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Przedstawiamy trzecią 
publikację dotyczącą 
społecznej odpowiedzial-
ności Tesco Polska. 

Chcemy, aby ta publikacja inspirowała do podejmowania inicjatyw, szczególnie na rzecz 
lokalnych społeczności. Wierzymy, że wspólnymi działaniami możemy najlepiej odpowiadać 
na lokalne potrzeby. 

2014-2017

Raport obejmuje okres trzech lat finansowych Tesco Polska (03.2014–02.2017).  
Dane aktualne na dzień 29 lutego 2017 roku. 

Zapraszamy 
do lektury!

Realizacja: Fabryka Fraz,  
www.fabrykafraz.pl

Piszemy nie tylko o tym, co robimy,  
ale także w jaki sposób współpracujemy 
z otoczeniem.



TESCO  
W POLSCE

STRATEGIA SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI  

TESCO POLSKA 

Jesteśmy jedną 
z największych 
sieci sklepów 
samoobsługowych 
w Polsce

Co robimy?
• Zapewniamy 

szeroki asortyment 
produktów, także 
marki własnej

• Każdego dnia 
pracujemy, aby klienci 
byli zadowoleni, 
odwiedzając nasze 
sklepy 

• Opracowujemy 
najwyższe standardy 
obsługi klienta i dbamy 
o jakość oferowanych 
produktów

Nasze priorytety CSR
• Ograniczanie 

marnotrawstwa 
żywności

• Wspieranie lokalnych 
społeczności

• Promocja zdrowego 
stylu życia i walka 
z otyłością

• Dostarczanie wysokiej 
jakości produktów, 
przyjaznych 
środowisku,  
w atrakcyjnych cenach

Podstawa naszej 
działalności
• Odpowiedzialny 

handel
• Minimalizacja wpływu 

na środowisko 
naturalne

• Bycie atrakcyjnym 
pracodawcą 

5 tys. aktywnych 
klientów usługi Ezakupy

ok. mln klientów odwiedza 
nas tygodniowo 14 mln klientów jest w zasięgu 

dostaw serwisu Ezakupy 135

428  
sklepów, zarówno hipermarketów, 

 jak i małych osiedlowych supermarketów 

Zatrudniamy około 

 28  000 
osób  

30  
stacji paliw Tesco

Usługa Tesco Ezakupy  

 11 
 miast

Produkty ponad  
3 700  

polskich dostawców

Tesco Polska Sp. z o.o. 
jest częścią Tesco PLC, 
międzynarodowej spółki 
wywodzącej się z Wielkiej 
Brytanii. W Polsce Tesco 
działa od roku 

1995

Dla klientów staramy się  
bardziej niż ktokolwiek inny

Traktujemy innych tak, jak sami chcemy być 
traktowani

Wierzymy, że każdy, nawet najdrobniejszy 
gest, ma wielkie znaczenie

Dbamy o naszych klientów, każdego dnia coraz lepiej

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na www.tesco-polska.pl lub www.tescoplc.com

Cel 
strategiczny

Wartości 
Tesco



KODEKS  
POSTĘPOWANIA

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ  
SPOŁECZNOŚCI

Nasi dostawcy marek 
własnych są zobowiązani 
do przestrzegania Ko-
deksu Praktyk w Handlu 
Etycznym. Regularnie 
prowadzimy audyty oraz 
monitorujemy poziom 
ryzyka stałych i nowych 
dostawców.

Działamy zgodnie  
z Kodeksem Postępowa-
nia Grupy Tesco.
Działamy w oparciu 
o wysokie standardy 
etyczne i dbamy o to, 
aby zachowania naszych 
pracowników wobec 
klientów, dostawców, 
lokalnych społeczności 
oraz innych pracowników 
były właściwe, zgodne 
z obowiązującymi 
normami i wewnętrznymi 
zasadami.

Troska o klientów
Czytelne ceny i marketing, standardy dotyczące 
żywności i innych produktów, ochrona danych klientów 
i pracowników

Uczciwe prowadzenie działalności handlowej 
Ochrona konkurencji, etyczny handel, przepisy chroniące 
dostawców, ochrona własności intelektualnej

Nasza praca i pracownicy
Bezpieczeństwo i higiena pracy, równe traktowanie 
w zatrudnieniu, integracja i różnorodność, prawa 
człowieka

Dbanie o zasoby naszej firmy
Zapobieganie oszustwom/nadużyciom i konfliktom 
interesów, rzetelna księgowość, bezpieczeństwo 
naszych danych, komunikacja zewnętrzna

2.

