 
Polska wypracowaliśmy własny model 
zmniejszenia wpływu na środowisko, 

oparty na trzech f ilarach. Równorzędną 
wagę przykładamy do kształtowania 
proekologicznych postaw wśród 
pracowników i klientów. Warty 
podkreślenia jest fakt spójności biznesowej 
i marketingowej wdrażanych technologii, 
przy jednoczesnej, stale utrzymywanej 
kontroli nad efektywnością f inansową.

Dążąc do zeroemisyjności

Trzy filary efektywności energetycznej 

1. Redukcja emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery poprzez 
zmniejszenie poboru energii
• budowa sklepów energooszczędnych,

• podnoszenie standardu 
technicznego i zwiększanie 
efektywności energetycznej każdego 
nowo wybudowanego sklepu 

na bazie doświadczeń z rozwiązań 
zastosowanych w sklepach 
energooszczędnych,

• wdrażanie energooszczędnych 
rozwiązań,

• szkolenia pracowników (program Lider 
Energii oraz edukacja ekologiczna 
pracowników).

2. Zwiększenie odzysku 
surowców wtórnych, tak aby 
jak najmniej śmieci trafiało 
na wysypiska
• monitoring współczynnika odzysku 

odpadów (folia, makulatura, zużyty 
sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
odpady niebezpieczne, spożywcze, 
mięsne, sorbenty i odzież),

• włączenie konsumentów w recykling 
na co dzień (pojemniki na segregację 
w sklepach, Eko Punkty, zbiórki 
elektroodpadów, ekologiczne torby).

3. Kształtowanie właściwych 
postaw proekologicznych wśród 
pracowników i klientów
• specjalne oznaczenia produktów 

przyjaznych środowisku,

• oferty promujące proekologiczne 
produkty, takie jak dodatkowe, zielone 
punkty w programie CLUBCARD,

• kampanie informacyjne, edukacja 
ekologiczna w internecie (m.in. 
symulator Ekologiczny Dom, 
pozwalający sprawdzić zużycie energii 
i emisji CO2 w przeciętnym domu),

• organizacja imprez i wydarzeń promujących 
ekologię (np. zbiórka odpadów w ramach 
akcji „Kto nie przyniesie – odpada”).
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2012/13 19,3%

2013/14 22,5%

Redukcja CO2

Dobra praktyka

Lider Energii

Najwięcej możemy zrobić dla 
środowiska sami – poprzez 
codzienną zmianę nawyków 
i zachowań. Dlatego dużą wagę 
przykładamy do kształtowania 
postaw menadżerów sklepów, tak 
by na co dzień inspirowali oni swoje 
zespoły do troski o środowisko. 
Jako jedyni w branży prowadzimy 
w każdym sklepie program 
Lider Energii.
W ramach programu gospodarz 
sklepu (menadżer lub kierownik) 
odpowiada za efektywność 
energetyczną obiektu. Zgodnie 
z wytycznymi weryfikuje, czy 
przestrzegane są wszystkie reguły, 
które wpływają bezpośrednio 
na zużycie energii elektrycznej 
i pozostałych mediów w sklepie. 
Liderzy Energii objęci są programem 
regularnych szkoleń. Kierownicy 
dużych sklepów uczestniczą w nich 
dwa razy w roku, kierownicy małych 
sklepów – raz w roku.

Udoskonalamy nasze sklepy

Sklepy ekologiczne kojarzą się 
zazwyczaj ze zdrową żywnością. 
Dążymy do tego, by nasze sklepy 
były podwójnie ekologiczne: 
by obok ekoasortymentu 
były wizytówką efektywności 
energetycznej. Obecnie 
najnowocześniejsze rozwiązania 
energetyczne (m.in.: panele 
słoneczne, wiatraki, gruntowny 
wymiennik ciepła) stosujemy 
w 3 sklepach ekologicznych: 
w Zdzieszowicach (opolskie), 
Garwolinie (mazowieckie), 
Lubartowie (lubelskie). Dodatkowo 
w sklepach w Nowym Mieście 
Lubawskim (warmińsko-mazurskie), 
Grudziądzu (kujawsko-pomorskie) 
i Biskupcu (warmińsko-mazurskie) 
zastosowaliśmy gruntowe 
wymienniki ciepła.

Paweł Mroczek
Menadżer Działu Inżynierskiego i Energii

Krzysztof Skowronek
Kierownik w Dziale Eksploatacji

„ Tesco Polska od wielu lat propaguje 
świadome zarządzanie energią 
oraz poważne podejście w zakresie 
tematyki niskoemisyjnej. Mnogość 
innowacji technicznych stosowanych 
jako standard i powielanych 

„ Tesco jest siecią handlu 
detalicznego, która jest świadoma 
i niezwykle odpowiedzialnie 
zaangażowana w ochronę 
środowiska w skali całej grupy 
zarówno w Europie, jak i na świecie. 
Środki przeznaczane na ten cel 
pozwalają na przeprowadzenie 
testów najnowocześniejszych 
rozwiązań pojawiających się 
na rynku i wdrażanie ich zarówno 
w istniejących, jak i nowych 
obiektach. W zakresie ochrony 
środowiska Tesco jest liderem 
i doskonałym przykładem 
odpowiedzialnej firmy, myślącej 
o klientach i naszej przyszłości.”

we wszystkich nowych sklepach 
gwarantuje, że każdy nowy obiekt jest 
lepszy od poprzedniego. Otwartość 
i ciekawość nowych pomysłów 
sprawia, że jesteśmy pierwszym 
kontaktem dla firm promujących 

rozwiązania innowacyjne. Wartym 
podkreślenia jest fakt spójności 
biznesowej i marketingowej wraz 
z utrzymywaniem stałej kontroli 
nad efektywnością finansową 
wdrażanych technologii.”

Energooszczędny sklep Tesco w Zdzieszowicach

N
asze priorytety

O
 Tesco

H
andel

Środow
isko

Lokalne społeczności
Pracodaw

ca



58 Raport Społecznej Odpowiedzialności Tesco Polska 2012/13-2013/14

Stale szukamy nowych rozwiązań, które 
zwiększają efektywność gospodarki 
odpadami. Szczególną wagę przykładamy 
do działań, które dzięki efektowi 

skali zapewniają zauważalną zmianę, takich 
jak centralizacja procesów recyklingu.
Najważniejsza zmiana – z punktu widzenia 
wolumenu odpadów – została wdrożona 

w 2013 roku. Wprowadziliśmy wtedy 
scentralizowany system recyklingu kartonu 
i folii, który obecnie rozwijamy. 

Towarowanie półek zawsze wiąże się 
z dużą ilością opakowań, głównie kartonu. 
Wcześniej był on prasowany i belowany 
w sklepie. Obecnie pracownicy składują 
tekturowe opakowania na specjalnych 
wózkach. Ich zawartość traf ia następnie 
do ciężarówek, które transportują 
je do dwóch magazynów centralnych, 
gdzie są „hurtowo” prasowane. 
Sprasowane bele kartonu traf iają 
do papierni – zamykamy w ten sposób 
cykl, gdyż w yprodukowany papier 
wraca często do sklepów np. w postaci 
ekspozytorów produktow ych. Warto 

podkreślić, że proces optymalizuje 
jednocześnie transport (wcześniej część 
ciężarówek, po w yładunku towaru 
w sklepie, wracała pusta do magazynu).

W 2013 roku zainicjowaliśmy projekt 
odbioru ze sklepów odpadów 
piekarniczych, które są następnie 
wykorzystywane jako surowiec dodawany 
do brykietu dla elektrowni. Przez pierwsze 
dwa miesiące pilotażu zebrano ponad 
20 ton odpadów. Projekt przynosi korzyści 
nie tylko środowiskowe, ale i ekonomiczne – 
już przy obecnej skali projektu oszczędności 

roczne przekraczają 60 tys. zł, a do akcji 
dołączają kolejne sklepy.

Potwierdzeniem naszej konsekwencji 
w dążeniu do zmniejszenia liczby odpadów 
jest stały wzrost mierzonego przez nas od lat 
współczynnika recyklingu. W 2013 roku odsetek 
przetworzonych profesjonalnie odpadów 
zwiększył się kolejny rok z rzędu – z 63,3% 
do 68%. Poprawę tę zawdzięczamy  
m.in. lepszej segregacji i recyklingowi odpadów. 
Zbierane selektywnie warzywa i owoce trafiają 
do kompostowni, spalarni i innych instalacji, 
gdzie zamieniane są na energię odnawialną.

Dostawcy wprowadzający na rynek 
produkty w opakowaniach mają ustawowy 
obowiązek zapewnienia odpowiedniego 

poziomu odzysku i recyklingu oraz opłaty 
produktowej. Wychodząc naprzeciw 
dostawcom marek własnych, stworzyliśmy 

specjalną platformę internetową, która 
pomaga rozliczyć ilość odpadów.

Zarządzamy odpadami i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu

Centralny Proces Recyklingu 

Współpraca z dostawcami

Recykling w biurach

Witold Wojtczak 
Kierownik ds. Zakupów

Wzmacniamy także 
ekologiczne nawyki naszych 
pracowników. W biurach 
i magazynach centralnych 
stoją pojemniki do segregacji 
odpadów. Zbieramy papier 
(niebieskie kosze), puszki 
aluminiowe i plastik (żółte 
kosze) oraz pozostałe 
odpady (czarne kosze). 
Projektowi towarzyszyła 
akcja informacyjna, w której 
podkreślaliśmy, że każdy z nas, 
codziennym działaniem, może 
przyczynić się do ochrony 
środowiska naturalnego.

dla nas formy recyklingu „zamienić” 
w oszczędności, a przede wszystkim 
w jeszcze lepszą ochronę środowiska. 
Przykładem może być rozpoczęty pilot 
projektu centralnej zbiórki plastiku, 
przygotowania do selektywnej zbiórki 
styropianu oraz plan optymalizacji 
zbiórki warzyw i owoców, aby jak 
najmniej tego typu surowców 
trafiało do pojemników z odpadami 
komunalnymi.”

„ Staramy się wspólnie z naszymi 
dostawcami przewidywać trendy 
rynkowe, aby jeszcze przed 
nadchodzącymi zmianami być na nie 
w pełni przygotowanym i w sposób 
najbardziej efektywny  wykorzystać 
możliwości, które ze sobą niosą. 
Na bieżąco monitorujemy rynek, 
szukając nowych możliwości 
recyklingu oraz zmieniając procesy, 
tak aby nawet obecnie nieopłacalne 
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Udział surowców nadających się 
do recyklingu w odpadach komunalnych

2011   2012 

9%  6%

Badanie zostanie ponownie przeprowadzone w 2014 roku.

Jadwiga Szubert 
Menadżer Projektu, Dział Planu Operacyjnego i Produktywności

„ Moja praca projektowa, choć 
mocno związana z procesami 
i procedurami sklepowymi, 
w dużej mierze polega na zmianie 
świadomości ekologicznej. 
Surowców, które można 
przetworzyć, nie nazywamy już 
śmieciami. Wszyscy dbamy o to, 
aby je właściwie segregować 
i nie mieszać z odpadami 
komunalnymi. Dzięki temu 
zmniejszamy ilości śmieci, 

które wywozimy na wysypiska. 
Chronimy w ten sposób 
środowisko naturalne, ale też 
obniżamy nasze koszty. Również 
w naszych biurach i magazynach, 
po pojawieniu się pojemników 
na segregowane odpady, 
dla większości pracowników 
segregacja stała się naturalnym 
odruchem. Warto pamiętać, 
że każda tona przetworzonego 
papieru ratuje 17 drzew.”

Od analizy do działania, czyli projekt 
Analizy Odpadów Komunalnych 

Dążąc do stałego zmniejszania ilości 
odpadów komunalnych wywożonych 
na wysypisko, przeprowadziliśmy pod 
koniec 2011 roku analizę, mającą na celu 
sprawdzenie, co trafia do sklepowych 
kompaktorów. Okazało się, że 40% 
odpadów stanowiły cenne surowce, 
przede wszystkim karton (32%) oraz 
folia i plastik z opakowań. Wyniki 
zmobilizowały nas do działań, przede 
wszystkim edukacyjnych (poprzez 
komunikację wewnętrzną, spotkania 
w sklepach etc.), na rzecz poprawy 
gospodarki odpadami. W powtórnym 
badaniu, przeprowadzonym rok później, 
okazało się, że karton stanowił już tylko 
14% odpadów komunalnych. Listopad 
2014 roku to termin kolejnej analizy.

Karton

Folia i plastik

32%  14%

Proces recyklingu kartonu i folii w sklepach i magazynach 
centralnych Tesco
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Budujemy świadomość ekologiczną klientów 

Kształtując ekologiczne postawy i nawyki 
wśród klientów, zyskujemy liczne 
grono potencjalnych ambasadorów 
życia w zgodzie z naturą. Angażujemy 
klientów w działania na rzecz środowiska 
naturalnego na wiele sposobów. 
Włączamy ich w przyjazny środowisku 
recykling na co dzień poprzez pojemniki 
na segregację w sklepach oraz ekologiczne 
torby. Udostępniamy też miejsca zbiórki 
elektrośmieci (bez dodatkowych 
warunków).

Oznaczamy produkty przyjazne środowisku 
i zachęcamy do ich kupna dodatkowymi, 
zielonymi punktami w programie 
lojalnościowym CLUBCARD. Organizujemy 
jednorazowe i cykliczne imprezy, budujące 
ekoświadomość. Prowadzimy także 
kampanie informacyjne oraz edukujemy 
w internecie, m.in. poprzez stronę 
www.tesco.pl/ekologia. Za jej pośrednictwem 
zapraszamy do… Ekologicznego Domu. 
To interaktywny symulator, który pokazuje, 
ile domowe przedmioty zużywają energii 

i emitują dwutlenku węgla. Pozwala także 
obliczyć, ile zaoszczędzimy, instalując 
np. energooszczędne żarówki i urządzenia.
W proekologiczne działania edukacyjne 
włączamy, w miarę możliwości, także 
dostawców, by dotrzeć z praktycznym 
przekazem do możliwie największego grona 
osób. Przykładem wspólnego działania jest 
np. ciesząca się dużym zainteresowaniem 
akcja „Kto nie przyniesie – odpada”, 
zorganizowana z firmami Carlsberg Polska 
oraz Coca-Cola HBC Polska.

Edukujemy i angażujemy klientów 
w działania na rzecz środowiska

Zielone punkty CLUBCARD

Stała oferta dla klientów, którzy chcą 
pozytywnie wpływać na środowisko 
poprzez wybór proekologicznych 
produktów. Zakup przyjaznych 
środowisku artykułów jest 
nagradzany dodatkowymi 
zielonymi punktami w programie 
lojalnościowym CLUBCARD. 

Codzienne „zielone nawyki”

„Kto nie przyniesie – odpada”

W sklepach Tesco w cał ym kraju 
pomagamy naszym klientom być 
„eko”. Przy każdym większym sklepie 
Tesco stoją specjalne pojemniki 
do segregacji takich śmieci, jak: szkło, 
plastik i makulatura. Klienci mogą oddać 
do sklepu dowolną ilość sprzętu RT V 
i AGD bez konieczności zakupu nowego. 

Na drobne elektroodpady (baterie, tonery, 
pł yty CD i DVD itp.) czekają w każdym 
sklepie Eko Punkty (specjalne pojemniki 
ulokowane w widocznych miejscach 
w sklepach). Przy kasach znajdują się 
natomiast ekologiczne torby na zakupy. 
Zachęcamy – bądź „eko” z Tesco!

