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Wprowadzenie

COVID-19
O
nas

Gesty, które mają
znaczenie.

Każdy, nawet najmniejszy
gest ma znaczenie.
Wierzymy, że każdy, nawet najmniejszy pomocny gest, ma wielkie

wszystkich – społecznych i środowiskowych - wyzwań. Mamy ważną

znaczenie. To przekonanie napędza nasze działania dla koleżanek

rolę do odegrania w globalnej walce o bardziej zrównoważony

i kolegów w tysiącach miejsc i społecznościach, których częścią

biznes. Musimy być pewni, że nasze produkty są dostępne dla

jesteśmy, a także dla milionów klientów, których wspieramy

wszystkich, zdrowe oraz zrównoważone, i że nasze działania nie

każdego dnia. To również idea znajdująca się w centrum naszej

mają negatywnego wpływu na planetę oraz jej mieszkańców. Nasz

Strategii Pomocnych Gestów, która od 2017 roku wyznacza

biznes zależy właśnie od naszych działań, a także od dynamicznie

kierunek, w jakim chcemy podążać w obliczu ważnych dla nas

zmieniającego się świata wokół nas.

Rok 2019/20 w liczbach:
38%

Chcemy dbać o naszych klientów w Polsce, każdego dnia coraz

– szczególnie koncentrując się na obszarach walki ze skutkami

lepiej. „Dbać”, czyli przeprowadzać każdą z ponad 2,5 miliona

pandemii. Pracujemy na to, aby każdy, nawet najmniejszy pomocny

transakcji tygodniowo w naszych sklepach w sposób, który sprawi,

gest, miał wielkie znaczenie. To nie tylko słowa, ale konkretne

że klienci zechcą do nas wrócić. Oznacza to również działania,

działania, o których przeczytacie w niniejszym raporcie.

które podejmujemy nie tylko w związku ze sprzedażą wysokiej
jakości produktów, ale również wsparcia lokalnych społeczności,

Strategia Pomocnych Gestów to serce naszego biznesu.

w których działamy.

Ta publikacja to podsumowanie naszych zeszłorocznych działań

78%

76%

O
zmniejszona ilość
marnowanej
żywności
w naszych
operacjach
w ostatnim roku

O
mniej trudnych
do przetworzenia
materiałów
w produktach marki
własnej w Europie
Środkowej

koleżanek
i kolegów uważa,
że Tesco to
wspaniałe miejsce
pracy

31%

O
mniej gazów
cieplarnianych
w atmosferze
w Europie Środkowej
od 2015/16

2014

organizacji
społecznych,
które otrzymały
nasze wsparcie

7,5 mln

ponad
posiłków dla potrzebujących w ramach
progamu przekazywania nadwyżek
żywności ze sklepów
i zbiórek żywności

i postępów, jakie uczyniliśmy na drodze ku staniu się jeszcze
Nasz cel nigdy nie był tak ważny jak teraz, kiedy mierzymy się

bardziej zrównoważoną organizacją.

z wyzwaniem pandemii COVID-19. Ten trudny czas wystawił
na próbę nasz łańcuch dostaw oraz wszystkie koleżanki i kolegów,

Jestem zaszczycony, że mogę przewodzić tak zaangażowanej

dlatego jestem dumny z tego, jak udaje nam się każdego dnia

grupie osób, którym leży na sercu to, jak prowadzimy naszą firmę.

stawać na wysokości zadania i zapewniać naszym klientom dostęp

Wspólnie udało nam się już wiele osiągnąć i głęboko wierzę,

do niezbędnych produktów. Niezmiennie koncentrujemy się

że podążanie za naszą Strategią Pomocnych Gestów pozwala

na ochronie zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów oraz

nam funkcjonować w zdrowszy, bardziej zrównoważony sposób

koleżanek i kolegów, zapewnianiu dostaw żywności do sklepów

– z korzyścią dla klientów, koleżanek i kolegów, inwestorów oraz

stacjonarnych oraz online, a także wspieraniu naszych pracowników

samej planety.

i lokalnych społeczności. Cieszymy się, że nasza obecność wnosi coś

Tesco w Polsce.
Działamy w Polsce od 1995 roku. W 320 sklepach,
2 centrach dystrybucji i biurze zatrudniamy ponad
10 000 osób. Współpracuje z nami 750 dostawców,
a tygodniowo odwiedza nas ponad 2,5 mln
klientów. W 2019 roku otrzymaliśmy 5 wyróżnień
za naszą działalność społeczną.

wartościowego nie tylko w życie naszych klientów i ich rodzin – dzięki
atrakcyjnym cenom, ale również w codzienne funkcjonowanie
lokalnych społeczności – dzięki działaniom, które mają na celu
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poprawić ich komfort życia. Działamy na rzecz naszych klientów,

Martin Behan,

koleżanek i kolegów oraz sąsiedztw, których częścią jesteśmy

Dyrektor Zarządzający Tesco Polska

Strategia Pomocnych Gestów 2019/2020

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Strategii Pomocnych Gestów lub informacji zawartych
w raporcie, napisz do nas na adres: napiszdonas@tesco.pl lub odwiedź www.tesco-polska.pl
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CEO statement
Nasza
strategia

COVID-19
Nasza
strategia

Dbamy o naszych klientów,
każdego dnia coraz lepiej.
Nasze wartości

Strategia
Pomocnych
Gestów.

Dla naszych klientów staramy
się bardziej niż ktokolwiek inny

Chcemy być motorem pozytywnej zmiany. Wierzymy, że nasze działania mają wpływ
na cały łańcuch dostaw, który stoi obecnie w obliczu wielkich wyzwań społecznych
i klimatycznych. Nasza Strategia Pomocnych Gestów pokazuje, jak chcemy tego dokonać.

Jesteśmy świadomi roli, jaką mamy do odegrania w poszczególnych

się priorytety biznesowe. Ta weryfikacja pozwoliła nam

obszarach swojej działalności. Śledzimy globalne trendy i wpływy,

na zaktualizowanie ram naszych działań i umożliwiła opisanie

które zmieniają krajobraz handlu, rozumiejąc, że przyszłość

różnorodnej wartości, jaką tworzymy, w sposób, który jest

naszego biznesu nie zależy tylko od naszych decyzji, ale także

spójny z tym, jak na co dzień pracujemy.

od umiejętności dostosowania się do zmieniającego się świata.
W tym roku zrobiliśmy przegląd naszej Strategii Pomocnych
Gestów, by odpowiadała na nowe wyzwania i zmieniające

Wszystko zaczyna się od Ludzi – pracujących w Tesco
i w całym łańcuchu dostaw. Ważne jest oferowanie
przystępnych cenowo, zdrowych i zrównoważonych
Produktów; pracowanie tak, by chronić Planetę;
i wspieranie społeczności w Miejscach, w których
jesteśmy obecni. Wprowadziliśmy nowy filar naszej
strategii – Planetę, aby jeszcze lepiej uwidocznić
wyzwania związane ze środowiskiem.

Traktujemy innych tak, jak sami
chcieliby być traktowani

Każdy, nawet najmniejszy
pomocny gest ma wielkie znaczenie

Produkty.

Ludzie.

Planeta.

Miejsca.

Ograniczenie marnowania
żywności
Opakowania
Dostawcy
Dobrostan zwierząt
F&F

Dobre miejsce pracy
Różnorodność i integracja
Rozwój zawodowy
i umięjętności
Zdrowie i bezpieczeństwo
Prawa człowieka

Zmiany klimatu
Morza
Lasy
Rolnictwo

Wsparcie lokalnych
społeczności
Wolontariat pracowniczy
Od uprawy do potrawy
Przekazywanie żywności
i zbiórki żywności
Fundacja

Kodeks postępowania Grupy Tesco
Cele zrównoważonego rozwoju
Wprowadzone w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. SDG – Sustainable Development Goals) skupiają się na tym,
w jaki sposób przedsiębiorstwa, rządy i społeczeństwa mogą stawiać czoła globalnym wyzwaniom w celu zapewnienia zrównoważonej
przyszłości. Cele Zrównoważonego Rozwoju stanowią ważny punkt odniesienia do oceny przydatności naszych inicjatyw i zgodnie

W zgodzie z jedną z naszych wartości, że traktujemy innych

z wytycznymi Global Compact ONZ skupiliśmy się na celach szczególnie dla nas istotnych, w których oczekiwania, ryzyka i szanse dla

tak, jak sam chcieliby być traktowani, poszerzyliśmy też

Tesco są największe i gdzie możemy dokonać największej zmiany. Wybrane przez nas cele to:

filar Ludzi, uwzlgędniając teraz nie tylko koleżanki i kolegów
z Tesco, ale również pracowników całego łańcucha dostaw.
Rozumiemy bowiem, jak ważne jest tworzenie nowych miejsc
pracy i możliwości ludziom i społecznościom na całym
świecie.
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CEO statement
Covid-19

Produkty

COVID-19.

Niniejszy raport dotyczy roku finansowego 2019/20, który

Poniżej znajdziecie przykłady na to, jak dbamy o zdrowie

zakończył się 29 lutego 2020 roku, u progu globalnej

i bezpieczeństwo naszych koleżanek i kolegów oraz klientów

pandemii COVID-19, która wciąż trwa. Uznaliśmy za ważne

w tym trudnym czasie, a także jak wspieramy lokalne

wspomnieć o tym, jak zmieniła się rzeczywistość.

społeczności.

