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„Firma Goodvalley została założona
26 lat temu przez mojego ojca, który
wierzył, że rolnictwo mogłoby być
bardziej zrównoważone. Dziś, 26 lat
później, z przyjemnością obserwuję – i
mogę powiedzieć – że wciąż pozostaje
to naszym celem. Życzę przyjemnej
lektury!”
Anne Axelgaard
Kierownik ds. Rozwoju Organizacji
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Podziękowania
Dziękujemy, że czytasz nasz Raport Zrównoważonego
Rozwoju 2020.
Może to niezwykłe, ale to naprawdę wiele dla nas znaczy;
jesteśmy grupą ponad 2300 zaangażowaych pracowników
z czterech różnych krajów, którym zależy na tym, aby
rolnictwo stawało się coraz bardziej zrównoważone.
Słuchamy zatem z uwagą wszystkich głosów i opinii.
W tym raporcie prezentujemy wszystkie nasze działania
realizowane w roku 2020 oraz te, które planujemy
zrealizować w najbliższej przyszłości, a które będziemy
starali się przygotować jeszcze lepiej, niż robimy to dziś.
Chociaż już jesteśmy firmą neutralną pod względem emisji
dwutlenku węgla, nasza podróż się nie kończy. Będziemy
kontynuować nasze starania, aby robić to, co właściwe dla
nas, dla konsumentów i dla naszej planety..

Z poważaniem,
Hans Henrik Pedersen,
Prezes Grupy
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Podejście Goodvalley
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Osiągnięcia

Spis treści

W Goodvalley, w całym procesie produkcji, dbamy o wszystko – od pierwszego ziarna zboża do ostatniego plastra szynki. Być może dla niewprawnego oka nie znaczy to wiele, jednak
w rzeczywistości czyni ogromną różnicę: większość żywności, którą dziś spożywasz, musi przejść przez wielu dostawców i firm, zanim trafi na Twój stół. U nas jest inaczej.
Dzięki 42 000 hektarów ziemi, 4 młynom paszowym i 9 biogazowniom jesteśmy samowystarczalni w 73%, co jest wyjątkowe, kiedy mówimy o zrównoważonej produkcji na dużą skalę.

Tradycyjne podejście

Nasze podejście
Zbieramy własne
plony

Ziemie uprawne

Fermy

Młyn paszowy

Przetwarzanie

Raport dotyczący
zrównoważonego rozwoju

Produkujemy własną
energię

Hodujemy własne
świnie

Biogaz

Dystrybucja
i sprzedaż

Uprawiamy
własne zboża

Produkujemy
nasze mięso

Przygotowujemy
nasze pasze

Nastawienie na sprzedaż produktów, nie na zrównoważone rolnictwo

Wiele firm chce osiągnąć neutralność emisyjną w 2030, 2040 lub 2050 roku. Ale dlaczego tak późno? Jeśli spojrzymy na typowy łańcuch wartości, jest to założenie uzasadnione: bardzo trudno jest weryfikować ilość, jakość i terminowość dotarcia produktów,
które duże firmy otrzymują od swoich dostawców i partnerów. W rzeczywistości wiele
z nich jedynie je przetwarza, przechowuje i dystrybuuje. Więc kiedy chcą dokonać
zmian, jest to naprawdę trudne do osiągnięcia w krótkim okresie.

My sami wytwarzamy i dostarczamy swoje produkty, dzięki czemu cały proces jest
łatwiejszy. Jeśli chcemy coś zmodyfikować, po prostu to robimy. Ponieważ nasza
produkcja jest certyfikowana jako zrównoważona i neutralna pod względem emisji
dwutlenku węgla, nie musimy się martwić, że metody produkcji zostały zmienione
przez naszych dostawców – to są nasze własne metody. Nasze pola i nasze farmy.
Właśnie w taki sposób sprawiamy, że cały proces przebiega prawidłowo. Jeśli coś
ma sens, właśnie tak to robimy. To jest podejście Goodvalley do rolnictwa.
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Rok 2020 to kolejny rok, kiedy
działamy na rzecz zmiany klimatu.
Z przyjemnością pokazujemy nasze
osiagnięcia, ale też obszary, które
nadal wymagają poprawy.

kolejne biogazownie
Arkusz danych
46
47
48
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Definicje danych
Wyniki 2020

Załącznik
50	Emisje zakres 1–3
51
Uwzględnione emisje (granice)
53 Emisje według zakresu i sektora
59 Stwierdzone redukcje emisji

w planach

Strona 8

Neutralność emisyjna
Jesteśmy firmą neutralną emisyjnie
od 2018 roku. Nie inaczej jest w roku
2020: osiągając emisję w zakresie 1,
2 i 3 na poziomie 227 726 ton CO2e
i redukcję wynoszącą 242 927 ton
CO2e, kontynuujemy naszą drogę
związaną z neutralnością emisyjną.
Strona 18

Nowa ferma oznacza bardziej
zrównoważony rozwój
W 2020 roku przywitaliśmy 40 nowych
współpracowników w Polsce i od tego czasu
pracujemy, aby nasza ferma w Gniewnie
działała na pełnych obrotach i zgodnie
z podejściem Goodvalley. Na stronie 44
możesz się przekonać, co się dzieje, kiedy
ferma staje się w pełni zrównoważona.
Strona 44
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GEOGR AFIA
I OBSZ ARY PRODUKC JI

Fakty i liczby

Rosja

9%

przychodu

Platforma na miejscu
Wynik za rok 2020

2304 pracowników

Firma neutralna emisyjnie

Ciągłe podnoszenie kompetencji i rozwój
pracowników są podstawą naszych
sukcesów.

W 2020 roku po raz kolejny otrzymaliśmy certyfikat
potwierdzający neutralność pod względem emisji
dwutlenku węgla w oparciu o nasz pionowo
zintegrowany model biznesowy.

29% kobiet na stanowiskach
kierowniczych

42 000 hektarów

Dania
Centrala

12%

skorygowanej
EBITDA

Kopenhaga

Polska

59%

Pomysł ten narodził się w zachodniej części Jutlandii,
w Danii w latach 80. i 90. ale dziś nasza działalność
koncentruje się w Europie Środkowej i Wschodniej.
Gdy zaczynaliśmy, Europa Wschodnia była miejscem
pełnym niewykorzystywanych gruntów rolnych oraz
rynków, które potrzebowały więcej mięsa, niż były
w stanie wyprodukować – było to idealne połączenie
do budowy zrównoważonych gospodarstw. Tak więc
zrobiliśmy, rozpoczynając własną produkcję mięsną
i roślinną, tworząc przy tym miejsca pracy i wspierając lokalne społeczności za pomocą wiedzy, sprzętu
i hodowanej w sposób zrównoważony trzody chlewnej. Dziś, 26 lat później, nadal stosujemy najbardziej
zaawansowane technologie i metody upraw, aby budować przyszłość zrównoważonego rolnictwa.
Czytając kolejne strony dowiesz się, jak długą drogę już
pokonaliśmy, jednak jednak wciąż nie jest to wystarczające, jeśli chodzi o klimat. Zatem prawdopodobnie
nawet w chwili, gdy czytasz te słowa, my już wymyślamy nowe sposoby, aby działać jeszcze lepiej na rzecz
jego ochrony. To był nasz cel na rok 2020 i to będzie
nasz cel w przyszłości.
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Kim jesteśmy
Jesteśmy zrównoważonym
przedsiębiorstwem rolno-przetwórczym
działającym na dużą skalę. Uprawiamy
pola, produkujemy pasze, prowadzimy
chów trzody chlewnej i przygotowujemy
wysokiej jakości produkty mięsne
w modelu od pola do stołu. Innymi
słowym jesteśmy producentem
żywności oferującym markę oparta
o zasady zrównoważonego rolnictwa.

GO O DVA L L E Y // R A P O R T ZR ÓWN OWA ŻO NEGO R OZ WOJU

SJ
RO

A

POL
SK

1%

skorygowanej
EBITDA

A

Skorygowany zysk*
315m DKK

36%

skorygowanej
EBITDA

+15%

przychodu
51%

2. największy producent trzody
chlewnej

skorygowanej
EBITDA

UK R

AI

NA

Ukraina

32%

przychodu

2. największy producent trzody chlewnej

Uprawy

Biogazownia

Produkcja pasz

Produkcja żywności

Farma trzody chlewnej

Przychody spadły o 4% z powodu znacznego
spadku cen żywca wieprzowego

Skorygowany zysk EBITDA wzrósł ze względu
na wyższą sprzedaż żywca wieprzowego, silną
sprzedaż markowych produktów i zwiększone
zyski z upraw.

W 2020 roku w naszej firmie pracowały 732
kobiety, co równało się 32% wszystkich
pracowników. Kobiety stanowiły 29% naszej
kadry zarządzającej.

W 2020 roku powierzchnia naszych ziem
uprawnych w trzech krajach wynosiła
wynosiła łącznie 42 tysiące hektarów.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

43 000 macior

9 biogazowni

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszego modelu biznesowego
i stale ulepszamy nasze zasady zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji
w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju.

W 2020 roku nasza produkcja opierała się
na stadzie o średniej liczebności 43 tysiące
macior w Polsce, Rosji i na Ukrainie.

W 2020 roku produkowaliśmy energię
w 9 biogazowniach, które odgrywają
kluczową rolę w naszym modelu
zrównoważonego biznesu.
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Kilka rzeczy, z których jesteśmy dumni
93%
88%
85% 
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Kilka rzeczy, które chcielibyśmy robić lepiej

czuje dumę z bycia pracownikiem Goodvalley

3
nowe biogazownie w planach

Naszą pierwszą biogazownię zbudowaliśmy w Polsce w 2005
roku i dziś mamy ich w sumie 9 w naszych trzech krajach
produkcji. Odgrywają one kluczową rolę w naszej zrównoważonej produkcji, wytwarzając zieloną energię, zapewniając
ciepło dla naszych gospodarstw i eliminując metan w nawozie pochodzenia zwierzęcego, który w innym przypadku
byłby emitowany bezpośrednio do atmosfery. Dlatego też
z dumą informujemy, że w najbliższej przyszłości do naszego
łańcucha wartości dołączymy trzy nowe biogazownie. Jak
zobaczysz na następnej stronie, nasze wskażniki emisyjności stają się trochę gorsze, kiedy włączamy nowozakupione
fermy do naszej produkcji, ponieważ nie są one jeszcze przystosowane do naszych zrównoważonych standardów, a zatem
mogą mieć negatywny wpływ na bilans naszych całkowitych
emisji.Aby zachować zrównoważony rozwój, niezbędny jest
ciągły rozwój naszej zrównoważonej infrastruktury i zachowanie neutralnego śladu węglowego.
Spójrz na stronę 20, aby zobaczyć certyfikat

20%
mniej wypadków przy pracy

poleciłoby pracę u nas znajomej osobie
dało nam 4 lub 5 gwiazdek w 5-stopniowej skali
na pytanie: Jak oceniasz działalność firmy w celu
ochrony pracowników w czasie pandemii?

Z przyjemnością informujemy, że w 2020 mieliśmy o 20% mniej
wypadków przy pracy niż w roku 2019. Nie było także wypadków
śmiertelnych. Jako rolnicy i producenci, mamy do czynienia
z ciężkim sprzętem i maszynami przez cały dzień, co czyni
bezpieczeństwo pracy naszym najwyższym priorytetem. Dlatego
oprócz wypadków, które się wydarzyły, śledzimy również występowanie potencjalnych sytuacji wypadkowych – pracownicy codziennie zgłaszają, czy wydarzyły się jakieś sytuacje, które mogły
doprowadzić do wypadku. Jeśli tak, przypadek jest odnotowywany
jako element do poprawy, abyśmy mogli zmienić sposób, w jaki
pracujemy i zoptymalizować sprzęt, aby zapobiec rzeczywistej
szkodzie. Ponieważ zdrowie dotyczy nie tylko kwestii fizycznych
lecz także ogólnego samopoczucia, każdy współpracownik po
dłuższym zwolnieniu lekarskim może liczyć na wsparcie naszego
działu HR oraz najbliższego mu menedżera, których rolą jest
sprawdzenie, czy wszystko jest w porządku i czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić jego sytuację. Nowością jest uruchomiona
infolinia COVID-19 zapewniająca dostęp do profesjonalnych psychologów. Zachęcamy pracowników do zgłaszania się, aby w razie
potrzeby mogli uzyskać pomoc.

Każdego roku przeprowadzamy ankietę wśród naszych pracowników, aby mieć bieżące informacje na temat ich potrzeb
i opinii i aby podjąć działania, jeśli coś nie funkcjonuje tak, jak
powinno. Stało się to dla nas jeszcze ważniejsze w roku, w którym
wszyscy stanęliśmy przed nowym wyzwaniem w postaci
globalnej pandemii. Jako rolnicy i producenci wysokiej jakości
mięsa, mamy zadanie, aby zabezpieczyć wszystkie potrzeby
hodowanych przez nas zwierząt, pomimo wielu ograniczeń
związanych z pandemią, w tym zamknięcia wielu krajów. Wielu
naszych pracowników zwykle podróżuje między krajami, aby
wymieniać doświadczenia i wpierać się nawzajem. Dlatego,
podobnie jak wiele innych firm, stanęliśmy przed niezwykle
trudnym zadaniem utrzymania ciągłości naszej produkcji,
przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim bezpieczeństwa
i zdrowia. Dlatego z wielką dumą odnotowujemy, że 93% naszych
pracowników jest dumnych z pracy w Goodvalley, 88% polecałoby
pracę u nas swoim znajomym, a 85% oceniło naszą zdolność
zarządzania w pandemii na 4 lub 5 gwiazdek w 5-stopniowej skali.
Ogromne podziękowania dla wszystkich za fantastyczną
pracę i przeprowadzanie nas przez te trudne czasy!

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa pracy
możesz znaleźć na stronie 33.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa pracy
możesz znaleźć na stronie 33

2,4 kg

29%

95

CO2e na kilogram mięsa – przed naliczeniem
naszych redukcji CO2e

menedżerów w Goodvalley to kobiety

skarg w 2020

Jesteśmy firmą neutralną pod względem emisyji gazów
cieplarnianych (patrz strona 18), ale jako odpowiedzalny producent, nieustannie powinniśmy monitorować nasze emisje
pierotne – przed redukcją i kompensacją – aby utrzymać nasz
neutralny status. W 2020 roku zwiększyliśmy naszą emisję
gazów cieplarnianych na kilogram wyprodukowanego mięsa
o 6%, w porównaniu z wynikiem 2,15 kg w roku 2019. To nie satysfakcjonuje, ale wiemy, że wynik ten jest związany z przyjęciem do Grupy Goodvalley fermy w Gniewnie. Kiedy włączamy
do produkcji nowe gospodarstwa, które nie są jeszcze zrównoważone, musimy liczyć się z czasowym pogorszeniem wyników do momentu wdrożenia w danym miejscu wszystkich
naszych zrównoważonych praktyk. Taki wzrost emisyjności
nie zniechąca nas jednak przed podejmowaniem podobnych
inwestycji, gdyż włączając nowe gospodarstwa i dostosowując
je do naszych standardow wywieramy pozytywny wpływ na
środowisko.