Coroczna zbiórka opakowań szklanych 
i plastikowych, organizowana wspólnie 
z Carlsberg Polska i Coca-Cola HBC Polska 
w kilkunastu miastach w całej Polsce. Akcja 
ma zachęcić Polaków do segregacji opakowań 
i zwrócić ich uwagę na nowe zasady wywozu 

odpadów. Każdy uczestnik akcji, który 
przyniósł szklane lub plastikowe opakowania, 
otrzymywał sadzonkę krzewu lub zielone 
punkty CLUBCARD. Organizacja Odzysku 
KOBA zadbała o proekologiczne przetworzenie 
zebranych podczas akcji odpadów.

Wyniki Eko Akcji 2012 2013

Zebrane surowce 20 ton 22 tony

Liczba uczestników 20 tys. 20 tys.

Liczba  wydanych sadzonek 15 tys. 14 tys.

Liczba wydanych zielonych 
punktów CLUBCARD

250 tys. 270 tys.

Masz „eko” pomysł?  
Napisz do nas!
Chcemy robić znacznie więcej! 
Dlatego, jeśli masz pomysł, jakie 
działania na rzecz ekologii możemy 
przeprowadzić, napisz do nas: 
csr@pl.tesco-europe.com

http://www.tesco.pl/ekologia
mailto:csr%40pl.tesco-europe.com?subject=
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Jak segregować odpady?

Pojemniki żółte 
– tworzywa sztuczne i metal

9 Tu  wrzucamy: butelki po napojach 
(najlepiej zgniecione), butelki po płynach 
do mycia, zakrętki, torebki, worki, 
reklamówki, puszki po napojach 
i konserwach, drobny złom żelazny i kapsle

� Nie wrzucamy: butelek i pojemników 
z zawartością, opakowań po olejach 
i lekach, zabawek, styropianu, opakowań 
po aerozolach, puszek po farbach

Pojemniki zielone 
– szkło kolorowe

9 Tu wrzucamy: oddzielnie szkło 
bezbarwne i kolorowe ( jeśli istnieją 
takie możliwości), butelki po napojach, 
słoiki po żywności, opakowania 
po kosmetykach

� Nie wrzucamy: szkła stołowego, 
fajansu, porcelany i ceramiki, luster, 
szyb, żarówek, lamp neonowych, 
f luorescencyjnych i rtęciowych, 
termometrów

Pojemniki niebieskie 
– papier

9 Tu wrzucamy: kartony, tekturę, 
książki, gazety, foldery

� Nie wrzucamy: zatłuszczonego 
papieru, kalki

Selektywna zbiórka odpadów  
i recykling opakowań to:

• oszczędność zasobów naturalnych,

• redukcja zużycia wody i energii 
do produkcji nowych opakowań,

• zmniejszenie zanieczyszczenia wody 
w procesie produkcyjnym,

• zmniejszenie ilości odpadów 
wywożonych na wysypisko,

• ograniczenie emisji toksycznych gazów 
do atmosfery,

• korzyści ekonomiczne – mniejsze 
rachunki za odpady.

Dlaczego warto segregować odpady?

Klienci sklepów Tesco także mogą włączyć się w recykling. Przy każdym większym 
sklepie Tesco stoją specjalne pojemniki do segregacji odpadów, takich jak: szkło, 
tworzywa sztuczne i makulatura.

Nasz współczynnik recyklingu 

wynosi 68%, co oznacza, 

że 68% wyprodukowanych 
przez firmę odpadów zostało 
poddanych profesjonalnej 
utylizacji. 

W 2013 roku łącznie 
odzyskaliśmy prawie 

329 ton elektrośmieci.

Nasze zużycie energii i wynikająca z tego emisja 
dwutlenku węgla (CO2) mierzone są przez niezależną 
firmę Environmental Resources Management Limited 
(ERM), co zapewnia wiarygodność i rzetelność tej 
metody. Nasz „ślad węglowy”, czyli emisja CO2, 
wygląda następująco:

• 60% jest wynikiem zużycia energii w naszych sklepach, 
biurach i centrach dystrybucyjnych,

• 9% emituje sprzęt chłodniczy,

• 12% pochodzi ze zużycia paliwa,

• 7% naszej emisji to wykorzystanie gazu ziemnego 
i płynnego,

• 2% stanowią podróże służbowe naszych pracowników.
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Zmniejszenie zużycia energii

Zmniejszenie zużycia wody*

0,67%  1,86%

0,34%  0,48%

3,93%  2,97%

Wymiana i modernizacja sprzętu

Zmiany nawyków i zachowań pracowników 

Zmiany w systemach/procedurach

2012/13   2013/14

Największą redukcję zużycia energii elektrycznej 
(o 3,93% w okresie 2012/13 oraz 2,97% w okresie 2013/14) 
udało nam się uzyskać dzięki zmianom w systemach 
i procedurach, np. zarządzaniu oświetleniem 
zewnętrznym i wewnętrznym, zarządzaniu nastawami 
temperaturowymi. Stałemu zmniejszaniu zużycia energii 
elektrycznej w raportowanym okresie służą także takie 
działania, jak: wymiana i modernizacja sprzętu oraz 
zmiany nawyków i zachowań u naszych pracowników, 
np. wyłączanie oświetlenia, właściwe towarowanie 
komór i mebli chłodniczych.

W roku finansowym 2013/14 udało nam się obniżyć zużycie 
wody o 76 933 tys. m3 w porównaniu do okresu 2012/13.

 12 011 m3 22 955 m3 

 948 873 m3 860 996 m3 

 960 884 m3 883 951 m3 

Wody podziemne

Wody z sieci miejskiej

Łączna objętość wody pobranej 
ze wszystkich uwzględnionych źródeł

2012/13   2013/14

*Zebrane dane dotyczą wyłącznie budynków, których właścicielem i zarządcą jest Tesco Polska Sp. z o.o. Pozostałe budynki użytkowane przez firmę są wynajmowane, a uzyskanie 
danych o ilości pobranej wody jest trudne do ustalenia ze względu na ograniczenia, wynikające z podpisanych umów z właścicielami budynków. Wody podziemne wykorzystywane 
są – poprzez studnię podziemną – przez jeden z budynków będących własnością Tesco.
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Całkowita waga odpadów (w tonach) – podział 
według sposobów postępowania z odpadami * 

Procent odzyskanych materiałów ze sprzedawanych 
produktów i ich opakowań, według kategorii 

 28 716 28 451 
 509 387 
 4 781 7 360 
 19 413 16 834 
 52 910 52 645 

Recykling 

(w tym odpady niebezpieczne)

Kompostowanie, odzyskiwanie, spalanie 

Składowanie na składowiskach odpadów

Łącznie

2012/13 

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z aluminium

Opakowania ze stali

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania ze szkła gospodarczego

Opakowania z materiałów naturalnych (drewno, tekstylia)

Suma wszystkich kategorii

2013/14

*Zebrane dane nie obejmują części odpadów obsługiwanych przez firmy utylizujące, które decydują, co robią z danym odpadem w zależności od jego stanu i zapotrzebowania w danym czasie.

 20,0% 21,5% 
 48,0% 49,0% 
 42,0% 46,0% 
 56,0% 58,0% 
 49,0% 55,0% 
 5,0% 15,0% 

 44,1% 44,9% 

2012/13 2013/14
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Rozwijamy i budujemy 
kompetencje naszych 
pracowników.
Wierzymy 
w prostą zasadę: 
to zaangażowanie 
pracowników sprawia, 
że klienci każdego 
dnia mają pozytywne 
doświadczenia 
z Tesco. Dzięki tysiącom 
koleżanek i kolegów 
możemy budować 
trwałą przewagę 
konkurencyjną. 
W naszym podejściu 
stawiamy na kulturę 
organizacyjną opartą 
o szacunek i uznanie, 
dlatego stale słuchamy 
tego, co jest ważne 
dla pracowników 
i doskonalimy środowisko 
pracy. Jesteśmy 
świadomi wyzwań, jakie 
stoją przed całą branżą 
handlową – konieczności 
budowy wizerunku 
dobrego pracodawcy.
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Jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą

Nasze priorytety 
i sposób działania

Nasze  
wyróżniki

Nasze plany

Dbamy o to, by każdy z blisko 
30 tys. pracowników miał 
poczucie pełni możliwości 
rozwoju. W tym celu:

• wzmacniamy rozumienie celów 
firmy i wpływu każdego z nas na ich 
realizację,

• dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, 
angażując menadżerów 
do mentoringu i coachingu oraz 
tworząc programy rozwojowe  
dla pracowników i ścieżki rozwoju  
dla młodych talentów,

• zarządzamy przez cele na każdym 
poziomie naszej organizacji,

• doskonalimy nowoczesne programy 
szkoleń (kierowniczych, technicznych, 
produktowych),

• dbamy o społeczności, 
w których żyjemy, angażując 
w działania społeczne także naszych 
pracowników-wolontariuszy,

• przeciwdziałamy niekorzystnym 
tendencjom na rynku pracy, 
zapewniając atrakcyjne miejsca pracy 
kobietom, młodym ludziom, osobom 
niepełnosprawnym, pokoleniu 
55+ oraz mieszkańcom regionów 
zagrożonych wysokim bezrobociem.

Łączy nas przekonanie, 
że możemy się realizować, nie 
przestając być sobą. O naszej 
wewnętrznej sile decydują:

• zaufanie, dobra atmosfera pracy,

• stabilne warunki zatrudnienia oraz 
przejrzyste zasady wynagradzania 
i motywowania,

• optymalne warunki do rozwoju 
i uwalniania potencjału każdego 
pracownika (także poprzez awanse 
wewnętrzne),

• wspólne świętowanie małych 
i dużych sukcesów (m.in. poprzez 
wyróżnienie Lider Wartości) 
oraz ważnych wydarzeń w życiu 
pracowników (ślub, narodziny 
dziecka, jubileusz pracy w Tesco),

• szacunek i wzajemne słuchanie się 
(wyniki badań opinii pracowników 
stanowią katalizator ważnych zmian 
w firmie).

Nasz nadrzędny cel – to, 
co ważne, wspólnie zmieniamy 
na lepsze – obliguje nas także 
do ciągłego doskonalenia sfery 
zarządzania kapitałem ludzkim. 
Wśród naszych priorytetów 
na kolejne lata są:

• wzmacnianie kultury  
organizacyjnej poprzez:

• intensyfikację dialogu z pracownikami,

• wzmacnianie poczucia 
odpowiedzialności i wpływu każdego 
z nas na rozwój firmy,

• budowanie świadomości 
konieczności troski o zdrowie 
i dobre samopoczucie m.in. poprzez 
programy edukacyjne, które – jak 
fitTesco – promują aktywność 
fizyczną, zbilansowaną dietę, 
równowagę pomiędzy pracą i życiem 
prywatnym, skuteczną walkę 
ze stresem oraz rozwijanie pasji,

• wzmacnianie poczucia 
przynależności do naszego zespołu 
(z wykorzystaniem nowoczesnych 
narzędzi, takich jak platforma 
komunikacyjna Yammer),

• wspieranie działalności społecznej 
i zachęcanie pracowników do udziału 
w inicjatywach ważnych dla 
lokalnych społeczności i środowiska 
naturalnego, również w ramach 
wolontariatu pracowniczego.

• podnoszenie kwalifikacji 
i umiejętności poprzez:

• rozwój umiejętności przywódczych 
przełożonych,

• szkolenia specjalistyczne 
z wykorzystaniem różnorodnych 
technik, w tym: e-learning, warsztaty, 
studia przypadków, praktyki, projekty.

• rozwój organizacji poprzez:

• doskonalenie nowoczesnych 
technologii i narzędzi pracy,

• ciągłe poszukiwanie uproszczeń 
i usprawnień w procesach.
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„ W ostatnich latach 
firmy z naszego sektora 
wprowadziły wiele, nie 
zawsze dostrzeganych, 
zmian i rozwiązań, które 
pozwalają pracownikom 
czerpać satysfakcję i dumę 
z pracy. 
Z dumą możemy 
podkreślić, że zawsze 
byliśmy i jesteśmy 
w czołówce firm 
traktujących bardzo 
odpowiedzialnie 
rolę pracodawcy. 
Udowadniamy na co dzień, 
że Tesco to miejsce, 
w którym każdy ma szansę 
na zawodowy i osobisty 
rozwój.
Mamy świadomość, 
że zmiana powszechnego 
postrzegania pracy 
w handlu to proces, który 
zajmie branży wiele lat.  
Ale pierwszy – najważniejszy 
– krok został już zrobiony.”

Elżbieta Gołąb
Dyrektor Personalny

 

Plan Pracowniczy

Tworzymy dobre miejsce pracy

• Codziennie chętnie wstaję 
do pracy, czuję się ważną 
częścią zespołu.

• Jestem dumny z tego, 
co wspólnie osiągamy oraz 
z mojego wkładu w pracę 
zespołu.

• Wiem, że mogę się rozwijać 
w firmie, której przyszłość 
opiera się na wielu kanałach 
sprzedaży.

• Rozumiem, czego się ode 
mnie oczekuje i otrzymuję 
wsparcie, aby klienta zawsze 
stawiać na pierwszym miejscu.

• Wspieramy rozwój kultury 
firmy opartej na prostocie, 
szczerości i bliskości, by łączyła 
ludzi w Tesco i dała im poczucie 
pracy w zespole, który działa 
skutecznie.

• Chcemy, by każdy rozwijał 
swoje umiejętności i w pełni 
wykorzystał swój potencjał.

• Pracujemy w dopasowanych 
strukturach i procesach, aby 
zwiększyć naszą efektywność 
i umożliwić reagowanie 
na potrzeby klientów.

•  Zapewniamy, że podstawowe 
procesy personalne wspierają 
zaangażowanie, współpracę, 
i doceniają wkład każdego oraz 
minimalizują ryzyko dla Tesco.

By stać się firmą  
kochaną przez klientów
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To niepodważalny fundament naszego 
postępowania. Zgodnie z jedną z trzech 
naszych wartości, traktujemy innych 
tak, jak sami chcemy być traktowani. 
Uważamy, że każdy z nas jest wyjątkowy, 

niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, 
rasy, orientacji seksualnej, doświadczenia 
zawodowego, stanu zdrowia,  
(nie)pełnosprawności czy stylu życia. 
Wierzymy, że owa synergia różnic jest 

jedną z naszych najsilniejszych przewag 
konkurencyjnych. W pielęgnowaniu 
na co dzień różnorodności w miejscu 
pracy wspierają nas zapisy „Kodeksu 
Postępowania Grupy Tesco”. 

To jeden z naszych priorytetów i dajemy 
temu w yraz w codziennym działaniu, 
zapewniając warunki, w których każdy 
pracownik może rozwijać swój potencjał. 
Szczególną troską otaczamy ludzi 
młodych, którzy w Polsce, podobnie jak 
i w większości krajów Europy, zmagają 

się z brakiem pracy i perspekty w. Nasze 
podejście do tego w yzwania w yznaczają 
trzy obszary: W Tesco, W praktyce 
i W lokalnych społecznościach, 
w których tworzymy programy 
rozwojowe nie tylko dla obecnych, ale 
i potencjalnych pracowników, takie jak: 

Program Rozwojow y dla Absolwentów 
Ekstraklasa (dla absolwentów szkół 
w yższych), Program Kariera Młodego 
Lidera (dla absolwentów szkół średnich 
oraz studentów 1. lub 2. roku). Od lat 
zapewniamy także praktyki i staże dla 
studentów oraz przyszł ych sprzedawców.