4.

1.

3.

KLIENCI
DOSTAWCY

PRACOWNICY ZWIĄZKI 
ZAWODOWE

RZĄD I LOKALNE 
WŁADZE MEDIA

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
KONKURENCJA

ORGANIZACJE BRANŻOWE 
I KONSUMENCKIE

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE

Nasze otoczenie to sze-
rokie grono różnych in-
teresariuszy. Wzajemnie 
na siebie oddziałujemy. 
Staramy się regularnie 
komunikować i dbać 
o relacje, ponieważ opinie 
interesariuszy są dla nas 
najważniejsze. Chcemy 
poznawać ich potrzeby 
i na nie odpowiadać. Ich 
głos pokazuje nam, czy 
zmierzamy we właści-
wym kierunku.

Obszary 
Kodeksu



WSPIERAMY PRACOWNIKÓW  
Z LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

73% kobiet  
w zespole

39% kobiet  
w gronie  menadżerów

30% osób, 
które dołączyły do nas 
w okresie 2014–2016, 
należy do pokolenia 
18-24-latków

Po 1 roku pracy kolejna 
umowa z pracownikiem 
podpisywana jest na czas 
nieokreślony

55 lat – tyle 
wynosi różnica wieku 
między najmłodszym 
i najstarszym 
pracownikiem w naszej 
firmie

Wspieramy pracowników z lokalnych społeczności:
• Tworzymy możliwości w ramach programów rozwojowych nie tylko dla obecnych, ale i potencjalnych pracowników
• Zapewniamy poczucie stabilności zawodowej, ale także dbamy o przejrzystość i sprawiedliwy system wynagrodzeń
• Średnie pensje otrzymywane przez naszych pracowników są konkurencyjne na tle branży
• Stale rozbudowujemy pakiet dodatkowych świadczeń i korzyści dla pracowników
• Wspieramy rodziny pracowników, oferując dodatkowe świadczenia

ROZWIJAMY I BUDUJEMY 
KOMPETENCJE NASZYCH 

PRACOWNIKÓW

Wierzymy 
w prostą zasadę – 
to zaangażowanie 
pracowników sprawia, 
że klienci każdego 
dnia mają pozytywne 
doświadczenia z Tesco. 
Stawiamy na kulturę 
organizacyjną opartą 
na szacunku i uznaniu, 
dlatego stale słuchamy 
tego, co jest ważne 
dla pracowników 
i doskonalimy 
środowisko pracy.

W Tesco pracujemy 
jako jeden zespół, to dla 
nas bardzo ważne, aby 
nasi pracownicy mieli 
możliwość rozwoju 
w miejscu pracy. 
Poprzez specjalne 
programy i szkolenia 
dajemy możliwość 
poszerzenia swoich 
kompetencji oraz 
zdobycia nowych 
umiejętności.

Ponad 600 różnych stanowisk, jeden mianownik – dla klientów staramy się bardziej niż ktokolwiek inny, a pomaga nam w tym nasze podejście:
• Rozumienie innych i budowanie serdecznych relacji 
• Współpraca oparta na zaufaniu 
• Wytrwałość, zapał i energia  – niezbędne, by osiągać i przekraczać cele 
• Elastyczność w myśleniu i szybkość w działaniu
• Szukanie nowych możliwości, by ulepszać ofertę dla klientów



NOWE POMYSŁY  
Z MYŚLĄ O KLIENTACH 

Wychodząc naprzeciw 
tym trendom, Tesco 
uruchomiło jeden 
z pierwszych sklepów, 
w którym wszystkie 
produkty dostępne 
w sklepach stacjonarnych 
kupimy online, bez 
wychodzenia z domu.