Wsparcie Tesco dla:

lokalnych społeczności

klientów

pracowników

specjalna
nagroda
w wysokości
500 zł brutto
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kampania
rekrutacyjna
wspierająca
zespoły sklepowe
– zatrudnienie
ponad 1 200 nowych
pracowników

zaostrzenie
wymogów
dotyczących
dezynfekcji
w centrach
dystrybucji

specjalne godziny
umożliwiające
bezpieczne zakupy
seniorom oraz
pierwszeństwo
dla pracowników
służb i medyków
w przypadku
kwarantanny
wprowadzenie
bezkontaktowych
zakupów
internetowych

przygotowanie
stanowisk
dla klientów
z materiałami
do dezynfekcji
i ze środkami
ochrony

przekazanie
dodatkowej
darowizny ponad
20 ton produktów
spożywczych
do Banków Żywności
i Caritas Polska

regularne
przekazywanie
organizacjom
społecznym
średnio 40 ton
nadwyżek żywności
tygodniowo

Strategia Pomocnych Gestów 2019/2020

zwiększona liczba
rękawiczek,
maseczek, środków
dezynfekujących,
chusteczek
antybakteryjnych
i kremów do rąk

montaż osłon
z pleksi przy
kasach

zakaz opuszczania
kabin
samochodów
podczas
rozładunku
towaru

poszerzenie
i elastyczność
programów
wsparcia „Anioły
Tesco” i „Mądry
Start”

zmiana
sposobu pracy
pracowników
biur

oznaczenia przy
kasach i ladach,
informacje
na plakatach
i w radiowęźle
o zachowaniu
bezpiecznej
odległości

wprowadzenie
limitów liczby
klientów
w sklepie

wzmocniona
procedura mycia
i dezynfekcji
wózków,
koszyków,
poręczy, klamek,
scan&shop, kas

zwiększenie
liczby okien
dostaw
w ezakupach

nowa forma usługi
„Zamów i odbierz”
- współpraca
z firmami Free Now
i 99rent w celu
dostarczenia
zakupów do klientów

wsparcie
placówek
medycznych
w całym kraju
przez nasze
sklepy

podpisanie przez
Fundację Tesco
europejskiej
deklaracji
wspierającej walkę
z Covid-19

Produkty.
Nasi klienci oczekują od nas wysokiej jakości produktów
w dobrych cenach, a my wierzymy, że zdrowe i zrównoważone
produkty powinny być dostępne dla każdego. Czujemy
się zobowiązani, by zapewniać klientom najlepszej jakości
produkty spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Ten filar obejmuje:

Ograniczenie
marnowania żywności

Opakowania

Dostawcy

Dobrostan
zwierząt

F&F

Strategia Pomocych Gestów 2019/2020
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CEO
statement
Ograniczenie
marnowania żywności

COVID-19
Ograniczenie marnowania żywności

Walka
z marnowaniem
żywności.

Ograniczanie marnowania żywności
w naszych operacjach.
Jesteśmy pierwszym sprzedawcą żywności w Europie Środkowej,
który publikuje dane dotyczące marnowania żywności w swoich
operacjach. Zachowując transparentność w tym obszarze,
możemy łatwiej identyfikować elementy, które wymagają większego
zaangażowania, i podjąć odpowiednie działania. Publikacja danych

W Tesco nie mamy czasu na marnowanie. 1/3 wyprodukowanej
żywności na świecie ląduje w koszu. Marnowanie jedzenia jest nie
tylko problemem społecznym, to problem środowiskowy. Kiedy
marnujemy żywność, marnujemy także energię i wodę zużyte na jej
wyprodukowanie, transport i zapakowanie. Gdyby wyrzucona
żywność była osobnym państwem, byłaby trzecim co do wielkości
emitentem gazów cieplarnianych na świecie – za marnowanie
jedzenia, które wciąż nadaje się do konsumpcji, odpowiada aż za 8%
globalnej emisji CO2. Jeśli zatem jako sprzedawca żywności
chcemy mieć pozytywny wpływ na kondycję naszej planety, walka
z marnowaniem jedzenia powinna być naszym priorytetem.

umożliwiła nam nawiązanie partnerskiej współpracy z innymi
podmiotami, a tym samym zwiększenie ilości przekazywanych
nadwyżek i rozwinięcie możliwości ich dystrybucji. Uważamy,

Jesteś
my du
mni,
że w E
uropie
Środko
osią gn
wej już
ęliśmy
c
e
l
O NZ 1
czyli zm
2.3,
niejszy
liśmy o
ilość m
p
ołowę
arnowa
nej żyw
ności.

Naszym celem jest, żeby żadna żywność nadająca się

współpracujemy z innymi firmami, organizacjami biznesowymi

do spożycia nie była w Tesco wyrzucana. Z tego powodu

i społecznymi, dzieląc się doświadczeniami z walki z marnowaniem

zobowiązaliśmy się, aby do 2025 roku w naszych operacjach

żywności i mobilizując do działania.

w Europie Środkowej nie marnował się nawet kilogram żywności

Dave Lewis, Prezes Grupy Tesco, przewodniczy Champions 12.3

bezpiecznej do spożycia. Aby to osiągnąć, ciężko pracowaliśmy,

globalnej koalicji zrzeszającej liderów biznesu, przedstawicieli

by zapewnić, że już teraz wszystkie nasze sklepy są przygotowane,

rządów, międzynarodowych organizacji oraz instytucji badawczych

by przekazywać nadwyżki żywności do Banków Żywności

i dobroczynnych, wspierającej Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ

i organizacji charytatywnych, które pomagają potrzebującym.

12.3. tj. do 2030 zmniejszenie o połowę globalnej ilości marnowanej

Zachęcamy również cały sektor spożywczy, by firmy

żywności per capita w sprzedaży detalicznej i konsumpcji, w tym

– podobnie jak my – mierzyły i transparentnie publikowały dane

zmniejszenie start żywnościowych w procesie produkcji i dystrybucji

dotyczące marnowanej żywności. Poza własnymi działaniami,

oraz strat powstałych podczas zbiorów.

Nasze cele.
yy Podejście od uprawy do potrawy
– by wesprzeć zmniejszenie światowej ilości
marnowanej żywności o połowę do roku
2030.
yy Cel - zmniejszenie o połowę ilości marnowanej
żywności we własnych operacjach Tesco
do roku 2030.

yy Nasza ambicja, by żadna żywność, która
nadaje się do zjedzenia, nie była marnowana
w Tesco.
yy Aby do 2020 roku wszystkie sklepy Tesco
w Europie Środkowej oferowały nadwyżki
żywności Bankom Żywności i organizacjom
charytatywnym.

że ujawnianie danych dotyczących marnowania żywności przez
każdą sieć handlową to najlepsza droga do wspólnych działań
zmierzających do rozwiązania tego ważnego problemu.
W roku 2019/20 w Polsce ilość całej marnowanej żywności
(nadającej i nienadającej się do spożycia) w naszych
operacjach spadła o 38% w stosunku do roku poprzedniego,
czyli z 8 946 ton w 2018/19 do 5 502 ton w 2019/20. To spadek
aż o 64% w stosunku do roku bazowego 2016/17. To oznacza,
że mniej niż 1% (0,75%) żywności sprzedawanej w Tesco
w Polsce ulega zmarnowaniu.

W ciągu ostatnich lat w Polsce zmniejszyliśmy ilość
marnowanej żywności we własnych operacjach
o 43% - znacznie zbliżając się do osiągnięcia Celu
ONZ 12.3 wyznaczonego na rok 2030.
Jako sprzedawca żywności wiemy, że idealne zrównoważenie
dostaw i zapotrzebowania jest prawie niemożliwe, co oznacza,
że każdego dnia pozostanie nam jakaś ilość niesprzedanej
żywności. Nasze sklepy testują aplikację FoodCloud, za pomocą
której informują lokalne organizacje o aktualnej ilości nadwyżek,
które mogą im przekazać pod koniec każdego dnia. Przekazujemy
także niesprzedaną żywność do schronisk i innych organizacji
pomagających zwierzętom. W rezultacie obniżyliśmy w Polsce
ilość marnowanej żywności bezpiecznej do spożycia o 84%
od 2016/17 roku.
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3 043 tony

z nadwyżek zostało rozdystrybuowanych
do organizacji dobroczynnych lub wykorzystanych
jako karma dla zwierząt. To wzrost o 88%
w porównaniu do roku bazowego 2016/17.
Więcej o naszych danych i metodologii
dotyczącej walki z marnowaniem
żywności: www.tesco-polska.pl
Strategia Pomocnych Gestów 2019/2020
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Ograniczenie marnowania żywności

Ograniczenie marnowania żywności

Fakty i liczby.
2992 ton nadwyżek
przekazaliśmy
do Banków Żywności
i Caritas Polska
oraz innych organizacji (od 2013 roku
łącznie przekazaliśmy 12 140 ton)

Łącznie daje
nam to 7 245 238
posiłków (a blisko
29 mln posiłków,
od kiedy zaczęliśmy
przekazywanie
w 2013 roku)

Helping people in
need. Together.
Uratowaliśmy
51 ton zostało
Tesco
supported families with products
in
o 38% żywności
przekazanych
więcej
total value of more than XXX €. Join us and
do organizacji
w porównaniu
donate
durable goods to designated
place
wspierających
do 2018 roku
zwierzęta
behind
the cash registers.
(a o 64% od 2016
roku)

Ponad 200
sklepów w Polsce
(z 320) przekazuje
niesprzedaną
żywność
do organizacji

tylko 0,75%

sprzedawanej
żywności uległo
zmarnowaniu

84%

całkowitej redukcji
ilości wyrzucanej
żywności
bezpiecznej
do spożycia przez
ludzi

Ograniczenie ilości marnowanej żywności to wynik rozwoju

planować dostawy i obliczać zapotrzebowanie w systemie

wielu inicjatyw w naszych operacjach, które pomogły obniżyć

zamówień. Ponadto w dalszym ciągu usprawnialiśmy proces

poziom niesprzedanych produktów. Dokonaliśmy tego m.in.

przecen w sklepach, co dodatkowo zmniejszyło poziom

poprzez zmniejszenie nieefektywnych przestrzeni z produktami

marnowanej żywności. To wszystko, w połączeniu z rozwijaniem

i uproszczenie oferty produktowej, by wyeliminować najsłabiej

programu przekazywania nadwyżek organizacjom, pomogło nam

sprzedające się towary. Zmiany te pomogły nam precyzyjniej

osiągnąć tak dobre wyniki w walce z marnowaniem żywności.

Walka z marnowaniem żywności
od uprawy do potrawy.
Wierzymy, że to, co można zmierzyć, pozwala się też kontrolować.