Jesteśmy różni, ale równi

Tworzymy możliwości

Tworząc przyjazne miejsce 
pracy, odpowiadamy 
na oczekiwania kolegów 
i koleżanek:
• Chcę być słuchany
• Chcę, by szef mnie inspirował
• Chcę mieć swój wkład 

i pozostać sobą
• Chcę czuć się dumny 

Ponad 600 różnych stanowisk, jeden mianownik: dla klientów 
staramy się bardziej niż ktokolwiek inny. Wykorzystujemy 
w tym działaniu 5 umiejętności lidera:

Rozumienie innych 
i budowanie 
serdecznych relacji

Współpraca 
oparta  
na zaufaniu

Zapał i energia, 
niezbędne, by 
przekraczać cele

Szukanie 
nowych 
możliwości, 
by ulepszać 
ofertę dla 
klientów

Elastyczność 
w myśleniu 
i szybkość 
w działaniu 
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Zatrudnienie pracowników ze względu na rodzaj umowy w podziale na płeć  
w okresie 2012/13

Zatrudnienie pracowników ze względu na rodzaj umowy w podziale na płeć  
w okresie 2013/14

Wyróżnia nas nie tylko chęć zapewnienia 
pracownikom poczucia stabilności 
zawodowej, ale także przyjaznego, 
przejrzystego i sprawiedliwego systemu 
wynagrodzeń. Nasi pracownicy 
znają dokładnie korzyści wynikające 

z pracy w Tesco, otrzymując co roku 
indywidualne podsumowanie o wartości 
pakietu wynagrodzenia oraz świadczeń 
dodatkowych.
Średnie pensje otrzymywane przez naszych 
pracowników są konkurencyjne na tle 

branży. W okresie sprawozdawczym 2013/14 
wynagrodzenia zdecydowanej większości 
pracowników sklepów wzrosły o ponad 8% 
w porównaniu ze styczniem 2013 roku. 
Stale rozbudowujemy pakiet dodatkowych 
świadczeń i korzyści dla pracowników.

Wynagradzamy na uczciwych zasadach

NA OKRES 
PRÓBNY

NA OKRES 
PRÓBNY

453

638

1 017

530

20 869
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1 011
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837
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27 662
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NA CZAS 
OKREŚLONY
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Zatrudnienie pracowników ze względu na typ umowy stałej w podziale na płeć

Całkowita liczba pracowników ze względu na płeć i region pracy* 

NA PEŁNY ETAT NA PEŁNY ETAT

17 135

5 407

22 542

16 687

5 209

1 531

6 740 5 064

22 344

6 938

29 282

21 751

NA NIEPEŁNY ETAT NA NIEPEŁNY ETATSUMA SUMA

6 363

1 820

8 183

23 050

6 884

29 934

KOBIETY MĘŻCZYŹNI SUMA OGÓŁEM
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WOJEWÓDZTWO
2012/13 SUMA  

OGÓŁEM

2013/14 SUMA  
OGÓŁEMKOBIETY MĘŻCZYŹNI KOBIETY MĘŻCZYŹNI

Dolnośląskie 2 321 552 2 873 2 367 624 2 991

Kujawsko-Pomorskie 778 190 968 870 217 1 087

Lubelskie 1 014 279 1 293 1 035 320 1 355

Lubuskie 907 188 1 095 909 178 1 087

Łódzkie 1 333 525 1 858 1 293 426 1 719

Małopolskie 2 684 1 031 3 715 2 796 1 040 3 836

Mazowieckie 2 653 1 248 3 901 2 777 1 323 4 100

Opolskie 432 124 556 429 125 554

Podkarpackie 983 226 1 209 993 234 1 227

Podlaskie 421 114 535 423 107 530

Pomorskie 1 094 273 1 367 1 106 300 1 406

Śląskie 3 833 1 163 4 996 3 875 1 112 4 987

Świętokrzyskie 659 138 797 665 150 815

Warmińsko-Mazurskie 487 107 594 529 106 635

Wielkopolskie 2 243 460 2 703 2 271 461 2 732

Zachodniopomorskie 700 122 822 712 161 873

SUMA 22 542 6 740 29 282 23 050 6 884 29 934

* Bez samozatrudnionych i APT
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Twoje Plusy Pracy w Tesco: najbogatszy w branży 
pakiet dodatkowych korzyści dla pracowników

Stała zniżka 10% Bony w ramach akcji 
„Powrót do szkoły”

Wyprawka  
z okazji narodzin dziecka

Darmowe badania 
diagnostyczne  
i szczepienie przeciwko 
grypie 

Prywatna  
opieka medyczna  
w dobrej cenie

Bony świąteczne  
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia

Dofinansowanie  
do wypoczynku dziecka 

Dofinansowanie  
do wypoczynku 

Wszyscy pracownicy – niezależnie 
od wymiaru godzin pracy – mają równy 
dostęp do świadczeń dodatkowych. 
Ponadto zapewniamy naszym 
pracownikom dużą decyzyjność w zakresie 
podziału środków – w odróżnieniu od wielu 
f irm, gdzie decyzja o podziale środków 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych jest podejmowana „na górze”. 
W Tesco o ich przeznaczeniu w ramach 
poszczególnych lokalizacji decydują 
przedstawiciele pracowników danej 
jednostki.
Udzielana przez nas pomoc wykracza poza 
obowiązkowe świadczenia z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Zapewniamy m.in. dof inansowanie 
wypoczynku zarówno pracowników, jak 
i ich dzieci oraz przygotowań do świąt 
(bony na zakupy, paczki świąteczne). 
Zachęcamy także do rozwoju 
zainteresowań, oferując dostęp do wielu 
obiektów kulturalnych i sportowych.

Nowością wprowadzoną w 2013 roku 
jest Pracowniczy Program Kafeteryjny, 
umożliwiający pracownikom jednostek, które 
przystąpiły do programu, wybór świadczeń 
adekwatnych do ich potrzeb. Wartość 
wszystkich świadczeń jest uzależniona 
od wysokości dochodu na członka rodziny.
Prowadzimy także inne działania, skierowane 
do naszych pracowników. Szczególne 
znaczenie ma dla nas wsparcie rodzin 
wielodzietnych, zwłaszcza w zakresie 
wyrównania szans edukacyjnych m.in. poprzez 
stypendia dla najbardziej utalentowanych 
dzieci pracowników (program Fundacji 
Tesco Dzieciom „Mądry Start”). W ramach 
organizowanej od trzech lat akcji „Powrót 
do szkoły” wszyscy nasi pracownicy, którzy 
mają dzieci w wieku 5-19 lat, otrzymują kupony 
na szkolną „wyprawkę”. W raportowanym 
okresie ukończyliśmy wraz z partnerami prace 
nad stworzeniem programu preferencyjnych 
pożyczek dla pracowników. Pracownicy mogą 
z nich korzystać od września 2014 roku. 

Wspieramy pracowników i ich rodziny 77% specjalistów awansowało 
w hierarchii naszej firmy

Ponad 70% kobiet w zespole

31% kobiet w gronie 
menadżerów

Po roku pracy kolejna umowa 
z pracownikiem podpisywana jest 
na czas nieokreślony

30% osób, które dołączyły 
do nas w okresie 2012/13, należy 
do pokolenia 18-24-latków

53 lata – tyle wynosi różnica 
wieku między najmłodszym 
i najstarszym pracownikiem  
w naszej f irmie 
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Wdrożona polityka BHP daje nam pewność, 
że pracownicy – niezależnie od lokalizacji 
i charakteru pracy – funkcjonują w środowisku 
pracy zgodnym z najlepszymi praktykami 
BHP i przechodzą wszelkie obowiązkowe 
szkolenia z tego zakresu. Dbamy również 

o to, by wzmacniać – poprzez przykład 
płynący ze strony menadżerów, kampanie 
prozdrowotne i dotyczące ergonomii – 
świadomość odpowiedzialności każdego 
pracownika za bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Dzięki stałemu monitoringowi BHP możemy 

w porę zapobiegać potencjalnym zagrożeniom 
oraz wprowadzać działania naprawcze. 
Inspiracją do zmian są także organizowane 
rokrocznie konkursy „Bezpieczny sklep 
Tesco”, angażujące pracowników w poprawę 
warunków pracy.

Promocja zrównoważonej diety, 
profilaktyki zdrowotnej i aktywności 
f izycznej to jeden z trzech naszych 
globalnych priorytetów. Co naturalne, 
chcemy, by nasi pracownicy byli 
najlepszymi ambasadorami tego trendu. 
Zapewniamy bezpłatne profilaktyczne 
szczepienia przeciwko grypie i wybrane 

badania diagnostyczne. Szczególną wagę 
przykładamy do budowania umiejętności 
znalezienia równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym i prywatnym, walki ze stresem 
i zmęczeniem. Wspieramy aktywność 
f izyczną, udostępniając pracownikom i ich 
rodzinom karnety Multisport i Multikarnet 
na preferencyjnych zasadach.

Jubileusz pracy? Przejście na emeryturę? 
Narodziny dziecka? Ślub? Cieszymy się 
wraz z naszymi pracownikami i razem 
celebrujemy ten wyjątkowy moment. 
Oprócz życzeń młodzi rodzice otrzymują 
„wyprawki” dla swoich maleństw (pieluchy, 
chusteczki, ubranka), świeżo poślubieni 

– szampana, a długoletni pracownicy 
– cenne upominki oraz od 1 do 3 dni 
(zależnie od stażu pracy) dodatkowego 
urlopu, zapewnianego dobrowolnie przez 
pracodawcę, zgodnie z naszą polityką 
świętowania uroczystości.

Wspieramy pracowników i ich rodziny 

Dbamy o bezpieczeństwo 

Zachęcamy do zdrowego trybu życia

Wspólnie świętujemy 

Ważnym wydarzeniem jest dla nas zawsze 
przyznawanie tytułów Lidera Wartości 
Tesco osobom, które są dla innych wzorem 
przestrzegania firmowych wartości. Nagrody 
(dyplomy i statuetki) wręczane są w kilku 
kategoriach, rokrocznie „odświeżanych”, 
tak by najpełniej odzwierciedlały to, 
co szczególnie cenimy.

 W roku 2014 był y to:
• Bohater/ Wolontariusz,
• Mistrz w Obsłudze Klienta,
• Współpracownik Roku,
• Lider Innowacyjności.
Nagrody mają szczególną wartość, 
gdyż są przyznawane przez koleżanki 
i kolegów (w głosowaniu online). 

Organizowany rokrocznie konkurs 
wieńczy uroczysta gala, ale projekt 
„żyje” przez cał y rok. Każdego dnia 
przełożeni lub współpracownicy mogą 
podziękować i uhonorować w yróżnieniem 
pracownika, którego postawa jest zgodna 
z wartościami Tesco.
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Agnieszka Bugaj
Lider Zespołu (Dział Obsługi Klienta),  
sklep Tesco w Krakowie

„ Pracuję w Tesco już 
od 2002 roku. Zaczynałam 
na stanowisku Kasjera, 
potem pracowałam przez 
wiele lat w Punkcie Obsługi 
Klienta, gdzie awansowałam 
na Lidera Zespołu. Obserwując 
moje koleżanki i kolegów 
widzę, że droga awansu 
w Tesco jest otwarta dla 
wszystkich osób, które mają 
chęci i wykazują inicjatywę. 
Pomagają nam w tym szkolenia 
oraz wsparcie kierownika. 
Liczy się on z naszymi 
pomysłami – pracujemy razem 
i to bardzo ważne, żeby sobie 
nawzajem pomagać.
W ostatnich latach pojawiło 
się wiele usprawnień, które 
klientom ułatwiają zakupy, 
a nam pracę. Mnie najbardziej 
w pracy pomagają Zasady 
życzliwej obsługi klienta.”

Opinie z badania  
„Co jest dla Ciebie ważne?”*

„Wszystko jest tak, jak 
powinno: kultura, pomoc, 
szacunek – i w stosunku 
do siebie nawzajem 
i klientów”

„Tesco umożliwia młodym 
ludziom, zaczynającym 
swoją pierwszą pracę, 
nabycie i utrwalenie 
umiejętności bardzo 
przydatnych w przyszłości”

„Tesco jest dobrym 
miejscem pracy, nic nie 
trzeba zmieniać”

„Jestem tu nowy, ale 
bardzo dobrze zostałem 
przyjęty”

Akcja „Powrót do szkoły”

„Mądry start” – stypendia Fundacji Tesco Dzieciom dla dzieci pracowników

Szkołę da się lubić! Dzięki… kuponom 
„Powrót do szkoły”, z którymi łatwiej 
skompletować szkolną „wyprawkę”. Kupony 
(5x15 zł na każde z dzieci w wieku 5-19 lat) 
przysługują wszystkim pracownikom, 
rodzicom dzieci w wieku szkolnym.  
W 2013 roku w ramach akcji „Powrót 

do szkoły” wydaliśmy 9 400 pracującym 
u nas rodzicom 65 tysięcy kuponów. 
Zrealizowanych zostało 61,6 tysięcy 
kuponów. Oznacza to, że pomogliśmy 
sfinansować wyprawki szkolne dla 
około 12,3 tys. dzieci, dzięki czemu nasi 
pracownicy zaoszczędzili 924 tysięcy zł.

W 2013 roku wystartował program 
stypendialny „Mądry start”, który 
wspiera edukację dzieci (od 5. klasy 
szkoły podstawowej do końca szkół 
ponadgimnazjalnych) naszych 
pracowników. Stypendia przyznawane 
są dzieciom, które mają bardzo dobre 
wyniki w nauce (średnia ocen min. 4.0), 
a potrzebują dodatkowego wsparcia 

z uwagi na sytuację materialną rodziców 
(maksymalny dochód – 1 000 zł brutto 
na osobę w rodzinie).
W pierwszej edycji Fundacja Tesco 
Dzieciom przyznała ponad 100 stypendiów 
(o wartości 1 500 zł każde). W 2014 roku 
budżet programu został zwiększony, 
dzięki czemu możemy pomóc ponad 
140 uzdolnionym młodym ludziom.

Prawie milion złotych 
otrzymali nasi pracownicy 
na wyprawki szkolne dla 
swoich dzieci dzięki akcji 
„Powrót do szkoły”

* Komentarze pracowników z badania „Co jest dla Ciebie ważne?” (2014 r.), pisownia oryginalna.

http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/stypendia-edukacyjne-o-programie.php
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Liczymy się z Twoim zdaniem

Współpraca, otwartość na dialog i opinie 
pracowników to fundament naszej kultury. 
W pojedynkę nie bylibyśmy w stanie zmieniać 
na lepsze tego, co dla nas ważne. Dlatego 
aktywnie włączamy pracowników w dyskusję 
na temat rozwoju naszej firmy i wspólnie 
rozwiązujemy problemy. Pracownicy mogą 
dzielić się swoimi opiniami na co dzień – 
rozmawiając z bezpośrednimi przełożonymi 
lub uczestnicząc w forach pracowniczych, 
które odbywają się w każdym sklepie. 
W forach uczestniczy 1 500 reprezentantów, 
dzięki temu szybko otrzymujemy sygnały 
ze sklepów i możemy na nie reagować.

Pracownicy mogą także brać udział 
w cyklicznych spotkaniach z kierownictwem 
firmy. W planach mamy dalszą intensyfikację 
tego typu spotkań – już w kwietniu 2014 roku 
ruszył program „Z pierwszej ręki” (kwartalne 

spotkania Zarządu z pracownikami biur). 
Szczególną wagę przykładamy do wyników 
badania „Co jest dla Ciebie ważne?”, 
które pomaga nam stale doskonalić się 
od wewnątrz.
Bardzo ważnym partnerem w dyskusji 
o sytuacji i przyszłości naszej firmy są związki 
zawodowe, działające w Tesco od 2002 roku. 
Podczas odbywających się cyklicznie 
(co miesiąc) spotkań konsultowane 
są ważne z punktu widzenia pracowniczego 
projekty i zmiany, ale także rozpatrywane 
indywidualne zgłoszenia. Wspólnie szukamy 
rozwiązań, które są dobre dla pracowników 
i jednocześnie realizują założenia 
biznesowe. Nie zawsze się zgadzamy, 
ale – co najważniejsze – szanujemy 
nasze, często odmienne opinie, ponieważ 
naszym wspólnym kompasem jest dążenie 
do poprawy warunków pracy.

