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Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zrzesza największe międzynarodowe sieci handlowe, które
od blisko 30 lat są siłą napędową polskiego handlu, generującego 19% PKB, oraz całej gospodarki.
Firmy członkowskie POHiD zainwestowały w Polsce 60 mld euro i stworzyły blisko 250 tys. miejsc pracy. 
Są także kluczowym partnerem dla krajowych producentów, których produkty stanowią ok. 95 proc. oferty 
w sklepach.

Na przestrzeni trzech dekad działalności międzynarodowych sieci handlowych w Polsce zmieniło się
w sposób zasadniczy otoczenie zewnętrzne, w którym funkcjonuje współczesny handel. Globalny kryzys 
klimatyczny i środowiskowy zagraża przyszłości naszego gatunku, co wymaga podjęcia natychmiastowych 
i stanowczych działań naprawczych – zmiany nawyków i postaw społeczeństwa oraz transformacji gos-
podarki.

Firmy członkowskie POHiD są od lat liderami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Podstawą zrównoważonego rozwoju jest środowisko naturalne, celem – powszechny  dobrobyt 
społeczeństwa, zaś narzędziem służącym do realizacji tego celu – gospodarka. Sieci handlowe opierają 
strategię zrównoważonego rozwoju na pięciu filarach:  ZIELONA PLANETA, ŚWIADOMY KONSUMENT
i SPRAWIEDLIWE SPOŁECZEŃSTWO, ZRÓWNOWAŻONY ASORTYMENT, ODPOWIEDZIALNY BIZNES, TRANS-
FORMACJA CYFROWA. 

Podejmują systemowe działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji, neutralności klimatycznej, ochrony 
zasobów naturalnych i ograniczenia powstawania odpadów. Są gwarantem powszechnego dostępu obywa-
teli do szerokiego asortymentu zdrowych i bezpiecznych produktów, zaspokajających różnorodne potrzeby 
żywieniowe i egzystencjalne konsumentów. Zarządzają biznesem w sposób odpowiedzialny, tworząc 
łańcuch wartości obejmujący wszystkich interesariuszy, w tym pracowników i dostawców. Promują pożą-
dane postawy zdrowotne, ekologiczne i obywatelskie zarówno w najbliższym, jak i dalszym otoczeniu 
społecznym. Są inicjatorami cyfryzacji i innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze handlu
i dystrybucji oraz szeroko pojętej codzienności. 

Renata Juszkiewicz
prezes POHiD, wiceprezydent EuroCommerce

Członkowie POHiD



„Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby 
wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosys-
temu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń
i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi”.

ONZ

Filary odpowiedzialnego handlu

Compliance

• Neutralność KLIMATYCZNA

• Zrównoważona KONSUMPCJA

• Ochrona ZASOBÓW NATURALNYCH

• Zarządzanie ODPADAMI

w obiegu cyrkularnym

• Zeroemisyjne

źródła ENERGII

• Transformacja żywieniowa

• Zrównoważona DIETA

• Zdrowy STYL ŻYCIA

• Świadomy klient - EDUKACJA

• PROJEKTY specjalne

• Działalność SPOŁECZNA

i CHARYTATYWNA 

• Innowacyjne TECHNOLOGIE

do zarządzania placówką

handlową, magazynem

i łańcuchem dostaw

• SKLEPY nowej generacji

• OMNICHANNEL

• NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

dla klientów

• PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

• JAKOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO

• SKŁAD - REFORMULACJA

• PASZPORTYZACJA, traceability

• Różnorodne POTRZEBY

konsumentów

• Zrównoważone PRODUKTY,

zdrowe produkty, bio, eko,

regionalne i lokalne itp.

• PATRIOTYZM zakupowy 

• Przyjazne, bezpieczne i inspirujące

ŚRODOWISKO PRACY

• Dobre relacje z PARTNERAMI

biznesowymi i społecznymi

• Zrównoważony ŁAŃCUCH DOSTAW

• Zielona LOGISTYKA
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Dobre praktyki sieci handlowych

I. ŚRODOWISKO

• Przeciwdziałanie zmianom klimatu  –  cele 
neutralności klimatycznej.