– Mierzenie – Działanie (ang. Target - Measure - Act) i wesprzeć ich

Jedyną drogą ku ograniczeniu ilości marnowanej żywności jest

w ograniczeniu marnowania żywności.

zrozumienie stojącego przed nami wyzwania – i zidentyfikowanie
miejsc w całym łańcuchu dostaw, które narażają nas na ryzyko

Nasi dostawcy zobowiązali się:

marnowania. Walka z marnowaniem żywności - od procesu

yy ustalić cel (ang. target) - oficjalnie przyjąć i realizować cel

produkcji do momentu, kiedy trafia na stół - to nasza wspólna
odpowiedzialność, dlatego współpracujemy z dostawcami,
a także staramy się pokazać, jak nasi klienci mogą zmniejszyć ilość
wyrzucanego jedzenia w domach. Wykorzystując swoją technologię,
wiedzę i doświadczenie, rozpoczęliśmy współpracę z 5 dostawcami
żywności w Europie Środkowej, by pomóc im wdrożyć podejście Cel

AMT Fresh jest częścią AM FRESH Group (w przeszłości
znanej jako Munoz Group). Jest prywatną firmą,
która ma globalny zasięg działalności i zapewnia
kompleksowe dostawy do wielu wiodących detalistów
na świecie. Grupa AM FRESH ma szerokie portfolio
produktów, w tym cytrusów, winogron, soków, lodów,
kwiatów i świeżej żywności. W Europie Środkowej
AM FRESH zaopatruje Tesco w Czechach, na Słowacji,
w Polsce i na Węgrzech w cytrusy, soki i kwiaty.
„Czujemy wielką odpowiedzialność wobec naszych
rolników, ich lokalnych społeczności, naszych
usługodawców w Europie Środkowej, a także klientów

Nie ustajemy w niesieniu pomocy.
„Walkę z marnowaniem żywności traktujemy
niezwykle poważnie. Od lat nasze sklepy wspierają
organizacje społeczne, przekazując produkty
żywnościowe. To praca wielu osób. Zanim żywność
trafi do organizacji, musi zostać odpowiednio
do tego przygotowana. Każdego dnia pracownicy
w naszym sklepie sortują produkty, sprawdzają
ich jakość oraz datę przydatności do spożycia.
Wszystko trzeba też zważyć, odpowiednio
10
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zabezpieczyć i spakować, aby mogło ruszyć
w dalszą drogę do potrzebujących. Jesteśmy
niezwykle dumni jako zespół, że możemy w ten
sposób działać z organizacjami charytatywnymi.
Nasz sklep w ubiegłym roku przekazał blisko 62 tony
produktów, co przełożyło się na prawie 147 tysięcy
posiłków dla najbardziej potrzebujących.”
Mariusz Koczara, Kierownik sklepu Tesco w Krakowie

ONZ 12.3, czyli podejmować działania by zmniejszyć o połowę
ilość marnowanej żywności w swoich operacjach do 2030 roku,
yy mierzyć (ang. measure) - obliczać i publikować dane
dotyczące ilości marnowanej żywności w swoich operacjach
yy działać (ang. act) - ograniczyć marnowanie żywności
w swoich operacjach i w procesie produkcji.

Tesco – to dla nich staramy się ograniczać marnowanie
żywności. Dlatego też, jako AM FRESH, wspieramy
Cel 12.3 i zobowiązaliśmy się do mierzenia, działania
i ograniczania poziomu marnowanej żywności.
Poszukujemy nowych sposobów na uszczelnienie
naszego łańcucha dostaw, podjęliśmy również decyzję
o publikacji w 2020 roku własnych danych na temat
marnowania żywności. Jesteśmy zobowiązani
do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju,
polegającego na zmniejszeniu marnotrawienia
żywności o 50% do 2030 roku we własnych
operacjach, jak i stawiamy sobie wyzwanie, aby
rozwinąć efektywność w naszej działalności
i łańcuchu dostaw, aby zapobiegać marnotrawstwu.
Obejmują one ścisłą współpracę z naszymi
hodowcami przez cały rok w celu poprawy jakości
naszych produktów i zapewnienia, że owoce opuszczą
farmę w możliwie najlepszym stanie. Zwiększenie
naszych bezpośrednich dostaw do magazynów
Tesco i współpraca z lokalnymi Bankami Żywności
już odniosły sukces. Razem będziemy walczyć
z marnotrawieniem żywności.”
Marlena Chambers, AM FRESH

Współpracujemy także z dostawcami i producentami,

do wybierania owoców i warzyw o nieregularnych kształtach,

by efektywnie wykorzystywać ich zasoby i uprawy. Nasza

za niższą cenę i w doskonałej jakości. W ten sposób oferujemy

oferta warzyw i owoców „Perfectly Imperfect” („Doskonale

naszym klientom to, co najlepsze, ograniczając marnowanie

Niedoskonałe”) pomaga zredukować ilość marnowanej żywności

na polach naszych dostawców. W 2019/20 roku sprzedaliśmy

bezpośrednio u producenta poprzez zachęcanie kupujących

ponad 3 033 tony takich produktów w Europie Środkowej.
Strategia Pomocnych Gestów 2019/2020
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Ograniczenie marnowania żywności

Opakowania

Działania edukacyjne.

Opakowania.

Zainicjowaliśmy szereg aktywności, a wszystkie w jednym celu
– by ograniczyć marnowanie żywności. Jednym z największych
wyzwań w tym obszarze pozostaje edukacja. Chcemy nauczyć
innych szacunku do żywności i pokazywać, że jedzenie może być
źródłem radości oraz sposobem na zacieśnianie społecznych
więzi. To idea, która przyświeca naszej corocznej konferencji oraz
wielu programom edukacyjnym prowadzonym przez Tesco.

Traktujemy poważnie kwestię wpływu naszego biznesu na kondycję
środowiska, dlatego pracujemy nad opakowaniami swoich
produktów. Wiemy, że odpowiednie opakowania odgrywają ważną
rolę w zabezpieczeniu żywności oraz ograniczaniu jej marnowania,
ale to wszystko nie powinno odbywać się kosztem naszej planety.
Staramy się pakować nasze produkty tylko wtedy, gdy jest
to konieczne, i wyłącznie w opakowania wykonane z surowców
pozyskanych w zrównoważony sposób. Zobowiązaliśmy się także

W 2019 roku zorganizowaliśmy już 4. edycję
Konferencji Food Waste w Europie Środkowej,
która jest platformą wymiany pomysłów
i gromadzi sprzedawców żywności, dostawców,
przedstawicieli Banków Żywności, organizacji
społecznych oraz lokalnych władz we wspólnym
celu: ograniczaniu marnowania żywności.

W ramach programu „Od uprawy
do potrawy” pokazujemy najmłodszym,
że jedzenie to skarb, o który należy dbać,
a co najważniejsze – nie marnować.
W programie „Zdrowo jeść” prowadzonym
przez Fundację Tesco kładziemy nacisk
na właściwe odżywianie dzieci z rodzin
potrzebujących wsparcia.

zwiększyć możliwości recyklingu tych już używanych.
Nieustannie pracujemy nad tym, by usunąć wszystkie dodatkowe
i nie nadające się do przetworzenia opakowania w całym naszym
biznesie – w tym plastik. Tam, gdzie usunięcie go nie jest możliwe,
staramy się ograniczyć jego wykorzystanie do minimum i użyć
go ponownie.

Nasze zobowiązania

Tesco zostało laureatem 16. edycji konkursu
International Business Awards w kategorii „Corporate
Social Responsibility Program of the Year
– in Europe”. Sieć została wyróżniona srebrem
za kampanię przeciwko marnowaniu jedzenia.
Kampania Tesco znalazła się w towarzystwie
najlepszych projektów firm i organizacji z 74 państw
z całego świata. Laureaci Stevie Awards zostali
wyłonieni w 16 kategoriach w trakcie 3-miesięcznego
głosowania jury, złożonego z międzynarodowych
specjalistów i ekspertów branżowych.
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by w większej skali zmniejszyć liczbę używanych opakowań oraz

Zmieniliśmy opakowania patyczków do uszu, wymieniając plastikowe elementy na papierowe, zrobione
ze zrównoważonych materiałów, posiadających
certyfikat FSC, co pozwoliło na zaoszczędzenie 11 ton
plastiku. Dodatkowo plastikowe patyczki zastąpiliśmy
papierowymi – kolejne 400 kg plastiku mniej.

Najważniejsze fakty.

Nasze nagrody.

12

do współpracy z naszymi dostawcami w całej Europie Środkowej,

Nasze postępy

yy Usunięcie wszystkich dodatkowych i nie nadających się
do przetworzenia opakowań. Ograniczenie ich tam,
gdzie niemożliwe jest ich usunięcie.

yy Tylko w Polsce usunęliśmy ponad 6,7 mln elementów
opakowaniowych – 65 ton nie nadających się
do ponownego przetworzenia materiałów.

yy Usunięcie wszystkich nie nadających się do przetworzenia
materiałów z opakowań produktów naszej marki własnej
w Europie Środkowej do 2020 roku.

yy Usunęliśmy 78% nie nadających się do przetworzenia
materiałów z opakowań produktów naszej marki
własnej w Polsce.

yy Eliminacja plastikowych produktów jednorazowych
(np. sztućców) przed 2021 rokiem.

yy Usunęliśmy 25 ton plastikowych produktów
jednorazowych w Europie Środkowej.

yy Wszystkie opakowania produktów naszej marki własnej
będą w pełni nadające się do przetworzenia lub
ponownego wykorzystania do 2025 roku.

yy W zeszłym roku w naszych centrach dystrybucji przetworzono ok. 60 tys. ton kartonu, 5 tys. ton folii i ponad
250 ton aluminium z naszych sklepów w Europie Środkowej.

yy Całkowita ilość używanego przez nas papieru i kartonu
będzie w 100% pozyskiwana ze zrównoważonych źródeł
do 2025 roku.

yy 100% kartonu w opakowaniach napojów naszej marki
własnej pochodzi ze zrównoważonych źródeł.