Ezakupy – zachowania 
zakupowe Polaków:
• częstsze zakupy przez 

internet
• szukanie promocji
• brak czasu 

na odwiedzenie sklepu 
po pracy

Ezakupy na smartfonie  
Dzięki aplikacji klienci mogą złożyć zamówienie prosto z… lodówki. Wystarczy zeskanować kod kreskowy produktów, a zostaną one automatycznie 
dołączone do zamówienia

4  
lata działania

 20  
sklepów 

11 

236  
samochodów dostawczych 

14 mln  127 tys.   
aktywnych klientów klientów w zasięgu usługi

aglomeracji

aż  96%  
klientów zadowolonych  
z usługi Ezakupy Tesco

Obecnie około 

10%   
zamówień 

składanych jest  
za pomocą urządzeń 

mobilnych

NASI KLIENCI SĄ DLA NAS 
NAJWAŻNIEJSI

W anonimowym badaniu 
opinii naszych partnerów 
biznesowych (Supplier 
Viewpoint Survey) 
odnotowaliśmy wzrost 
oceny naszej współpracy 
z dostawcami. Ogólny 
poziom satysfakcji 
dostawców w Europie 
Środkowej wzrósł z 

59% (2014) 

do 65,4% 
(2016).

Od wielu lat jesteśmy 
zaufaną marką wśród 
polskich klientów. 
Najważniejsza jest dla 
nas jakość oferowanych 
produktów. W tym 
celu współpracujemy 
tylko ze sprawdzonymi 
dostawcami, hodowcami 
i rolnikami, którzy 
zapewniają nam 
najwyższej jakości 
owoce, warzywa 
oraz inne produkty. 
Nasi dostawcy 
muszą przestrzegać 
Standardów Produkcji 
i Pakowania Tesco, które 
podlegają corocznej 
certyfikacji przez 
niezależnych audytorów. 
Co więcej, każdą dostawę 
sprawdzają Zespoły 
Kontroli Jakości.

• Współpracujemy z najlepszymi dostawcami
• Prowadzimy audyty dostawców
• Zobowiązujemy do przestrzegania kodeksów, norm i zasad
• Organizujemy szkolenia dla dostawców
• Przeprowadzamy kontrole dostaw w naszych centrach dystrybucji
• Zbieramy oceny jakości naszych produktów przez klientów

• Przy każdej dostawie wyrywkowo sprawdzamy jakość we-
wnętrzną owoców i warzyw

• Badamy zawartość cukru i kwasów w owocach, aby upewnić się, 
czy są odpowiednio dojrzałe

• Za pomocą tzw. jędrnościomierza sprawdzamy, czy owoce nie 
są zbyt twarde lub zbyt miękkie

• Kontrolujemy zawartość soku, zwłaszcza w owocach cytrusowych
• Kontrolujemy losowo ustaloną liczbę opakowań, a jeśli stwierdzi-

my problem jakościowy, pobieramy kolejną ustaloną liczbę
• Sprawdzamy prawidłowość informacji zawartych na etykiecie 

produktu, termin przydatności i datę „eksponować do”
• Kontrolujemy temperaturę produktu – pomiarów dokonujemy 

w kilku miejscach, aby mieć pewność, że cała partia jest dostarcza-
na w odpowiedniej temperaturze

Dbamy  
o najwyższą 

jakość 
sprzedawanych 

produktów

Kontrolujemy 
jakość warzyw 

i owoców

W naszych sklepach 
na klientów czeka 

ok. 50 tys. 
produktów, z czego 

aż 11 tys. 
to produkty marki 
własnej Tesco. 
Współpracujemy  
z prawie  

3,7 tys. 
polskich dostawców 
oraz dbamy o relacje 
z mniejszymi, lokalnymi 
firmami.



NASZE  
PRODUKTY

Mamy bogatą ofertę 
produktów regionalnych, 
a także wysokiej jakości 
produkty naszych marek 
własnych. 

Wysoka jakość na-
szych produktów jest 
doceniana nie tylko 
przez klientów, ale 
również rynek i orga-
nizacje branżowe. 
2014  – nagroda 
„Dobry Produkt” 
w kategorii „Pro-
dukt tradycyjny 
i regionalny” oraz 
„Produkt wyso-
kiej jakości”
2015  – certyfikat „Do-
ceń Polskie” dla 
pięciu produktów naszej 
marki własnej  

Tesco finest*
Wyselekcjonowane produkty najwyższej jakości zawierające wyjątkowe składniki. Specjały 
z różnych regionów świata. Obecnie w naszych sklepach dostępnych jest ponad 200 różnych 
produktów z serii Tesco finest*.