Jak wspomnieliśmy w Celach Zrównoważonego Rozwoju,
chcemy podejmować aktywne działania w zakresie równych
szans i płac dla wszystkich. Dlatego jesteśmy niezwykle
dumni, że w porównaniu do naszych konkurentów na stanowiskach kierowniczych naszej firmy, w branży tak silnie
zdominowanej przez mężczyzn, zasiada wiele kobiet. Mimo to
wciąż możemy starać się bardziej, zwłaszcza, że w porównaniu
z rokiem 2019 odsetekkobiet na stanowiskach kierowniczych
spadł z 30% do 29%. Mimo, że jest to niewielka różnica, nie akceptujemy tego spadku i będziemy dążyc do pożądanej zmiay
w kolejnych latach. W 2020 roku Zmieniliśmy również skład
naszej Rady Nadzorczej. Choć postawiliśmy sobie za cel, aby
do 2022 zasiadały w niej dwie kobiety, założyciel Goodvalley,
Tom Axelgaard, gotowy był wzmocnić skład Rady Nadzorczej.
Jego wybór do Rady był oczywisty.

Jednym z mierników Fair Play jest dla nas liczba skarg, które
otrzymujemy w ciągu roku. Jako producenci rolnic posiadający trzodę chlewną, pola i nawóz organiczny w formie
gnojowicy, czasami, w okresie nawożenia pól, otrzymujemy
skargi dotyczące zapachu. W 2020 roku widzimy jednak, że
niewystarczająco proaktywnie informowaliśmy o nawożeniu
i niewystarczająco dobrze łagodziliśmy problemy, ponieważ liczba skarg wzrosła we wszystkich 3 krajach z 32 do 95
w porównaniu z rokiempoprzednim. W polsce było to ..... skarg
w porónaniu do .... w roku 2019. 45% wszystkich skarg w 2020
roku dotyczy tych samych dwóch wydarzeń na Ukrainie
trwających trzy dni w marcu i trzy dni w kwietniu. Oczywiście traktujemy je bardzo poważnie i prowadziliśmy rozmowy
ze wszystkimi zgłaszającymi, aby w 2021 roku poprawić ten
zakres naszej działalności. Pozostałe skargi dotyczą innych
zdarzeń związanych z nieprzyjemnym zapachem gnojowicy
lub uszkodzeniem dróg przez nasz ciężki sprzęt. Na stronie
41 przeczytasz, że bierzemy aktywny udział w działalności
naszych sąsiedzkich społeczności i wspieramy je. Przekazaliśmy pieniądze między innymi na 10 projektów drogowych na
Ukrainie, ponieważ wiemy, że nasze działania mają wpływ na
ludzi wokół nas, dlatego zawsze jesteśmy gotowi ich wesprzeć.

Spójrz na stronę 44, aby dowiedzieć się co do tej pory zrobiliśmy i zmieniliśy w fermie Gniewno.
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Struktura zarządzania
strategią CSR
Nasza Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jest przyjmowana
przez Radę Nadzorczą. Rada określa ogólny kierunek i monitoruje postępy
w ramach działań CSR w Grupie w trakcie kwartalnych posiedzeń Zarządu.
Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju składa się
z dwóch członków Zarządu, Dyrektora Finansowego
Grupy oraz wewnętrznych specjalistów w zakresie
zrównoważonego rozwoju, zarządzania ryzykiem oraz
rozwoju biznesu. Komitet definiuje roczne cele i za-

dania w ramach CSR. Odpowiedzialność za postępy
na poziomie lokalnym ponoszą lokalne zespoły, tzw.
Green Teams, składające się ze specjalistów w ramach
czterech filarów strategii CSR: Klimat, Żywność, Praca,
Fair Play.

Struktura zarządzania
GRUPA
RADA NADZORCZA
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Strategia CSR

Green Team
POLSKA

Green Team
UKRAINA

Green Team
ROSJA

„Jako producenci rolni i producenci
żywności znajdujemy się w samym
środku debaty na temat przyszłości
naszej planety. W Goodvalley
rozumiemy, że wpływ rolnictwa
i produkcji mięsa na klimat jest częścią
ważnej dyskusji, którą trzeba odbyć”

Nasza strategia CSR została opracowana na podstawie przeprowadzanej
corocznie analizy wartości oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju
ONZ. Podobnie jak w zeszłym roku, składa się z czterech głównych
obszarów dotyczących zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu
wartości: Klimat, Żywność, Praca i Fair Play. Nasz wpływ w tych czterech
obszarach jest mierzony za pomocą 20 wskaźników KPI, z których
większość jest monitorowana od 2014 roku.

Jens Peter Aabyen
Wiceprezes Grupy ds. Zrównoważonego Rozwoju
W 2021 roku naszą ambicją jest dołączenie
do Science Based Target initiative (SBTi),
ustalając jeszcze bardziej ambine, publiczne cele redukcji emisji dwutlenku węgla.
Mimo że posiadamy certyfikat neutralności
pod kątem emisji dwutlenku węgla i jesteśmy dumni z naszego niskiego poziomu
emisji nawet przed redukcjami i kompensacją (2,4 kg CO2e na kilogram mięsa), wiemy,
że zawsze można działać jeszcze lepiej na
rzecz zrównoważonego rozwoju.

NASZ CEL

Pracujemy na lepsze jutro

KLIMAT
GRUPA
KOMITET DS.
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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Ponieważ jesteśmy pionowo zintegrowanym producentem żywności, nasze działania w całym łańcuchu wartości mają wpływ na nasze otoczenie. Identyfikacja, ocena i łagodzenie tego
wpływu jest częścią ogólnych ram zarządzania ryzykiem w firmie Goodvalley i jako takie wchodzą w zakres kompetencji Zarządu w Komitecie Ryzyka i monitorowane przez Komitet
Audytorski.

W Goodvalley zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy zależni od naszych interesariuszy i pracujemy nad tym, aby stworzyć dla nich jak najlepszą wartość poprzez dialog i partnerstwo.

Łańcuch wartości i wpływ na otoczenie

Interesariusze

Ryzyka
Łańcuch
wartości

K L I M AT

Produkcja
roślinna

Produkcja
trzody
chlewnej

Produkcja
biogazu

Ubój

ŻYWNOŚĆ

Interesariusze

PRACA

Cel

W jaki sposób się angażujemy i reagujemy

Klienci
i konsumenci

• Zrównoważone i bezpieczne produkty wysokiej jakości
• Przyjazność dla klimatu
• Możliwość śledzenia ścieżki powstawania produktu

• Kody QR na produktach
• Certyfikat bezpieczeństwa żywności (ISO)
• Media społecznościowe, wideo w zależności od potrzeb,
kampanie telewizyjne
• Grupy dyskusyjne konsumentów
• Dział jakości Goodvalley

FA I R P L AY

•
•
•
•
•

Zużycie paliwa
Środki chemiczne
Presja na różnorodność biologiczną
Emisja dwutlenku węgla
Odpady nieorganiczne

• Pestycydy
• Środki chemiczne

• BHP
• Różnorodność
• Prawa człowieka

• Korupcja
• Oszustwa
• Zachowanie dostawców

Pracownicy

•
•
•
•
•

Bezpieczeństwo pracy
Edukacja
Zdrowy tryb życia
Kobiety na stanowiskach kierowniczych
Lean management

•
•
•
•
•

Emisja dwutlenku węgla
Zanieczyszczenie powietrza
Odpady nieorganiczne
Odpady organiczne
Źródła białka

•
•
•
•
•

• BHP
• Różnorodność
• Prawa człowieka

• Korupcja
• Oszustwa
• Zachowanie dostawców

•
•
•
•
•
•

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy
Polityka różnorodności płci
Akademia Menadżerów Goodvalley
Rozmowy rozwojowe pracowników
Programy mentorskie
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Inwestorzy

•
•
•
•
•

Zwrot z inwestycji
Odpowiedzialność
Zgodność z przepisami prawa i standardami
Dobre zarządzanie
Zarządzanie ryzykiem

•
•
•
•
•

Kwartalne audiocasty
Walne zgromadzenia akcjonariuszy
Ramy zarządzania ryzykiem
Polityka zwalczania nadużyć finansowych
Sekcja dla inwestorów na stronie internetowej

Dostawcy
i partnerzy

•
•
•
•

Fair play
Terminowe płatności
Rozwój
Komunikacja

• Kodeks postępowania dostawcy
• Polityka kredytowa
• Polityka zakupów

Społeczności

•
•
•
•

Wsparcie lokalnych inicjatyw i projektów
Rozwój ekonomiczny
Ochrona środowiska
Otwarta i szczera komunikacja

• Systemy zarządzania środowiskowego
• Darowizny
• Partnerstwa

Władze

• Zgodność
• Przejrzystość
• Wzajemne zaufanie

Dobrostan zwierząt
Bezpieczeństwo żywności
Marnowanie jedzenia
Bezpieczeństwo biologiczne
Antybiotyki

• BHP
• Różnorodność
• Prawa człowieka

• Emisje wynikające ze zużycia paliwa
• Emisje wynikające ze zużycia gazu
• Emisja metanu

•
•
•
•
•

Zużycie wody
Pobór prądu
Zużycie paliwa
Marnowanie żywności
Ścieki

•
•
•
•
•
•
•

Konsumpcja wody
Dobrostan zwierząt
Pobór prądu
Transport
Marnowanie żywnosci
Ścieki
Bezpieczeństwo pracy

• BHP
• Różnorodność
• Prawa człowieka

• Korupcja
• Oszustwa
• Zachowanie dostawców

• Raporty
• Partnerstwa
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Cele na przyszłość i na dziś

Co roku przeprowadzamy analizę wartości, aby zidentyfikować, ocenić i ustalić priorytety w ramach
ważnych elementów naszej strategii CSR. Robiąc to, upewniamy się, że w naszej pracy zachowujemy
odpowiednią uważność na działaniach CSR, aby móc stale się rozwijać i doskonalić we wszystkich
zidentyfikowanych obszarach.

ŻYWNOŚĆ
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Wartości

K L I M AT
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PRACA

Jako firma każdego roku uczymy się, rozwijamy oraz poszerzamy wachlarz tematów, w których możemy – i powinniśmy – odegrać rolę.
W związku z tym, w tym roku nasze Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały rozszerzone, aby odzwierciedlić wszystkie nasze inicjatywy,
przy czym punkty 2 i 13 nadal pozostają naszymi głównymi celami.

FA I R P L AY

B ezpieczeństwo
pracy
Środowisko

B ezpieczeństwo
konsumentów

Znaczenie dla interesariuszy

Zaangażowanie
interesariuszy
Emisje CO 2

Dobrostan zwierząt
Brak antybiotyków

Możliwość
śledzenia
Możliwość śledzenia
ścieżki produktu

Znaczenie dla Goodvalley

Prawa człowieka

Przeciwdziałanie
korupcji
Bioasekuracja

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 8

Zero głodu / bezpieczeństwo żywności /
poprawa odżywiania
Produkując więcej żywności przy mniejszych zasobach, staramy się odpowiedzieć
na potrzeby rosnącej populacji na całym
świecie, przy jak najmniejszym możliwym
obciążaniu natury. Zapewniamy bezpieczeństwo żywności poprzez kontrolę jakości na miejscu, pełną możliwość śledzenia
łańcucha wartości i testowanie upraw we
własnych laboratoriach. Aby zapewnić
zrównoważony ekosystem i bezpieczeństwo
żywnościowe dla kolejnych pokoleń, pracujemy nad zwiększeniem bioróżnorodności
i inwestujemy w szkolenia i technologie,
aby zapobiec zmianom klimatycznym,
takim jak susze i powodzie.

Dobra jakość edukacji
Ponieważ nasze gospodarstwa zlokalizowane są na terenach wiejskich, jesteśmy
bardzo zaangażowani w życie społeczności
lokalnych, z których często rekrutujemy
nasych pracowników. W związku z tym
oferujemy wiele godzin szkolenia zawodowego, zarówno dla wykwalifikowanych, jak
i niewykwalifikowanych grup pracowników.
Dodatkowo, w 2020 roku 194 pracowników
uczęszczało na kursy z języka angielskiego
ze względu na międzynarodowy charakter
naszej firmy. Oferujemy również stypendia
na cele edukacyjne, a w 2020 roku zorganizowaliśmy ponad 80 ćwiczeń, treningów
i seminariów internetowych trwających
łącznie ponad 4000 godzin.

Równość płci
Nie może i nie powinno być wątpliwości, że
wszyscy ludzie są równi i wszyscy musimy
zrobić to, co w naszej mocy, aby upewnić się, że
ma to również odzwierciedlenie w społeczeństwie i zatrudnieniu – dlatego właśnie wspieramy równe wynagrodzenia i równe szanse
dla wszystkich. W ramach ochrony przed
dyskryminacją mamy wewnętrzne wytyczne,
szkolenia edukacyjne oraz inicjatywy, aby
identyfikować i zgłaszać molestowanie i niewłaściwe postępowanie wszelkiego rodzaju.
Zachęcamy również kobiety do obejmowania
stanowisk kierowniczych, oferujemy im szkolenia menedżerskie i jesteśmy dumni z tego, że
29% naszych menedżerów to kobiety.

Wzrost gospodarczy i godna praca
Mamy własne programy rozwoju talentów
i szkolenia z zarządzania, aby zapewnić
naszym pracownikom długą i ciekawą
karierę w ramach zrównoważonego rolnictwa i produkcji zywności. Zaczynamy od
zatrudnienia młodzieży w ramach staży, aby
następnie zaoferować edukację i szkolenia,
aż do poziomu kierowniczego. Aby zapewnić pracownikom komfort na wszystkich
szczeblach struktury, oferujemy wszystkim
naszym pracownikom plany opieki zdrowotnej we wszystkich czterech krajach, a po
dłuższym czasie zwolnienia chorobowego
nasz dział HR kontaktuje się z nimi, aby
sprawdzić, czy możemy ich wesprzeć.
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ŻYWNOŚĆ

PRACA

FA I R P L AY

CEL:

Cel 10

Cel 12

Cel 13

Cel 17

Mniej nierówności wewnątrz i między
krajami
Aktywnie porównujemy się z 25% najlepszymi producentami w Danii, przenosząc
zarówno wiedzę, jak i technologię od najlepszych rolników na świecie do krajów i społeczności, w których działamy. Ponieważ
na obszarach wiejskich nieproporcjonalnie
trudniej jest zniwelować nierówności – a to
oczywiście obszary, na których przede
wszystkim zatrudniamy i produkujemy –
jesteśmy dumni, że możemy coś zmienić,
tam, gdzie się to naprawdę liczy. Nasza
surowa zasada „zero tolerancji dla korupcji”
oznacza również, że płace i płatności są kierowane tam, gdzie powinny, zmniejszając
w ten sposób nierówności.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Uczymy naszych pracowników i interesariuszy
o niedoborze zasobów i konieczności zrównoważonej produkcji, ale też sami kierujemy się
tymi zasadami. Opieramy się na idei zrównoważonego rolnictwa na dużą skalę, wszystkie
nasze pola są uprawiane od ponad 20 lat i nie
pozyskujemy gruntów w wyniku wylesiania.
W 2020 roku na Ukrainie wyprodukowaliśmy
ponad 3600 ton zrównoważonej soi – liczby te
zamierzamy podwoić w ciągu następnych kilku
lat. Stosujemy metodę pracy terenowej opartej
na analizie danych, aby dbać o nasze pola,
zużywając jak najmniejszą ilość wody, paliwa,
środków ochrony roślin czy nawozu. W 2020
roku zmniejszyliśmy ilość zmarnowanych
nasion o 75% dzięki nowym technologiom.