Strategia Pomocnych Gestów 2019/2020
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CEO statement
Dostawcy

COVID-19
Dobrostan zwierząt

Wspieramy
dostawców
w Polsce.

Wiemy, że nasi klienci lubią mieć wybór – nie tylko najlepszych marek, ale i świetnych
produktów w niskiej cenie. W ciągu ostatnich 25 lat wypracowaliśmy długotrwałe,
bliskie relacje z naszymi dostawcami, pomagając im inwestować i wytwarzać
najlepsze produkty i dostarczać je naszym klientom.

Dobrostan
zwierząt.
Zdrowie i dobrostan zwierząt w całym łańcuchu dostaw jest dla nas bardzo ważne,
dlatego staramy się działać w tym obszarze tak odpowiedzialnie, jak tylko to możliwe,
współpracując z hodowcami w celu stosowania najlepszych praktyk.

Bardzo cenimy sobie relacje z naszymi dostawcami, dlatego

14-dniowe terminy płatności. Dostawcy uważają, że są przez

regularnie prosimy ich o informacje zwrotne, aby dowiedzieć

nas traktowani z szacunkiem, a komunikacja z Tesco jest

Zwyczaje zakupowe naszych klientów nieustannie się zmieniają.

z chowu ekologicznego, wolnowybiegowego oraz ściółkowego.

się, co sprawdza się w naszym partnerstwie najlepiej. Ankiety,

płynna, szybka i efektywna.

Obecnie zwracają oni uwagę nie tylko na cenę produktu, ale

Podczas planowanych zmian w asortymencie wraz z naszymi

dyskusje i webinaria to platformy komunikacji, poprzez które

Wśród kilkuset dostawców, z którymi pracujemy na co dzień,

także na kraj pochodzenia lub metodę produkcji. Wychodząc

dostawcami zamierzamy wprowadzić do swojej oferty wyłącznie

skutecznie docieramy do naszych dostawców, dzięki czemu

383 pomaga nam tworzyć w naszym kraju produkty marki

naprzeciw tym oczekiwaniom, Tesco w Europie Środkowej

jajka produkowane według najwyższych standardów. To tylko

słyszymy ich głos na temat naszej współpracy.

własnej (z czego 81% to lokalni producenci). Pracujemy również

prowadzi działania, aby zapewnić, że do końca 2025 roku

jeden z elementów całościowej strategii, która zakłada,

Jesteśmy dumni z tego, że blisko 90% dostawców Tesco

nad stworzeniem grupy Tesco Product Partners, w ramach

w sklepach sieci nie będą dostępne jajka z chowu klatkowego,

żewszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego w naszej

Polska potwierdza, że ceni sobie współpracę z nami jako

której będziemy mogli wspólnie realizować dalekosiężne

zarówno marki własnej, jak i innych producentów. Już teraz

ofercie mają być pozyskiwane w odpowiedni, etyczny sposób,

firmą, która terminowo wywiązuje się z płatności. W ramach

cele wynikające z naszych zobowiązań wobec środowiska,

klienci mogą znaleźć w naszej ofercie szeroki wybór jajek

z szacunkiem i troską wobec zwierząt.

wsparcia dla najmniejszych firm proponujemy krótsze,

np. w zakresie niemarnowania żywności czy opakowań.

„Jesteśmy rodzinną firmą z 30-letnią tradycją, jednym z wiodących
dostawców ziemniaków najwyższej jakości. Nasze produkty pochodzą z upraw
certyfikowanych międzynarodowym standardem bezpieczeństwa produkcji
żywności Global Gap lub z upraw ekologicznych. Bliskie są nam wartości modelu
odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Z Tesco Polska
współpracujemy już 12 lat i jest to partnerstwo „na dobre i na złe”, bo łączą
nas wspólne cele i zobowiązania – wobec środowiska, pracowników i lokalnych
społeczności. W roku 2019/20 elastycznie zareagowaliśmy na zmianę strategii
sieci w Polsce, dostosowując naszą ofertę do   jej nowego modelu biznesowego
- z korzyścią dla naszych wspólnych klientów.”
Andrzej Ostrowicz, Dyrektor Zarządzający BUGAJ Sp. z o.o.
14
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F&F

Ludzie

Ludzie.

Zrównoważone, przystępne cenowo i wysokiej jakości
ubrania… szyte w fabrykach, z których jesteśmy dumni.
F&F to nasza odzieżowa marka własna, która każdego roku
sprzedaje w Europie Środkowej miliony ubrań. Podobnie
jak w każdym obszarze naszej działalności, także w tym
segmencie zależy nam na zrównoważonej produkcji,
ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko i wsparciu
lokalnych społeczności.
W F&F chcemy wspierać każdą osobę zaangażowaną w produkcję

Initiative (BCI). W ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 80% naszej

naszej odzieży. Jesteśmy członkiem założycielem organizacji Ethical

bawełny pozyskaliśmy z bardziej zrównoważonych źródeł,

Trading Initiative, w ramach której kontrolujemy przestrzeganie praw

co znacznie przybliża nas do realizacji tego celu.

człowieka na każdym etapie łańcucha dostaw. W grudniu 2019 roku
zorganizowaliśmy 2-dniowe warsztaty w Indiach dla sprzedawców
odzieży, pracowników przędzalni i fabryk, w trakcie których
podzieliliśmy się z uczestnikami najlepszymi praktykami, zasadami
w celu walki ze współczesnym niewolnictwem oraz przedstawiliśmy
koncepcję niezapowiedzianych audytów przeprowadzanych przez

Jedna z naszych wartości głosi, że traktujemy innych tak, jak sami chcą być
traktowani. Chcemy być pewni, że wszystkie koleżanki i koledzy mogą być w Tesco
sobą i mieć jednakowe szanse na odniesienie sukcesu. Zatrudniając ponad 400 000
osób na całym świecie, z czego ponad 10 000 w Polsce i pośrednio miliony w całym
łańcuchu dostaw, zobowiązaliśmy się do zapewnienia im godnej i bezpiecznej pracy.

Ten filar obejmuje:

Odkąd staliśmy się członkiem BCI (Better Cotton
Initiative) w ubraniach F&F wykorzystano aż

50 000 ton
ze zrównoważonych źródeł.

bawełny pozyskanej

nasz zespół.
Ponad połowa sprzedawanych przez nas ubrań wykonana jest

Równocześnie pracujemy nad wprowadzeniem do produkcji naszej

z bawełny lub jej mieszanek. Świadomość wpływu, jaki wywiera

odzieży większej ilości recyklowanego poliestru. Tego rodzaju

ich produkcja na środowisko i lokalne społeczności, pomaga

materiał można znaleźć w linii odzieży plażowej i do pływania.

nam podejmować lepsze decyzje w zakresie pozyskiwania

W 2019 roku wykorzystaliśmy w produkcji materiał przetworzony

surowców. Nasza w 100% bawełniana odzież, czyli m.in. dziecięce

z ponad 30 milionów plastikowych butelek.

koszulki i sukienki, powstaje z bawełny pozyskanej w sposób
zrównoważony i dążymy do tego, aby do 2025 roku cała bawełna,
której używamy we wszystkich produktach F&F, była pozyskiwana
w sposób zrównoważony, zgodnie z założeniami Better Cotton
16
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Więcej informacji o marce F&F można znaleźć
na: www.tescoplc.com

Dobre miejsce
pracy

Różnorodność
i integrację

Rozwój zawodowy
i umiejętności

Zdrowie
i bezpieczeństwo

Prawa
człowieka
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Dobre miejsce do pracy

Różnorodność i integracja

Dobre miejsce pracy.
Wspieramy nasze koleżanki i kolegów. W 2019/20 roku
wpowadziliśmy ankietę „Twoja opinia jest ważna“,
dzięki której mamy możliwość zasięgania opinii
naszych pracowników, a w oparciu o te informacje
wprowadzać pozytywne zmiany w naszej firmie. Podczas
przeprowadzonego w styczniu badania, 48% koleżanek
i kolegów w Polsce wzięło udział w ankiecie, a 76% z nich
uważa, że Tesco to dobre miejsce pracy.
Stworzyliśmy również nowy Panel Komunikacyjny
(Colleague Contribution Panel). To nowa, wewnętrzna
platforma komunikacyjna wprowadzona we wszystkich
krajach w ramach działalności Grupy Tesco. Uczestnicy
panelu spotykają się, aby omówić kwestie najważniejsze
dla koleżanek i kolegów oraz te związane z dbaniem
o klientów. Jego uczestnicy współpracują z Zarządem
Grupy, by podejmować odpowiednie działania w odpowiedzi
na zgłoszone kwestie i pomysły.

„Pracuję dla Tesco od 21 lat. Zaczynałem jako Administrator, a obecnie pracuję na stanowisku Lead Buying
Manager. To pokazuje, że jestem zadowolony z firmy
i lubię swoją pracę. Doceniam to, że pracodawca jest
zainteresowany opinią każdego pracownika, traktuje
ją poważnie i stara się wdrażać uwagi pracowników
w proces funkcjonowania firmy. Różnego rodzaju
pytania w przeprowadzanej co roku ankiecie skupiają
się na ogólnej sytuacji w firmie, ale dotyczą również
szczegółów z codziennej pracy. Anonimowość ankiety gwarantuje wiarygodność odpowiedzi. Podczas
spotkań pracowników z menadżerami zespołów
wyniki ankiety są omawiane i analizowane, a następnie
wspólnie poszukujemy rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich.”
Michał z Działu Product, Biuro Główne

Nagradzamy i doceniamy.
Wierzymy, że nasze koleżanki i nasi koledzy powinni być odpowiednio
wynagradzani za swoją pracę. Na koniec roku finansowego
2019/20 minimalne wynagrodzenie w Tesco wynosiło 2750 złotych.
Wynagrodzenia w firmie wzrosły średnio o ok. 20% w ciągu

Różnorodność
i integracja.
W Tesco każdy jest mile widziany.

ostatnich trzech lat. Poza stałym podnoszeniem wynagrodzenia,
doceniamy wkład naszych pracowników w rozwój biznesu także

Integracja w Tesco oznacza, że każdy jest tutaj mile widziany.

na inne sposoby, zapewniając im:

Wierzymy, że każda osoba wnosi w nasz świat coś wyjątkowego,
dlatego zasługuje na bezwarunkowy szacunek. Nieustannie

yy zniżkę 10% na każdorazowe zakupy w Tesco, powiększaną
w ramach akcji specjalnych

budujemy kulturę włączania wszystkich pracowników, ponieważ
różnorodność ma dla nas znaczenie strategiczne – by dbać
o zróżnicowaną grupę klientów, potrzebujemy zróżnicowanych

yy 20% zniżki na posiłki w Tesco Bistro

miejsce pracy, w którym pracownicy są szanowani,
akceptowani i czują się bezpieczni. Empatia,
jedność i integracja są kluczowe i niezbędne
w dzisiejszych czasach.“

pracowników, którzy potrafią zrozumieć ich potrzeby.