Bogata paleta narzędzi komunikacji wewnętrznej 

„Na żywo”
• doroczne spotkania 

Zarządu z pracownikami 
każdego ze sklepów

• Team 5 i Team Talk 
– krótkie spotkania, 
na których pracownikom 
przekazywane 
są najważniejsze informacje

• Town meeting – coroczne 
spotkania menadżerów 
z Zarządem

• „Z pierwszej ręki” – 
kwartalne spotkania 
Zarządu z pracownikami 
biur (od kwietnia 2014 roku)

„Na papierze” 
• kwartalnik „Tesco 

Dzisiaj” (nakład 
15 tys. egzemplarzy)

• listy okolicznościowe 
• kalendarze
• plakaty, ulotki, 

naklejki, stojaczki
• tablice informacyjne

Inne
• konkursy dla 

pracowników i sklepów
• gadżety
• krótkie ankiety, badania 

internetowe
• degustacje produktów, 

kupony rabatowe itp.

„na żywo” „na papierze”

inne elektronicznie

37 tys. użytkowników, z których każdy na portalu 

średnio spędza około 5 minut, 

Blisko 450 000 odsłon rocznie , 

53 korespondentów regionalnych.

Elektronicznie
• portal pracowniczy Moje 

Tesco, dostępny także 
z domowego komputera 
bądź urządzenia 
mobilnego (aktywnie 
korzysta z niego ok. 90% 
pracowników)

• Yammer (sieć 
społecznościowa)

• intranet
• HUB (międzynarodowa 

platforma wymiany 
wiedzy oraz materiałów)

• Biuletyn dzienny
• newslettery i biuletyny
• powiadomienia SMS
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Wspólnie rozwiązujemy problemy 
Wszyscy bierzemy udział w budowaniu 
lepszego Tesco. Praktycznym przykładem 
takiego podejścia jest stworzona 
w 2013 roku platforma www.dopoprawki.pl. 
Trwający niemal rok program zaangażował 
2 700 pracowników i przyniósł 877 zgłoszeń 
zmian. Projekt został doceniony – II miejsce 
w kategorii: duże firmy w konkursie „Lider 
Dialogu z Interesariuszami”, organizowanym 
przez Konfederację Lewiatan i Deloitte.

SŁUCHAMY: poprzez akcję „Twój 
pomysł się liczy” zachęcaliśmy 
pracowników, by zgłaszali propozycje 
zmian na stronie programu, 
a następnie głosowali na najlepsze ich 
zdaniem pomysły.

ANALIZUJEMY: zgłoszenia były 
analizowane i łączone w najważniejsze 
kategorie (procedury, narzędzia, sprawy 
pracownicze, bonusy, bezpieczeństwo 
i inne). Najpopularniejsze kategorie 
zyskały „opiekunów” zmian – 
menadżerów odpowiedzialnych za ich 
wprowadzenie.

ULEPSZAMY: na bieżąco wprowadzaliśmy 
usprawnienia, niezbędne do poprawy 
warunków pracy. Postępy prac i ich rezultaty były 
na bieżąco komunikowane za pomocą strony 
www.dopoprawki.pl, specjalnie dedykowanych 
tablic informacyjnych w biurze, sklepach 
i centrach dystrybucji, podczas bezpośrednich 
spotkań z pracownikami oraz na MojeTesco.pl.

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3

877 zgłoszeń 17 kategorii priorytetowych2 700 unikalnych użytkowników, 
którzy aktywnie zaangażowali się 
w zgłaszanie poprawek

http://mojetesco.pl/
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Przebieg programu „Do Poprawki”

Renata Rejdych 
Kierownik ds. Struktur Organizacyjnych

„ Każde z rozwiązań, które – jak badanie 
„Co jest dla Ciebie ważne? ” czy program 
„Do Poprawki” – pozwala pracownikom dzielić 
się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami, 
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Dla pracodawcy nie ma lepszej wiadomości 
– dowodzi bowiem tego, że udało nam się 
stworzyć wyjątkowe środowisko, w którym 
pracownicy nie tylko mogą, ale i chcą aktywnie 
uczestniczyć w rozwoju firmy. Doceniamy 
szczery, konstruktywny głos, ale przede 
wszystkim zapewniamy pracownikom 
poczucie sensu, tego, że ich opinie nie trafiają 
w próżnię, ale są przyczynkiem do ważnych 
dla całej naszej firmy zmian.”

Chcemy wspólnie zmieniać 
naszą firmę. Dowodzi 
tego choćby bardzo 
wysoka frekwencja (84%) 
w przeprowadzonym 
w II kwartale 2013 roku 
badaniu opinii pracowniczej 
„Co jest dla Ciebie ważne?”. 
Odpowiedzi udzieliło 22,5 tys. 
osób z 26,7 tys. uprawnionych 
pracowników. Nowością, 
w porównaniu z wcześniej 
realizowanym badaniem 
„Twój punkt widzenia”, jest to, 
że taka sama ankieta została 
przeprowadzona w tym 
samym czasie we wszystkich 
krajach, w których działa 
Tesco. Dodatkowo 
po raz pierwszy odpowiedzi 
naszych pracowników zostały 
porównane z wynikami 
innych polskich firm.

Rozbudowane badanie 
zawierało pytania 

z następujących kategorii: 
zaangażowanie, doskonałość 
działania, warunki pracy, 
współpraca, komunikacja, 
efektywność przełożonego, 
wspieranie efektywności, 
rozwój, co jest ważne 
dla naszych klientów, 
wynagrodzenie, równowaga 
między pracą a życiem 
osobistym, wizja Tesco, 
kultura firmy, podejmowanie 
działań.

Przekrojowa analiza danych 
sprawia, że spotkania 
w ramach wszystkich 
zespołów, zorganizowane 
po badaniu, były wyjątkowo 
owocne. Zgłoszone 
na spotkaniach wnioski 
pozwoliły stworzyć plany 
usprawniające, realizowane 
do czasu przeprowadzenia 
kolejnej ankiety „Co jest dla 
Ciebie ważne?”.

Lipiec 2013
Start programu

Lipiec-sierpień 2013
Słuchamy – pracownicy zgłaszają 

pomysły, pytania i poprawki 
na specjalnej stronie www

Wrzesień 2013
Analizujemy – analiza zgłoszonych 

877 pomysłów

Wrzesień 2013
Wybór 17 głównych  

kategorii

Październik-listopad 
2013

Ulepszamy – wybrani liderzy 
opracowują plany poprawy

Listopad-kwiecień 

2014
Intensywna komunikacja 

dotycząca wprowadzonych zmian

Kwiecień 2014
Podsumowanie programu

DO POPRAWKI

1

2
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Najważniejsze wnioski z badania 

91%   84%

84%  82%

84%  75%

84%   75%

83%  64%

83%  84%

81%  55%

62%  40%

79%  60%

79%  62%

75%  58%

Rozumiem, czego się ode mnie oczekuje 

Czuję, że jestem częścią zespołu

Mój przełożony potrafi mnie wysłuchać

W moim miejscu pracy funkcjonują jasne standardy 
dotyczące jakości produktów i usług

Jestem zaangażowany w podejmowanie decyzji,  
 które wpływają na moją pracę

Mój szef obdarza mnie zaufaniem i traktuje 
z szacunkiem

Jestem usatysfakcjonowany otrzymywanymi 
świadczeniami

Jestem usatysfakcjonowany szansami rozwoju

Otrzymujemy niezbędne szkolenia, by jeszcze lepiej 
służyć klientom

Mój szef jest wyjątkowym menadżerem

Jestem zachęcany do tego, by inicjować zmiany, 
pozwalające jeszcze lepiej służyć klientom

Tesco Polska  Wynik ogólnopolski
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Kompetencje Lidera Tesco 

Rozwijamy potencjał naszych pracowników

Nieustanne doskonalenie: 
to najlepsza recepta na rozwój, 
niezależnie od rynkowej 
pogody. Dlatego dbamy 
o to, by wyzwolić potencjał 
każdego z pracowników 
Tesco. Prawdziwy rozwój 
to niekończący się proces – 
ciągłego przekraczania strefy 
komfortu, tak by móc stawiać 
czoła kolejnym wyzwaniom 
i doświadczeniom.

W prawdziwym rozwoju wspierają nas:

• indywidualnie rozrysowywane ścieżki 
karier,

• odpowiednio dobrane programy szkoleń 
i wzmacniania kompetencji,

• cykliczna ocena, pozwalająca określić, jakie 
kompetencje, aspiracje, zainteresowania 
danej osoby mogą być jeszcze efektywniej 
wykorzystane w ramach naszej firmy,

• programy rozwojowe.

Wszyscy pracownicy Tesco są objęci 
programem szkoleń adekwatnych do ich 
stanowiska oraz celów rozwojowych. 

Szkolenia realizowane są w różnorodnej 
formie, przy wykorzystaniu nowoczesnych 
rozwiązań, takich jak e-learning:
• szkolenia operacyjne,
• szkolenia specjalistyczne,
• szkolenia przywódcze.

Szczególna odpowiedzialność spoczywa na liderach: to oni wykorzystują cztery 
kluczowe kompetencje, by inspirować, wzmacniać zaangażowanie i efektywność 
swoich zespołów, a własnym przykładem dowodzić, że można zmieniać się 
na lepsze, nie przestając być sobą.

Bystry umysł
(Jak myślimy)

Umiejętności 
lidera
(Jak się 
zachowujemy)

Osiągnięcia
(Co osiągnęliśmy)

Postawy i przekonania
(W co wierzymy)

Wspieramy liderów w rozwoju ich 
kompetencji poprzez szeroką gamę 
programów rozwojowych. Z myślą 
o liderach stworzyliśmy przewodniki, 
pokazujące w praktyczny sposób, 
jak zarządzać własnym rozwojem 
oraz inspirować zespoły do osiągania 
najlepszych wyników:
• Wspieranie efektywności.  

Przewodnik dla kierowników 
zarządzających zespołami, menadżerów, 
dyrektorów i Liderów Biznesu,

• Kariera w Twoich rękach.  
Przewodnik dla wszystkich pracowników.
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Programy rozwojowe dla pracowników 
Rokrocznie organizujemy kilkadziesiąt programów rozwojowych dla pracowników na różnym 
szczeblu. Szkolimy m.in. przyszłych liderów zespołu oraz menadżerów hipermarketów 
i kierowników supermarketów. Programami rozwojowymi objęci są także pracownicy 
i menadżerowie Centrum Dystrybucji oraz Biura Głównego. W programach rozwoju, 
przygotowujących m.in. do objęcia wyższego stanowiska, uczestniczy ok. 2 300 osób.
Skala programów i systemowe podejście do ciągłego rozwoju kadry sprawia, 
że aż 80% pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych pochodzi z awansu 
wewnętrznego.

Etapy programu rozwojowego

Stałe wsparcie i regularna ocena postępów uczestnika programu

Etap 1

Przygotowanie  
planu rozwoju

Realizacja planu 
rozwoju

Zakończenie
programu 

Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5

Bystry umysł
(Jak myślimy)

Umiejętności 
lidera
(Jak się 
zachowujemy)

Osiągniecia
(Co osiągnęliśmy)

Postawy i przekonania
(W co wierzymy)

70% 

20% 

10% 

Przywódcze

Sp
ec

ja
lis

ty
cz

ne

W rozwoju kompetencji liderów naszym 
priorytetem jest synergiczne poszerzanie 
umiejętności specjalistycznych i przywódczych. 
Zgodnie z zasadą 70/20/10, stawiamy przede 
wszystkim na samorozwój i zdobywanie 
doświadczenia w codziennym działaniu 
(70%), współpracę z innymi, mentorskie 
wsparcie szefa (20%) oraz programy 
szkoleniowe (10%).

Górna część T

to szkolenia, jakich lider 
potrzebuje w zakresie 
umiejętności związanych 
z przywództwem 
i zarządzaniem na swoim 
poziomie odpowiedzialności

Trzon T

to szkolenia specjalistyczne 
właściwe dla danego 
stanowiska, przygotowane 
na podstawie modelów 
operacyjnych i procesów, 
za które odpowiadają 
poszczególne obszary 
w firmie

Nominacja 
i rekrutacja 

do programu

Analiza potrzeb 
szkoleniowych 
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Życzliwa obsługa klienta

Rozwój i edukacja pracowników na każdym szczeblu 

Nasz sukces mierzymy zadowoleniem 
i lojalnością klientów, dlatego jednym 
z f ilarów strategii „Budujemy lepsze 
Tesco Polska” jest doskonała obsługa – 
oparta na profesjonalizmie i życzliwości. 
Wzmacnianiu tych kompetencji 
podporządkowujemy rozwój i edukację 
pracowników mających bezpośredni 
kontakt z naszymi klientami. 
W zainicjowanym we wrześniu 2011 roku 
programie „8 złotych zasad obsługi klienta” 
wzięło udział ponad 15 tys. osób.
Od 2013 roku naszym drogowskazem 
są „4 kroki do serca klienta”. Zostały 
one wypracowane podczas warsztatów, 
gdzie próbowaliśmy odpowiedzieć sobie 

na pytanie, jakiej obsługi oczekują nasi 
klienci. Wśród najczęściej pojawiających 
się skojarzeń były: życzliwość, naturalność, 
uśmiech, serdeczność. Nowy model 
podkreśla znaczenie wewnętrznej 
motywacji – klient wyczuwa bezbłędnie, 
czy pracownik sklepu zwraca się do niego 
zgodnie z „mechaniczną”, wyuczoną 
formułką, czy też jego życzliwość płynie 
z dobrego nastawienia, satysfakcji i dumy 
z pracy. Zgodnie z nową strategią stawiamy 
właśnie na wzmacnianie tej wewnętrznej 
motywacji pracowników. Widocznym 
przejawem nowej strategii są także bardzo 
dobrze przyjęte przez klientów koszulki 
„Chętnie pomogę”.

Katarzyna Świtalska
Kierownik ds. Szkoleń, Dział Operacji 

Izabela Osyra
Pracownik salonu optycznego, Hipermarket w Częstochowie

„ Każde szkolenie wygląda trochę inaczej, bo każda 
grupa szkoleniowa jest inna. Uczestnikom bardzo 
podoba się dzielenie doświadczeniami, rozmowa 
na temat budowania dobrego kontaktu z klientami, 
znaczenia mowy ciała, uśmiechu, kontaktu 
wzrokowego, mimiki twarzy. Zawsze lubię ten 
moment, gdy wyciągam lusterka i zachęcam 
do uśmiechania się. To jeden z elementów zaskoczenia, 
który wywołuje wiele pozytywnych emocji.”

„ Szkolenie było naprawdę interesujące i warte 
każdej poświęconej mu minuty. Mieliśmy 
możliwość podzielenia się i porównania 
swoich doświadczeń na temat obsługi klienta. 
Szkolenie obfitowało w zaskakujące momenty: 
w ramach ćwiczenia prowadząca powiedziała, 
– nie patrząc na nas – „do widzenia” i wyszła 
z sali. Zrozumieliśmy, jakie to uczucie być 
chłodno pożegnanym.”