Działania w dziedzinie klimatu
Nasza emisja gazów cieplarnianych
w ekwiwalencie C02 przed redukcjami
i kompensacją wynosi 2,4 kg na kg mięsa.
Średni wskaźnik emsiji w Danii i na świecie
to odpowiednio 2,8 kg CO2-e i 5,2 kg CO2-e.
Dzięki naszej koncepcji produkcji zastępujemy produkty wysokoemisyjne bardziej
zrównoważonymi alternatywami. Nie chodzi jednak tylko o wynik, ale także o świadomość i zmianę kulturową. Na przykład
na Ukrainie założyliśmy punkty segragacji
odpadów w 29 miejscach znajdujących się
pobliżu wiosek sąsiadujących z naszymi
gospodarstwami i zawarliśmy umowy z firmami zagospodarowującymi odpady, aby
umożliwić jeszcze skuteczniejszy recykling.

Partnerstwa na rzecz celów
Mamy świadomość, że aby osiągnąć
cele w ramach Celów Zrównoważonego
Rozwoju, niezbędne są trwałe i znaczące
partnerstwa. Dlatego właśnie staramy
się angażować i promować partnerstwa,
które mogą zarówno pomóc w rozwoju
lokalnego, regionalnego i krajowego
zrównoważonego rolnictwa, jak i wesprzeć
produkcję żywności w miejscach,
w których pracujemy. Aby pomóc w rozwoju
i utrzymaniu wszystkich wspaniałych
inicjatyw, wprowadziliśmy między innymi
nasz kodeks postępowania dla dostawców
zobowiązujący ich do przestrzegania tych
samych wysokich standardów i zasad,
którymi my się kierujemy.

Tworzyć produkty o znacznie niższej emisji dwutlenku węgla
przed redukcjami i kompensacją niż konkurenci i zachować naszą
neutralność emisyjną po redukcjach i kompensacji dla całej Grupy.
1. Neutralność pod względem
emisji CO2
Zmiana klimatu jest jednym z największych zagrożeń dzisiejszego
świata, a my – razem ze wszystkimi – jesteśmy zobowiązani dołożyć
wszelkich starań, aby ją złagodzić.
Dlatego zobowiązujemy się do
utrzymania neutralności emisyjnej, którą po raz pierwszy uzyskaliśmy w Polsce w 2013r., a jako cała
Grupa Goodvalley – w 2018r.

2. Zasoby
Walka ze zmianą klimatu zakłada
również większą produkcję przy
mniejszym nakładzie w celu zaspokojenia potrzeb stale rosnącej
populacji na świecie. Dlatego
śledzimy i minimalizujemy nasze
wykorzystanie zasobów, takich jak
woda, prąd i paliwo (spójrz na stronę 22 – dane dla poszczególnych
wskaźników).

-243.000
ton CO2- e
zmniejszone
w 2020

6% mniej oleju
napędowego
używanego na
hektar upraw

3. Natura
Zrównoważony rozwój oznacza
odpowiedzialne wykorzystanie
zasobów i nowych technologii, ale
także utrzymanie zrównoważonego ekosystemu, gdzie nie musimy
patrzeć na przyszłość kosztem
przeszłości – dlatego angażujemy
się, ograniczając nasz wpływ na
przyrodę i różnorodność.

0% wylesiania i 100%
uprawy minimalnej
na wszystkich polach
w 2020 roku
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Neutralność
emisyjna
Podczas gdy świat szuka sposobów na
zmniejszenie wpływu produkcji zwierzęcej
na środowisko i zastępowanie mięsa
alternatywami pochodzenia roślinnego, my
nadal rozwijamy nasz sposób zrównoważonej
produkcji wysokiej jakości mięsa. Przy
rosnącej globalnej populacji i rosnącej klasie
średniej, która oczekuje produktów mięsnych,
wierzymy, że zrównoważone rolnictwo to
kluczowy element łagodzenia zmiany klimatu
zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.
Nasze świnie karmione są zbożem, które jest wysiewane,
nawożone i zbierane na naszych polach przy użyciu maszyn rolniczych napędzanych olejem napędowym. Do paszy
dodajemy komponenty białkowe, minerały, itp. produkowane przez naszych dostawców, którzy wykorzystują paliwa
kopalne w swojej produkcji. Ich emisje, razem z silnymi
gazami cieplarnianymi, w tym metanem i podtlenkiem azotu
przyczyniają się do śladu węglowego naszej firmy. Doskonale
zdajemy sobie sprawę, że działalność naszej branży niesie
za sobą nieodłączne ryzyko klimatyczne i środowiskowe, jak
pokazano w przeglądzie na stronie 12, a radzenie sobie z tymi

zagrożeniami podlega naszej polityce środowiskowej i jest
częścią naszych ogólnych ram zarządzania ryzykiem.
Pod względem ryzyka klimatycznego najważniejsze działanie
łagodzące to odgazowanie nawozów pochodzenia zwierzęcego
poprzez zmieszanie ich z biomasą z naszych pól i odpadami z naszych rzeźni w naszych dziewięciu biogazowniach,
przez co niszczymy metan i produkujemy zieloną energię – to
wystarczy, aby z nawiązką zrekompensować naszą emisję
dwutlenku węgla. Ponadto nasz ślad węglowy na kilogram
wyprodukowanego mięsa jest stosunkowo niewielki dzięki
naszemu modelowi biznesowemu od pola do stołu, w którym
większość surowców produkowanych i przetwarzanych jest
wewnętrznie na naszych polach i w wytwórniach pasz w bliskim sąsiedztwie naszych gospodarstw.
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Mała odległość od pola do stołu – nasz
unikalny model biznesowy

Mała odległość geograficzna od pola do stołu
skutkuje niską emisją dwutlenku węgla na kilogram
wyprodukowanego mięsa.

Ramy obliczeniowe
Emisje ekwiwalentu CO2 obliczono i przedstawiono zgodnie

z normą ISO 14064-3, która reguluje zasady i specyfikacje dotyczące kwantyfikacji, raportowania i weryfikacji emisji gazów
cieplarnianych na poziomie przedsiębiorstwa. Stosujemy ten
standard i format od 2013 roku, podczas gdy naszą pierwszą
biogazownię uruchomiliśmy w 2005 roku. Od 2007 roku nasze
redukcje emisji są obliczane i monitorowane według projektów
klimatycznych ONZ (Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Mechanizmu Czystego Rozwoju). Raportowanie, monitorowanie i stosowanie metodologii
do obliczania wkładu i redukcji podlega corocznej weryfikacji
niezależnego, akredytowanego audytora TÜV Rheinland, przeprowadzanej na miejscu, po której wystawiony zostaje certyfikat
dotyczący emisji netto.
Przejdź do certyfikatu – strona 20
Jesteśmy właścicielami i kontrolujemy cały łańcuch wartości od pola do produktu końcowego, który jest zapakowany
i gotowy do opuszczenia zakładu przetwórczego, co pozwala
nam dokumentować i monitorować zużycie, emisje i redukcje,
które w całości przyczyniają się do naszej neutralności pod
względem emisji dwutlenku węgla, jako przedsiębiorstwa.

2,4kg

CO2-e/1 kg mięsa CWT
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Emisje
Przy obliczaniu emisji nasza produkcja jest podzielona na
cztery sektory; produkcja roślinna, produkcja trzody chlewnej, Zakłady Mięsne i biogaz. Dla każdego sektora ustalane
są granice definiujące, od którego podmiotu i jak daleko
w górę lub w dół łańcucha wartości mierzone i uwzględniane w obliczeniach są emisje. Granice operacyjne i podmioty
są ustalane w zakresach 1, 2 i 3, zgodnie z Normą dotycząca rachunkowości i sprawozdawczości w odniesieniu do
przedsiębiorstw, która jest częścią Protokołu GHG, najczęściej stosowanego standardu rozliczania gazów cieplarnianych na świecie.
Zakres 1 definiuje bezpośrednie emisje z własnych i/lub
kontrolowanych źródeł, podczas gdy Zakres 2 to emisje
pośrednie powstałe podczas wytwarzania zakupionej lub
pozyskanej energii elektrycznej, a Zakres 3 to inne pośrednie
emisje z naszego łańcucha wartości. Definicja granic emisji
z zakresu 3 jest ustalana dobrowolnie przez Goodvalley
i opisana w raporcie. Aby dowiedzieć się więcej o zakresach
i granicach.
Przejdź do certyfikatu – strona 20
Emisje są obliczane dla każdego podmiotu na podstawie zarejestrowanego zużycia i standardowych czynników emisji
pochodzących od równoważnych produktów lub usług.

W naszych biogazowniach używamy odpadów jeszcze
bardziej ograniczając ślad węglowy.

227 726 ton CO2-e emisji ÷ 242 927 ton redukcji CO2-e

= neutralność pod względem emisji CO2
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Uprawy
W sektorze upraw uwzględnione są emisje zarówno za zakupione, jak i własne surowce do produkcji pasz oraz biomasy
dla biogazowni. Produkcja własna obejmuje również emisje
z nawozów komercyjnych, surowce oraz odgazowany nawóz.
Produkcja trzody chlewnej
W sektorze produkcji trzody chlewnej uwzględnione są
emisje z hodowli świń z gospodarstw oraz transportu między
gospodarstwami i do ubojni.

Schemat
projektowy
przepływu
biogazu
Produkcja biogazu
Goodvalley

RÓŻNORODNA BIOMASA

ZBIORNIK WSTĘPNY
NA GNOJOWICĘ

ZBIORNIK MIESZANIA

GŁÓWNY ZBIORNIK
FERMENTACYJNY

NAWÓZ ORGANICZNY

ZBIORNIK GROMADZĄCY
POFERMENT

BUDYNEK
TECHNICZNY

RUROCIĄG CIEPŁA
WEWNĘTRZNY
ELEKTRYCZNY

BUDYNKI ROLNICZE

Zakłady Mięsne
Emisje z zakładów mięsnych obejmują zużycie energii
i zakupy środków do produkcji mięsa do momentu, w którym
mięso i przetwory mięsne opuszczają zakład.
Biogaz
Emisje z sektora biogazu zawierają zewnętrzne zakupy produktów i zużycia energii do momentu, kiedy odgazowany nawóz
opuszcza biogazownię, żeby być zastosowany na naszych polach.
Redukcje
Biogaz, który jest produkowany w biogazowniach, jest wykorzystywany do wytwarzania ciepła i energii, niszcząc metan
(gaz cieplarniany) i wytwarzając zieloną energię (neutralną
pod względem emisji dwutlenku węgla) i ciepło. Zielona energia zastępuje energię konwencjonalną, produkowaną z paliw
kopalnych o wysokiej emisji dwutlenku węgla na kWh energii elektrycznej, natomiast pozostała część zielonej energii
jest sprzedawana do lokalnej sieci energetycznej. Zielone

KLIENCI ZEWNĘTRZNI

KLIENCI ZEWNĘTRZNI

SIEĆ PUBLICZNA

ciepło używane jest do zastąpienia lokalnie produkowanego
ogrzewania w domach prywatnych w okolicznych wsiach,
a także do ogrzewania zbiorników biogazu. Nie ma reguł
określających, którą metodologię lub certyfikat wykorzystać
przy sporządzaniu dobrowolnej kalkulacji śladu węglowego,
dlatego wybraliśmy wewnętrzne rozliczenie bazując na ISO
14064-1. Obliczenia pokazują redukcje w porównaniu z linią
bazową, czyli jak wyglądałyby emisje, gdyby biogazownie
nie dokonywały kontrolowanego wychwytywania i destrukcji metanu i jednocześnie nie wykorzystywały biogazu do
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Przejdź do certyfikatu – strona 20
Co roku otrzymujemy oświadczenie od przedsiębiorstwa energetycznego, kupującego od nas zieloną energię, poświadczające,
że energia ta nie jest odsprzedawana i nie jest wykorzystywana
przez innych jako substytut energi konwencjonalnej, dzięki
czemu unikamy jakiejkolwiek formy podwójnego naliczania.
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Nasz certyfikat jako firmy neutralnej pod względem emisji CO2
W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy świadkami ogromnego postępu, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój.
Nareszcie znajduje się on wysoko na liście celów większości firm – tak, jak powinno być. Ale tak jak
w przypadku wszystkich nowych rzeczy, tematowi temu towarzyszy ogromna niepewność. Mamy nadzieję, że
poniższe informacje rozwieją Twoje wątpliwości będą przejrzyste.

Co należy wziąć pod uwagę,
patrząc na ślad węglowy
przedsiębiorstwa?

2

Nasze emisje pierwotne to 2,4 kg
CO2-e na kg mięsa – jesteśmy z tego

•

Nasza korporacyjna neutralność
pod względem emisji dwutlenku węgla jest obliczana przez
NIRAS i posiada certyfikat TÜV
Rheinland – w wyniku audytów
zorganizowanych na miejscu.

•

Monitorujemy projekty klimatyczne (JI, Wspólne wdrażanie
CDM, Mechanizm czystego
rozwoju) w oparciu o Ramową
konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(UNFCCC) ONZ. .

•

Używamy ISO 14064-3 jako naszego standardu.

dumni, ponieważ wynik ten jest
stosunkowo niski w porównaniu do
międzynarodowych standardów.
Ale dlaczego jest to ważne, skoro
jesteśmy neutralni pod względem
emisji dwutlenku węgla? Dlatego,
że powinniśmy zawsze starać się
zużywać mniej zasobów. Zamiast
tego, moglibyśmy po prostu zakupić
Jednostki redukcji emisji i nie
przejmować się własną emisją
gazów cieplarnianych. Zakup redukcji może być środkiem do celu,
ale powinniśmy zawsze starać się
działać w sposób jak najbardziej
zrównoważony w ramach własnej
produkcji, bez względu na to, w którym jej miejscu się znajdujemy.

Dziś brakuje nam ostatniej części
Analizy Cyklu Życia Produktu

Zakres 1

19%

Część techniczna
•

POL A I FERMY

Nasze emisje na poziomie 2,4

PR ZE T WA R Z A NIE I B IUR A

Zakres 2

kg CO2 na 1 kg mięsa liczone są

4%

w masie tuszy. Przekształcając
pełną wagę świni na masę tuszy,

S PR ZEDAWC A
I KONSUMENT

używamy współczynnika 0,78.