Joanna Lenartowicz, Menadżerka Personalna
Tesco w Polsce

Dlatego zostaliśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności,
yy opiekę medyczną
yy bony okolicznościowe na rozpoczęcie roku szkolnego,
wyprawkę na okoliczność urodzenia dziecka, ślubu pracownika
yy program specjalistycznego wsparcia koleżanek i kolegów
w zakresie zdrowia, prawa i finansów
yy promocyjne oferty na telefon, ubezpieczenia zdrowotne
i rodzinne
18

Strategia Pomocnych Gestów 2019/2020

międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję

Nasza strategia dotycząca różnorodności i integracji rozwija

Europejską, w ramach której zobowiązaliśmy się

się dzięki tworzonym w Tesco koleżeńskim sieciom i grupom.

do podejmowania działań na rzecz równości i różnorodności

Bazą dla zapewnienia różnorodności w Tesco są odpowiednie

w miejscu pracy.

polityki, kodeksy i procesy. Ale to dialog i tworzenie przestrzeni

„Podpisanie Karty Różnorodności było dla nas
naturalnym krokiem, ponieważ zasady zawarte
w deklaracji są zgodne z naszymi wartościami.
Traktujemy innych tak, jak sami chcieliby być
traktowani. Zależy nam na tym, by stworzyć

do wymiany doświadczeń i pomysłów jest priorytetem firmy.
We wszystkich czterech krajach Europy Środkowej działa już
Panel Integracji - platforma wspierająca różnorodne środowisko
pracy. Jedną z naszych najnowszych inicjatyw jest także Sieć
Kobiet – działania i spotkania wspierające kobiety, które
stanowią większość pracowników naszej firmy.
Strategia Pomocnych Gestów 2019/2020
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Różnorodność i integracja

Różnorodność i integracja

Anioły Tesco.
Jesteśmy dumni z „Aniołów Tesco” - wewnętrznego projektu,

finansowego. Inicjatywa działa od 2018 roku i w ramach

dzięki któremu pomagamy koleżankom i kolegom znajdującym

niej pomogliśmy już ponad 500 pracownikom w Europie

się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebującym wsparcia

Środkowej.

Od pracowników dla pracowników.
Zdajemy sobie sprawę, że wśród naszych
koleżanek i kolegów jest wiele osób
borykających się z problemami społecznymi,
zdrowotnymi lub finansowymi, a także tych,
którzy chcieliby im pomóc. Dlatego program
„Anioły Tesco” opiera się na wzajemnym
koleżeńskim wsparciu.
Pomoc polega na pozyskaniu środków
finansowych w formie zbiórki pieniędzy,
a także na wkładzie koleżanek i kolegów,
którzy decydują się dobrowolnie przekazywać
środki finansowe raz w miesiącu, zgodnie
z ich możliwościami. Minimalny regularny
wkład to 5 zł. Każda wpłacona złotówka
zostaje podwojona przez Tesco, a środki
trafiają do osób w trudnej sytuacji życiowej.

Płeć.
Równość bez względu na płeć jest dla nas bardzo ważna,

szanse na rozwinięcie swojej kariery, dlatego na początku

dlatego doceniamy wysoki wskaźnik reprezentacji kobiet

2020 roku uruchomiliśmy w Polsce Sieć Kobiet. Za jej

na każdym szczeblu naszego biznesu. To dla nas szczególnie

pośrednictwem nasze koleżanki mogą podzielić się swoimi

istotne, gdyż kobiety stanowią ponad 80% pracowników

doświadczeniami, wątpliwościami i innymi kwestiami, które

naszej firmy.

mają dla nich znaczenie. Tam mogą również prosić o poradę

Chcemy, aby wszyscy w Tesco czuli, że mają jednakowe

czy wsparcie, także w zakresie rozwoju zawodowego.

Niepełnosprawność.
20

Robimy wszystko, co w naszej mocy, by zarówno klienci, jak

z niepełnosprawnościami, szczególnie na rynku pracy, dlatego

i pracownicy z niepełnosprawnościami czuli się w Tesco

wspieramy ich kariery w Tesco. Obecnie w Tesco w Polsce

dobrze i mieli w kontakcie z nami jak najlepsze doświadczenia.

- od centrów dystrybucji, przez sklepy, aż po biuro główne

Jesteśmy świadomi trudności, z jakimi muszą radzić sobie osoby

- pracuje 529 koleżanek i kolegów z niepełnosprawnościami.
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Wsparcie
dla rodzin.
Praca z domu to opcja dostępna dla koleżanek i kolegów zatrudnionych w biurze głównym.
Od września 2019 roku oferujemy swoim pracownikom również tymczasowy urlop, jeśli
chcą zrobić sobie przerwę i zrealizować w tym czasie inne niż zawodowe cele.
Dodatkowo staramy się oferować elastyczne formy zatrudnienia,

Jako jeden z największych pracodawców w Europie

które ułatwiają pogodzenie życia zawodowego i prywatnego,

Środkowej, zatrudniamy osoby z bardzo różnorodnymi

szczególnie w przypadku rodzin z dziećmi. Rodzicom

doświadczeniami życiowymi, znajdujące się w różnych

pierwszoklasistów przysługuje dodatkowy dzień płatnego urlopu

sytuacjach i mających rozmaite osobiste zobowiązania.

z okazji pierwszego dnia szkoły. Wspólnie z Fundacją Tesco

Czujemy się odpowiedzalni za to, aby wspierać ich

organizujemy Bieg Charytatywny, w którym biorą aktywny udział

w realizacji życia osobistego i zawodowego, dlatego mają oni

nasze koleżanki i koledzy oraz ich rodziny, a także proponujemy

do dyspozycji elastyczny grafik pracy. We wszystkich sklepach

różnorodne świąteczne aktywności i atrakcje dla naszych

w Polsce 1669 koleżanek i kolegów pracuje na część etatu,

pracowników i ich rodzin.

co daje ponad 15% wszystkich pracowników.

Letnie obozy dla dzieci.
Doskonale wiemy, że dzieciństwo powinno
być czasem pełnym zabawy i radości,
dlatego organizujemy letnie obozy dla
dzieci naszych pracowników w każdym
z 4 krajów w Europie Środkowej. Program
został uruchomiony w 2017 roku i w Polsce
wzięło w nim udział łącznie 949 dzieci,
a w samym 2019 roku 374 uczestników
spędzało wakacje w Spale. Wyjazdy
przeznaczone są dla dzieci naszych

koleżanek i kolegów znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, nie mogących
pozwolić sobie na organizację wakacji
dla swoich pociech. Najmłodsi mają
szansę skorzystać z różnorodnych zajęć
sportowych, edukacyjnych i kulturalnych,
takich jak lekcje języka angielskiego,
warsztaty taneczne, zabawy terenowe,
warsztaty kreatywne, zajęcia na wysokości,
basen i wiele innych.
Strategia Pomocnych Gestów 2019/2020
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Rozwój zawodowy i umiejętności

Zdrowie i bezpieczeństwo

Rozwój zawodowy.
Chcemy stale podnosić umiejętności i kompetencje koleżanek
i kolegów w Tesco, dlatego inwestujemy w ich rozwój zawodowy.
Współpracujemy z zewnętrznymi eskpertami szkoleniowymi,
a także rozwijamy nasz wewnętrzny instytut edukacji zawodowej
– Akademię Tesco, która przeprowadza różnorodne kursy
i szkolenia pozwalające uczestnikom na kształtowanie swojej
kariery. W ubiegłym roku Akademia Tesco przeszkoliła ponad 600
koleżanek i kolegów w całej Europie Środkowej.
Jesteśmy również zaangażowani w stwarzanie nowych możliwości
dla młodych ludzi, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki
na ścieżce kariery. To oni są przyszłością naszego biznesu,
dlatego oferujemy im wiele atrakcyjnych sposobów na start
kariery. W Tesco na pełny lub niepełny etat pracuje obecnie
ponad 1 000 koleżanek i kolegów poniżej 25. roku życia, głównie

proponujemy im bogaty wybór praktyk i staży, podczas których

w sklepach, ale również w biurze głównym. By wesprzeć młodych

uczą się handlu w praktyce. W zeszłym roku studenci i uczniowie

ludzi w gromadzeniu pierwszych zawodowych doświadczeń,

odbyli 61 praktyk w sklepach Tesco w Polsce.