1. Wybierz swoje 
nastawienie:
• Myślę pozytywnie o kliencie
• Wiem, jaka jest moja rola

3. Rozumiem Cię:
• Słucham uważnie
• Pytam
• Reaguję na potrzeby klienta

4. Zrozum mnie:
• Doradzam klientowi, bo jestem 

ekspertem
• Jestem szczery
• Żegnam i zapraszam ponownie

2. Widzę Cię:
• Patrzę w oczy, uśmiecham się
• Jestem sobą
• Witam klienta jak dobrego 

znajomego

1. 2.

3.4.
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Jesteśmy dobrym, 
odpowiedzialnym 
sąsiadem, mającym 
istotny wpływ 
na rozwój i jakość 
życia lokalnych 
społeczności. 
Zapewniamy nie 
tylko wsparcie 
materialne, ale także 
wykorzystujemy 
nasze kompetencje 
i skalę działania, 
by inicjować 
długofalowe 
zmiany społeczne. 
Szczególne 
znaczenie ma dla nas 
edukacja – przede 
wszystkim dzieci 
– oraz włączanie 
mieszkańców 
w rozwiązywanie 
ważnych dla ich 
społeczności kwestii.
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Wspieramy lokalne społeczności

Nasze priorytety 
i podejście 
do działania

Nasze wyróżniki Nasze plany

Integrujemy 
i angażujemy w lokalne 
działania mieszkańców, 
organizacje 
pozarządowe, sektor 
prywatny i instytucje 
publiczne. Nasze 
zaangażowanie 
społeczne wyróżnia:

• dialog i wzmacnianie 
relacji z lokalnymi 
społecznościami,

• realne wsparcie 
w rozwiązywaniu lokalnych 
problemów (np. poprzez 
programy dożywiania dzieci, 
wsparcie szkół, zbiórkę 
żywności),

• nastawienie na długofalową 
zmianę – łączymy 
materialne wsparcie 
z aspektem edukacyjnym.

Nasze programy społeczne 
mają wkład w rozwój lokalnej 
infrastruktury i poprawę 
jakości życia mieszkańców. 
W raportowanym okresie 
łączna wartość naszego 
zaangażowania przekroczyła 
ponad dwa miliony złotych. 
Szczególnie jesteśmy dumni 
z takich działań,  jak:

• program Tesco dla Szkół – nasz 
flagowy, a jednocześnie 
najstarszy i największy 
w Polsce program wsparcia dla 
szkół (12 lat, ponad 11 tys. szkół, 
ponad 13 mln zł na zakup 
nowoczesnych pomocy 
naukowych dla ponad 7 mln 
uczniów),

• Fundacja Tesco Dzieciom 
– inicjatywa, która od 2012 roku 
wspiera nasze działania 
dobroczynne,

• program Społecznicy 
– wybrani i przeszkoleni 
pracownicy (38 osób 
w 2013 roku) poświęcają część 
swojego czasu pracy (10%) 
na budowę dobrych relacji 
międzysąsiedzkich,

•  przekazywanie nadwyżek 
żywności ze sklepów Tesco  
(ok. 600 ton przez pierwszy rok 
trwania projektu).

Potrzeby lokalnych 
społeczności zawsze będą 
większe niż możliwości 
darczyńców. Dlatego 
planując kolejne działania, 
szczególną wagę 
przykładamy do kwestii 
ich efektywności, 
czyli realnego wpływu 
społecznego. Chcemy go 
zwiększać poprzez:

• kontynuację i rozwój 
aktualnych projektów,

• nowe projekty, takie jak 
udostępnianie przestrzeni dla 
młodych ludzi i organizacji 
pozarządowych,

• wzmocnienie dialogu 
z lokalną społecznością, 
by jeszcze trafniej 
identyfikować kluczowe 
wyzwania,

• silniejsze zaangażowanie 
pracowników w działania 
społeczne,

• ewaluację działań 
społecznych.
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„ Dzieci są naszą wspólną 
nadzieją na lepsze jutro 
– dlatego nasza Fundacja 
stara się pomagać młodym 
ludziom, aby byli jak 
najlepiej przygotowani 
do samodzielnego, 
dorosłego życia. 
Wspieramy ich rozwój 
w obszarach związanych 
z edukacją, pomocą 
społeczną oraz ochroną 
i promocją zdrowia. Naszą 
działalność rozpoczęliśmy 
w roku 2012, budując 
od podstaw nasze 
programy. Oczywiście 
te działania nie byłyby 
możliwe bez ogromnego 
wsparcia ze strony 
darczyńców. Wśród nich 
są klienci, pracownicy 
i firmy współpracujące 
z Tesco Polska, jak i sam 
Fundator, który regularnie 
dofinansowuje działania 
naszej organizacji.”

Katarzyna Michalska-Miszczyk
Prezes Zarządu Fundacji 
Tesco Dzieciom

Blisko dwie dekady obecności w Polsce, 
455 sklepów w 300 polskich miastach, blisko 
30 tys. miejsc pracy dla mieszkańców, 5 mln 
klientów tygodniowo. Klientów, a właściwie 
sąsiadów, gdyż jesteśmy częścią lokalnych 
społeczności.
W okresie raportowania otworzyliśmy 
sklepy w każdym z 16 województw. Łączna 
liczba nowych obiektów to 51, w tym 
30 sklepów formatu supermarket (SM), 
14 formatu hipermarket kompaktowy 
(CHM) oraz 7 formatu hipermarket (HM). 
Każdy nowy sklep to nowe miejsca 
pracy w regionie: format SM zapewnia 
zatrudnienie kilkunastu osobom, CHM – 
kilkudziesięciu, HM – nawet 200 osobom.

Wszystkim pracownikom zapewniamy 
różnorodne szkolenia podnoszące ich 
kwalif ikacje. Przykładowo dla formatu HM 
stworzyliśmy 18 rodzajów szkoleń.
Wspieramy również młodych ludzi 
w zdobywaniu kwalif ikacji zawodowych, 
ułatwiających im start na rynku pracy 

poprzez liczne programy edukacyjne 
i rozwojowe, takie jakie Ekstraklasa, 
Kariera Młodego Lidera czy program 
praktyk. Współpracujemy z ponad 
300 dostawcami regionalnymi, tworząc im 
warunki do rozwoju, przy jednoczesnym 
zachowaniu lokalnego charakteru.
Ściśle współpracujemy również 
z dostawcami produktów marek 
własnych Tesco – grupa ta liczy obecnie 
322 dostawców. Monitorujemy ich 
nie tylko pod kątem bezpieczeństwa 
i jakości produktów marki Tesco, ale 
także przestrzegania prawa pracy. 
Dzieląc się z naszymi dostawcami 
wiedzą, doświadczeniem i standardami, 
przyczyniamy się do rozwoju f irm, które 
są wizytówką polskiej gospodarki.
W 2013 roku w Akademii Dostawców 
wzięło udział ponad 250 regionalnych 
i ogólnopolskich dostawców, a szkolenia 
ukończyło ponad 270 osób. Ponadto 
w 4 miastach zorganizowaliśmy, wspólnie 
z VACO, jedną z największych f irm 

Jesteśmy blisko, pomagamy aktywnie i skutecznie

Nasza wizja i misja

• Każde polskie dziecko ma warunki 
do pełnego uczestnictwa w życiu 
rodzinnym i społecznym oraz 
zapewnione możliwości do rozwoju 
edukacyjnego.

• Dobro dzieci jest naszym wspólnym 
dobrem. Dbamy o nie w synergii 
działań osób indywidualnych, 
społeczności lokalnych, organizacji 
pozarządowych, sektora 
prywatnego i instytucji publicznych.

• Inicjujemy oraz wspieramy działania, 
mające na celu pomoc dzieciom 
w obszarach edukacji, pomocy 
społecznej i ochrony zdrowia. Nasze 
projekty wyposażają w umiejętności 
i kompetencje, inspirują do działania 
i umożliwiają rozwój młodym 
ludziom.

• Jesteśmy dobrym partnerem 
do współpracy przy realizacji zadań, 
mających na celu poprawę jakości 
życia społecznego.

Nasza 
wizja

Nasza 
misja

http://fundacjatesco.pl/
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Władze Fundacji Tesco Dzieciom

w branży ochrony przed szkodnikami, 
warsztaty z zakresu skutecznego nadzoru 
nad szkodnikami i higieny zakładu. 
W szkoleniu wzięło udział ponad 160 osób, 
przedstawicieli zakładów produkujących 
markę własną. Kontynuowaliśmy także 
szkolenia dla producentów marki własnej 
ze Standardu Produkcji Żywności Tesco 
(TFMS) – ukończyło je z sukcesem ponad 
70 osób. Dzięki tym szkoleniom firmy 
podnoszą swoje kwalif ikacje, jakość 
wytwarzanych produktów i rozwijają się.

Zgodnie z naszą dewizą – „To, co ważne, 
wspólnie zmieniamy na lepsze” – 
w działania na rzecz lokalnych społeczności 
angażujemy wszystkich, którzy mają 
dobrą energię i chęć pozytywnej zmiany: 
mieszkańców, klientów, partnerów 
handlowych, lokalne instytucje. Ściśle 
współpracujemy z organizacjami 
pozarządowymi, które mają największe 
rozeznanie lokalnych potrzeb. Razem 
organizujemy akcje charytatywne 
i edukacyjne oraz zbiórki pieniędzy 

na rzecz m.in. dzieci z ubogich rodzin oraz 
schronisk dla zwierząt.
Działalnością dobroczynną zajmuje się 
powołana w kwietniu 2012 roku Fundacja 
Tesco Dzieciom.

Celem jej działania jest wspieranie 
wartościowych inicjatyw i projektów 
społecznych, których benef icjentami 
są dzieci i młodzież oraz integracja 
i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra 
społeczności lokalnych.

Rada Fundacji Tesco Dzieciom

Zarząd Fundacji Tesco Dzieciom

Katarzyna
Michalska-Miszczyk
prezes Zarządu

Patrycja 
Bejm-Maras
wiceprezes Zarządu

Marcin Matras
członek Zarządu

Lilianna
Orzechowska
członek Zarządu

Janusz Selwa
członek Zarządu

Grzegorz Juszczyk
członek Zarządu

Anna Grabowska
członek Rady 

Anna Matlak
członek Rady

Czesław Grzesiak
członek Rady

Ryszard Tomaszewski
członek Rady

Wszyscy 
członkowie Rady 
i Zarządu pełnią 
swoje funkcje 
w Fundacji Tesco 
Dzieciom pro 
publico bono.

N
asze priorytety

O
 Tesco

H
andel

Środow
isko

Lokalne społeczności
Pracodaw

ca

http://fundacjatesco.pl/
http://fundacjatesco.pl/
http://fundacjatesco.pl/


84 Raport Społecznej Odpowiedzialności Tesco Polska 2012/13-2013/14

Wizytówką naszego zaangażowania 
społecznego, realizowanego zarówno przez 
Tesco, jak i Fundację Tesco Dzieciom, są 
długofalowe programy, które stanowią 
wyraz naszej współodpowiedzialności  
za rozwój kapitału społecznego  

i ekonomicznego Polski. Naszą dumą jest 
realizowany już od 2008 roku strategiczny 
projekt współpracy z Fundacją Pomocy 
Dzieciom „Happy Kids”, dzięki której 
rozwija się w Polsce tak potrzebny model 
rodzinnej opieki zastępczej.  

W 2013 roku Fundacja z własnych środków 
sf inansowała remont i wyposażenie trzech 
nowych rodzinnych domów:  
w Ozorkowie, Zgierzu i Czarnocinie. 
Przyjazny dach nad głową znalazło w nich 
blisko 30 osieroconych dzieci.

Zaangażowanie na rzecz lokalnych 
społeczności ma największą siłę 
oddziaływania wtedy, gdy jest przemyślane, 
spójne ze strategią biznesową firmy, a jego 
realizacja i efekty podlegają stałej ocenie.
Pomaganie jest ważne, ale jeszcze większą 
wartość ma świadome pomaganie. 
Świadome, czyli takie, gdy dostępne środki 
są wykorzystane w najlepszy możliwy 
sposób. Im większa skala i różnorodność 
działań społecznych, tym większego 
znaczenia nabiera kwestia zarządzania 
zaangażowaniem. W przypadku takiej f irmy 
jak nasza – prowadzącej dziesiątki projektów 
własnych oraz realizowanych przez Fundację 
Tesco Dzieciom – to wręcz warunek 

konieczny do efektywnego wsparcia 
lokalnych społeczności. Takie podejście, czyli 
świadome zarządzanie zaangażowaniem 
społecznym, nie jest jeszcze w Polsce 
popularne, a mogłoby znacznie zwiększyć 
efektywność wykorzystanych środków.
Dlatego przystąpiliśmy w 2014 roku do sieci 
LBG Poland, łączącej f irmy, które same 
stosują oraz promują standardy zarządzania 
społecznego w oparciu o model LBG. Model 
pozwala nam w syntetyczny, czytelny 
sposób podsumować rzeczywisty wpływ 
społeczny naszej f irmy i fundacji. Określa też 
nasz potencjał i wyzwania, z którymi musimy 
się zmierzyć, dążąc do stałego wzrostu 
efektywności naszych działań społecznych.

Mierzymy nasz wpływ społeczny zgodnie z modelem LBG 

Kategorie naszego zaangażowania zgodnie z modelem LBG 

Działania 
charytatywne

Inwestycje
społeczne

Inicjatywy 
komercyjne 

w społecznościach

1. Współpraca z partnerami 
społecznymi – budowa 
różnorodnych mechanizmów 
wsparcia i poprawy warunków życia 
i rozwoju dzieci, współtworzenie 
rodzinnych domów dziecka, 
wsparcie dla ośrodków opiekuńczo-

-wychowawczych i szpitali (np. Bieg 
Charytatywny), więcej na str. 87.

2. Wsparcie pracowników Tesco, 
a w szczególności rozwój szans 
edukacyjnych ich dzieci poprzez 
program stypendialny (np. „Mądry 
start”), więcej na str. 72.

1. Tesco dla Szkół  – strategiczny 
program zaangażowania 
społecznego, koncentrujący 
się na ważnych społecznie 
tematach i szerokiej edukacji 
najmłodszych, więcej 
na str. 30 i 91.

2. Kompleksowe działania 
w obszarze promocji 
zdrowego stylu życia oraz 
rozwoju umiejętności, pasji, 

talentów dzieci i młodzieży 
(np. „Pracownia talentów”, 
„Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”), 
więcej na str. 89.

3. Rozwój polityki dobrego 
sąsiedztwa – działania oparte 
o rozwój aktywności lokalnej, 
wsparcia lokalnych potrzeb oraz 
budowie relacji z partnerami 
społecznymi (np. Społecznicy 
Tesco), więcej na str. 93.

1. Działania podejmowane na rzecz 
budowy lojalności i zaufania klientów 
oraz wsparcia dla społeczeństwa 
(np. Pomóżmy zwierzętom 
przetrwać zimę), więcej na str. 86.

LBG bierze 
pod uwagę 
dobrowolne 
działania 
społeczne 
firmy 
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Od powstania firmy, czyli 1995 roku, 
angażujemy się – jako Tesco Polska 
– w życie lokalnych społeczności, 
odpowiadając na kluczowe wyzwania 
rozwojowe. Naszym partnerem w ściśle 
zdefiniowanym obszarze projektów 
społecznych na rzecz dzieci i młodzieży 
jest powołana w kwietniu 2012 roku 
Fundacja Tesco Dzieciom.
Nasze dotychczasowe doświadczenia 
wielu lat pracy na rzecz rozwiązywania 

kluczowych wyzwań społecznych 
potwierdzają, że największe oddział ywanie 
mają programy, które:
• angażują szerokie grono partnerów – 

organizacji społecznych, pracowników, 
klientów, mieszkańców, lokalnych 
instytucji i władz,

• wykorzystują nasze możliwości i skalę 
działania w realizacji długofalowych 
zmian, podnoszących szeroko rozumianą 
jakość życia lokalnych społeczności.