Free From
Produkty dla klientów o specjalnych potrzebach żywieniowych oraz dbających o właściwą 
dietę, np. w przypadku nietolerancji wybranych składników. W ramach tej marki klienci 
Tesco mogą znaleźć produkty bez dodatku cukru, glutenu czy laktozy.

Produkty regionalne
Specjalna oferta produktów regionalnych oznaczona symbolem 
„Z naszego regionu”. Produkty te dostępne są tylko w sklepach 
z danego regionu. Współpracujemy z ponad 300 lokalnymi 
dostawcami.

Tesco Organic
Produkty pochodzące z ekologicznych gospo-
darstw i przetwórni, spełniające kryteria ekolo-
giczne (określone w ustawie o rolnictwie ekolo-
gicznym). Posiadają niezależny certyfikat jakości 
Rolnictwa Ekologicznego Unii Europejskiej.

NASI DOSTAWCY

Dbamy o to, by nasze 
produkty pomagały 
klientom cieszyć się 
zdrowiem i dobrym 
samopoczuciem. 
Promocja zdrowego stylu 
życia i zrównoważonej 
diety to jeden z naszych 
priorytetów.

Budujemy partnerskie, 
długofalowe relacje 
z dostawcami.  
Dzięki tej współpracy 
możemy dostarczać 
produkty, jakich 
oczekują nasi klienci. 
W proces dystrybucji 
i monitorowania jakości 
dostaw zaangażowanych 
jest ponad  

1 500 
doświadczonych 
pracowników, 
co gwarantuje, 
że na sklepowe półki 
trafiają produkty 
świeże i dobrej 
jakości. Pilnujemy, aby 
w zakładach dostawców 
panowały wysokie 
standardy, a przy 
produkcji artykułów 
marki własnej naszą 
dewizą są słowa: 
„Jakość, której można 
zaufać”.

Najwyższa jakość na co dzień:

• Większość polskich owoców i warzyw kupujemy bezpośrednio od krajowych producentów lub grup producenckich
• Zakłady produkcyjne naszych dostawców marki własnej są cyklicznie audytowane w sposób niezależny
• Współpracujący z nami producenci warzyw i owoców wdrożyli międzynarodowy standard GlobalGAP
• Nasi wykwalifikowani inspektorzy kontrolują większość dostaw świeżej żywności przywożonej do Centrów Dystrybucji Tesco
• Towary, które nie spełniają naszych norm, są niezwłocznie zwracane do dostawcy

Wzmacniamy relacje 
z dostawcami, 
wprowadzając  
prostsze i bardziej 
przejrzyste terminy 
płatności, dodatkowo 
skracając je dla małych 
dostawców. Dbamy  
o otwartą komunikację   
– uruchomiliśmy Supplier 
Helpline, regularny 
newsletter dla dostawców, 
organizujemy cykliczne 
konferencje dla dostawców 
oraz stworzyliśmy zespół  
ds. współpracy  
z dostawcami.



WSPÓŁPRACA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
- ŁAŃCUCH DOSTAW TESCO POLSKA

Nasza odpowiedzialność
Dbamy o najwyższą jakość produktów dostarczanych do naszych 
sklepów. Budujemy długoletnie, partnerskie relacje z dostawcami. 
Weryfikujemy dostawców pod kątem jakości, ale również edukujemy ich 
i prowadzimy otwarty dialog. Prowadzimy działalność w sposób etyczny 
i tego też oczekujemy od naszych dostawców. Chcemy, aby nasi partnerzy 
biznesowi kierowali się zasadami odpowiedzialności społecznej.

Chronimy środowisko
Chcemy być partnerem i wspólnie planować działania na rzecz minima-
lizowania oddziaływania na środowisko w całym łańcuchu – począwszy 
od pola i produkcji, po konsumenta. Naszych dostawców szkolimy  
m.in. na temat ochrony środowiska naturalnego. Muszą także spełniać 
nasze wewnętrzne standardy w zakresie emisji CO2 czy zużycia energii.