Koncentracja na potencjale pracowników.
Wierzymy, że posiadanie właściwych ludzi
na właściwym miejscu i rozwijanie ich
umiejętnosci, aby odnosili coraz większe
sukcesy, jest kluczowym elementem,
jaki firma powinna zrobić dla obecnego
i przyszłego rozwoju. Kiedy mówimy
o wysokim potencjale lub talentach
ważne jest, aby zrozumieć różnicę między
potencjałem a wynikami pracy. Czasami
łączymy oba terminy, ponieważ wyniki
pracy są łatwiejsze do zaobserwowania niż
potencjał, który dotyczy cech osobowości.
Wyniki pokazują, jak dobrze funkcjonujemy
w naszej obecnej roli, opartej na zadaniach
związanych ze stanowiskiem czy nawet
na wcześniejszych sukcesach. Natomiast
potencjał to zdolności, które warto
rozwijać, gdy tylko mamy taką możliwość.
Kierując się modelami teoretycznymi
oraz benchmarkami rynkowymi
podczas identyfikowania naszych
22
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talentów, koncentrujemy się bardziej
na potencjale, ponieważ pokazuje nam,
jak prawdopodobne jest, że dana osoba
odniesie sukces w swoich przyszłych
rolach (bez względu na to, jaką rolę pełni
obecnie).
Narzędzie, które wykorzystujemy
do diagnozowania potencjału i badania
potrzeb rozwojowych, nosi nazwę
Profilu Potencjału JDI (Osądu, Motywacji
i Wpływu). Profil Potencjału JDI oparty
jest na kwestionariuszu składającym
się z 36 pytań, skoncentrowanych na
3 obszarach: cechach intelektualnych,
emocjonalnych i społecznych prowadzących
do sukcesu. Wynik diagnozy jasno pokazuje,
jakie są mocne strony i obszary do rozwoju
oraz jak prawdopodobne jest, że dana osoba
będzie gotowa objąć bardziej złożoną rolę.
Narzędzie wspiera także samodoskonalenie
pracownika.

Bezpieczeństwo i dobre
samopoczucie.
Bezpieczne
zakupy,
bezpieczna
praca.

Zdrowie i dobre
samopoczucie.

Bezpieczeństwo naszych koleżanek i kolegów, a także

do zdrowia i dobrego samopoczucia. Niektóre z aktywności

klientów, jest dla nas jednym z kluczowych zagadnień, dlatego

przeprowadzonych w 2019 roku to:

w ostatnim roku intensywnie pracowaliśmy nad tym, aby

yy darmowe owoce dla koleżanek i kolegów kilka razy w ciągu roku

ograniczyć liczbę wypadków w pracy (wypadków, w wyniku

yy degustacje produktów marki własnej – z mniejszą zawartością

których koleżanki i koledzy musieli przerwać na jakiś czas
pracę). Udało nam się obniżyć ten wskaźnik o 29%.

W Tesco chcemy, aby nasze koleżanki i koledzy byli w jak
najlepszej formie – zarówno w pracy, jak również w ich czasie
prywatnym. W ciągu całego roku przeprowadzamy szereg
inicjatyw i kampanii, które mają na celu wspieranie ich w dążeniu

soli, cukru i tłuszczu
yy Tydzień Zdrowia, w ramach którego koleżanki i koledzy mogą

Zrealizowaliśmy zakup 347 automatycznych defibrylatorów

skorzystać z porad dietetyków dotyczących zdrowego stylu życia,

zewnętrznych do 2 000 sklepów w Europie Środkowej – służą

prowadzone są aktywizujące konkursy sportowe, jak również

naszym koleżankom i kolegom, a także klientom, w sytuacjach

proponowane są zdrowe przekąski

zagrożenia życia. Stale podnosimy umiejętności udzielania
pierwszej pomocy w naszych biurach, a także wprowadzamy
ten element do szkoleń przeprowadzanych w naszych
sklepach.
Zainaugurowaliśmy również kampanię „Jedź bezpiecznie“,
w ramach której przeprowadziliśmy sesje symulacji
zderzeniowych. Kampania miała na celu edukację naszych
koleżanek i kolegów w kwestii bezpiecznego poruszania się
po drogach i zachęcenie ich do przeanalizowania własnego
sposobu jazdy samochodem.
Strategia Pomocnych Gestów 2019/2020
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Prawa człowieka

Planeta

Prawa
człowieka.
Jedną z naszych wartości jest to, że traktujemy innych tak, jak sami
chcieliby być traktowani, dlatego stale upewniamy się, że każdy, kto
pracuje w lub dla Tesco, jest traktowany z szacunkiem, a jego prawa
są przestrzegane. Wiemy, że nasi klienci, koleżanki i koledzy, a także
dostawcy podzielają to przekonanie.

Planeta.

Wierzymy, że nasz biznes może służyć słusznej sprawie, tworząc
nowe miejsca pracy i możliwości dla pojedynczych osób, ale i całych
społeczności na świecie. Chcemy jednak, aby praca dla nas była
godna i wartościowa. To bardzo ważne, aby towarzyszyły jej jasne,
zrozumiałe i dobre dla wszystkich standardy dotyczące: wymiaru
godzin, zdrowia i bezpieczeństwa, zakazu pracy dzieci, wolności
do stowarzyszania się i braku dyskryminacji. Kiedy dowiadujemy się,
że któraś z tych zasad została w Tesco złamana, szybko zajmujemy
się nie tylko daną sprawą, ale przede wszystkim poszkodowanymi.

Sukces naszego biznesu zależy od dobrej kondycji środowiska

Ocena ryzyka.

naturalnego. Aktywnie działamy na rzecz planety, rozwijając
się w sposób zrównoważony w każdym obszarze działalności.

Zobowiązujemy się przestrzegać praw człowieka i w pełni

W ciągu ostatnich dwóch lat uruchomiliśmy procesy dochowania

popieramy Powszechną Deklarację Praw Człowieka, standardy

należytej staranności w zakresie identyfikacji i oceny obszarów,

Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wytyczne ONZ

które stwarzają w tym zakresie największe ryzyko. Cały proces

w zakresie biznesu i praw człowieka. Sporządzamy regularne

rozwijaliśmy we współpracy z zewnętrznymi specjalistami, w tym

raporty dotyczące przestrzegania praw człowieka w całym

dostawcami, przedstawicielami rządów i instytucji pozarządowych,

łańcuchu dostaw Tesco. W zakresie dostaw wymagamy

takich jak Unseen, Oxfam czy Ethical Tea Partnership.

od naszych dostawców całkowitego przestrzegania praw

W ramach tego procesu koncentrujemy się na zabezpieczeniu,

pracowniczych określonych w kodeksie ETI (Ethical Trading

poprawie i wzmacnianiu, by zauważyć i uniknąć ryzyka

Initiative).

związanego z łamaniem praw człowieka w łańcuchu dostaw.

Ten nowy filar obejmuje:

Gwarancje.
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Zewnętrzne gwarancje oraz audyt etyczny to ważne narzędzia

do Tesco już w formie gotowej, a także tam, gdzie łączą nas

stosowane w celu zapewniania przestrzegania podstawowych

z dostawcami bezpośrednie relacje. Wszystkie miejsca dostaw

praw człowieka w łańcuchu dostaw. To one pomagają

w krajach objętych wysokim ryzykiem nieprzestrzegania praw

nam identyfikować wszystkie ryzyka i wspierać dostawców

człowieka muszą przeprowadzić taki audyt przed rozpoczęciem

w stosowaniu etycznych praktyk. Koncentrujemy się głównie

współpracy z naszą firmą.

na miejscach, w których mamy największą szansę wprowadzić

Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem standardów pracy

realną zmianę, przede wszystkim tam, skąd produkt dociera

w całym łańcuchu dostaw i ochroną osób, które w nim pracują.

Strategia Pomocnych Gestów 2019/2020

Zmiany klimatu

Morza

Lasy

Rolnictwo
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Zmiany klimatu

Zmiany klimatu

Energia.
yy Od 2006 roku inwestujemy w rozwiązania podnoszące

Zmiany
klimatu.

LED, drzwi do lodówek, technologia zapobiegająca

pracując nad tym samym w Czechach i Polsce. Kolejnym

wydostawaniu się z lodówek zimnego powietrza, zapobieganie

krokiem w Europie Środkowej jest upewnienie się, że nasze

wyciekom z chłodziarek, a także inicjatywy edukacyjne dla

zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych przyczyni

koleżanek i kolegów. W efekcie w ciągu roku wyemitowaliśmy
aż o 200 000 ton CO2 mniej.

się do wzrostu świadomości w tym zakresie.

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku.
Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu w Europie

Postępujące zmiany klimatu to największe wyzwanie, przed jakim

działalności do 2050 roku. Jak dotąd w Polsce udało

wpływie na środowisko.

chłodzących o 8,6%.

nam się ograniczyć szkodliwą emisję o 19%. Nasze

zobowiązania oraz osiągnięcia obliczane są w oparciu o dane

substancje chłodzące pochodzenia naturalnego o dużo

kondycji środowiska naturalnego. Jako obywatele i członkowie

bazowe z 2015 roku.

mniejszym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP, Global

yy W 400 sklepach w Europie Środkowej zaczęliśmy także stosować

Warming Potential).

o zdrowie naszej planety i jej mieszkańców.

Aby osiągnąć zakładane cele, skoncentrowaliśmy się

W 2019 roku Tesco, jako pierwsza firma na świecie, zobowiązało
się do osiągnięcia zerowej emisji CO2 w całym zakresie

elektryczności, chłodzeniu i mrożeniu, transporcie oraz

na obszarach emitujących najwięcej CO2 w naszych operacjach:

ogrzewaniu.

Dane bazowe emisji CO2 w operacjach Tesco w 2015 roku
w Europie Środkowej.

Transport.
yy Skoncentrowaliśmy się na ograniczeniu szkodliwych emisji
przez samochody ciężarowe poprzez zwiększenie ich
pojemności (wyższy stopień załadunku), zmniejszenie odległości
transportu (mniej kilometrów, optymalizacja trasy), zwiększenie
wydajności paliwa oraz wykorzystanie paliw alternatywnych (np.

7%

Dystrybucja

18%
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czyli jednym z czterech obszarów o najbardziej negatywnym

yy Do dziś w Polsce udało nam sie ograniczyć ilość substancji

nasz łańcuch dostaw i sukces naszego biznesu zależy od dobrej

65%

yy Poprzez korzystanie z energii odnawialnej udało nam się
zmniejszyć emisyjność CO2 w zakresie elektrycznego ogrzewania,

Chłodzenie.

stoi obecnie świat. Dla sprzedawcy żywności, którym jesteśmy,

globalnej społeczności mamy do odegrania ważną rolę w walce
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sposób już całą energię zużywaną w operacjach, intensywnie

yy W 2017 roku zobowiązaliśmy się do pozyskiwania 100%

Walka ze zmianami klimatycznymi.