Razem dla wspólnych celów – wpływ społeczny Fundacji Tesco Dzieciom i Tesco Polska 

Małgorzata Greszta
Sustainability Services Menager, SGS Polska 

Czesław Grzesiak
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Działu Korporacyjno-Prawnego 

„ Każda złotówka wydana przez 
firmy na wsparcie lokalnych 
społeczności poprawia życie 
mieszkańców. Ale potrzeby 
zawsze będą większe niż 
możliwości, choćby najbardziej 
aktywnych partnerów 
biznesowych. Dlatego tak ważne 
jest, by mierzyć efektywność 

„ Działania Tesco na rzecz lokalnych 
społeczności są bardzo różnorodne 
i szerokie. Są to projekty, które 
trwają już wiele lat, jak i zupełnie 
nowe inicjatywy. Zarządzanie 
nimi staje się coraz trudniejszym 
zadaniem. Zdajemy sobie również 
sprawę, że programy muszą być 
stale rewidowane i zmieniane 
– nie możemy stać w jednym 
miejscu. Zmieniliśmy w ten 
sposób Tesco dla Szkół, które 

i rezultaty działań społecznych. 
Świadome zaangażowanie 
społeczne, spójne ze strategią 
biznesową, to dla firmy pewność, 
że w najlepszy możliwy sposób 
buduje długofalową wartość 
dla otoczenia. Naprzeciw 
tym wyzwaniom wychodzi 
metodyka i narzędzia w ramach 

modelu LBG. Bardzo się 
cieszę, że wśród członków sieci 
LBG Poland jest firma Tesco, 
udowadniająca – także tym 
Raportem – że potrafi świadomie 
zarządzać i komunikować 
działania społeczne nie tylko 
z perspektywy nakładów, ale 
i osiąganych efektów.”

od programu ściśle związanego 
ze sprzedażą, ewaluowało 
do programu stawiającego 
na edukację i zaangażowanie. 
Stawiamy również na trwałe 
partnerstwa z organizacjami 
pozarządowymi, zamiast 
jednorazowych akcji. Pozostaje 
pytanie – jak weryfikować nasze 
postępy? Dlatego ważnym 
krokiem było dla nas sięgnięcie 
po metodologię LBG, aby 

ocenić realny wpływ naszego 
zaangażowania społecznego  
oraz odpowiedzieć sobie 
na pytanie, co się zmieniło dzięki 
nam? Ale nie tylko. LBG inspiruje 
nas do stałego doskonalenia 
naszej polityki zaangażowania 
społecznego, tak by z każdym 
rokiem lepiej odpowiadać 
na oczekiwania każdej z kilkuset 
lokalnych społeczności, w której 
jesteśmy obecni.”
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Wykorzystujemy naszą skalę działania, możliwości i kompetencje, by poprawiać jakość 
życia lokalnych społeczności. Nasze działania są praktyczną realizacją priorytetów 

i fundamentów naszej strategii CSR.

Odpowiadamy na kluczowe 
wyzwania związane 

z marnowaniem 
żywności, zdrowym stylem 

życia oraz rozwojem 
kapitału ludzkiego,

wspieramy polskie 
szkoły oraz 

wzmacniamy dobre 
postawy wśród 

dzieci i młodzieży,

wspieramy lokalne 
organizacje 

i instytucje 
charytatywne,

rozwijamy dobre 
sąsiedztwo i wspólnie 
rozwiązujemy problemy.

Walczymy z niedożywieniem dzieci,

wspieramy lokalne 
organizacje i instytucje 

charytatywne,

inwestujemy 
w edukację 

najmłodszych,

tworzymy małym 
pacjentom lepsze 
warunki leczenia,

dbamy o to, 
by osierocone dzieci 

miały szczęśliwe 
dzieciństwo,

udzielamy wsparcia 
socjalnego dzieciom 

pracowników Tesco.

• Walka z marnowaniem żywności – przekazywanie 
nadwyżek żywności, strategiczna współpraca z Federacją 
Polskich Banków Żywności.

• Zdrowy Apetyt – edukacja dotycząca nawyków 
żywieniowych.

• Tesco dla Szkół – wsparcie materialne i edukacyjne szkół.

• Kariera Młodego Lidera – program rozwojowy 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 
pierwszych lat studiów.

• Ekstraklasa – program rozwojowy dla studentów 
ostatnich lat studiów.

• Społecznicy – zaangażowanie pracowników Tesco 
w budowanie dobrych sąsiedzkich relacji.

• Zbiórki pieniędzy, żywności – współpraca z PCK  
oraz Bankami Żywności.

• Zbiórki karmy dla zwierząt.

• Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – pomoc 
bezdomnym zwierzętom.

• Szczęśliwe Dukaty – wsparcie leczenia i rehabilitacji 
podopiecznych Fundacji TVN „Nie jesteś sam”.

• Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących 
Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” – program 
dożywiania podopiecznych placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych.

• Bieg Charytatywny – wsparcie Kliniki Onkologii 
i Hematologii oraz Kliniki Neurologii Dziecięcej 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

• Pracownia talentów – program grantowy dla 
organizacji, których celem jest poprawa sytuacji dzieci  
i młodzieży.

• Partnerstwo strategiczne z Fundacją Pomocy 
Dzieciom „Happy Kids” – wsparcie rodzinnych 
domów dziecka.

• Program stypendialny „Mądry start” dla dzieci 
pracowników Tesco.

• Orszaki Mikołajkowe – akcja mikołajkowa dla 
podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w Krakowie, angażująca pracowników Tesco.

• Wsparcie dzieci pracowników – bony 
świąteczne i wsparcie dzieci zmarł ych  
pracowników Tesco.

Budujemy 
zaangażowanie 

partnerów 
społecznych, 
pracowników 

i klientów

Wykorzystujemy 
nasze możliwości 
dla dobrych celów

http://www.tesco-polska.pl/pl/odpowiedzialna-firma/our-three-big-ambitionsf/walka-z-marnowaniem-zywnosci
http://www.tesco-polska.pl/pl/odpowiedzialna-firma/our-three-big-ambitionsf/walka-z-marnowaniem-zywnosci
http://www.tesco-polska.pl/pl/odpowiedzialna-firma/our-three-big-ambitionsf/walka-z-marnowaniem-zywnosci
http://www.zdrowyapetyt.pl
http://www.zdrowyapetyt.pl
http://tescodlaszkol.pl/
http://www.tesco.pl/kariera/program-kariera-mlodego-lidera.php#kariera-mlodego-lidera
http://www.tesco.pl/kariera/program-kariera-mlodego-lidera.php#kariera-mlodego-lidera
http://www.tesco.pl/kariera/program-kariera-mlodego-lidera.php#kariera-mlodego-lidera
http://www.tesco.pl/kariera/program-menadzerski-ekstraklasa.php#program-m-e
http://www.tesco.pl/kariera/program-menadzerski-ekstraklasa.php#program-m-e
http://www.tesco-polska.pl/pl/lokalne-spoecznosci/spoecznosc-mistrzow
http://www.tesco-polska.pl/pl/lokalne-spoecznosci/spoecznosc-mistrzow
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-dozywiania-o-programie.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-dozywiania-o-programie.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-dozywiania-o-programie.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-dozywiania-o-programie.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/biegi-charytatywne-o-programie.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/biegi-charytatywne-o-programie.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/biegi-charytatywne-o-programie.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-grantowy-o-programie.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-grantowy-o-programie.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-grantowy-o-programie.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-pomocy-domy-szczesliwego-dziecinstwa.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-pomocy-domy-szczesliwego-dziecinstwa.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-pomocy-domy-szczesliwego-dziecinstwa.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/stypendia-edukacyjne-o-programie.php
http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/stypendia-edukacyjne-o-programie.php
http://fundacjatesco.pl/
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Bieg Charytatywny 

W życiu najważniejsi są przyjaciele. Dlatego 
my szukamy przyjaciół do wspólnego 
pomagania innym. Z każdym rokiem coraz 
więcej osób staje na starcie naszego Biegu 
Charytatywnego, bierze udział w zbiórkach 
żywności, pieniędzy czy karmy dla zwierząt.

To rozbudzanie poczucia 
współodpowiedzialności za lokalną 

społeczność w Polsce nabiera szczególnego 
znaczenia, gdyż charakteryzuje nas jeden 
z najniższych w Europie współczynników 
aktywności obywateli. Zaledwie 16% 
Polaków deklaruje zaangażowanie 
w jakiekolwiek działania na rzecz lokalnej 
społeczności w okresie ostatnich dwóch lat 
– w wielu krajach europejskich ten odsetek 
przekracza 50%.

Fundamentem społeczeństwa obywatelskiego 
są silne organizacje pozarządowe – i to właśnie 
z nimi nawiązujemy współpracę. Pamiętamy 
także o naszych pracownikach i ich dzieciach. 
Od 2013 roku przyznajemy stypendia 
edukacyjne dzieciom pracowników w ramach 
programu „Mądry start” (opisanego na str. 72), 
a także realizujemy świąteczny program 
pomocy.

Angażujemy partnerów i rozwijamy naszych pracowników

Katarzyna Bąk
p.o. Kierownika Projektu, Fundacja Tesco Dzieciom 

„ Bieganie, jak wiadomo, 
jest w modzie. Dzięki takim 
wydarzeniom jak nasz Bieg 
Charytatywny „modne” 
staje się również pomaganie. 
Z każdym rokiem nasz 
Bieg angażuje coraz więcej 
osób i partnerów. Nic 

dziwnego, że jest to ogromne 
przedsięwzięcie logistyczne – 
musimy połączyć siły naszych 
pracowników, ich rodzin 
i przyjaciół, różnych organizacji 
oraz naszych partnerów na rzecz 
wspólnego celu – pomocy 
dzieciom. Ale warto podjąć 

ten wysiłek, gdyż nagroda 
jest wyjątkowa – możliwość 
wsparcia dzieci leczących się 
w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie. 
Z każdym rokiem przekazujemy 
coraz więcej środków i ten efekt 
cieszy najbardziej.”

W organizowanym od 2012 roku 
Biegu Charytatywnym udział 
może wziąć każdy: liczy się nie 
wynik, a pomoc chorym dzieciom. 
Im więcej partnerów i biegaczy 
zaangażuje się w tę inicjatywę, tym 
więcej pieniędzy udaje się pozyskać 
na poprawę warunków leczenia 
małych pacjentów Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Projekt umożliwia:
• poprawę warunków leczenia małych 

pacjentów,

• integrację pracowników i lokalnej 
społeczności wokół wspólnego celu,

• budowę świadomości wolontariatu.
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http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/biegi-charytatywne-o-programie.php
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Bieg Charytatywny (dwie edycje – 2012 i 2013)  
– rezultaty i efekty 

Całkowity koszt 
zaangażowania 
społecznego 
(inputs)

I edycja:
• 8 120 zł – wartość 

pracy wolontariuszy 
(40 osób x 10 h)

• 20 257,05 zł – koszt 
organizacji biegu

• 2 496,90 zł – 
koszty komunikacji 
i promocji

II edycja:
• 10 150 zł – wartość 

pracy wolontariuszy 
(50 osób x 10 h)

• 58 293,38 zł – koszt 
organizacji biegu

• 28 014, 74 zł 
koszty komunikacji 
i promocji

Dodatkowe 
środki pozyskane 
na realizację 
(leverage)

I edycja:
• zaangażowanie 

partnerów: Wydziału 
Sportu Urzędu 
Miasta, Fundacji 
Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego 
„O zdrowie dziecka”

• zaangażowanie 
40 wolontariuszy

• darowizny: 73 021,54 zł

II edycja:
• zaangażowanie 

partnerów: 
Wojewody 
Małopolskiego, 
Prezydenta Miasta 
Krakowa, Wydziału 
Sportu Urzędu 
Miasta, Fundacji 
Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego 
„O zdrowie dziecka”

• zaangażowanie 
50 wolontariuszy

• darowizny:  
180 803,87 zł

I edycja:
• ponad 500 osób 

wzięło udział w biegu

• 50 267,59 zł – łączna 
kwota wsparcia 
przekazana na rzecz 
Kliniki Onkologii 
i Hematologii 
Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego 
w Krakowie

II edycja:
• ponad 830 osób 

wzięło udział w biegu

• 94 495,75 zł – łączna 
kwota wsparcia 
przekazana 
na rzecz Kliniki 
Neurologii Dziecięcej 
Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego 
w Krakowie

• budowa poczucia 
wspólnoty 
i zaangażowania 
na rzecz ważnych 
kwestii społecznych

• wsparcie i poprawa 
warunków leczenia 
w Klinice Onkologii 
i Hematologii 
(I Bieg) oraz 
Klinice Neurologii 
Dziecięcej (II Bieg) 
Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego 
w Krakowie 
(w tym doposażenie 
oddziałów, remont, 
odnowa świetlic, 
sali szkolnej oraz 
rehabilitacyjnej), 
które przy 
użyciu drogich 
leków i sprzętu 
medycznego 
codziennie 
podejmują walkę 
o życie i zdrowie 
blisko 2 tys. małych 
pacjentów

Rezultaty 
społeczne

Efekty społeczne

Rezultaty zaangażowania 
społecznego (outputs)

Długofalowe 
efekty 
zaangażowania 
społecznego 
(impacts)
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Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę 

Joanna Śpiewla
Kierownik Projektu, Fundacja Tesco Dzieciom  

„ Niedożywienie dzieci 
i młodzieży związane jest nie tylko 
z brakiem dostępu do produktów 
żywnościowych, ale również 
z nieracjonalnym odżywianiem 
i niewłaściwym trybem życia. Program 

naszej Fundacji opracowany został 
w ten sposób, aby kompleksowo 
zapobiegać temu zjawisku: dbamy, aby 
zaspokoić najbardziej elementarną 
potrzebę dzieci, jaką jest jedzenie 
oraz wyposażamy je w wiedzę 

i umiejętności, które pozwolą im 
prowadzić zdrowy tryb życia. Staramy 
się, aby potrzebujące dzieci zdrowo 
jadły, bo dzięki temu mogą lepiej się 
uczyć, bawić, rozwijać zainteresowania 
i „rosnąć w siłę”.”

Ogólnopolski Program 
Dożywiania „Zdrowo jeść, 
by rosnąć w siłę” realizowany 
jest na rzecz dzieci i młodzieży 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – podopiecznych 
Placówek Opiekuńczo- 
-Wychowawczych Wsparcia 
Dziennego. W ramach realizacji 
programu nie tylko finansujemy 
zakup żywności i sprzętu 
niezbędnego do przyrządzania 
posiłków, ale również zależy 
nam na edukacji młodych 
ludzi w zakresie zdrowego 
trybu życia i racjonalnego 
odżywiania. Program 
realizowany jest w partnerstwie 
strategicznym z Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci. Siłą programu 
jest to, że w pomaganie 
włączyliśmy szerokie grono 
naszych klientów. Środki 
na realizację programu 
pozyskiwane są poprzez 
zbiórki publiczne do skarbon 
w sklepach Tesco na terenie 
całego kraju.