Nasza odpowiedzialność
Codziennie troszczymy się o zdrowie i bez-
pieczeństwo klientów odwiedzających nasze 
sklepy. Zapewniamy bogaty asortyment, dbając o ich najwyższą jakość 
i odpowiednią ekspozycję. Oferujemy różnego rodzaju produkty, również te 
dla osób o szczególnych potrzebach czy będących na specjalnych dietach. 
Dbamy o odpowiednie oznakowanie produktu, ułatwiając klientom poszu-
kiwanie interesujących ich informacji. Naszym pracownikom zapewniamy 
stabilne i bezpieczne miejsce pracy.

Chronimy środowisko
Pamiętamy o środowisku także w sklepach – opakowania po produktach 
(np. kartony i folie) poddajemy recyklingowi. Wdrażamy energooszczędne 
rozwiązania, m.in. wymianę oświetlenia, co pozwala zmniejszać emisję 
CO2. Regularnie przeprowadzamy szkolenia dla pracowników w zakresie 
oszczędzania energii. W ramach programu „Lider Energii” w każdym skle-
pie mamy przeszkoloną osobę, która promuje właściwe zachowania wśród 
koleżanek i kolegów oraz przypomina o wdrażaniu zasad w praktyce.

Nasza odpowiedzialność
Dbamy o to, by nasze produkty były bezpieczne i zachowały 
najwyższą jakość, dlatego przewożone są w odpowiednich 
warunkach, właściwej temperaturze i w ustalonym terminie.

Chronimy środowisko
Ograniczamy wpływ na środowisko naturalne poprzez optymalizowanie 
załadunku towarów i trasy transportu z centrów dystrybucji do sklepów. 
Nasi kierowcy przechodzą szkolenia w zakresie bezpiecznej i ekologicznej 
jazdy. Dzięki nowoczesnej flocie samochodów ograniczamy emisję CO2 
i poziom hałasu.

Nasza odpowiedzialność
Klient jest dla nas najważniejszy, dlatego dbamy 
o wysokie standardy obsługi. W naszych przekazach 
marketingowych uczciwie informujemy o produktach i promocjach. 
Dostosowujemy usługi do potrzeb klientów, umożliwiając zakupy przez 
internet. Prowadzimy akcje edukacyjne w zakresie racjonalnych zakupów 
(np. jak czytać etykiety produktów), znaczenia zrównoważonej diety 
i troski o zdrowie oraz wpływu na środowisko.

Chronimy środowisko
Wraz z naszymi pracownikami i klientami chcemy wspólnie ograniczać 
negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nasi klienci są zachęcani 
do korzystania z toreb wielokrotnego użytku, recyklingu i eliminowania 
opakowań. Ponadto zapobiegamy marnowaniu żywności w naszych 
sklepach oraz zachęcamy do tego samych klientów. Od 2013 roku prze-
kazujemy nadwyżki żywności do lokalnych Banków Żywności. Dzięki 
temu nie tylko pomagamy potrzebującym, ale również ograniczamy nasz 
wpływ na środowisko naturalne.

PRODUKTY I DOSTAWCY

SPRZEDAŻ

TRANSPORT

KONSUMPCJA

1.

3.

2.

4.

Liczba polskich 
dostawców:

3 700
Liczba dostawców 
w Europie Środkowej:

7 400

Liczba centrów 
dystrybucyjnych:

3
Liczba samochodów 
dostawczych:

236

W roku finansowym 
2015/16 zużycie energii 

spadło o 4%
Ok. 70% opakowań 

poddanych 
recyklingowi

Od 2013 roku 
przekazaliśmy ponad 
3 429 ton żywności 

do lokalnych Banków 
Żywności

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ  
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Jesteśmy obecni 
zarówno w dużych 
metropoliach, jak 
i małych miasteczkach. 
Rozmawiamy 
z klientami, dostrzegamy 
ich potrzeby. Wiemy, 
że czasem wystarczy 
podjąć bardzo niewielkie 
działania, żeby zmienić 
coś na lepsze, dlatego 
naszymi programami 
chcemy odpowiadać 
na problemy, jakie 
dostrzegamy wokół. 
Codziennie, wraz 
z naszymi pracownikami, 
staramy się pomagać, 
wspierać i być wśród 
naszych lokalnych 
społeczności.