• Łańcuch dostaw i procesy produkcji przyjazne 
dla klimatu i środowiska oraz oszczędzające 
zasoby; odpowiedzialni dostawcy, zielona 
logistyka.

• Zrównoważone rolnictwo i metody uprawy, 
ochrona gleby.

• Ochrona bioróżnorodności roślin i zwierząt – 
zachowanie różnorodności genetycznej, gatun-
kowej i ekosystemowej.

• Ochrona wody i jej zasobów – zrównoważone 
rybołówstwo, certyfikat MSC.

• Walka z deforestacją (wylesianiem), papier
i drewno pochodzące ze zrównoważonego 
źródła, posiadające certyfikat FSC.

• Stosowanie wyłącznie certyfikowanego oleju 
palmowego, ekologiczna uprawa bawełny itp.

• Unikanie stosowania chemikaliów i szkodli-
wych substancji w procesie produkcji.

• Dobrostan zwierząt, wykluczenie testów
na zwierzętach i okrutnych warunków hodowli, 
oferowanie jaj z alternatywnych form chowu 
(zamiast jaj z chowu klatkowego), 
niesprzedawanie produktów z futra zwierząt.

• Przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

• Drugie „życie” produktów.

• Odpowiedzialne zarządzanie odpadami
w obiegu zamkniętym.

• Opakowania marek własnych przyjazne 
środowisku, ekoprojektowanie.

• Redukcja zużycia plastiku, m.in. „odchudzanie” 
opakowań z tworzyw sztucznych.

• Zwiększenie odsetka odpadów poddawanych 
recyklingowi.

• System depozytowy dla opakowań.

• Opakowania zbiorcze, skrzynki i palety 
wielokrotnego użytku, pooling.

• Efektywność energetyczna – oszczędzanie 
zasobów naturalnych, takich jak ropa naftowa, 

gaz, drewno, oraz energii elektrycznej.

• Odzysk ciepła z instalacji chłodniczych, 
naturalny i neutralny dla klimatu czynnik 
chłodniczy, zielona energia, fotowoltaika, farmy 
wiatrowe, oświetlenie LED, inteligentne stero-
wanie budynkiem.

• Nisko- i zeroemisyjny transport.

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych, dekar-
bonizacja – zmniejszenie śladu węglowego.

II. ŚWIADOMY KONSUMENT / SPRAWIEDLIWE
I INKLUZYWNE SPOŁECZEŃSTWO

• Zapewnienie wszystkim obywatelom 
nieprzerwanego dostępu do żywności i nie-
zbędnych artykułów.

• Zapewnienie lepszej, zrównoważonej diety.

• Budowanie świadomości konsumenckiej – 
edukacja klientów związana ze świadomymi 
wyborami zakupowymi; Strefy Świadomego 
Żywienia.

• Propagowanie zrównoważonej konsumpcji, 
zdrowych nawyków żywieniowych i stylu życia, 
aktywności fizycznej, troski o środowisko.

• Projekty z zakresu edukacji żywieniowej, 
obejmujące całe rodziny.

• Ograniczenie marnowania żywności w gos-
podarstwach domowych.

• Edukacja w obszarze zarządzania odpadami.

• Torby wielokrotnego użytku jako przyjazna 
środowisku alternatywa, możliwość zwrotu 
opakowań kaucyjnych.

• Organizowanie zbiórek elektrośmieci, odzieży.

• Zachęcanie do elektromobilności, stacje 
ładowania samochodów elektrycznych
przy sklepach.

• Pomoc osobom zagrożonym niedożywieniem
i wykluczeniem.

• Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

• Wspieranie społeczności lokalnej i rozwoju 



społeczeństwa obywatelskiego.

• Działalność społeczna i charytatywna, m.in. 
współpraca z Caritas Polska i bankami żywnoś-
ci, szpitalami itp.

• Sponsoring kultury i sportu.