Dzięki programowi:

• przeciwdziałamy zjawisku 
niedożywienia dzieci i młodzieży: 
finansujemy zakup żywności 
i edukujemy w zakresie zdrowego 
trybu życia i racjonalnego 
odżywiania,

• pomagamy potrzebującym 
dzieciom i młodzieży, 
jednocześnie aktywizując ich 
do działania,

• promujemy pozytywne postawy 
społeczne wśród młodych ludzi: 
wymagamy, aby beneficjenci 
programu brali czynny udział 
w jego realizacji oraz współdziałali 
realizując wyznaczone im cele,

• działamy na rzecz idei solidarności 
społecznej – włączamy 
pracowników i klientów Tesco 
w akcje charytatywne,

• wzmacniamy kompetencje 
organizacji i instytucji biorących 
udział w programie w zakresie 
organizacji i zarządzania 
projektem społecznym.
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Y: 0
K: 6
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Y: 100
K: 0
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Program Dożywiania „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” 
– rezultaty i efekty 

Całkowity koszt 
zaangażowania 
społecznego 
(inputs)

• 31 891,51 zł 
– techniczne koszty 
organizacji zbiórki

Dodatkowe 
środki pozyskane 
na realizację 
(leverage)

• 297 078,01 zł – 
zaangażowanie 
klientów sieci Tesco, 
dzięki któremu udało 
się dofinansować 
świetlice 
środowiskowe 
i ogniska 
wychowawcze. 
Pieniądze 
przekazywane 
w ramach programu 
pochodzą 
ze zbiórki publicznej 
do skarbon 
w sklepach sieci 
Tesco na terenie 
całego kraju

• 651 dzieci i młodzieży 
skorzystało z pomocy

• 112 380 
dofinansowanych 
posiłków w ramach 
projektu

• wzrost wiedzy u dzieci 
i młodzieży w zakresie 
zdrowego odżywiania, 
sposobu przygotowania 
posiłków

• pozyskanie przez dzieci 
i młodzież praktycznych 
umiejętności w zakresie 
higieny osobistej, 
estetyki

• podniesienie 
kompetencji placówek 
wychowawczych 
w zakresie zdrowego 
odżywiania oraz 
poprawa jakości 
przygotowywanych 
posiłków poprzez 
zapewnienie 
niezbędnego sprzętu 
i wyposażenia

Rezultaty 
społeczne

Efekty  
społeczne

Rezultaty zaangażowania 
społecznego (outputs)

Długofalowe efekty 
zaangażowania 
społecznego 
(impacts)

Wiesław Kołak
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

„ Program „Zdrowo jeść, 
by rosnąć w siłę” Fundacji 
Tesco Dzieciom to szansa dla 
wielu potrzebujących dzieci 
na zdrowy posiłek każdego dnia. 
W pierwszej edycji programu 
brało udział 33 środowiskowych 
ognisk wychowawczych i świetlic 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  

w całym kraju. Nasi wychowankowie 
wraz z opiekunami uczą się 
robić  zakupy, wybierać zdrowe 
i wartościowe produkty, 
przygotowują smaczne posiłki, 
a nawet niejednokrotnie sami 
kreują atrakcyjne przepisy 
kulinarne. Ponadto dzięki 
programowi dzieci uczestniczą 

w warsztatach edukacyjnych 
dotyczących zdrowego 
odżywiania. Zbilansowana 
dieta w okresie dzieciństwa jest 
bardzo ważna, bo pozwala na 
zrównoważony rozwój dziecka. 
Głodne dzieci nie będą aktywnie 
uczestniczyć w nawet bardzo 
atrakcyjnych dla nich zajęciach.”
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Będąc jedną z największych firm w Polsce, chcemy 
wykorzystać naszą skalę działania, możliwości 
i kompetencje, by wpływać pozytywnie na jakość 
życia lokalnych społeczności. Długofalowe 
programy odpowiadają jednocześnie 

na kluczowe wyzwania rozwojowe Polski, 
takie jak: wzmacnianie kapitału społecznego 
i budowa społeczeństwa obywatelskiego, 
konieczność wyposażenia młodych ludzi 
w kompetencje niezbędne na rynku 

pracy, walkę z niedożywieniem, a także 
promocję zdrowego stylu życia, który przy 
wydłużającym się życiu społeczeństw – staje 
się wyzwaniem nie tylko medycznym, ale 
i demograficzno-ekonomicznym.

Wykorzystujemy nasze możliwości dla dobrych celów

Marta Marczuk-Komiszke
Kierownik Planu dla Społeczności, Dział Społecznej Odpowiedzialności Firmy

„ Co roku jesteśmy pod wrażeniem 
pomysłowości i wyobraźni 
uczniów. Otrzymujemy 
wspaniałe filmiki konkursowe 
– od teledysków, reportaży, 
przedstawień teatralnych, po filmy 
fantastyczne, a nawet westerny. 
Wiele z nich z powodzeniem 
mogłoby zagościć na antenie 

stacji telewizyjnej. I to nas właśnie 
wyróżnia – wysoki poziom 
naszego programu. Ale także 
niesamowity entuzjazm i zapał 
uczniów, którzy angażują 
do konkursu lokalne media, wójta, 
sołtysa, księdza, który zachęca 
z ambony do głosowania, a nawet 
potrafią przekonać prezydenta 

miasta, by wystąpił w ich filmie. 
To daje niesamowitą siłę rażenia. 
Dlatego w 11. edycji programu 
postanowiliśmy zwiększyć pulę 
nagród, by nagrodzić prace 
jeszcze większej ilości uczniów. 
Mam nadzieję, że kolejne edycje 
przyniosą nam równie wiele 
emocji.”

Tesco dla Szkół 
Tesco dla Szkół to najstarsza i mająca 
największe osiągnięcia inicjatywa 
wspierająca szkolnictwo w Polsce. Już 
od 2002 roku przekazujemy szkołom 
nowoczesny sprzęt multimedialny. Jak 
dotąd pomogliśmy ponad 11 tysiącom 
polskich  szkół  podstawowych  
i gimnazjalnych,  zapewniając im  
nowoczesne  wyposażenie o łącznej 
wartości ponad 13 milionów złotych.

Dzięki ciekawej formule – konkursu 
filmowego – uczniowie poprzez 
zabawę zdobywają wiedzę na ważne 
społecznie tematy i przekazują ją 
również innym. Ale nie tylko. Program 
pomaga również rozwijać talenty 
uczniów i integrować środowisko 
szkolne. To też praktyczna lekcja 
kreatywności i przedsiębiorczości. 
Co jednak najważniejsze, co roku 
uczniowie mogą zdobyć wiedzę  
o ważnych, społecznych kwestiach, 
jak ochrona środowiska (8. i 9. edycja), 
zdrowe odżywianie (10. edycja) czy 

walka z marnowaniem żywności  
(11. edycja). 
Uczestnictwo w konkursie Tesco dla 
Szkół to także promocja szkoły 
i budowanie bliskich relacji  
ze społecznością i władzami lokalnymi, 
które integrują się wokół pomocy 
szkole i wsparcia jej w konkursie. 

Program umożliwia:

• wsparcie materialne polskich szkół,

• rozwój talentów i umiejętności uczniów 
(kreatywności, przedsiębiorczości, 
współpracy),

• promocję postaw wartych 
naśladowania, przede wszystkim 
z zakresu ekologii i zdrowego 
odżywiania,

• integrację środowiska uczniowskiego 
i wzmacnianie więzi między szkołą 
i lokalną społecznością.

www.tescodlaszkol.pl
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Tesco dla Szkół (dwie edycje – 2012 i 2013)  
– rezultaty i efekty 

Całkowity koszt 
zaangażowania 
społecznego 
(inputs)

I edycja:

• 161 000 zł – wartość 
zakupionych nagród

• 538 000 zł – koszty 
zarządzania projektem

• 39 000 zł – eksperci 
merytoryczni

II edycja:

• 235 000 zł – wartość 
zakupionych nagród

• 643 000 zł – koszty 
zarządzania projektem

• 56 000 zł – eksperci 
merytoryczni

Dodatkowe 
środki pozyskane 
na realizację 
(leverage)

I edycja:

• zaangażowanie 
12 oddziałów Kuratoriów 
Oświaty

II edycja:

• zaangażowanie 
10 oddziałów Kuratoriów 
Oświaty

• zajęcia z native speakerem 
dla zwycięzców, 
przeprowadzone przez 
British Council

• ponad 800 publikacji 
w mediach (10. edycja) i prawie 
3 000 publikacji (11 . edycja)

• ponad 1 900 
wzmianek w mediach 
społecznościowych  
(10. edycja) i 2 500  (11 . edycja)

I edycja:

• 10 szkół wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt 
edukacyjny

• baza poradników na temat 
zdrowego odżywiania

• prawie 12 000 uczniów – 
uczestników programu

• 752 szkoły zaangażowane 
w program

• 399 000 zaangażowanych 
użytkowników

II edycja:

• 26 szkół wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt 
edukacyjny

• baza poradników na temat 
walki z marnowaniem 
żywności

• ponad 6 300 uczniów – 
uczestników programu

• 487 szkół uczestniczących 
w projekcie

• 262 000 aktywnych 
użytkowników

• kilkaset uczniów wzięło 
udział w dodatkowych 
wydarzeniach promujących 
walkę z marnowaniem 
żywności

• zdobycie nagród budujących 
wizerunek firmy, główną 
nagrodę Impact Award 
w kategorii Best Community 
Relations Program  
oraz Dobroczyńca Roku

• wzrost wiedzy uczniów 
na temat zdrowego 
odżywiania i marnowania 
żywności

• wzrost świadomości, 
nauczyciele uczestniczący 
w programie wykazali 
się ponad 6-krotnie 
lepszą wiedzą na temat 
niemarnowania żywności

• zmiana postaw i zachowania 
uczniów – w szkołach, które 
brały w programie udział, 
liczba dzieci marnujących 
żywność zmniejszyła się 
o połowę w stosunku do szkół 
w całej populacji

• lepsze warunki do nauki 
w 36 szkołach

• edukacja lokalnych 
społeczności na temat 
zdrowego odżywiania i walki 
z marnowaniem żywności

• wzrost świadomości 
i zainteresowania problemem 
zdrowego odżywiania 
i marnowania żywności 
wśród społeczeństwa, 
lokalnych społeczności 
i mediów

Rezultaty 
społeczne

Rezultaty biznesowe

Efekty biznesowe

Efekty społeczne

Rezultaty zaangażowania 
społecznego (outputs)

Długofalowe efekty 
zaangażowania 
społecznego 
(impacts)
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Bożena Polak
Kierownik Projektu, Dział Społecznej Odpowiedzialności Firmy  

„ Ponad 450 sklepów Tesco 
w całej Polsce to znakomita baza 
do budowania relacji z lokalnymi 
społecznościami, ale to także 
zobowiązanie. Jesteśmy dobrym 
sąsiadem i chcemy angażować 
się w lokalne inicjatywy, dlatego 
od 3 lat prowadzimy projekt 
„Społecznicy”. W 2013 roku grupa 
Społeczników liczyła 38 osób. 
Społecznikiem mianujemy 

tych pracowników lokalnych 
sklepów, którzy wykazują duże 
zaangażowanie w budowanie 
dobrych, sąsiedzkich relacji 
z lokalną społecznością. 
Społecznicy organizują na terenie 
sklepów wydarzenia, które 
integrują lokalną społeczność 
i służą edukacji, np. na temat 
zdrowia i odżywiania. Wspierają 
oni także lokalne imprezy sportowe 

i współpracują z organizacjami 
pozarządowymi oraz lokalnymi 
szkołami. W trzeciej edycji widzimy, 
jak projekt się zmienia i dojrzewa. 
Niezmiennie jednak najważniejsi 
w tym projekcie są ludzie, których 
pasją jest angażowanie się 
w działania społeczne. Skupianie 
tych ludzi wokół wspólnych 
dobrych celów to sukces tego 
projektu.”

Społecznicy 

Chcemy, aby każdy z naszych 
sklepów wypracował dobre 
relacje ze swoją lokalną 
społecznością, znał jej 
potrzeby i pomagał tam, 
gdzie to jest najbardziej 
potrzebne i efektywne. Dlatego 
w roku finansowym 2011/12 
uruchomiliśmy innowacyjny 
program Społecznicy, w którym 
ambasadorami naszej strategii 
CSR uczyniliśmy naszych 
pracowników.

Kilkudziesięciu Społeczników 
w całej Polsce poświęca 
10% swojego czasu pracy 
na budowanie dobrych relacji 
międzysąsiedzkich oraz 

organizowanie wydarzeń 
integrujących i edukujących 
mieszkańców. Efekty ich 
pracy można oglądać niemal 
każdego miesiąca w naszych 
wybranych sklepach: akcje 
edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży (np. o zdrowym 
odżywianiu), pokazy kulinarne 
lokalnych szkół, imprezy 
sportowe, wycieczki szkolne, 
akcje charytatywne (np. zbiórki 
pieniędzy i żywności) i wiele 
innych. Co roku wybierana jest 
nowa grupa Społeczników, 
a każdy z nich przechodzi 
niezbędne szkolenia  
oraz otrzymuje dodatkowe 
narzędzia pracy.

Program umożliwia:

• lepsze poznanie potrzeb lokalnej społeczności,

• integrację i wspólne działanie lokalnej 
społeczności,

• stworzenie nowych możliwości samorealizacji 
osobom, dla których pomaganie innym jest pasją.
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Program Społecznicy  
– rezultaty i efekty 

Całkowity koszt 
zaangażowania 
społecznego 
(inputs)

• 120 000 zł  
– całkowita 
wartość wsparcia 
udzielonego 
lokalnym 
społecznościom

• 71 000 zł – koszty 
zarządzania 
projektem

• 5 000 zł – koszt 
szkoleń dla 
Społeczników

• 115 200 zł – praca 
Społeczników 
(5 068,8 h)

• 133 333 zł – praca 
wolontariuszy 
(5 867 h)

Dodatkowe 
środki pozyskane 
na realizację 
(leverage)

• ponad 30 partnerów 
zaangażowanych 
w organizację 
bezpłatnych badań 
medycznych dla 
klientów Tesco

• ponad 20 szkół 
gastronomicznych 
zaangażowanych 
w przygotowanie 
prezentacji zdrowego 
żywienia w sklepach 
Tesco

• ponad 80 szkół 
i przedszkoli 
zaangażowanych 
w zorganizowanie 
wycieczek (dojazd 
uczniów, obsługa 
nauczyciela)

• ponad 40 partnerów 
zaangażowanych 
w organizację 
imprez sportowych 
przez partnerów 
zewnętrznych

• 2 600 dzieci wzięło 
udział w wycieczkach 
do sklepu Tesco

• 23 600 dzieci wzięło 
udział w akcjach 
promujących zdrowe 
odżywianie

• 5 000 naszych 
klientów skorzystało 
z prezentacji 
zdrowego żywienia 
przygotowanych 
przez szkoły 
gastronomiczne

• 21 000 osób wzięło 
udział w biegach 
organizowanych 
przez społeczników 
lub ich lokalnych 
partnerów

• 6 700 osób wzięło 
udział w badaniach 
organizowanych 
przez naszych 
partnerów

• 7 800 osób zostało 
zarejestrowanych 
jako dawcy szpiku 
podczas akcji DKMS 
w sklepach Tesco

• poszerzanie wiedzy 
dzieci o otaczającym 
ich świecie (działanie 
sklepu i zaplecza, 
praca w sklepie)

• rozpowszechnienie 
działań szkół 
gastronomicznych 
i budowa ich wartości 
edukacyjnej

• zwiększenie 
świadomości 
dzieci, młodzieży 
i ich rodziców 
w zakresie zdrowego 
odżywiania

• integracja lokalnych 
społeczności

• wzrost aktywności 
we współpracy 
z partnerami 
lokalnymi na rzecz 
realizacji wspólnych 
działań

Rezultaty 
społeczne

Efekty  
społeczne

Rezultaty zaangażowania 
społecznego (outputs)

Długofalowe efekty 
zaangażowania 
społecznego 
(impacts)
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Jako sieć posiadająca ponad 450 sklepów 
w całym kraju, mamy – dzięki naszej skali 
– możliwość wspierania ważnych akcji 
charytatywnych i społecznych.