Walkę z marnowaniem żywności

Działania charytatywne Wsparcie lokalnych społeczności

Promocję zdrowego stylu życia

Nasze  
działania 

społeczne 
obejmują cztery  

obszary:



OGRANICZAMY  
MARNOWANIE ŻYWNOŚCI

Według danych ONZ 
w Polsce marnuje się aż 

9 mln t 
żywności rocznie. 
To olbrzymie wyzwanie 
dla nas wszystkich, dla-
tego i my staramy się wal-
czyć z marnotrawstwem.

Program przekazywania nadwyżek żywności 
bezpośrednio ze sklepów do lokalnych Ban-
ków żywności realizowany jest od 2013 roku

• Obecnie ponad 200 sklepów uczestniczy 
w programie przekazywania nadwyżek

• Do podopiecznych Banków Żywności trafiło 
ponad 3 429 t produktów, które wystarczą 
do przygotowania ponad 8 mln posiłków

• Do Banków Żywności trafiają produkty 
pierwszej potrzeby, owoce, warzywa 
i pieczywo

• Przekazane produkty wykorzystywane 
są do przygotowywania posiłków dla współ-
pracujących z Bankami organizacji, takich 
jak domy samotnych matek czy świetlice dla 
ubogich dzieci.

Kluczowymi elementami naszego programu walki z marnowaniem żywności są: 
• współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności i przekazywanie nadwyżek żywności
• ograniczanie marnowania żywności w sklepach Tesco
• edukacja i współpraca z dostawcami
• edukacja klientów, pracowników i lokalnych społeczności 

W 2015 roku ogłosiliśmy wspólny plan walki z marnowaniem żywności również w innych 
krajach Europy Środkowej. Dzięki działaniom na tak szeroką skalę chcemy sprawić, że produkty 
nadające się do spożycia nie będą wyrzucane. Jeśli dany produkt nie zostanie sprzedany, będzie 
przekazany organizacjom charytatywnym czy grupom społecznym wspierającym osoby 
potrzebujące pomocy.  
Zadeklarowaliśmy, że do 2020 roku wszystkie sklepy Tesco w Europie będą 
oferowały nadwyżki żywności lokalnym organizacjom.

Przekazywanie żywności w latach 2014–2016

Okres Ilość  przekazanej żywności  Liczba przekazanych posiłków 
(przelicznik 1 posiłek = 0,420 kg)

2014 562 t 1,3 mln

2015 1 240 t 2,9 mln

2016 1 625 t 3,8 mln

Razem 3 429 t ponad 8,1 mln

PROMUJEMY ZDROWY STYL 
ŻYCIA I PRZECIWDZIAŁAMY 

OTYŁOŚCI

12. edycja Tesco dla Szkół – „Kulinarni Odkrywcy” 
Zrealizowana w roku szkolnym 2014/15. Z badań przeprowadzonych na zle-
cenie Tesco wynika, że aktywność dzieci w kuchni ma ogromny wpływ na ich 
upodobania i nawyki żywieniowe. Dlatego w ramach 12. edycji programu 
szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: „Jak sprawić, by najmłodsi sami przygo-
towywali sobie posiłki i wybierali zdrowe przekąski?”. 

13. edycja Tesco dla Szkół – „Przyszłość na talerzu”
Zrealizowana w roku szkolnym 2015/16. Celem tej edycji były edukacja 
i propagowanie wiedzy o pochodzeniu, składzie i jakości produktów 
spożywczych oraz promowanie wśród uczniów pozytywnych postaw 
w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia, a także rozwijanie talentów 
i wyobraźni.

Tesco dla Szkół
Jeden z naszych klu-
czowych i jednocześnie 
najdłużej realizowanych 
programów. Rozpoczął 
się w 2003 roku, jego 
ostatnia edycja zakoń-
czyła się w czerwcu 2016 
roku. Program opierał się 
na konkursie dla szkół 
podstawowych oraz 
gimnazjalnych, a nagrodą 
był nowoczesny sprzęt 
multimedialny. Każda 
edycja programu miała 
inny temat przewodni, 
ale zawsze związany 
z żywnością i zdrowym 
odżywianiem (np. mar-
nowanie żywności, 
nauka gotowania itd.).