3

•

Nasz ślad węglowy obejmujew-

Zakres 3

szystko od oleju napędowegodo

wego uwzględniamy zakresy 1, 2
i 3, ponieważ obejmują one emisje

pola po nóż, który tnieperfekcyjny
plaster szynki.Obejmujemy zatem
cały proces – od przygotowania
paszy do przetwarzania mięsa.
•

od momentu opuszczenia naszego

momentu, kiedy nasze wysokiej

zakładu do momentu przygotowa-

jakości produkty opuszczają nasz

nia z nich pysznego posiłku. Ta

zakład. Uwzględnianie zakresu 3

informacja pozwoli nam jeszcze

nie jest co prawda obowiązkowe,

bardziej skupić się na podnosze-

ale uważamy, że dla większości
ponieważ największa część emisji
znajdzie się właśnie w tym zakresie. To właśnie tam często znajdą
się tzw. produkty wejściowe – jak
widać na następnej stronie, 77%
naszych emisji mieści się w zakresie 3. Nie uwzględnienie emisji
z zakresu 3 powoduje, że kalkulacja
staje się niepełne i zaniża poziom
emisji. Włączając emisje zakresu
3 producent potwierdza, że ponosi
pełną odpowiedzialność za swoją
produkcję, od początku do końca
cyklu produkcyjnego.

W 2021 będziemy obliczać również,
jak wiele nasze produkty emitują

w całym łańcuchu wartości, aż do

producentów jest to uzasadnione,

77%

traktora używanego doobsiania

W naszej kalkulacji śladu węglo-

Emisje i redukcje

Zagadnienie: Analiza Cyklu Życia
Produktu i panele fotowoltaiczne

4

Zakres

Certyfikaty
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niunaszych standardów.
•

W 2021 roku będziemy równieżobliczać tzw. wskaźnik LUC – zmianę
użytkowania gruntów, którymierzy
efekt zamiany użytkowaniaziemi
na przykład z lasu na ziemięuprawną. Z przyjemnością możemy
już ogłosić, że przynajmniej od
2008 r. żadne z naszych pól nie
przyczyniło się do wylesiania.
Rok 2008 jest wartością graniczną
stosowaną w Unii Europejskiej od
marca 2020 roku, na podstawie
raportu dotyczącego Finansowania Zrównoważonej Gospodarki
Europejskiej.

Analiza cyklu produktu
Od 2012 roku NIRAS obliczył,
a TÜV wydał certyfikat
potwierdzający nasze emisje
w zakresie 1, 2 i 3. W 2021 roku
będziemy dodawać informację
o tym, co dzieje się na ostatnim
etapie procesu, aby uzyskać
pełen obraz Analizy Cyklu
Życia Produktu. Tymczasem,
kiedy kupujesz nasze produkty,
możesz być pewien, że pochodzą
one od producenta neutralnego
pod względem emisji,
z uwzględnieniem całości
naszego łańcucha wartości.

BIOGAz

Z A R Z Ą DZ A NIE
O D PA DA MI

Zakres 1. Wykorzystany gaz i olej do ogrzewania.
Zakres 2. Energia elektryczna dostarczana z lokalnych sieci elektroenergetycznych.
Zakres 3.Zużycie oleju napędowego podczas transportu, zużycie surowców, wody,
odpadów do spalania, konserwacji budynków i pojazdów, emisje z IT i produktów
biurowych.

Jakie są emisje na etapie sprzedaży detalicznej i emisje od
momentu odbioru naszego
produktu do chwili przygotowywania pysznego dania?
Obliczymy to w 2021 roku,
abyśmy mieli pełen obraz
i mogli uzupełnić ostatnią część
Analizy Cyklu Życia.Produktu.

Panele słoneczne
Wspólnie z European Energy i innymi partnerami omawiamy potencjał
dodania paneli słonecznych do naszej puli zielonej energii w Polsce.
W ciągu ostatnich kilku lat dokonał się ogromny rozwój technologiczny
paneli słonecznych, które stopniowo stają się wydajnym i niezawodnym
źródłem energii. Ponadto panele słoneczne mogą zwiększyć różnorodność biologiczną, jako że panele będą trzymane na polach z zielonymi
ogrodzeniami stworzonymi z fauny, które będą nie tylko osłaniać drogę,
ale też utrzymywać dziką roślinność pod nimi. Chociaż pozostaje to
nadal w procesie planowania, jesteśmy podekscytowani, że możemy na
bieżąco śledzić zmiany w wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii,
od momentu ich pojawienia się aż do transformacji we w pełni zrównoważone i gotowe do użytkowania.

EURO P A

SKÓRA

UCHO

OKO

ŻEBERKA

EURO P A

RYJEK

EURO P A

KARKÓWKA
KOŚCI
GŁOWA
GOLONKA

NOGA/
SZYNKA

EURO P A

BOCZEK

EURO P A

JELITA
EURO P A

Marnowanie jedzenia
Czerpiemy wiele korzyści z produkcji rolniczej w Polsce, na
Ukrainie i w Rosji – jedną z nich jest różnorodność kulturowa i docenianie różnych koncepcji i tradycji żywieniowych,
czyli coś, co bardzo pomaga w ograniczaniu marnotrawstwa
żywności, ponieważ jesteśmy w stanie wykorzystać prawie
każdą część świni.

Zagadnienie: 100% odnawialne
opakowania dla naszej marki

NÓŻKI
EURO P A

AZJA

2,70
Współczynnik wykorzystania paszy 2020
aby obniżyć zużycie wody do poziomu odpowiedniego dla standardów naszej firmy. Ale woda jest tylko jednym z zasobów, dlatego też poddajemy recyklingowi takie odpady jak szkło, metal
i plastik, na tyle, na ile pozwala nam na to lokalna infrastruktura
i przepisy prawa. Na Ukrainie wspólnie z lokalnymi władzami
i miejscowymi firmami zaangażowaliśmy się w stworzenia od
podstawa i wdrożenie systemu segregacji odpadów.
Nawóz
Niektóre produkty uboczne mają same w sobie wielką wartość, jeśli są używane prawidłowo. My używamy na przykład
nawozu od naszych świń do produkcji zielonej energii w naszych biogazowniach – a następnie, już odgazowana masę
pofermentacyjną, wykorzystujemy jako cenny nawóz organiczny na naszych polach. Jako pierwsi w Polsce zainwestowaliśmy w już w roku 2005 we własne biogazownie na rzecz
zrównoważonego rolnictwa i do dziś jesteśmy największym
w Polsce producentem biogazu rolniczego.
Już na początku 2021 roku planujemy sfinalizować umowę
z naszym partnerem na budowę 3 nowych biogazowni przy
naszych fermach, aby wzmacniać nasz zrównoważony
charakter.

Powinniśmy jeść mniej mięsa i wybierać mięso lepszej jakości
Współczynnik wykorzystania paszy (FCR) jest jednym z kluczowych mierników w nowoczesnym chowie świń i wskazuje, ile
potrzeba paszy, aby wytworzyć kilogram mięsa. Ten parametr
dostarcza nam informacji o poziomie zarządzania chowem,
o zdrowiu zwierząt, o składzie karmy. Wskaźnik ten dotyka
również zagadnienia czy rośliny powinny być wykorzystywane
do produkcji pasz dla zwierząt, czy raczej powinny pojawiać się
bezpośrednio na stołach jako pożywienie dla ludzi. Zgadzamy
się, że istnieją uzasadnione powody, aby ograniczyć spożycie
mięsa, jeśli spojrzymy na produkcję mięsa jako ogólne zagadnienie. Jednak wierzymy, że zrównoważona produkcja mięsa
ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia rosnącego popytu na
mięso, ponieważ światowa populacja wciąż rośnie. Wierzymy,że
możemy wprowadzić dobre i zrównoważone praktyki rolnicze
w jeszcze większej liczbie obszarów i zastąpić produkty o wysokiej emisji produktami bardziej zrównoważonymi. Rolnictwo
ma w tym procesie do odegrania ważną rolę, zarówno teraz, jak
i w przyszłości. Mierniki takie jak FCR, CO2 na kilogram mięsa,
czy redukcja emisji CO2 stają się kluczowymi wskaźnikami zapewniającymi przejrzystość w procesach produkcji i które dają
nam pewność, że wybieramy mięso o najmniejszym wpływie
na klimat i środowisko, wyprodukowane przy wykorzystaniu
najmniejszej możliwej ilości zasobów.
Punkty pomiarowe
Oprócz współczynnika wykorzystania paszy mierzymy zużycie innych zasobów, weryfikując czego potrzeba do wyprodukowania tony mięsa w przeliczeniu na m3 wody, elektryczność
w kWh i wytwarzanie odpadów w kilogramach.
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„Opakowanie nadające się do recyklingu było ważnym krokiem
dla naszej marki, ale, co ważniejsze, byliśmy również w stanie
zainspirować innych – od września 2020 wszystkie produkty, które
dostarczamy do ALDI jako marka własna również znajdują się
w opakowaniach nadających się do recyklingu. Takie zmiany są
konieczne, jeśli chcemy wprowadzić zasady

EURO P A

EURO P A

Recykling
Stale rozwijamy i optymalizujemy wykorzystanie zasobów istaramy się poddawać recyklingowi jak najwięcej z nich, aby ograniczyć marnotrawstwo. Jako producent rolny używamy wodę
do mycia chlewni i pojazdów oraz do niezbędnych zabiegów,
który stosujemy na naszych polach. Wszyscy wiemy, że woda to
bardzo cenny zasób, dlatego dokładnie monitorujemy jej zużycie
i tworzymy instrukcje dla optymalnego jej przygotowania. W latach 2019-2020 przebudowaliśmy kilka gospodarstw tak,
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PODGARDLE

Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów
jest niezbędne, jeśli chcemy rozmawiać
o zrównoważonym rolnictwie. Recykling
i ponowne wykorzystanie tego, co
pożyczyliśmy od natury oraz znalezienie
zrównoważonych sposobów na zwiększenie
produkcji przy mniejszym obciążeniu klimatu,
pozwoli odpowiedzieć na rosnące globalne
zapotrzebowanie na żywność.
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zrównoważonej produkcję i dystrybucji żywności”
Pawel Nowak,
Dyrektor Zarządzający, Goodvalley Poland

Minął ponad rok, odkąd wprowadziliśmy
na rynek nasze pierwsze produkty
w opakowaniach z materiału nadającego się
do recyklingu i cieszymy się, że wywarły
one pozytywny wpływ nie tylko na nasz
ślad węglowy i środowiskowy, ale także
zainspirowały konsumentów i kontrahentów.
Plastik nigdy nie był postrzegany jako bardzo
zrównoważony, ale jeśli chodzi o żywność, doskonale
spełnia swoje kluczowe role, zapewniając zarówno
wysokie bezpieczeństwo żywności, jak i optymalny okres
przydatności do spożycia. Oznacza to, że możemy znacznie
ograniczyć marnowanie żywności, co jest ważnym
elementem odpowiedzialnej produkcji.
Mniej pierwotnego plastiku
Niestety, nie wszystkie tworzywa sztuczne są równie
ekologiczne.Dlatego my zaczęliśmy używać plastiku „mono
PET”, który jest wykonany w 100% z materiałów pochodzących
z recyklingu i jednocześnie w 100% nadaje się do recyklingu.
Oznacza to, że nie dodajemy opakowań naszych produktów
do już istniejącej puli plastiku, ale używamy tylko plastiku,
który jest już w obiegu. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał,

konieczne jest, żeby konsumenci mogli również poddawać
produkty recyklingowi i aby znali wynikające z tego korzyści.
Aby wesprzeć ten proces w różnych krajach, utworzyliśmy
między innymi 29 punktów segregacji śmieci w sąsiadujących
z naszymi gospodarstwami wioskach na Ukrainie, aby
umożliwić sortowanie i recykling. Oznacza to, że nasza
wprowadzamy więcej zrównoważonej gospodarki odpadami,
a dodatkowo wioski zyskują dodatkowe fundusze, ponieważ
odpady są teraz sortowane i nadają się do użytku przez firmy
zagospodarowujące odpady. Oczywiście chodzi również
o ograniczanie wytwarzania odpadów, a nie tylko o ich recykling,
dlatego z dumą mówimy, że zmniejszyliśmy liczbę plastikowych
opakowań, których używamy w naszej produkcji. Porównując rok
2019 z 2020 zredukowaliśmy ilość plastikowych opakowań z 36
548 do 30 930, co oznacza spadek o około 15%. Co roku osiągamy
lepsze wyniki – w porównaniu do 2015 roku ilość wytwarzanych
przez nas plastikowych opakowań zmniejszyła się o ponad 40%.
To jest znacząca zmiana, z której jesteśmy bardzo dumni.

4,3

Miliona tacek wykonanych w 100%
z recyklingu i nadających się do
recyklingu PET w 2020 roku

TACKA w 100%
Z RECYKLINGU
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Polityka środowiskowa Goodvalley jest ściśle powiązana
z polityką CSR, którą realizujemy ze wsparciem naszych
działów ochrony środowiska we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. Nasi specjaliści odpowiedzialni za kwestie środowiskowe i działają w imieniu lokalnych
zarządów naszych firm.Regularnie mierzymy nasz wpływ na
jakość wód gruntowych i powierzchniowych oraz prowadzimy pomiary emisji gazów, pyłów i hałasu. Wyniki monitoringu są następnie sprawdzane przez instytucje państwowe
odpowiedzialne za ochronę środowiska.
Konwencjonalna produkcja rolna
Jesteśmy przekonani, że rolnictwo ekologiczne jest potrzebne i że jest dla niego miejsce na rynku. Nie uważamy
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Zagadnienie:
Zrównoważona soja

Środowisko

Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność
wywiera wpływ na naturę i różnorodność
biologiczną, i zobowiązujemy się ograniczać
ten wpływ do minimum dbając o klimat
i o całe środowisko naturalne.
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jednak, że rolnictwo organiczne jest jedyną możliwą odpowiedzią na potrzeby żywieniowe szybko rosnącej liczby ludności na świecie bez konieczności przeznaczenia
znacznie większej ilości ziemi na użytkowanie rolnicze. Jako
producenci konwencjonalni (czyli nieorganiczni) wierzymy,
że najlepiej służymy naturze i bioróżnorodności, wdrażając
najlepsze dostępne praktyki, w tym nawożenie organiczne,
optymalną ochronę roślin i rolnictwo precyzyjne na mniej
urodzajnych gruntach rolnych, w przeciwieństwie do uprawy
ekologicznej – wymagającej znacznie większych obszarów
dla uzyskać takiej samej produkcji..
Przykłady
Nasze opryskiwacze rolnicze są kontrolowane przez GPS,
dziękiczemu produkty chemiczne są automatycznie mieszane z właściwą ilością wody i aplikowane w odpowiednich
dawkach w odpowiednich miejscach na polu. To oznacza, że
żaden fragment pola nie otrzyma zbyt dużej ilości czy podwójnej dawki produktów chemicznych. Na naszych polach
używamy tylko środków chemicznych zatwierdzonych w danym kraju, w UE i zgodnych z GLOBALG.A.P. (Dobra Praktyka
Rolnicza). Opryski pól są wykonywane zgodnie z programem

optymalnego zarządzania ochroną roślin, który uwzględnia
właściwości gleby i rosnące na niej uprawy. Użycie wody
w mieszance jest ograniczone do minimalnej dawki 30-50
litrów na hektar, w przeciwieństwie do standardowej ilości
140-200 litrów na hektar, co jest możliwe dzięki zastosowaniu
technologii atomizacji, która łączy wodę i powietrze.
Używamy przefermentowanego w biogazowniach nawozu
świńskiego jako nawozu organicznego. Nawóz jest zwykle aplikowany przypowierzchniowo za pomocą węży lub
wstrzykiwany do gleby przed siewem. Nawóz jest wypompowywany za pomocą systemu węży i rur bezpośrednio z przykrytych i szczelnych zbiorników znajdujących się obok ferm.
Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzamy paliwo do ciężkiego sprzętu i unikamy emisji związanych z transportem.
Punkty pomiarowe
W roku 2020 nasz wpływ na środowisko mierzymy poprzez
obliczenie ilości wytworzonych odpadów i ścieków w tonach
i m3 na tonę wyprodukowanego mięsa.
Przejdź do strony 48