Środkowej – na Węgrzech i Słowacji pozyskujemy w ten

wydajność energetyczną i chłodzenia, takie jak oświetlenie

10%

wykorzystanie pojazdów napędzanych płynnym gazem ziemnym).

Chłodzenie i mrożenie
Ogrzewanie
Elekryczność

yy Dzięki odpowiedniej obsłudze naszej sieci logistycznej
minimalizujemy liczbę pustych samochodów na drodze.
Optymalizacja tras sprawia, że nasze pojazdy mogą odbierać

Do 2019 roku w Polsce ograniczyliśmy
szkodliwą emisję o 19%, a w Europie Środkowej
emitujemy o 31% mniej CO2.

produkty od dostawców i ograniczać ich koszty związane

yy Kontynuujemy naszą walkę ze zmianami klimatu, by zabezpieczyć

z dostawami do naszych centrów dystrybucyjnych. W 2019 roku

na przyszłość nie tylko nasz biznes, ale i całą planetę. Działamy

zaoszczędziliśmy w ten sposób ok. 2,1 mln kilometrów

na rzecz większych zmian w całej branży, w której funkcjonujemy

przejechanych przez puste pojazdy, co przekłada się na 1,6 mln kg
mniej emisji CO2.

i nawiązujemy kontakty z rządami państw, by wspólnie podążać
drogą bardziej zrównoważonej gospodarki.
Strategia Pomocnych Gestów 2019/2020
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Morza, lasy, rolnictwo

Miejsca

Wnosimy swój wkład w ochronę naszej planety.
Jako globalny sprzedawca żywności mamy do odegrania ważną rolę w ochronie oceanów, lasów i innych
naturalnych zasobów Ziemi, z których skorzystają kolejne pokolenia. Oto kilka kluczowych obszarów,
na których koncentrujemy swoje działania:

Morze.

Naszym celem jest zapewnienie
w ofercie marki własnej Tesco
w 100% zrównoważonych
produktów pochodzenia morskiego
z Certyfikatem Zrównoważonego
Rybołóstwa MSC. Niebieski znak
MSC gwarantuje, że ryby pochodzą
ze zrównoważonych łowisk.

Kakao.

100% naszych czekolad marki
własnej ma obecnie certyfikat UTZ
(Rainforest Alliance), a w dalszej
części roku chcemy wprowadzić
do oferty herbaty z certyfikatem
Ethical Tea Partnership. Znak UTZ
gwarantuje, że produkty pochodzą
z certyfikowanych plantacji.

Drewno/papier.

Drewno wciąż może być zrównoważonym materiałem, jeśli pozyskuje się
je w odpowiedzialny sposób. W 2019
roku, w Europie Środkowej, 94% naszych produktów marki własnej wykorzystujących drewno lub papier miało
certyfikat FSC/PEFC lub pochodziło
z przetworzonych materiałów.

Miejsca.
Jesteśmy dumni z bycia częścią tysięcy lokalnych społeczności w Polsce i chcemy wspierać
każdą z nich w nieustannym rozwoju społecznym i ekonomicznym. Od zapewniania miejsc
pracy, przez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, do pomocy charytatywnej dla
rozmaitych grup społecznych, staramy się wnieść pozytywne zmiany w życie naszych
sąsiadów. Naszym priorytetem jest dalsze wsparcie lokalnych inicjatyw, które są ważne dla
naszych koleżanek i kolegów, a także klientów. Programy, które wdrażamy w całej Polsce,
pomagają nam odpowiadać na lokalne problemy i szukać dla nich najlepszych rozwiązań.

Ten filar obejmuje:
Lasy.

Lasy pełnią kluczową rolę
w ekosystemie naszej planety.
Zobowiązaliśmy się ograniczyć
do zera eksploatację lasów
przy pozyskiwaniu materiałów
do produktów naszej marki własnej,
w tym oleju palmowego, drewna,
papieru i soi.
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Olej palmowy.

To składnik wielu produktów spożywczych i nie tylko. Zapotrzebowanie
na olej palmowy rośnie, co odbywa
się często kosztem lasów i bioróżnorodności. W 2019 roku pracowaliśmy
nad upewnieniem się, że 100% oleju
palmowego stosowanego w naszych
produktach w Europie Środkowej
posiada certyfikat RSPO (Roundtable
on Sustainable Palm Oil).

Soja.

Globalne zapotrzebowanie na soję stale
rośnie. Kluczowa jest współpraca firm
spożywczych, która doprowadzi do większej wydajności plonów zamiast ścinania
lasów. W 2019 roku pracowaliśmy nad
oszacowaniem naszego zapotrzebowania na soję i skali wpływu na środowisku. Zgromadzone dane wykorzystamy
do stworzenia zrównoważonych planów
na przyszłość.

Wsparcie
lokalnych
społeczności

Przekazywanie
żywności i zbiórki
żywności

Wolontariat

Od uprawy
do potrawy

Fundacja
Tesco
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Decydujesz, pomagamy

„Decydujesz, pomagamy”.
Program „Decydujesz, pomagamy”, działając we wszystkich krajach

są głosowaniu, przeprowadzanym lokalnie w sklepach Tesco.

w Europie Środkowej, w których jest obecne Tesco, odniósł duży

W praktyce każda organizacja, która przechodzi do etapu

sukces, ponieważ koncentruje się na lokalnych społecznościach.

głosowania, otrzymuje wsparcie, jednak to liczba głosów oddanych

W każdej edycji programu Tesco nagradza 375 inicjatyw, a granty

przez klientów decyduje o wysokości grantu. W ramach programu

przeznaczane są na realizację projektów społecznych.

dzielimy Polskę na 125 mikroregionów, a w każdym z nich wsparcie
finansowe otrzymują aż 3 inicjatywy społeczne.

W ramach programu zachęcamy naszych klientów do głosowania

Przyznawane nagrody opiewają na 5 tys. zł, 3 tys. zł i 1 tys. zł.

na lokalne projekty, które w ich ocenie są najbardziej wartościowe

Całościowa pula grantów w pojedynczej edycji programu to aż

dla lokalnej społeczności. Tesco udziela wsparcia finansowego
projektom, które uzyskały największą liczbę głosów klientów.
Wybór zwycięskich inicjatyw odbywa się dwustopniowo.
W pierwszej kolejności Komisja Grantowa dokonuje wyboru
najciekawszych pomysłów, które następnie poddawane

1 125 000 złotych.
Granty każdorazowo przyznawane są aż 375 organizacjom

Decydujesz, pomagamy

„Każdego roku staramy się zachęcić jeszcze większą
liczbę organizacji społecznych do uczestnictwa
w naszym programie. Zależy nam na tym, aby
lokalne organizacje miały szansę na rozwój swoich
projektów, a nasi klienci możliwość głosowania
na zróżnicowane działania. 1565 zrealizowanych
inicjatyw, wspierających lokalne społeczności,
w ciągu ostatnich lat, są dla nas dowodem, że bycie
blisko klientów i w ich otoczeniu ma sens. W 2019 roku
wybranych zostało 375 wniosków, które następnie
wzięły udział w głosowaniu w naszych sklepach. Ich
autorzy otrzymali dofinansowanie i mogli przystąpić
do wdrażania swoich pomysłów. Naszym partnerem
merytorycznym w programie jest Fundacja Badań
i Innowacji Społecznych Stocznia, a partnerem
strategicznym Fundacja Tesco.”

z całej Polski.

Daria Kulińska, Dyrektorka Komunikacji Tesco w Polsce

Decydujesz, pomagamy.

5 575 000 zł

6

edycji

4 621

łączna wartość
grantów

1565

liczba zgłoszonych
projektów

liczba zwycięzców

32 000 606
5 000
zł

3 000
zł

1 000
zł

wartości
grantów

Więcej informacji: www.tesco.pl/pomagamy
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liczba oddanych
głosów

Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne
„Pracownia Przyszłości”
Stowarzyszenie organizuje różne akcje
i wspiera wydarzenia kulturalne, m.in. festiwal
„Raciborzanin to brzmi dumnie”. II edycja tej
imprezy, połączonej ze zbiórką charytatywną
na rehabilitację i leczenie dla małej Zosi, odbyła
się dzięki grantowi „Decydujesz, pomagamy”.
W ramach festiwalu miała miejsce prezentacja
lokalnych stowarzyszeń pomocowych,
artystycznych i wielu innych. Dla mieszkańców
i gości przygotowano darmowy poczęstunek.

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc
Niepełnosprawnym
Avalon to ogólnopolska fundacja, która
działa na rzecz osób niepełnosprawnych
i chorych. Grant „Decydujesz, pomagamy”
fundacja przeznaczyła na realizację projektu
Avalon Extreme Sitwake Academy. To jedyny
w Polsce cykl szkoleń z Wakeboardu dla osób
z niepełnosprawnościami, które wykonują
wodne akrobacje na specjalnie skonstruowanej
desce z siedziskiem. Dzięki projektowi osoby
z niepełnosprawnościami mogły poznać nową
dyscyplinę i podjąć wyzwanie pokonywania
własnych ograniczeń.
Strategia Pomocnych Gestów 2019/2020
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Przekazywanie i zbiórki żywności

Od uprawy do potrawy

Przekazywanie
żywności i zbiórki
żywności.
Odpowiedzialny i efektywny rozwój programów dożywiania
to najlepszy sposób na to, by zaangażować się w niesienie
pomocy potrzebującym. Od 2013 roku współpracujemy z Bankami
Żywności, a także z Caritas i innymi organizacjami, którym
przekazujemy nadwyżki produktów z naszych sklepów, pomagając
potrzebującym członkom naszych lokalnych społeczności.
Kilka razy w roku przeprowadzamy również w naszych sklepach
specjalne zbiórki żywności, do udziału w których zachęcamy
naszych klientów. W zeszłym roku tego rodzaju inicjatywy zostały
przeprowadzone w 195 sklepach w Polsce, gdzie udało nam się

„Od uprawy do potrawy”.
Podejmujemy temat marnowania żywności i wychodzimy do uczniów zerówek i klas 1-4 szkół
podstawowych w całej Polsce z programem „Od uprawy do potrawy”. Wiemy, że edukację
na temat zdrowego odżywiania i niemarnowania jedzenia warto zacząć od najmłodszych.
„Misją Banków Żywności jest przeciwdziałanie
marnowaniu żywności i wspieranie nią osób
w potrzebie. Rocznie wspieramy 3 500 organizacji
lokalnych, za pośrednictwem których żywność
trafia do potrzebujących. Obecnie wzrasta
zapotrzebowanie na żywność, w związku z czym
musimy działać na jeszcze większą skalę. Dzięki
darowiznom przekazywanym przez Tesco możemy
wspierać jeszcze większą liczbę osób. To wszystko
jest możliwe dzięki dobrej współpracy.”