Blisko 3,5 tys.  uczniów 
– uczestników programu

434  filmy o gotowaniu

1,6 mln  głosów

Ponad 100 tys.  użytkowników 

wykonało 2,5 mln  misji 
i zadań edukacyjnych

741  nauczycieli z zespołami projektowymi

11 200  uczniów zaangażowanych w program

3 183  zadania i misje indywidualne 

19 040  zadań szkoleniowych 

1 353  zadania zespołowe 

157  „reklam społecznych” przysłanych  
w ramach konkursu

560  zespołów w konkursie

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na www.2016.tescodlaszkol.pl



„OD UPRAWY  
DO POTRAWY” W ramach nowego 

programu edukacyjnego 
„Od uprawy do potrawy” 
zapraszamy uczniów 
szkół podstawowych 
do udziału w niezwykłej 
przygodzie i do poznania 
zdrowego odżywiania 
od nowej strony. 
Dzieci biorą udział 
w ekspedycjach 
do miejsc, w których 
podejmujemy decyzje 
o swoim odżywianiu, 
czyli sklepów.

Kilkadziesiąt sklepów 
Tesco w całej Polsce 
od września 2016 roku 
stoi otworem dla mło-
dych odkrywców. Za-
miast poznawania teorii 
zdrowego odżywiania, 
dzieci samodzielnie 
odkrywają, badają 
i wyciągają wnioski. 
Próbują nowych smaków 
i łamią szyfry etykiet. 
Odkrywają, że za zwy-
kłym ananasem kryje 
się niezwykła historia 
podróży przez ocean. 
A to wszystko w formie 
ciekawej i angażującej 
gry terenowej, prowa-
dzonej przez pracowni-
ków sklepu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na www.oduprawydopotrawy.pl

PROGRAM „DECYDUJESZ, 
POMAGAMY”

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy” 
Chcemy, aby każdy sklep Tesco był dobrym sąsiadem i przynosił korzyści lokalnej społeczności! W lutym 2016 roku rozpoczęliśmy cykliczny program 
„Decydujesz, pomagamy” – wspólną inicjatywę Tesco oraz Fundacji Tesco Dzieciom. Celem programu jest wsparcie lokalnych społeczności na rzecz 
poprawy ich najbliższego otoczenia. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców aktywnie działających 
w środowiskach lokalnych. Wybór zwycięskich projektów odbywał się dwustopniowo: w pierwszej kolejności Komisja Grantowa dokonała wyboru 
najciekawszych projektów, które następnie zostały poddane głosowaniu przeprowadzonym lokalnie wśród klientów w sklepach.
Program został uruchomiony we wszystkich krajach Europy Środkowej. 

I edycja w liczbach
5,5 mln 
głosów oddali klienci 
w głosowaniu na projekty

160  zwycięzców 
w całej Polsce

800 tys. zł 
przeznaczyliśmy łącznie 
na wsparcie lokalnych 
projektów

5 tys. zł 
to wysokość jednego 
grantu

Ponad 1 000 
wniosków zgłoszonych  
w 1. edycji programu

Blisko 100 
patronatów władz 
lokalnych

Aż 41%  projektów, 
na które głosowali 
klienci, otrzymało 
rekomendację koleżanek 
i kolegów

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na www.tesco.pl/pomagamy



Promocję zdrowego stylu życia

DZIAŁAMY NA RZECZ 
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

W działania na rzecz wsparcia lokalnych społeczności włączamy także naszych pracowników i klientów. W tym celu organizujemy wspólnie z naszymi 
partnerami zbiórki żywności oraz pieniędzy, dzięki którym osoby potrzebujące mogą liczyć na posiłki.

W latach 2015–2016 
zorganizowaliśmy 
łącznie  

1 138 zbiórek 
żywności.
Zebraliśmy blisko 

320 ton żywnosci,  
co przełożyło się  

na 761 410 
posiłków.

„MILION POMOCNYCH 
GESTÓW”

„Milion pomocnych 
gestów” to inicjatywa, 
dzięki której chcemy 
poznać naszych 
pracowników, 
promować ich dobre 
uczynki i pokazywać 
współpracownikom 
oraz klientom, jak dużo 
dobrego dzieje się 
na co dzień w naszych 
sklepach. „Milion 
pomocnych gestów” 
to drobne czyny, jakie 
wykonujemy dla naszych 
klientów w czasie ich 
zakupów. Te, które 
sprawiają, że na ich 
twarzach gości uśmiech. 
Drobne, pomocne 
gesty naszych 
pracowników mają 
ogromne znaczenie 
dla klientów 
i społeczności.