Zgodnie z ideą zrównoważonego rolnictwa
zawsze staramy się produkować w jak
najbardziej wydajny sposób, zachowując
jednocześnie szacunek dla natury –dlatego
jesteśmy dumni, że jesteśmy jedną z większych
firm rolniczych w Europie ŚrodkowoWschodniej, która ma własną zrównoważoną
produkcję soi. Idealny klimat na Ukrainie
i praktyki pozwoliły nam uzyskać w 2020 roku
plon w wysokości ponad 3600 ton soi.

do naszych ferm w innych krajach – lecz odpowiedź brzmi
„nie”. Nie byłoby to zrównoważone podejście. Zawsze
staramy się ograniczać nasz transport. Jeśli możemy
dystrybuować zrównoważoną soję na Ukrainie i przekazać
ją innym rolnikom i przetwórcom, którzy potrafią ją
efektywnie wykorzystać, to naszym zdaniem jest to bardziej
odpowiedzialne. Dzięki współpracy z duńską firmą paszową
DLG zapewniamy sobie zaopatrzenie w potrzebne białko
i pozostałe komponenty do produkcji pasz. Dzięki zakupowi
i transportowi dużych partii, jest to rozwiązanie wymagające
najmniej wysiłku i zużywające najmniej zasobów. Nie
sprzedajemy jednak naszej soi jako soi zrównoważoną,
ale jako „standardową”, aby uniknąć podwójnego liczenia
redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dziś nasza produkcja soi jest o 67% wyższa niż w zeszłym
roku i liczy 1250 hektarów. Nasz cel jest jednak znacznie
wyższy. W 2019 roku wyznaczyliśmy cel na 1500 hektarów,
ale rozszerzyliśmy ten cel do 2500 hektarów, aby do 2025
roku 20% naszej ziemi na Ukrainie dedykowane było uprawie
soi. Często jesteśmy pytani, czy wysyłamy soję z Ukrainy

Bez wylesiania
W 2020 roku przeprowadziliśmy dokładną kontrolę wszystkich
gruntów uprawnych, aby ustalić potencjalne skutkizmiany ich
użytkowania. Jesteśmy dumni, że w ciągu ostatnich 20 lat żadne z naszych pól nie było wprowadzone do uprawy na skutek
wylesienia. Dodatkowo, cała nasza ziemia jest uprawiana przy

użyciu zredukowanych technik uprawy, aby zatrzymać uwalnianie podtlenku azotu (gazu cieplarnianego) oraz zapobiec parowaniu wody z gleby. Nasze obliczenia redukcji emisji gazów
cieplarnianych związane ze stosowana przez nas technologią
nie zostały sfinalizowane przed ukończeniem tego Raportu, ale
mamy nadzieję przedstawić je w naszym raporcie za 2021 rok.

W 2020 roku firma Goodvalley rozpoczęła
strategiczną współpracę z Grupą DLG. DLG jest
największą firmą zaopatrzeniową dla gospodarstw
rolnych w Europie i zapewnia Goodvalley
zaopatrzenie w większość niezbędnej do produkcji
pasz soi. W 2020 roku DLG została członkiem
Duńskiego Sojuszu na rzecz Odpowiedzialnej
Produkcji Soi, który między innymi walczy
z wylesianiem i niszczeniem terenów podmokłych.

&
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Zagadnienie: Pszczoły
i ptaki
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Ż Y WNOŚĆ

Zagadnienie:
Prace polowe
oparte na danych

Przegląd
KLIMAT

ekosystemu i chcielibyśmy wspierać takie
inicjatywy jako część naszego zrównoważonego podejścia do produkcji.

Jak podkreślono w Celach
Zrównoważonego Rozwoju
ONZ, szanowanie natury ma
ogromne znaczenie, nie tylko
ze względu na nas, ale także
dla przyszłych pokoleń. Dlatego
wraz z lokalnymi organizacjami
angażujemy się w akcje wsparcia
dzikiej przyrody i utrzymywania
silnych ekosystemów wszędzie,
gdzie to możliwe.
Pszczoły w Karpatach na Ukrainie
W marcu 2019 podpisaliśmy memorandumo
współpracy z pszczelarzami na Ukrainie.
Wpisuje się ono w jedno z naszych założeń
– aby ściśle współpracować z lokalnymi organizacjami i jednocześnie dbać o środowisko naturalne w naszych obszarach produkcji. Pszczoły są niezbędną częścią naszego

Polskie ptaki
Od 5 lat umożliwiamy użytkowanie części naszych łąk organizacji Polskie Ptaki.
Zamierzamy kontynuować tę współpracę
przez kolejne 5 lat, a całkowita powierzchnia wydzierżawionych Polskim Ptakom
gruntów wyniesie około 340 ha. Podobnie jak
pszczoły, ptaki są kluczowym elementem
dzikiej przyrody, ponieważ działają jako ważne nośniki nasion i tym samym zapewniają
rozwój nowej fauny i flory.
Kontakt
Jeśli masz sugestie dotyczące ochrony
dzikich zwierząt lub jesteś częścią lokalnej organizacji i masz dobre pomysły, nie
wahaj się z nami skontaktować:
info@Goodvalley.com
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Dane są kluczowe, kiedy
chcemy produkować w sposób
zrównoważony. Każdy element
danych można przekształcić
w potencjalnie zaoszczędzone
zasoby lub większą produkcję.
Prace polowe oparta oparta
na danych jest zatem jednym
z głównych celów wszystkich
rolników, którzy starają się
działać lepiej.
Mapowanie naszej ziemi
W 2020 roku zrobiliśmy duży krok w naszejpracy polowej opartej na danych
dziękimapowaniu 2/3 wszystkich naszych
gruntówornych i 100% sekcji użytkowej
kontrolowanegowysiewu. W praktyce
oznacza to, że możemy bardzo konkretnie
określić ola, które przygotowujemy do

uprawy, a także nasiona, zabiegi uprawowe i zbiory, z marginesem błędu około
2-3%. Oznacza to, że istotnie redukujemy
marnowanie zasobów w uprawie naszych
pól. Między innymi dzięki temu byliśmy
w stanie zmniejszyć ilość wysiewanych
nasion o 75% – jest to znacząca różnica,
zwłaszcza jeśli dotyczy obszaru tak dużego
jak 42 000 ha.
Nasze podejście do rolnictwa precyzyjnego
i wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych w naszej codziennej pracy
oznacza również, że minimalizujemy zużycie pestycydów i herbicydów do poziomów,
które są uznane za nieszkodliwe. Kontrolujemy te procesy samodzielnie oraz poprzez
audyty.

75%

75% redukcji zbędnych nasion

PRACA

ŻYWNOŚĆ

FA I R P L AY

CEL:
Aby zwiększyć nasz udział w rynku, zastępując produkty o wysokiej
emisji naszymi niskoemisyjnymi produktami, poprzez dostarczanie
na nasz główny rynek ofert wyjątkowych zarówno pod względem
jakości, jak i korzyści dla konsumentów.
1. Bezpieczeństwo konsumentów
Żywność powinna być bezpieczna dla ludzi
- zarówno w jej dalszym przetwarzaniu, jak
i w bezpośredniej konsumpcji. To podstawowy wymóg dla każdej nowoczesnej firmy
produkującej żywność.

Od 4 lat członek
GLOBALG.A.P.

2. Dobrostan zwierząt
Dla nas, jako rolników, nasze zwierzęta są istotą
naszej działalności. Chów zwierząt to sztuka,
która ewoluowała dzięki ciągłemu wysiłkowi,
aby udoskonalać sposoby żywienia, utrzymania
i opieki tak, aby nasze zwierzęta były zdrowe
i bezpieczne od pierwszego prosiaka do ostatniego tucznika.

0

kar związanych z dobrostanem
zwierząt w 2020 roku
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Bezpieczeństwo konsumentów

Nasza firma posiada

// 2 8

certyfikat
ISO 22000
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Zagadnienie:
Identyfikowalność od pola do stołu

Nasze produkty

Nasza podróż od pozycji
hurtowego producenta mięsa
do wytwórcy zrównoważonych
produktów dla konsumentów
końcowych skłania nas do
przywiązywania ajwiększej wagi
do bezpieczeństwa żywności.
Nasze produkty pod marką Goodvalley
są wolne od wszelkich oddatków i konserwantów, pochodzą z naszych neutralnych emisyjnie farm, gdzie zwierzęta są
hodowane bez użycia antybiotyków. Wraz
ze wzrostem popytu na zrównoważone produkty odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki
w sprzedaży na polskim rynku, gdzie na
półkach ponad 12 000 sklepów znalazło się
15 różnych produktów Goodvalley.

LEAN
Nasz zakład przetwórczy monitoruje
i kontroluje jakość żywności i bezpieczeństwo w ramach naszego własnego Systemu
Zarządzania Wizualnego, który opiera się
na zasadach LEAN. Według tego systemu
kluczowe parametry bezpieczeństwa i jakości
są monitorowane i wizualizowane codziennie
na tablicach, a wszelkie incydenty, lub potencjalne incydenty, omawiane są w trakcie
porannych spotkań. Zadania są przypisane
do odpowiednich osób, terminy są ustalone
i kolejne działania podejmowane są w okresie
do następnego spotkania lub w ustalonym
terminie.
Śledzenie
Istnieje możliwość śledzenia historii naszych produktów, z możliwością cofnięcia
się aż do etapu hodowli, co w razie potrzeby umożliwia nam odpowiednią i szybką
reakcję na rzeczywiste i potencjalne
incydenty związane z bezpieczeństwem
żywności. Od początku 2021 roku udostępniamy te informacje konsumentom
w postaci kodów QR umieszczonych na
naszych opakowaniach.

Certyfikaty
Zakłady Mięsne podlegają corocznemu audytowi bezpieczeństwa żywności przeprowadzanemu przez GLOBALG.A.P. jak również audytom certyfikatu bezpieczeństwa żywności
ISO 22000. Goodvalley jest członkiem GLOBAL
G.A.P. który jest powszechnie akceptowanym certyfikatem bezpieczeństwa żywności sektora prywatnego na świecie. Fakt
posiadania certyfikatu GLOBALG.A.P. pozwala
nam korzystać z corocznych niezależnych
audytów naszych zakładów produkcyjnych,
dobrostanu zwierząt, a także bezpieczeństwa
żywności, a także daje nam również dostęp do
narzędzi budowania potencjału, zasobów edukacyjnych i sieci kontaktów GLOBAL G.A.P.
Dodatkowo jesteśmy poddawani regularnym
audytom dużych sieci handlowych sprzedających nasze produkty.
Punkty pomiarowe
Podobnie jak w poprzednich latach mierzymy bezpieczeństwo konsumenta poprzez
rejestrowanie wycofań naszych produktów
w stosunku do całości ton sprzedanych
z zakładów mięsnych.
Przejdź do strony 48

OD P OLA
DO STO ŁU

H O D OWA NE B E Z
ANT YBIOT YKÓW

FARMY
NEUTR ALNE EMISY JNIE

Jesteśmy członkami

Zasady zrównoważonego
rozwoju zostaną z nami na
dłużej. Ponieważ pojęcie to dość
szerokie, uprościliśmy nasz
przekaz poprzez umieszczenie
kodu QR na naszych produktach,
dzięki czemu możesz
zobaczyć każdy krok procesu
produkcyjnego – właśnie to
możemy nazwać pełną kontrolą
łańcucha wartości, który
umożliwia nam osiągnięcie
najwyższej jakości i neutralności
węglowej.
Istota pełnego łańcucha wartości
Wiele produktów, które dziś jesz, przebyło
długą drogę i przeszło przez wielu dostaw-

ców i firm zanim trafiły na stół Twojej rodziny jako posiłek. My produkujemy żywność
inaczej. Jesteśmy w 73% samowystarczalni,
dzięki naszej produkcji w trzech krajach
opartej o: 42 000 ha ziemi, 4 wytwórnie pasz,
9 biogazownie i własne zakłady mięsne.
Dlatego chcemy wyeliminować niepewność
konsumenta co do pochodzenia produktu
i zapewnić przejrzystość i zrównoważony
rozwój – to właśnie powinieneś otrzymać,
kupując produkty wysokiej jakości. Możliwość śledzenia ścieżki powstania produktu
od pola do stołu zostanie wdrożona na
wszystkich naszych produktach na początku 2021 roku.

OD P OLA
DO S TO ŁU

Od początku 2021 możesz skanować
kod QR na wszystkich produkty
Goodvalley, aby zobaczyć, jak przebiega proces produkcji od pierwszego
ziarna do ostatniego plastra szynki.
Wysoki poziom rzemiosła, dobre
praktyki rolnicze, zintegrowane łańcuch produkcji oraz bezpieczeństwo
konsumentów – wszystkie te elementy otrzymujesz u nas.
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W Goodvalley jesteśmy skupieni
na tym, aby zapewnić dobrostan
i otoczyć troską wszystkie
nasze zwierzęta. Wierzymy, że
w nowoczesnej fermie dobrostan
zwierząt, zrównoważony rozwój
i produkty wysokiej jakości
muszą iść razem.
Dobrostan zwierząt
Nasze zasady dotyczące dobrostanu zwierząt
są skodyfikowane w Polityce dobrostanu
zwierząt i Standardowych procedurach
Goodvalley. Zasady są połączeniem
duńskich i unijnych norm oraz standardów
GLOBALG.A.P. Takie połączenie zapewnia
jeden z najwyższych standardów na świecie.
Aby upewnić się, że te wysokie standardy są
spełniane, szkolimy

Bezpieczeństwo biologiczne
Od czasu wybuchu Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Niemczech w 2020 roku
odpowiednia bioasekuracja stała się jeszcze
ważniejsza niż kiedykolwiek. Już w 2019
roku podjęliśmy kroki poprzez nawiązanie
współpracy z jednym z wiodących ekspertów w dziedzinie ASF, doktorem Jamesem
Lowe z Lowe Consulting, w celu opracowania białej księgi Afrykańskiego Pomoru
Świń oraz praktycznego przewodnika
dotyczącego projektowania i wdrażania
systemów bioasekuracji.
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Zagadnienie: Inicjatywy
dotyczące dobrostanu zwierząt

wszystkich naszych pracowników
w zakresie właściwej opieki i procedur
postępowania z naszymi zwierzętami.
Wszyscy pracownicy pracujący ze
zwierzętami muszą działać zgodnie
z zasadami i rozumieć swoje obowiązki, aby
zapewnić zwierzętom dobrostan i opiekę.
Nasze procedury postępowania i budynki
inwentarskie przechodzą kwartalne
audyty: wewnętrzne przeprowadzane
przez Dział Audytu Goodvalley, który
raportuje do Zarządu Grupy i zewnętrzne –
przeprowadzane przez GLOBALG.A.P.
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Zagadnienie: Audyt dobrostanu
zwierząt podczas pandemii

Na ich podstawie opracowaliśmy i wdrożyliśmy Standard Goodvalley – Procedury bioasekuracji, w tym te dotyczące infrastruktury, ludzi, logistyki, wody, paszy, czyszczenia
i dezynfekcji.
Certyfikacja GLOBALG.A.P. dla RWA
W ramach współpracy z GLOBALG.A.P.
pomogliśmy w opracowaniu kryteriów dla
świń hodowanych bez antybiotyków (RWA)
do wykorzystania w audytach GLOBALG.A.P.
Zawsze szukamy nowych partnerstw, które
wsparłyby nas w nakierowywaniu rynku na
zdrowsze i bardziej zrównoważone rozwiązania w przyszłości.
Produkcja świń hodowanych bez antybiotyków oznacza, że musisz dbać o nie wyjątkowo dobrze od chwili narodzin do chwili, gdy
opuszczają gospodarstwo. Potrzebują uwagi,
nadzoru, zdrowego otoczenia i jedzenia, aby
nie chorowały, w razie konieczności muszą
też być leczone. Dlatego z przyjemnością
informujemy że w 2020 roku zwiększyliśmy
nasze możliwości produkcyjne RWA r. o 45%.