Do współpracy angażujemy Banki 
Żywności, PCK, lokalne organizacje 
charytatywne oraz naszych klientów. 
Wspólnie organizujemy zbiórki żywności, 
pieniędzy, karmy dla zwierząt i inne akcje 
wspierające najbardziej potrzebujących. 
Tylko w 2013 roku pomogliśmy pozyskać 
503,6 tys. zł na rzecz PCK oraz lokalnych 
organizacji charytatywnych. Dzień 
Dawcy Szpiku organizowany przez 
DKMS również przyniósł sukces – 7 800 
osób zarejestrowanych w bazie dawców. 
Pamiętamy także o bezdomnych 
zwierzętach – w 2013 roku dzięki zbiórkom 
w Tesco udało się pozyskać 140 ton karmy dla 
czworonożnych podopiecznych schronisk.

Jednym z najważniejszych naszych 
działań są zbiórki żywności, organizowane 

trzy razy w roku przez Federację Polskich 
Banków Żywności. W tę inicjatywę 
angażujemy się już od kilkunastu lat – 
pierwsza zbiórka odbyła się w 2000 roku. 
W 2013 roku w naszych sklepach zebraliśmy 
171,5 ton żywności.

Dla podopiecznych Banków szczególne 
znaczenie ma Świąteczna Zbiórka 
Żywności, dlatego w 2013 roku 
postanowiliśmy jeszcze bardziej 
zaangażować się w jej organizację.
Wielu naszych pracowników 
zaangażowało się w zbiórkę jako 
wolontariusze, a do zebranych przez 
Klientów 80 ton żywności, Tesco 
dołożyło dodatkowe 20% żywności 
(16 ton). Wprowadziliśmy też po raz 
pierwszy do sprzedaży wirtualne paczki 
żywnościowe, dzięki którym klienci, 
którzy w dniach zbiórki nie byli w stanie 
odwiedzić naszych sklepów, mogli pomóc 
potrzebującym. 

Angażujemy naszych klientów i partnerów

Arkadiusz Tomasiak
Fundacja im. Brata Alberta

Elżbieta Tymczewska
Dział Programowy, Polski Czerwony Krzyż

„ Zbiórki pieniężne organizujemy 
z Tesco już kolejny rok z rzędu. 
To dla nas ważne wsparcie 
naszych Podopiecznych – 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. W akcje zbiórek 

„ Nasz program „Godne Dzieciństwo” 
stwarza dzieciom i młodzieży 
szansę na zaspokojenie swoich 
podstawowych potrzeb, edukację 
i rozwój osobisty, a w rezultacie 
pozwala na uniknięcie pokoleniowej 

angażujemy także naszych 
pełnoletnich Podopiecznych, 
co jest dla nich ważnym 
treningiem umiejętności 
społecznych. Tesco jako partner 
i współorganizator akcji zawsze 

dba o to, by zbiórki przebiegały 
sprawnie i miały właściwą 
oprawę promocyjną. Zawsze też 
możemy liczyć na cierpliwość 
i dobre słowo wszystkich osób 
zaangażowanych w akcję.”

biedy. Dzięki naszemu partnerowi 
Tesco Polska, za zebraną na terenie 
sklepów kwotę 276 tys. złotych, 
udało nam się m.in. sfinansować 
posiłki, zakupić artykuły szkolne 
oraz paczki świąteczne dla 

najbardziej potrzebujących dzieci 
i młodzieży. Wsparcie finansowe 
naszego programu stanowi 
ogromną wartość, ponieważ daje 
szansę najmłodszym na lepszy start 
w dorosłość.”
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Pracownia talentów 

Agata Ficek
Kierownik Projektu, Fundacja Tesco Dzieciom      

„ Konkurs „Pracownia talentów” 
to bardzo cenna inwestycja – 
w rozwój dzieci i młodzieży. Jej 
skalę najlepiej oddają liczby: 
ponad 1 000 beneficjentów 
i 251 tys. zł, które przyznaliśmy 
42 organizacjom. Jesteśmy 
dumni z tego, że dzięki nam 

dzieci i młodzież mogą rozwijać 
swoje pasje i talenty. W pierwszej 
edycji uczestnicy mogli wziąć 
udział m.in. w cyklu warsztatów 
„Bez wody nie ma przyrody”, 
zajęciach edukacyjnych 
pt. „Matematyka bawi, uczy 
i zachwyca, czyli jak polubić 

matmę” czy w warsztatach 
artystycznych organizowanych 
przez jeden z teatrów.
Co ważne, projekty angażowały 
wielu lokalnych partnerów – 
od władz miejskich, przez lokalne 
i regionalne media, po szkoły 
wyższe i uniwersytety.”

Program grantowy „Pracownia talentów” wspiera organizacje 
pozarządowe i instytucje państwowe, które statutowo zajmują 
się edukacją i opieką nad dziećmi i młodzieżą. Pragniemy, aby 
dzięki naszej pomocy dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach 
pozalekcyjnych, nabywały  nowe umiejętności oraz rozwijały 
swoje pasje i talenty.

Program miał charakter konkursu grantowego.  Do Fundacji 
spłynęło ponad pół tysiąca wniosków, z których po wnikliwej 
analizie wyłoniono 42 organizacje pozarządowe i instytucje 
publiczne. Zostały one nagrodzone grantami na realizację 
zajęć. Wśród nagrodzonych projektów były m.in. projekty 
ukierunkowane na zdobywanie, w atrakcyjnej dla dzieci formie, 
wiedzy matematycznej, fotograficznej bądź regionalnej,  promocję 
sportu wśród dzieci chorych na cukrzycę, założenie wiejskiej 
dziecięcej orkiestry dętej  czy też liczne działania edukacyjne dla  
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.  

Program umożliwia:

• wszechstronną edukację dzieci i młodzieży, zapewniającą im lepszy 
start w przyszłość,

• rozbudzanie – poprzez „edukację dla współpracy” – aktywności, 
wrażliwości i odpowiedzialności,

• wsparcie organizacji pozarządowych, działających na rzecz lokalnych 
społeczności.

http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-grantowy-o-programie.php
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Konkurs grantowy „Pracownia talentów”  
– rezultaty i efekty 

Całkowity koszt 
zaangażowania 
społecznego 
(inputs)

• 250 546,74  zł  – 
wartość   
dofinansowania 
projektów

Dodatkowe 
środki pozyskane 
na realizację 
(leverage)

• zaangażowanie 
42 partnerów 
i organizacji 
lokalnych w realizację 
projektów – media, 
inne organizacje 
pozarządowe, 
instytucje publiczne

• zaangażowanie 
wolontariuszy 
z poszczególnych 
placówek, które 
wygrały konkurs

• ponad 1 000 dzieci 
i młodzieży – 
podopieczni świetlic 
środowiskowych, 
domów dziecka, 
domów kultury 
oraz klubów 
sportowych i grup 
artystycznych – przez 
okres od trzech 
do dziewięciu 
miesięcy 
uczestniczyło 
w zajęciach 
pozalekcyjnych, 
mających na celu 
edukację i rozwój 
pasji i talentów

• wsparcie 
42 organizacji

• rozwój zainteresowań 
u grupy ponad 
1 000 dzieci 
i młodzieży

• wzrost poczucia 
własnej wartości 
u dzieci i młodzieży 
biorących udział 
w projektach

• wyrównanie szans 
edukacyjnych 
u dzieci i młodzieży 
objętych projektem

Rezultaty 
społeczne

Efekty  
społeczne

Rezultaty zaangażowania 
społecznego (outputs)

Długofalowe efekty 
zaangażowania 
społecznego 
(impacts)
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Indeks GRI

Wskaźnik GRI
Odniesienie 
w Raporcie

STRATEGIA I ANALIZA

G4-1
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju 
dla organizacji i jej strategii

5

PROFIL ORGANIZACYJNY

G4-3 Nazwa organizacji 8

G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi 9

G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 8

G4-6 Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje 8

G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji 8

G4-8
Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki 
klientów/konsumentów i beneficjentów

8

G4-9 Skala działalności organizacji 8-9

G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci 68-69

G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi

Pracownicy 
nie są objęci 
układem 
zbiorowym

G4-12 Charakterystyka łańcucha dostaw/wartości 9-11

G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha dostaw Nie dotyczy

G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności 16

G4-15
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 
deklaracje, zasady i inne inicjatywy

20

G4-16
Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/
międzynarodowych organizacjach orzeczniczych

20

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC

G4-17
Struktura organizacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek 
zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture 
z wyjaśnieniem, które z nich nie są objęte Raportem

Nie 15

G4-18
Proces definiowania zawartości raportu oraz wdrożenia zasad raportowania do zdefiniowania 
zawartości Raportu

Nie 18

Weryfikacja 
zewnętrzna
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G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości Raportu Nie 19

G4-20 Zakres i istotność dla każdego ze zidentyfikowanych aspektów wewnątrz organizacji Nie 19

G4-21 Zakres i istotność dla każdego ze zidentyfikowanych aspektów na zewnątrz organizacji Nie 19

G4-22
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych 
w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia 

Nie 18

G4-23
Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego Raportu dotyczące zakresu, zasięgu 
lub metod pomiaru zastosowanych w Raporcie

Nie 18

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Nie 17

G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy Nie 17

G4-26
Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu 
i grupy interesariuszy

Nie 18

G4-27
Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony 
organizacji, również poprzez ich zaraportowanie

Nie 19

PARAMETRY RAPORTU

G4-28 Okres raportowania 18

G4-29 Data publikacji ostatniego Raportu ( jeśli został opublikowany) 18

G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.) 18

G4-31 Osoba kontaktowa 17

G4-32 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w Raporcie 98-101

G4-33 Polityka i wewnętrzna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji Raportu 18

SKŁAD I STRUKTURA ZARZĄDU

G4-34
Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, 
odpowiedzialnymi za poszczególne zadania

15

ETYKA

G4-56
Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w kodeksach postępowania  
i kodeksach etycznych

14
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Aspekt Wskaźnik GRI
Odniesienie 
w Raporcie

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Pośrednie wpływy 
ekonomiczne

G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona 9

G4-EC7
Rozwój i wpływ inwestycji infrastrukturalnych i świadczenie usług na rzecz 
społeczeństwa

81

G4-EC8 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny i skala oddziaływania
35-37
82-83

G4-EC9
Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych 
lokalizacjach organizacji

53

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE

Energia
G4-EN6 Zmniejszenie zużycia energii 62

G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła 62

Odpady

G4-EN23
Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania 
z odpadem

63

G4-EN28
Procent odzyskanych materiałów ze sprzedawanych produktów i ich 
opakowań, według kategorii

63

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE

PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA

Zatrudnienie G4-LA2
Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które 
nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym 
wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych

70

Ocena dostawców 
pod kątem praktyk 
pracowniczych

G4-LA14
Procent nowych dostawców, którzy zostali sprawdzeni pod kątem kryteriów 
pracowniczych 

42
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RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

Ocena dostawców 
pod kątem praw 
człowieka

G4-HR10
Procent nowych dostawców, którzy zostali sprawdzeni pod kątem 
przestrzegania praw człowieka

42

G4-HR11
Istotne aktualne i potencjalne negatywne skutki nieprzestrzegania praw 
człowieka w łańcuchu dostaw oraz podejmowane działania 

42

WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO

Ocena dostawców 
pod kątem wpływu 
na społeczeństwo

G4 SO9 Procent nowych dostawców poddanych ocenie wpływu na społeczeństwo 42

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

Oznakowanie 
produktów i usług

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Oznakowanie produktów i usług” 32; 52

G4-PR3
Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur 
organizacji, dotyczących oznakowania produktów i usług oraz procent kategorii 
produktów i usług, podlegających takim wymogom informacyjnym

52

Komunikacja 
marketingowa

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Komunikacja marketingowa” 52

G4-PR4
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi 
kodeksami, dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach, 
według skutków

52

Zdrowie  
i bezpieczeństwo 
klienta

G4-FP-DMA Podejście do zarządzania kwestiami „Zdrowe i przystępne cenowo jedzenie”
33-34
50,52

Zgodność  
z regulacjami

G4-PR1
Procent istotnych kategorii produktów i usług, podlegających ocenie wpływu 
na zdrowie i bezpieczeństwo, pozwalających na poprawę wyników

52

GR-PR2
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi 
kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo 
na każdym etapie cyklu życia, według rodzaju skutków

44
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Kolejny Raport CSR był dla nas dużym 
w yzwaniem – podjęliśmy temat mierzenia 
rezultatów i efektów naszych działań 
na rzecz społeczeństwa (w ykorzystując 
metodologię LBG) i ponownie 
w ykorzystaliśmy standard Global 
Reporting Initiative.

W efekcie zespół z całej f irmy przygotował 
blisko 6 000 plików, wymieniliśmy niemal 
1 000 maili, odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań 
i rozmów. Mamy nadzieję, że efekt naszej 
pracy jest ciekawą lekturą i pokazuje, jak 
wiele dzieje się w Tesco i jak codziennie 
zmieniamy się dla naszych klientów.

Dziękujemy wszystkim osobom, które 
przyczynił y się do powstania niniejszego 
Rapor tu: naszym interesariuszom, którzy 
podzielili się swoimi oczekiwaniami 
i pomysłami; naszym Koleżankom 
i Kolegom z Tesco Polska – za ich 
zaangażowanie, wiedzę i inspirujące 
uwagi; naszym par tnerom biznesow ym 
oraz wspó łpracującym z nami 
organizacjom pozarządow ym. 

Dziękujemy również f irmie 
SGS za profesjonalne wsparcie 
w przygotowaniu Rapor tu i nadzór 
mer y tor yczny.

Dziękujemy wszystkim za poświęcony 
czas i pomoc, sugestie i wskazówki, ale 
też za zrozumienie wagi przedsięwzięcia, 
cierpliwość i życzliwe podejście.

Pomysły i plany dotyczące kolejnego 
Raportu powstają już teraz. Zapraszamy 
zatem do dzielenia się opinią na temat 
niniejszej publikacji, jak i przekazywania 
sugestii dotyczących kolejnego Raportu 
(na adres csr@pl.tesco-europe.com). 

Podziękowania

Wykorzystujemy nasze możliwości dla dobrych celów.  
Raport Społecznej Odpowiedzialności Tesco Polska 2012/13-2013/14
Pytania dotyczące Raportu oraz działań Tesco Polska w obszarze CSR prosimy kierować na adres csr@pl.tesco-europe.com

Doradztwo i nadzór merytoryczny:
SGS Polska (Dagmara Kruczkowska i Małgorzata Greszta)

Opracowanie redakcyjne:
Małgorzata Remisiewicz

Opracowanie graficzne, skład i DTP:
Fabryka Fraz, www.fabrykafraz.pl

Koordynator Raportu ze strony Tesco Polska:
Marta Marczuk-Komiszke

MARTA MARCZUK-KOMISZKE
KIEROWNIK PLANU DLA SPOŁECZNOŚCI  
DZIAŁ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
TESCO POLSK A
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Sprawdź, jakim jesteś typem konsumenta 

Twoja lodówka znów świeci pustkami? Czas na zakupy i zrobienie zapasów 
z głową! Zanim jednak wyruszysz na sklepowe łowy, sprawdź, jakie jest Twoje 
nastawienie do żywności – kupowania, przechowywania i przetwarzania! 

Zabawa  
z przymrużeniem oka



Tesco Polska sp. z o.o.
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

tel. (12) 25 52 100

Sprawdź, 
jakim typem 
konsumenta jesteś

www.tesco-polska.pl

http://www.tesco.pl
http://www.tesco-polska.pl
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