Z zaskoczeniem przyjęliśmy decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którą
uważamy za niezasłużoną i nieuczciwą w obliczu naszego zaangażowania i konsekwencji
w polityce niskich cen dla klientów. Te wartości zawsze w ostatnich 25 latach były
kluczowe dla Biedronki i nadal takie pozostają, także w trudnych i bezprecedensowych
czasach pandemii.
Naszą misję realizujemy nie tylko w polityce niskich cen, którą kierujemy się we
wszystkich działaniach, ale także w konsekwentnym doskonaleniu procesów
operacyjnych, z czytelną prezentacją cen włącznie. Dlatego też zdecydowanie nie
zgadzamy się z decyzją UOKiK i będąc przekonanymi co do naszych argumentów, nie
mamy innego wyjścia niż złożyć odwołanie od tej decyzji do właściwego sądu.
Od 25 lat aktywnie budujemy rynek detaliczny w Polsce i wraz z polskimi dostawcami,
którzy rozwijają się razem z nami, codziennie dostarczamy naszym klientom produkty
wysokiej jakości w niskich cenach, tworząc wartość dla polskich rodzin i rodzimej
gospodarki. Dzięki Biedronce Polska posiada jeden z najbardziej konkurencyjnych
rynków handlu detalicznego i jedne z najniższych cen żywności w Europie. W okresie od
2017 r. do lipca 2020 r. polskie rodziny zaoszczędziły ponad 17 mld zł dzięki akcjom
promocyjnym w sieci Biedronka. A w samym tylko okresie pandemii, od marca do lipca
2020 r., oszczędności te wyniosły 2,4 mld zł.
Biorąc pod uwagę skalę działalności naszej sieci – ponad 3 tys. sklepów, blisko 70 tys.
pracowników, ponad 4 mld odwiedzin klientów w okresie od 2017 r. do lipca 2020 r. –
nie możemy wykluczyć indywidualnych przypadków, w których niezamierzony błąd
ludzki doprowadził do braku ceny lub braku jej natychmiastowej aktualizacji. W trosce o
naszych klientów podjęliśmy zdecydowane, znacznie wykraczające poza rynkowe
standardy, działania mające na celu ograniczenie liczby tego typu przypadkowych
błędów. Już teraz widzimy pozytywne efekty wdrażanych rozwiązań.
Podkreślamy jednocześnie, że decyzja UOKiK nie zagrozi naszej strategii dostarczania
klientom towarów wysokiej jakości w codziennie niskich cenach, a tym samym
wspierania polskich rodzin oraz polskich producentów i dostawców, szczególnie w
obecnych trudnych czasach.
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