Podczas jednej z wy-
przedaży w sklepie Tesco 
w Gorzowie Wielko-
polskim mały chłopiec 
chciał kupić wymarzony 
tablet. Promocja cieszyła 
się wielkim zaintereso-
waniem klientów, więc 
kiedy chłopiec stanął 
przed sklepową półką, 
nie było już tam tabletów. 
Rozpłakał się, co zauwa-
żyła jedna z naszych 
koleżanek. Postano-
wiła zrobić wszystko, 
aby mały klient mógł 
kupić wymarzony sprzęt. 
Znalazła dodatkowy 
tablet, a pracownicy 
naszego sklepu zatrzy-
mali chłopca w drodze 
do domu. Dzięki takiemu 
zaangażowaniu mały 
klient wrócił szczęśliwy 
do domu.

W sklepie w Czechowi-
cach-Dziedzicach nasza 
koleżanka znalazła pra-
wo jazdy, zgubione przez 
jednego z klientów. Kie-
dy klient nie zgłosił się 
po nie przez cały dzień, 
koleżanka postanowiła 
działać. Nie chciała, aby 
pan denerwował się stra-
tą lub, co gorsza, dostał 
mandat za nieposiadanie 
dokumentu. Dlatego też 
koleżanka pojechała pod 
widniejący w doku-
mencie adres i osobiście 
przekazała znalezione 
prawo jazdy.  

Paweł z zespołu Ezakupów w Gdyni nie tylko dostarczył zakupy 
do mieszkania, ale zaproponował także bezinteresowną pomoc  
w naprawie lampy, którą zauważył w środku.

Ula z Punktu Obsługi Klienta w Bytomiu pomogła jednej z klientek 
rozwiązać problem z kuponem zniżkowym. Klientka napisała list 
do kierownika sklepu, chwaląc profesjonalizm Uli.



FUNDACJA  
TESCO DZIECIOM

Od  2012 roku 
wspiera wartościowe 
inicjatywy i projekty 
społeczne w obszarach 
pomocy społecznej, 
edukacji oraz promocji 
i ochrony zdrowia.

W 2016 roku 
poszerzyła zakres 
działalności  
– do programów 
ukierunkowanych 
na pomoc dzieciom 
i młodzieży dołączył 
program „Decydujesz, 
pomagamy”, 
wspierający rozwój 
lokalnych społeczności. 

W latach 

2014–2016 
wyróżniona odznaką 
„Przyjaciel Dziecka”, 
tytułem „Filantrop 
Krakowa A.D. 2014” 
oraz Medalem „50 Lat 
dla Zdrowia Dziecka” 
Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego 
w Krakowie.

Nasza Fundacja razem z partnerem społecznym 
– Fundacją Happy Kids, czyni starania na rzecz powstawania 
i wspierania rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Aby pomóc osieroconym dzieciom, wspólnie realizujemy partnerski 
program Domy Radosnego Dzieciństwa.

Nasze najważniejsze inicjatywy edukacyjne to program 
grantowy Pracownia Talentów oraz program stypendialny Mądry 
Start i konkurs językowy English Adventure. W ramach tych 
działań wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. 

W ramach ogólnopolskiego programu dożywiania 
potrzebujących dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” dbamy 
o dożywianie podopiecznych placówek środowiskowych i edukację 
z zakresu zdrowego trybu życia. Realizowany w partnerstwie 
strategicznym z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Bieg Charytatywny to inicjatywa, która wokół 
szczytnego celu – pomocy małym pacjentom Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie – gromadzi z roku na rok coraz 
więcej darczyńców, partnerów, wolontariuszy i uczestników. 

Każdego roku 
obejmujemy pomocą 
blisko 1 000 dzieci 

i młodzieży

Pomogliśmy 
w powstaniu 

i wspieramy działanie 
12 Rodzinnych 

Domów dla dzieci

Pomogliśmy 
w edukacji blisko 
500 dzieciom 

pracowników Tesco 
Polska

Od 2014 roku 
przekazaliśmy 

blisko 0,5 mln zł 
na poprawę warunków 

leczenia dzieci

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na www.fundacjatesco.pl