W 2021 roku będziemy kontynuować nasze
wysiłki w celu dalszego zmniejszenia
użycie antybiotyków w leczeniu naszych
zwierząt.
Punkty pomiarowe
W 2020 dobrostan zwierząt mierzymy licząc
żywotność i liczbę konfiskat tusz w naszych
zakładach mięsnych związanych z dobrostanem zwierząt oraz ewentualne grzywny
związane z dobrostanem zwierząt nakładane przez służby weterynaryjne.

ZERO

grzywien z tytułu
dobrostanu zwierząt w 2020

Koordynatorzy Goodvalley
GLOBALG.A.P. Sergiy Pokhyla
(Ukraina) i Renata Voloshchuk
(Rosja) dzielą się swoimi
wrażeniami.
Audyt zdalny GLOBALG.A.P.
„Pandemia COVID-19 spowodowała znaczące zmiany w audycie GLOBALG.A.P.
Ze względu na ograniczenia w podróżowaniu wielu audytorów nie było w stanie odwiedzić miejsc produkcji, aby
wystawić certyfikaty. Niemniej jednak,
GLOBALG.A.P. szybko dostosował się
do nowych warunków poprzez wdrożenie systemu audytu zdalnego. System
zdalny umożliwia wirtualną i bezpieczną
współpracę między audytorami i farmami, chroniąc w ten sposób ich zdrowie,
a także wywierając pozytywny wpływ na
bioasekurację, ponieważ mniejsza liczba

odwiedzających oznacza mniejsze ryzyko
zarażenia. Firma Goоdvalley wykorzystała
tę okazję do organizacji udanego audytu
pilotażowego na Ukrainie i w Rosji, gdzie
ograniczenia w podróżowaniu uniemożliwiały kontrole na miejscu” – mówi Sergiy
Pokhyla, szef Grupy koordynującej
Goodvalley GLOBALG.A.P.

Jak wyglądały przygotowania do zdalnego audytu?
Sergiy: „Niezbędne było podjęcie licznych
działań przygotowawczych. Wysłaliśmy
audytorowi wymagane zdjęcia i zeskanowaliśmy wiele dokumentów z wyprzedzeniem”.
Renatа: „Jako dział produkcji trzody chlewnej, przygotowaliśmy zdjęcia świń w różnych
grupach wiekowych w chlewach. Celem
materiałów wizualnych było stworzenie
„efektu obecności” audytora na miejscu. Wła-

Nasz zespół koordynatorów Global Gap

śnie dlatego zdjęcia powinny być wyraźne
i dokładne”.

Jak długo trwał audyt, w porównaniu
do audytu na miejscu?
Renata: „W naszym przypadku audyt zajął
połowę normalnego czasu, nie licząc
czasu spędzonego na przygotowanie
dokumentacji, co było dość pracochłonne.
Pomimo ograniczonego czasu audytu była
to kontrola bardzo szczegółowa, spełniająca wszystkie wymagania. Audytor
dokładnie sprawdził każdy punkt z listy
kontrolnej”.

Czy rozwiązanie GLOBALG.A.P. Remote
(audyt zdalny) pomogło Wam lepiej
radzić sobie z kryzysem związanym
z COVID-19?
Sergiy: „Ten audyt pokazał elastyczność
i umiejętność naszej firmy do dostosowania
się, a także naszą gotowość do podejmowania wyzwań i odnajdowania się, nawet w tak
trudnych czasach jak pandemia. Jesteśmy
pewni, że dzięki temu będziemy nadal wytwarzać produkty najlepszej jakości certyfikowane zgodnie z wysokimi międzynarodowymi standardami, takimi jak GLOBALG.A.P.,
spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa”.
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Przegląd

Bezpieczeństwo pracy
KLIMAT

ŻYWNOŚĆ

20% mniej wypadków związanych
z pracą

0 zgłoszonych
spraw w 2020 roku

– pracownik działu trybowania i uboju

CZEPEK
PRODUKCYJNY

BIAŁY FARTUCH
Z E WN Ę T R Z N Y

Być firmą, o której nasi pracownicy mówią,
że są dumni z bycia jej częścią.
2. Prawa Pracowników
Globalny kryzys zdrowotny
nie powinien powstrzymywać nas przed dalszymi
wysiłkami zmierzającymi
do przełamania barier,
zwalczania dyskryminacji i respektowania praw
wszystkich ludzi bez
względu na to, kim są.

Odzież ochronna

FA I R P L AY

CEL:

1. Bezpieczeństwo pracy
Pandemia COVID-19 spowodowała, że zdrowie stało
się ogromnym wyzwaniem
na całym świecie i niezbędne było wprowadzenie
dodatkowych środków
ostrożności, aby wesprzeć
zarówno zdrowie fizyczne,
jak i psychiczne wszystkich
ludzi w całej naszej firmie.

// 3 3

3. Rozwój pracowników
Bycie pracownikiem
Goodvalley powinno być
okazją do rozwoju osobistego, dzięki różnorodności kultur, ale także poprzez zdobywanie nowych umiejętności
i możliwość podejmowania
dodatkowych działań edukacyjnych, naukę nowych języków i szkolenia zawodowe.

53 000 godzin
szkoleń w 2020

Praca w rolnictwie
i przetwórstwie mięsa
oznacza nieodłączne
wysokie ryzyko wypadków
przy pracy w porównaniu
z innymi branżami, a zatem
bezpieczeństwo pracy jest dla
nas kluczowe. Ograniczamy
ryzyko wypadków dzięki
jasnym zasadom BHP i dzięki
stosowaniu narzędzi LEAN
i naszego własnego Systemu
Zarządzania Wizualnego
opartego na zasadach LEAN.
W każdym z naszych krajów produkcji działa
organizacja BHP zrzeszająca specjalistów
i inspektorów, którzy udzielają porad i zarządzają systemem BHP. Działy BHP nadzorują
kształcenie nowych i obecnych pracowników w ramach BHP, przeprowadzają kontrole

ME T A LOWY FA R T UCH
OCH R ON N Y

miejsc pracy oraz zarządzają zagrożeniami
w miejscu pracy wspólnie z działami HR.
Aktywnie korzystamy z Systemu Zarządzania Wizualnego, aby stale monitorować
wskaźniki jakości związane z bezpieczeństwem pracy. Wypadki i potencjalne wypadki – zdefiniowane jako sytuacje, które mogą
potencjalnie doprowadzić do wypadku – są
rejestrowane i analizowane na codziennych
spotkaniach przy tablicy, aby organizacja
uczyła się na swoich błędach i na bieżąco
korygowała niebezpieczne praktyki.
Zamierzamy nadal korzystać z Systemu
Zarządzania Wizualnego i go rozwijać
oraz oczekujemy utrzymania pozytywnego
trendu w liczbie wypadków.
Punkty pomiarowe
W 2020 roku mierzymy bezpieczeństwo
pracy poprzez liczbę wypadków, wypadków
śmiertelnych oraz dni wolnych od pracy
spowodowanych wypadkami.
Przejdź do strony 48

UCH WY T
PR Z Y T R Z Y MUJ Ą CY
R Ę K A WICE

RĘKAWICA FLANELOWA
RĘKAWICA BAWEŁNIANA
R Ę K A WICA GUMOWA

KOSZ METALOWY
NA NARZĘDZIA

BIAŁE SPODNIE
OBUWIE OCHRONNE

Wypadki 2015-2020
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Zagadnienie: COVID-19
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Zagadnienie: Rzeczywistość
wirtualna

„Korzystanie z wysokiej jakości systemów wideokonferencji od dawna jest
priorytetem w strategii informatycznej Goodvalley, a wprowadzenie tych
rozwiązań do budynków inwentarskich i produkcyjnych
tworzy podwaliny pod zupełnie nowy sposób zapraszania konsultantów,

Wybuch COVID-19 na początku
2020 roku szybko stał się próbą
dla systemu opieki zdrowotnej
w różnych miejscach na całym
świecie, a także testem dla
odpowiedzialnych liderów
biznesu.
Już na początku pierwszej fali podjęliśmy
działania i rozpoczęliśmy testowanie
pracowników pod kątem COVID przy
użyciu komercyjnych zestawów do
testów oraz prywatnego personelu
medycznego. Noszenie masek, mycie
rąk i pozostałe zalecenia WHO były
komunikowaliśmy naszym pracownikom
przez wewnętrzne kanały komunikacyjne
i media społecznościowe. Wprowadzane
zasady i zalecenia były przestrzegane bez
wyjątku.W dalszych etapach pandemii i po
tymczasowym zamknięciu niektórych
europejskich ubojni z powodu wybuchu
ognisk COVID zaczęliśmy stosować strategię
dzielenia naszych pracowników na małe
zespoły pracujące na liniach ubojowych,

przy produkcji trzody chlewnej i na
polach. Te zespoły pracowały w systemie
zmianowym i nigdy się nie spotykały.
Celem było ograniczenie potencjalnych
ognisk tylko do określonego zespołu.
Pracownicy administracyjni pracowali
w dużej części z domu. Nasze stołówki
były zamknięte, a zamiast tego jedzenie
było dostarczane pracownikom w formie
gotowych porcji lunchowych w pudełkach.
Pomimo naszych wysiłków przypadki COVID
zaczęły się pojawiać, a my rozpoczęliśmy
systematyczne mapowanie ścieżek
infekcji: kto jechał do pracy tym samym
samochodem, czy osoby mieszkające pod
tym samym adresem lub członkowie rodziny
byli zakażeni. Dzięki temu dowiedzieliśmy
się, że nasi pracownicy zakażali się głównie
w domu lub w drodze do pracy, a nie w pracy.
Aby zminimalizować ryzyko jeszcze
bardziej, zorganizowaliśmy oddzielne
autobusy, aby zapewnić bezpieczny
transport pracowników do i z miejsca pracy.
Jak już wspomniano, jesteśmy Grupą
zatrudniającą ponad 2300 pracowników
w 4 krajach. Mimo że nasze wysiłki nie
uchroniły nas przed zakażeniami COVID,
byliśmy w stanie nad nimi zapanować.
Wśród naszych pracowników nie było ofiar
śmiertelnych, COVID nie spowodował też
przestojów w pracy.

techników i gości do naszych obiektów, przy jednoczesnym zapewnieniu
najwyższych standardów bezpieczeństwa”.
Holger Axelgaard,
Główny Specjalista ds. Informatyki

Utrzymanie zdrowia jest
możliwe również dzięki użyciu
nowoczesnej technologii, która
staje się coraz bardziej dostępna
i oraz świadomym poszukiwaniu
nowych rozwiązań, które
pomagają łagodzić ryzyko,
a także zapewnić dobre i
bezpieczne środowisko.
Wprowadzenie gogli wirtualnej
rzeczywistości (VR) w gospodarstwach
rolnych i rzeźniach
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość tworzy
wiele nowych rozwiązań w różnych branżach.U nas wprowadziliśmy te technologie
w ramach testów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i zwiększenia bezpieczeństwa biologicznego naszych zwierząt.

Większe bezpieczeństwo
Z powodu COVID-19 interakcje międzyludzkie
oznaczają dziś zwiększone ryzyko narażenia
na chorobę. Ryzyko to można zmniejszyć za
pomocą interfejsu cyfrowego, na przykład
specjalista ds. technologii nie musi odwiedzać
farmy, aby pomóc, ale może po prostu instruować kogoś, kto już jest na niej obecny, nosi
gogle i nadaje bezpośrednio z gospodarstwa.
Wzmocniona ochrona biologiczna
Afrykański pomór świń to problem dla producentów trzody chlewnej na całym świecie,
mający poważne konsekwencje dla zwierząt
i całego przemysłu. Dlatego robimy wszystko,
aby uchronić nasze zwierzęta przed tą chorobą. Ograniczając interakcję i wizyty między
gospodarstwami poprzez wykorzystanie
wirtualnej rzeczywistości i interfejsów cyfrowych, zmniejszamy jednocześnie ryzyko potencjalnego zarażenia zwierząt afrykańskim
pomorem świń i innymi chorobami.
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Prawa

tów i szkolenia kierownicze, ustanawiając programy mentorskie, wprowadzając elastyczne godziny pracy dla wszystkich
i wykorzystując kobiece wzorce w naszych wewnętrznych
kampaniach marketingowych.
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Jako duży pracodawca w sektorze rolnictwa
i przetwórstwa mięsnego zdajemy sobie
sprawę z ryzyka dyskryminacji ze względu
na płeć, narodowość, poglądy polityczne
i orientację seksualną, a także z ryzyka
niedozwolonych praktyk, wypadków
czy niezdrowego trybu życia naszych
pracowników.

Rozwój pracowników

Minimalizowanie tego ryzyka jest wpisane w Kodeks
etyczny Goodvalley, nasz system BHP, politykę personalną
oraz Politykę Różnorodności Płci, a wspierane przez naszą
internetową platformę informacyjną.
Kobiety na stanowiskach kierowniczych
Zgodnie z Polityką Różnorodności Płci firmy Goodvalley
zobowiązujemy się do zwiększenia odsetka kobiet w Grupie
Goodvalley, w szczególności na stanowiskach kierowniczych.
Mimo naszych starań nadal obserwujemy spadek liczbykobiet
na stanowiskach kierowniczych – z 30% w 2019 roku do 29%
w 2020 roku. Chociaż jest to niewielki spadek, traktujemy go
poważnie – podejmujemy wiele inicjatyw, aby poprawić tę
nierówność, na przykład włączając kobiety w program talen-

71%
(70%)

2019

29%
(30%)
Kobiety
Mężczyźni

2020

Nasze zasady, współpraca z działem HR,
kwestie równości płci i praw człowieka
zostały zawarte w Polityce kadrowej
Goodvalley, Polityce Równości Płci
Goodvalley i Kodeksie etycznym Goodvalley.