Program edukacyjny „Od uprawy do potrawy” funkcjonuje

i kolegów ze sklepów w całej Polsce. Po odbyciu specjalnego

od 2016 roku. Już od 4 lat realizujemy swoją misję edukacyjną

szkolenia, jako Społecznicy prowadzili „Ekspedycje Smaków”, czyli

w zakresie zdrowego odżywiania, niemarnowania oraz nauki

wycieczki dla uczniów szkół podstawowych. W czasie tych 4 lat

pochodzenia żywności. Wspierają nas w tym partnerzy

w programie pojawiały się nowości. Ostatnia edycja zmieniła nieco

merytoryczni: Fundacja Szkoła na Widelcu, Funiversity, Towarzystwo

formułę i skupiła się przede wszystkim na problemie marnowania

Przyjaciół Dzieci, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Fundacja

żywności, szczególnie w kontekście postępujących zmian klimatu,

Tesco. Do programu zaangażowaliśmy również nasze koleżanki

oferując szkołom bogactwo materiałów na stronie internetowej.

zebrać ok. 112 ton żywności, które przekładają się na prawie
266 tysięcy posiłków dla potrzebujących. Od 2014 roku zebraliśmy
3 768 ton żywności, co daje 8,8 mln posiłków.

Justyna Liptak, Koordynator Projektów Edukacyjnych
i Społecznych Banku Żywności w Krakowie

Pomoc potrzebującym w czasie pandemii COVID-19.
W czasie trudnej sytuacji związanej z pandemią
koronawirusa przekazaliśmy Bankom Żywności i Caritas dodatkową darowiznę w postaci
20 ton żywności, pozwalającej przygotować
ponad 9 000 posiłków. Sklepy Tesco nie ustają też w działaniach przekazywania nadwyżek
żywności. Proces ten to wysiłek wielu koleżanek
i kolegów – wymaga codziennego sprawdzania,
sortowania i weryfikowania dat przydatności
do spożycia, ważenia, pakowania i skrupulat-

nego zabezpieczania. „Wspieramy osoby chore,
starsze i niepełnosprawne. Współpracujemy
z Bankami Żywności od 2000 roku. Otrzymujemy nie tylko darowizny w postaci produktów,
ale i członkowie naszej organizacji uczestniczą
w zbiórkach żywności partnerów Banków Żywności, np. w Tesco” – mówi Antoni Wiatr, Dyrektor Miejskiego Dziennego Domu Opieki Społecznej w Krakowie, do którego m.in. powędrowała
żywność z dodatkowej darowizny.

Nowe aktywności w programie.
Kluby Niemarnowania

Konkurs dla Klubów

W ramach klubów uczniowie

Każdy działający Klub

Materiały edukacyjne
do pobrania

wraz z nauczycielem

Niemarnowania Żywności

Seria 19 bezpłatnych

Otwarty dostęp
do aktualności dla
nauczycieli i uczniów

mogą angażować się

może wziąć udział

scenariuszy lekcji, które

Możliwość sprawdzenia, czy

na różne sposoby w walkę

w konkursie i powalczyć

urozmaicą edukację z zakresu

został dodany nowy materiał

z marnowaniem żywności

o atrakcyjne nagrody.

zdrowego odżywiania i nie

w strefie logowania, a także

w szkole. Dodatkową formą

Zadaniem konkursowym jest

tylko. Materiały dotyczą

ciekawostki, rebusy, zabawy

utrwalania pozytywnych

stworzenie relacji z obchodów

działań, które są możliwe do

dla najmłodszych, kształtujące

nawyków w planowaniu

Światowego Dnia Żywności,

realizacji nie tylko w ramach

pasję do niemarnowania!

posiłków jest edukacyjna

promujących w szkole ideę

Klubów Niemarnowania.

gra planszowa „Zakupowe

niemarnowania żywności

Do pobrania ze strony przez

Mistrzostwa”.

przez Klub.

zalogowanego nauczyciela.

Więcej informacji: www.oduprawydopotrawy.pl
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Wolontariat

Fundacja Tesco

Fundacja Tesco.
Wolontariat.
Jako firma chcemy mieć pozytywny wpływ na życie lokalnych społeczności, w których
działamy, dlatego uruchomiliśmy pracowniczy program wolontariacki, umożliwiający
koleżankom i kolegom podzielenie się czasem z lokalnymi organizacjami, które
chciałyby przyjąć ich do siebie jako wolontariuszy.
Poprzez program wolontariatu zachęcamy do uczestniczenia

Przykłady działań wolontariackich naszych koleżanek

w projektach charytatywnych organizowanych przez organizacje

i kolegów:

pozarządowe w lokalnych społecznościach. Może to być lokalny

yy odwiedziny w Ośrodku Terapii Zajęciowej w Krakowie

Bank Żywności przekazujący niesprzedane produkty potrzebującym,

yy prace porządkowe w Centrum Rehabilitacji, Edukacji

organizacja, którą wspieramy w programie „Decydujesz, pomagamy”

i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”

lub inna organizacja pozarządowa czy instytucja (jak np. przedszkole,

yy pomoc podopiecznym Socjoterapeutycznego Klubu

szkoła), w działanie której zaangażowani są nasi pracownicy.

Środowiskowego „Kazik”

Fundacja Tesco powstała 2012 roku z inicjatywy Tesco Polska,
by zajmować się wspieraniem wartościowych inicjatyw
i projektów społecznych, których beneficjentami są dzieci
i młodzież, a także promować ideę integracji i zaangażowania
na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych.

Fundacja koncentruje się na pomocy dzieciom, młodzieży

status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza, że można

i lokalnym społecznościom w takich obszarach, jak: edukacja,

ją wesprzeć swoim 1% podatku. Stałymi partnerami Fundacji

ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna. Swoją misję

w realizacji programów są Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

realizuje za pomocą różnych programów zewnętrznych

w Krakowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Koleżanki i koledzy uczestniczący w programie mogą wymienić

„Uśmiech Dziecka” (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci

– skierowanych do organizacji pozarządowych i instytucji

Fundacja jest również partnerem strategicznym programów

jeden dzień pracy na jeden dzień wolontariatu na rzecz lokalnych

i Młodzieży w Częstochowie)

publicznych, a także wewnętrznych – dla koleżanek i kolegów

Tesco: „Decydujesz, pomagamy”, „Anioły Tesco”, „Od uprawy

i ich rodzin. Od 2014 roku Fundacja Tesco posiada także

do potrawy”.

yy pomoc podopiecznym Świetlicy Socjoterapeutycznej

organizacji charytatywnych. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy

yy pomoc w schronisku dla zwierząt w Pile

wypełnić formularz rejestracyjny w portalu wolontariackim.

yy udział w „Orszakach mikołajowych” Fundacji Tesco

W ubiegłym roku pracownicy naszych sklepów, centrów handlowych

yy wsparcie Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco

i centrali wzięli udział w wolontariacie i spędzili ponad 370 godzin,

yy wsparcie Banków Żywności

pomagając lokalnym organizacjom w swojej społeczności.

Projekty Fundacji:
„Zdrowo jeść”

„Orszaki Mikołaja”

„Anioły Tesco”

„Mądry start”

yy 8 edycji

yy 8 edycji

yy Docieramy

yy Projekt uruchomio-

yy Od 2013 roku ufun-

yy 16 669 biegaczy

yy Każdego roku

Bieg Charytatywny

yy 1 272 255,68 zł

wsparciem obej-

do blisko 1 500
dzieci

yy 19 koleżanek

pendiów dla dzieci

mujemy blisko

przekazanych dla

1 000 dzieci z 30

łącznie już 6 550

otrzymało wsparcie

Uniwersyteckiego

placówek wsparcia

prezentów

finansowe w ramach

cel przekazaliśmy

Szpitala Dziecięcego

dziennego TPD

naszego programu

kwotę ponad 1,2 mln

yy Przekazaliśmy

i kolegów z Tesco

dowaliśmy 742 sty-

środków

w Krakowie

yy Podarowaliśmy

no w 2018 roku

pracowników
yy Łącznie na ten

złotych

1 150 235 posiłków

Więcej informacji: www.fundacjatesco.pl
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Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały
dostrzeżone i wyróżnione. W 2019 roku otrzymaliśmy:

Stevie Award – „Corporate Social
Responsibility Program of the
Year – in Europe”. Zostaliśmy
wyróżnieni za kampanię przeciw
marnowaniu jedzenia

Biały listek Polityki – 2019.
Wyróżnienie za strategię
działania CSR

Tesco Polska sp. z o.o.
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków
www.tesco-polska.pl

PR Daily – Fundraising and
Philanthropic Initiative.
Wyróżnienie za program
grantowy „Decydujesz,
pomagamy”

Nagroda Market Roku
w kategorii sieć najbardziej
odpowiedzialna społecznie
przyznana przez
Wiadomości Handlowe

Nagroda im. Jacka Kuronia
w kategorii „Darczyńca
Ogólnopolski – przekazywanie
żywności”

Forum Odpowiedzialnego
Biznesu – XIII Ranking
odpowiedzialnych firm
– 4. miejsce w kategorii
„Usługi, handel, transport”