• Dialog społeczny.

III. ZRÓWNOWAŻONY ASORTYMENT

• Transformacja żywieniowa.

• Wysoka jakość i bezpieczeństwo żywności. 

• Jasna informacja o składzie.

• Poprawa składu produktów, tzw. reformulacja.

• Paszportyzacja żywności – traceability.

• Rozszerzenie asortymentu o zdrowe i zrów-
noważone produkty, zaspokajające różnorodne 
potrzeby żywieniowe.

• Demokratyzacja żywności bio, zdrowa półka
z gwarancją niskiej ceny.

• Produkty regionalne i lokalne.

• Audyty dostawców; programy certyfikacji.

• Rozwój asortymentu marek własnych.

• Korzystna relacja jakości do ceny.

• Promocja polskich marek na zagranicznych 
rynkach.

IV. ODPOWIEDZIALNY BIZNES

1. Pracownicy

• Handel – odpowiedzialnym pracodawcą.

• Kodeks pracy i Kodeks etyki zawodowej.

• Aktywizacja zawodowa.

• Transfer wiedzy, rozwój talentów.

• Zdrowie, bezpieczeństwo, higiena pracy.

• Wsparcie różnorodności (wiek, płeć, doświad-
czenie, zainteresowania itp.).

• Przejrzyste i godne warunki pracy i wyna-
grodzeń, systemy motywacyjne i benefity 
pozapłacowe.

• Polityka antymobbingowa.

• Efektywna komunikacja wewnętrzna.

2. Dostawcy

• Wspieranie polskich, regionalnych produ-
centów i rolników – wyższa wydajność i wyższe 
dochody dla drobnych rolników, szanse rozwo-
ju dla małych firm, możliwość ekspansji
na globalne rynki za pośrednictwem zagra-
nicznych oddziałów sieci handlowych.

• Inwestycje w polskie rolnictwo, m.in. kontrak-
ty farmerskie, granty na rzecz rozwoju rolnict-
wa ekologicznego, coachingi.

• Badania i rozwój, współpraca z uczelniami.

3. Łańcuch dostaw, logistyka

• Odpowiedzialność i bezpieczeństwo w łańcu-
chu dostaw, zapobieganie ograniczeniom
i zakłóceniom w handlu.

• Krótki łańcuch dostaw „od pola do stołu”.

• Optymalizacja dostaw: backhauling, lastmile 
logistics, Q-commerce – system szybkiego 
handlu, pojazdy elektryczne, drony.

• Nowoczesne centra dystrybucji, ekomagazy-
ny.

V. CYFRYZACJA, nowe technologie

• Współpraca ze start-upami.

• Nowoczesne technologie: blockchain, big 
data, AI, IoT, VR, AR, digital sinage.

• Sklepy nowej generacji: kasy samoobsługowe, 
kasy mobilne, e-cenówki, e-półki; omnichannel; 
sklepy autonomiczne.

• Platformy zakupowe marketplace.

• Rozwiązania dla klientów – lepsze doświad-
czenia zakupowe: aplikacje, scan&go, online + 
KEP, click&collect, drive, e-paragon, invisible 
payments.



Zrównoważony rozwój w liczbach (2020)

POLSKA ORGANIZACJA HANDLU I DYSTRYBUCJI
Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

tel.: +48 22 211 21 27, faks: +48 22 378 11 47
e-mail: pohid@pohid.pl

zużytej energii rdr

100 mln
kWh
mniej

dwutlenku węgla 
wyemitowanego
do atmosfery rdr

330 tys.
ton

mniej

produktów ekologicznych 
w ofercie marek własnych

25%

produktów w ofercie 
pochodzi od polskich 

dostawców

95%

wartość eksportu polskich 
produktów za pośrednictwem 

zagranicznych oddziałów
sieci handlowych

20 mld
zł

wartość benefitów 
pracowniczych 

290 mln
zł

kobiet na kierowniczych 
stanowiskach

65%

akcji charytatywnych

500

kas samoobsługowych

8,5 tys.