Podnoszenie kompetencji
Zagadnienia dotyczące szkoleń naszych pracowników są
opisane w Polityce kadrowej Goodvalley, są realizowane
w ramach Akademii Goodvalley i obejmują zakres o bez-

25%

23%

22%
18%

czuje się dumnych z bycia
pracownikiem Goodvalley

Wiemy, że głównym atutem naszej firmy są nasi pracownicy
i nieustannie podejmujemy wysiłki, aby mieć pewność, że
pozostajemy atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem pracy.
Robimy to poprzez nieustanne kształcenie, angażowanie
i rozwijanie naszych pracowników, aby upewnić się, że
każdy w pełni wykorzystuje swój potencjał.

Rozwój menedżerów od 2019 do 2020 roku

26%

93%

Platforma informacyjna
Platforma informacyjna daje każdemu możliwość anonimowego zgłoszenia działań, zachowań czy incydentów, które
nie są zgodne z wyżej wymienionymi zasadami.
Nasza Rada Nadzorcza
W 2020 roku w skład naszej Rady Nadzorczej na poziomie Grupy
wchodziła jedna kobiet i pięciu mężczyzn. Zgodnie z Polityką
Różnorodności Płci Goodvalley dążymy do tego, aby w ciągu
najbliższych 2 lat w Radzie Nadzorczej zasiadły dwie kobiety.
W 2020 roku powitaliśmy w Radzie Nadzorczej naszego założyciela Toma Axelgaarda, co nie zmieniło proporcji względem płci.
Z tego powodu nadal pracujemy, aby osiągnąć założony cel.

Rotacja pracowników

PR ACA

Mimo że wciąż jest pole do poprawy, jesteśmy dumni, że prawie jedną trzecią kierownictwa stanowią kobiety, zwłaszcza
jeśli weźmiemy pod uwagę, że nasz przemysł jest zdominowany przez mężczyzn, a w krajach, w których działamy, dość
często przeważają tradycyjne poglądy na temat ról płciowych. Ale jest to właśnie powód, dla którego wyznaczanie nowych standardów dla kobiet na stanowiskach kierowniczych
jest dla nas tak istotne.
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Kobiety na stanowiskach kierowniczych
24%

24%

25%

2016

2017

2018

30%

29%

2019

2020

pieczeństwa i jakości pracy po zarządzanie szkoleniami
i szkolenia LEAN.
Badanie satysfakcji pracowników
Satysfakcję pracowników mierzymy w corocznej ankiecie składającej się z 40 pytań dotyczących m.in. tego, czy
respondent poleciłby nas znajomemu jako miejsce pracy,
czy jest zadowolony z możliwości zawodowych, atmosfery w pracy, wynagrodzenia, zadań, czy otrzymuje wyrazy
uznania od przełożonych i czy czuje się dumny z pracy.

Szkolenie w godzinach na pracownika
28

Punkty pomiarowe
W 2020 roku mierzymy rozwój pracowników poprzez badanie rotacji pracowników, liczby godzin szkoleń przypadających na pracownika, różnorodność (kobiety na stanowiskach kierowniczych) i satysfakcję pracowników.

23

25

23

20
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Zagadnienie: Dostrzeganie talentów

88%
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F air play

Przegląd

czuje, że ma możliwość
nauki i rozwijania swoich
umiejętności w pracy

KLIMAT

W Rosji 27-letnia Evgeniya
Pivovar została awansowana na
stonowisko zastępcy kierownika
produkcji trzody chlewnej
pod koniec 2020 roku. Swoją
karierę w Goodvalley rozpoczęła
jako asystentka i tłumaczka.
Ta ścieżka kariery może
się wydawać dlaniektórych
niezwykła, ale my w pierwszej
kolejności zawsze patrzymy
na talent, a dopiero potem
wykształcenie. Oto historia
Evgeniyi:
Evgeniya urodziła się w Tambowie i studiowała ekonomię międzynarodową i język obcy na na Uniwersytecie w mieście

Tambow. Po ukończeniu studiów najpierw
pracowała w funduszu rządowym, a następnie w firmie prywatnej w sprzedaży.
Pewnego dnia w 2017 roku zadzwonił do
niej łowca talentów, proponując pracę
jako asystentka i tłumaczka języka angielskiego dla duńskiego szefa produkcji
trzody chlewnej w Goodvalley w Rosji.
Przyjęła ją i to był początek podróży, która zabrała Evgeniyę daleko od jej pracy
w sprzedaży.
Po kilku trudnych miesiącach, kiedy
musiała poznać specyfikę i słownictwo
związane ze współczesną hodowlą trzody
chlewnej, systemów żywienia, wentylacji, podaży wody, genetyki, inseminacji,
bioasekuracji itd. zaproponowano jej
dołączenie do między zespołowej grupy
LEAN w Goodvalley. Zgodziła się, została certyfikowanym konsultantem LEAN
i działała na rzecz wdrożenia zasad LEAN
w procesie produkcji trzody chlewnej
w Goodvalley Rosja. Robiła to równolegle
z wykonywaniem swoich zadań asystentki i tłumaczki. Udowodniła, że ma prawdziwy talent organizacyjny, dzięki czemu
w połowie 2020 roku skontaktował się
z nią dyrektor generalny Goodvalley Rosja

z zadaniem opracowania, wspólnie z nim,
nowego systemu zarządzania produkcją
trzody chlewnej.
Celem nowego systemu było przekazanie
większej odpowiedzialności wszystkim
liderom zespołów i menedżerom w całej naszej produkcji trzody chlewnej w Rosji.. Po
pomyślnym opracowaniu nowego systemu
Evgeniyi powierzono zadanie jego wdrożenia, już jako zastępcy kierownika produkcji
trzody chlewnej.

Evgeniya mówi: „Najlepszą rzeczą w pracy dla
Goodvalley jest to, że nigdy nie brakuje możliwości rozwoju, a kierownictwo ma pełne zaufanie do pracowników i wiarę w ich możliwości.
Po prostu bądź sobą, mów co myślisz – twoje
poglądy i pomysły są zawsze mile widziane,
także wtedy, gdy różnią się od poglądów kierownictwa. Właściwie nigdy nie pomyślałam,
że moja płeć może mieć jakiekolwiek znaczenie podczas pracy w Goodvalley – wszyscy są
traktowani i opłacani jednakowo i otrzymują
możliwości odpowiadające ich zdolnościom”.

ŻYWNOŚĆ

PRACA

FA I R P L AY

CEL:
Być przykładem prowadzenia biznesu bez
niewłaściwego postępowania i korupcji na
wszystkich rynkach.

1. Społeczność
Dokładamy wszelkich starań, aby być dobrym sąsiadem poprzez wsparcie społeczności, w których działamy – czy to przekazując paczki świąteczne rodzinom, które
dysponują ograniczonym budżetem czy
zbierając pieniądze dla osób, które znajdują
się w potrzebie.

2. Przeciwdziałanie korupcji
Będąc znaczącym przedsiębiorstwem
w zazwyczaj stosunkowo małych społecznościach, wiemy, jak ważne jest, aby dawać
dobry przykład i pokazywać zero tolerancji
dla korupcji. To gwarantuje także wszystkim
równe szanse i godziwe wynagrodzenie za
uczciwą pracę wobec wszystkich naszych
obecnych i potencjalnych partnerów.

243,000 EUR
przekazane
w 2020

0 skarg
związanych
z korupcją
w 2020
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Mechanizm skarg Goodvalley

Zagadnienie: Zbiórka funduszy

SKARGA OTRZYMANA W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ
TAK
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WPIS DO REJESTRU SKARG

Zagadnienie:
Fundusz socjalny

NIE

NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE JEST WYSTARCZAJĄCE DO
POZYTYWNEGO ROZSTRZYGNIĘCIA SKARGI

DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

POINFORMOWANIESKARŻĄCEGOOPROPONOWANYM
ŚRODKU KORYGUJĄCYM LUB WYJAŚNIENIE, DLACZE-

POINFORMOWANIE SKARŻĄCEGO

GO DZIAŁANIE NIE JEST WYMAGANE W CIĄGU 30 DNI

O DZIAŁANIACH NAPRAWCZYCH

WPIS DO REJESTRU SKARG SPRAWA ZAMKNIĘTA

Mechanizm skarg
Bardziej sformalizowaną częścią interakcji z lokalnymi społecznościami jest nasz mechanizm skarg. Jesteśmy zrównoważonym przedsiębiorstwem produkującym na dużą skalę
i użytkownikiem dużych areałów ziemi, zatrudniającym setki
osób i wykorzystującym ciężkie maszyny, a to niesie z sobą
pewną nieuniknioną ilość zapachów, hałasu i uszkodzeń dróg
i innych niedogodności. Jesteśmy tego całkowicie świadomi
i wierzymy, że najlepszym sposobem na zminimalizowanie
tego ryzyka jest zachowanie pełnej przejrzystości naszych
działań. Informujemy naszych sąsiadów i opinię publiczną

przed wykonaniem oprysków i aplikacją nawozu na nasze pola
i organizujemy w naszych gospodarstwach „dni otwarte ”, na
które zapraszamy wszystkich zainteresowanych, aby mogli zobaczyć, jak pracujemy. Jednak czasami te wysiłki nie wystarczą
i otrzymujemy skargi. Wszystkie są rejestrowane i przetwarzane za pomocą naszego mechanizmu skarg, który gwarantuje, że
żadne pytania nie pozostają bez odpowiedzi, a wszystkie zaangażowane strony zostają wysłuchane i, jeśli jest to uzasadnione,
otrzymują odpowiednią rekompensatę.
Wsparcie i darowizny
W 2020 roku wspieraliśmy w trzech krajach wiele różnorodnych
projektów w obszarach, w których pracujemy na łączną kwotę
243 000 EUR.
Punkty pomiarowe
Podobnie jak w innych latach mierzymy naszą reputację
wśród lokalnych społeczności, rejestrując liczbę otrzymanych skarg oraz nasze wsparcie finansowe na rzecz
społeczności.
Przejdź do strony 48

2,700 tys.
UAH
Fundusz Społeczny 2020

OKREŚLENIE WYMAGANYCH DŁUGOTERMINOWYCH

WPIS DO REJESTRU SKARG

Chcemy być dobrym sąsiadem wspierającym
społeczności lokalne, w których pracujemy.
Zdajemy sobie sprawę, że jako duża firma,
ponosimy szczególną odpowiedzialność
jako ludzie biznesu, właściciele ziemi,
pracodawcy i podatnicy. Dlatego angażujemy
się w wiele projektów i działań społecznych,
wspierających lokalne społeczności.
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Chcemy być ważną częścią
społeczności lokalnych, do
których w naturalny sposób
jest nam blisko ze względu na
charakter naszej pracy. Oznacza
to również pomaganie im w
potrzebie.

WDROŻENIE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH

Darowizny na rzecz społeczności
lokalnych
364,220
269,106
222,206

2016

245,393

243,000

Pozyskiwanie funduszy na rzecz
potrzebujących
Kiedy Krzysztof (18) i Miłosz (16) jechali do
domu wieczorem 4 marca, ich życie prze2017

2018

2019

2020

Skargi społeczne
95
65

74
47
29

2016

2017

2018

2019

2020

wróciło się do góry nogami po tym, jak inny
samochód uderzył w nich podczas mijania.
Jako synowie pracowników Goodvalley,
Krzysztof i Miłosz wielokrotnie pomagali
nam jako wolontariusze podczas corocznych
zawodów triathlonowych Goodvalley w Przechlewie. W niedalekiej przyszłości planowali
swój własny debiut w triathlonie. Dlatego zaangażowaliśmy się mocno w zbiórkę pieniędzy, aby pokazać nasze wsparcie dla dwóch
młodych mężczyzn, którzy są wspaniałymi
przykładami ducha wspólnoty i zawsze chętnie pomagają innym. Poza wieloma innymi
formami wsparcie przekazaliśmy im kwotę
16 300 zł, która umożliwi im zakup zakup
protez sportowych, aby mogli realizować
swoje marzenia najlepiej jak to jest możliwe
w tym trudnym czasie.
Życzymy Wam wszystkiego najlepszego!

58
wspólnych projektów

Na Ukrainie przeorganizowaliśmy
nasz fundusz socjalny, dzięki
czemu wszyscy potencjalni
beneficjenci mogą ubiegać się
o niego łatwiej i bez kontaktu
z naszym biurem, aby przestrzegać
wytycznych dotyczących COVID-19.
Wsparcie dla 58 projektów
Bardzo się cieszymy, że pomimo ograniczeń związanych z COVID-19 udało nam się zgromadzić fundusze
o łącznej wartości 2,7 miliona hrywien na wsparcie 58
projektów.
Jesteśmy zaangażowanym partnerem naszych
lokalnych społeczności, a to oznacza, że nasze fundusze nie tylko wspierają inicjatywy bezpośrednio
związane z nami w zakresie zrównoważonego rozwoju i infrastruktury, ale także pomagają w edukacji
i utrzymaniu zdrowia - nie tylko poprzez wsparcie
lokalnych szpitali czy lekarzy, ale także kultury,
edukacji i sportu. Z niecierpliwością czekamy, aby
przekazać kolejne darowizny w 2021 roku i śledzić
wszystkie niesamowite projekty, które mieliśmy
przyjemność wesprzeć w tym roku.

10
projektów remontów dróg

Kultura

Sport

22 projekty 11 projektów

Opieka społeczna
Środowisko
i infrastruktura i oszczędzanie energii

9 projektów

Edukacja

6 projektów

7 projektów

Opieka zdrowotna

3 projekty
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F A I R P L AY

Przeciwdziałanie korupcji

Kodeks Etyczny, który przyjęliśmy, i który
w 2020 roku został uzupełniony o Politykę
zapobiegania oszustwom i konfliktom
interesów, daje pracownikom wskazówki
dotyczące przeciwdziałania korupcji, działań
fair play w biznesie, w tym niedozwolonych
praktyk, procedur zakupowych,
przyjmowania prezentów i wyrazów
gościnności w relacjach biznesowych itp.
Działamy w krajach, w których korupcja jest nieodłącznym
czynnikiem ryzyka i rozumiemy, że ma to znaczący wpływ
na prowadzony biznes. Chociaż spodziewamy się spadku
korupcji w związku z rosnącym poziomem życia, wciąż
pozostaje wiele do zrobienia. Uważamy, że największe
ryzyko związane jest z działalnością osób trzecich i dlatego
staramy się je minimalizować, prosząc naszych dostawców
o podpisanie naszego Kodeksu Postępowania Dostawcy.
Jesteśmy jednak świadomi, że korupcja może pochodzić

Zatem co naprawdę oznacza
Filozofia Goodvalley?

także wewnątrz naszej firmy, dlatego edukujemy i szkolimy naszych pracowników zgodnie z naszym Kodeksem
Postępowania i Polityką Przeciwdziałania Nadużyciom.
W Goodvalley, uczciwość i przejrzystość to podstawowe
wartości i chcemy, aby nasi pracownicy, a także wszyscy
inni interesariusze wiedzieli, że mogą na nas liczyć jako
rzetelnego partnera, klienta i konkurenta.

W jaki sposób wprowadzamy zmianę, o której mówimy?
Na następnej stronie możesz zobaczyć, co się zmienia kiedy do rodziny
Goodvalley przyjmujemy kolejne gospodarstwo i wprowadzamy nasze
zrównoważone praktyki.

Platforma dla informatorów
Dysponujemy zaawansowaną platformą informatyczną umożliwiającą pracownikom i osobom trzecim zgłaszanie przypadków korupcji, kradzieży, zastraszania lub innych niewłaściwych działań bezpośrednio do Komitetu Audytu Goodvalley
w sposób całkowicie anonimowy. Wszystkie takie zgłoszenia
są obsługiwane zgodnie z naszą Polityką Informowania. W 2020
roku nie zgłoszono żadnych takich przypadków.
Kodeks postępowania dostawcy
Od 2019 roku wdrażamy, organizujemy i wzmacniamy nasz
kodeks postępowania dostawcy, zobowiązujący naszych
partnerów biznesowych do powstrzymania się od działań
korupcyjnych i uczciwego postępowania.

Lyubov Bogachevska-Jensen, członek zarządu
Goodvalley Ukraina z certyfikatem potwierdzającym członkostwo
Goodvalley w UNIC, Ukraińskiej Sieci na Rzecz Etyki.
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Słownik pojęć

Zasoby

OGÓLNE

28 maja 2020 roku oficjalnie
powitaliśmy fermę w Gniewnie
w rodzinie Goodvalley.
Gniewno znajduje się na
Pomorzu Środkowym blisko
naszych innych ferm i idealnie
wkomponowuje się w nasze
gospodarstwa na tym terenie.
Od jednego podejścia do Podejścia
Goodvalley
Jako firma założona przez rolników, mamy
26 lat doświadczenia w zrównoważonym
rolnictwie i wiemy, jak najlepiej
wykorzystać zasoby i możliwości.
Kontynuując wprowadzanie innowacji,
dzieląc się najlepszymi praktykami w
całej organizacji i korzystając ze wsparcia
zewnętrznych komisji doradczych z najlepszymi ekspertami na świecie, znaleźliśmy
sposób, który naszym zdaniem ma sens
– i wierzymy, że Gniewno jest tego dowodem. To wspaniały przykład wpływu, jaki
możemy mieć na farmie, kiedy stosujemy
tę wiedzę; po prostu produkujemy znacznie
więcej, zużywając dużo mniej zasobów i
staramy się dbać o naszych pracowników,
oferując wszystkim plany opieki zdrowotnej. Ale nie chodzi tylko o odpowiedzialne

ASF:
Afrykański Pomór Świń
Biogaz:
Mieszanina gazów powstających w wyniku rozkładu materii
organicznej przy braku tlenu, składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla (CO2).

54% redukcji
śmiertelności prosiąt*

28% redukcji w zużytej
energii elektrycznej (kWh)

15% redukcji zużycia
wód (m3)

Bioasekuracja:
Zestaw środków zapobiegawczych zaprojektowanych w celu
zmniejszenia ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych w obrębie
i między gospodarstwami.
Masa tuszy (CWT):
Masa ubitego zwierzęcia równa masie żywca zredukowanej
wskaźnikiem 0,78.

Ludzie

CO2-e:
Ekwiwalent dwutlenku węgla opisujący różne gazy cieplarnianewe wspólnej jednostce, oznaczającej ilość CO2, którego emisja do
atmosfery miałaby identyczny skutek jak dane stężenie porównywalnego gazu cieplarnianego.

Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający
Goodvalley Polska

użytkowanie zasobów, kulturę i zdrowie,
ale też o ochronę naszych zwierząt – już
od pierwszego dnia, w którym intensywnie pracowaliśmy nad poprawą nie tylko
funkcjonalności fermy, ale także bioasekuracji opartej o standardowe procedury
Goodvalley. Zainstalowaliśmy pojemniki na
zmianę obuwia, nowe ogrodzenie i system monitoringu, dostarczyliśmy komory
dezynfekujące na towary przychodzące.
Obserwując te zmiany i ich efekty jesteśmy
przekonani, że pracując razem, możemy
dokonać wielkich rzeczy.

Współczynnik konwersji paszy (FCR):
Kilogramy paszy wykorzystane do wyprodukowania jednego
kilograma mięsa.

ISO 14064-3:
Specyfikacja zasad, wymagań i wskazówek służących do weryfikacji i zatwierdzenia deklaracji dot. emisji gazów cieplarnianych
(GHG) (kryteria weryfikacji).
ISO 22000:
System zarządzania bezpieczeństwem i certyfikacji żywności,
który może być stosowany wszędzie od pola do stołu.

Uprawy

Dystrybucja

Energia

Młyn paszowy

Przechowywanie
paszy

Żywność

Grupa

Trzoda chlewna

Waga żywca:
Waga przed ubojem i odkostnieniem.
Odpady nieorganiczne: odpady przeznaczone na składowiska i do
spalania.
Hodowane bez antybiotyków (RWA):
Zwierzęta hodowane bez leczenia antybiotykami.
TÜV:
Niemiecka i austriacka organizacja ds. Kontroli i certyfikacji
produktów i procesów, m. in. śladu węglowego.

GLOBALG.A.P.:
Globalny program skierowany do sektora rolnictwa, który wymagania konsumentów przekłada na Dobre Praktyki Rolnicze (GAP).

100% pracowników farmy
w Gniewnie poleciłoby
pracę z nami**
96% pracowników jest
dumnych
z bycia zatrudnionym
w Goodvalley

IKONOGRAFIA

96% pracowników
uważa, że będzie
pracować w Goodvalley
przez następne 2-4 lata

* Zużycie zasobów jest mierzone na podstawie porównania dwóch okresów: pierwsze 5 miesięcy
roku 2020 do momentu zakupu
fermy (01.01.2020 do 28.05.2020) i 5 kolejnych miesięcy roku (od 01.06.2020 do 31.10.2020).
** Badanie przeprowadzono wśród wszystkich pracowników gospodarstwa w Gniewnie w lipcu
2020 roku. 71% zatrudnionych w fermie wzięło udział w ankiecie, która była anonimowa.

ISO 14064-1:
Specyfikacja zasad i wymagań na poziomie organizacji dotycząca kwantyfikacji i raportowania emisji i usuwania gazów
cieplarnianych (GHG – gazy cieplarniane).
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A rkusz danych

Definicje wskaźników
Punkt pomiarowy

Jednostka

Definicja

KLIMAT		
Emisja C02

Kilogramy / tony

Kg/t. ekwiwalentu CO2 emitowane zgodnie z obliczeniami konsultantów środowiskowych NIRAS i zweryfikowanymi przez TÜV Rheinland

Zużycie oleju napędowego

Litry

Zużycie oleju napędowego przez maszyny uprawne na hektar w produkcji rolnej

Zużycie energii

kWh

Energia elektryczna w kWh ze źródeł zewnętrznych

Wytwarzanie odpadów

Kilogramy

Wszystkie odpady do spalenia i przeznaczone na składowisko odpadów

Zużycie wody

m3

Zużycie wody ze studni własnych i źródeł zewnętrznych

Produkcja ścieków

m3

Ilość ścieków oszacowana jako równa wodzie zakupionej ze źródeł zewnętrznych

ŻYWNOŚĆ		
Wycofania

Tony

Wycofania ze względu na bezpieczeństwo żywności lub problemy z jakością w liczbach bezwzględnych i % całkowitej liczby ton mięsa wyprodukowanego w rzeźni

Żywotność

Procent świń

Odsetek żywca osiągającego wagę rzeźną

Odrzucenia

Liczba bezwzględna / procent

Świnie odrzucone z powodu urazów w liczbach bezwzględnych i % wszystkich sztuk dostarczonych do rzeźni

Grzywny z tytułu dobrostanu zwierząt

Liczba bezwzględna

Grzywny związane z dobrostanem zwierząt nakładane przez władze weterynaryjne lub inne

PRACA		
Wypadki

Liczba wypadków

Wypadki w miejscu pracy lub podczas transportu do i z miejsca pracy skutkujące co najmniej jednym straconym dniem pracy

Ofiary śmiertelne

Liczba ofiar śmiertelnych

Wypadki śmiertelne

Dni nieobecności z powodu wypadków

Dni robocze

Całkowita liczba dni roboczych utraconych z powodu wypadków przy pracy. Dzień wypadku wlicza się, jeżeli pracownik jest nieobecny następnego dnia

Ankieta pracownicza

Procent

Odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli „Tak” i „Raczej tak niż nie” w corocznym badaniu satysfakcji pracowników

Rotacja pracowników

Procent

Liczba pracowników, którzy odeszli, podzielona przez (początkowa + końcowa liczba pracowników) / 2 pomnożone przez 100

Edukacja

Godziny na pracownika

Kobiety na stanowiskach kierowniczych
Procent wszystkich stanowisk kierowniczych
		

Szkolenia BHP, edukacja w ramach Akademii Zarządzania i Rolnictwa Goodvalley, szkolenie wstępne itp.
Obejmuje Radę Dyrektorów, Zarząd Wykonawczy, kierownictwo krajowe, kierownictwo średniego szczebla, kierowników liniowych, kierowników
zespołów i specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie zawodowe

FAIR PLAY		
Darowizny

EUR

Darowizny w postaci pieniędzy i roboczogodzin dokonane przez Goodvalley na rzecz lokalnych społeczności

Skargi

Liczba skarg

Skargi otrzymane za pośrednictwem mechanizmu skarg Goodvalley i z innych źródeł
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Wyniki 2020
							
Punkt pomiarowy
Jednostka		
2015
2016
2017
2018
2019

2020
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ZAŁĄCZNIKI

KLIMAT							
Emisja C02

Kilogram CO2 na kilogram mięsa CWT					

2.16

2.15

Zużycie oleju napędowego

Litry na hektar		

113

107

120

113

Zużycie energii

KWh na tonę mięsa CWT					

407

376

386

Wytwarzanie odpadów

Kilogram na tonę mięsa CWT					

45

27

38

Zużycie wody

m3 na tonę mięsa CWT					

25

18

23

Produkcja ścieków

m3 na tonę mięsa CWT					

5.0

4.3

4.0

Współczynnik konwersji paszy						

2.75

2.73

2.70

105

105

2.4

							
ŻYWNOŚĆ							
Wycofania

Tony/%		

20.7/0.02%

29.9/0.05%

27.4/0.05%

32.1/0.06%

10.1 /0.02%

6.4/0.01%

Żywotność

Procent		

84.2%

82.6%

83.2%

82%

80.4%

78.5%

Odrzucenia

Liczba świń		

2704

2262

1650

2347

1728

1646

Grzywny z tytułu dobrostanu zwierząt

Liczba kar		

0

0

0

0

0

0

							
PRACA							
Wypadki

Liczba wypadków		

34

29

36

38

35

Ofiary śmiertelne

Liczba ofiar śmiertelnych		

0

1

0

0

0

28
0

Dni nieobecności z powodu wypadków

Dni robocze		

1473

692

1042

1039

832

899
18%

Rotacja pracowników

Procent		

23%

26%

25%

23%

22%

Edukacja

Godziny na pracownika		

16.5

20.2

23.4

24.5

28.2

23

Kobiety na stanowiskach kierowniczych

Procent		

26%

24%

24%

25%

30%

29%

							
FAIR PLAY							
Darowizny

EUR		

243,777

222,206

269,106

245,393

364,220

243,000

Skargi

Liczba skarg		

111

65

74

47

32

95

KLIMAT:
Pomijając zużycie oleju napędowego, 2020
rok był rokiem z gorszymi wynikami, ale
jak wyjaśniono na stronie 9, jest to wynik
oczekiwany, kiedy dodajemy do naszej
produkcji nowe gospodarstwa, które nie
działają jeszcze w sposób zrównoważony.
Ponadto, do obliczenia śladu węglowego
zostało włączone więcej emisji, m.in.
bardziej precyzyjna rejestracja N2O i wycieki
ze zbiorników na gnojowicę.

ŻYWNOŚĆ:
W tym roku liczba wycofań i odrzuceń produktów
była na najniższym poziomie od ostatnich 5 lat, nie
nałożono na nas także ani jednej grzywny związanej
z dobrostanem zwierząt. Tym samym był to dobry rok
dla naszej branży spożywczej. Jedynym negatywnym
zjawiskiem jest spadek żywotności, który wynika
z zakupu fermy w Gniewnie i ogniska zespołu
rozrodczo-oddechowego świń (PRRS), który wybuchł
latem w rosyjskiej produkcji, teraz jednak jest pod
kontrolą.

PRACA:
Pomimo COVID-19, był to dobry rok,
z zaledwie kilkoma wypadkami i niską
rotacją pracowników. Jak wspomniano
na stronie 9, będziemy pracować
nad zwiększeniem liczby kobiet na
stanowiskach kierowniczych, jak
również nad podnoszeniem poziomu
edukacji, kiedy tylko będzie to możliwe
bardziej niż w roku 2020, kiedy
powstrzymała nas globalna pandemia.

FAIR PLAY:
Jak opisano szczegółowo na stronie 9, nasze skargi dotyczą
głównie przykrych zapachów w sezonie gnojowicy. Podjęliśmy
współpracę z sąsiednimi społecznościami, aby pomóc rozwiązać
ten problem w przyszłości. Nasze darowizny również były
mniejsze, gdyż nie byliśmy w stanie angażować się w tyle akcji
charytatywnych co zwykle z powodu COVID-19; ze względu na to
byliśmy na przykład zmuszeni do odwołania naszego corocznego
Triathlonu w Polsce, który jest środkiem do promowania zdrowego
trybu życia.
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1: Emisje zakres 1–3
2: Emisje wliczone (granice)
3: Emisje według zakresu i sektora
4: Stwierdzone redukcje emisji

G O O DVA L L E Y // S U S TA I N A B I L I T Y R EP O R T 2 0 2 0 // 5 0

Z AŁ ĄCZNIK 1

GO O DVA L L E Y // R A P O R T ZR ÓWN OWA ŻO NEGO R OZ WOJU

Z AŁ ĄCZNIK 2

Emisje
zakres 1-3

Uwzględnione emisje (granice)
Uprawy

Produkcja trzody chlewnej

ZAKRES I
Z AKRES II

Z AKRES III

Składowisko odpadów

Transport odpadów

Energia elektryczna

Energia elektryczna

LPG

LPG

Olej

Olej

Woda i ścieki

Woda i ścieki

Czyszczenie

Czyszczenie

Administracja

Leki

Zakres 2: Pośrednie emisje z produkcji zakupionej
zewnętrznie energii

Koncepcja zakresów (schematycznie) zgodnie z Protokołem GHG

Produkt / Firma / Organizacja

Dalsze działania

Zakres 1: Bezpośrednie emisje z własnych i/lub
kontrolowanych przez Goodvalley źródeł

Zakres 3: Inne pośrednie emisje z łańcucha wartości Goodvalley, które Goodvalley definiuje jako:

Transport zakupów

Transport z pól

Zakup zboża

Pola

Transport nawozów

- zaopatrzenie w paliwo, przewozy, zużycie surowców,
opakowania, zaopatrzenie w wodę, gospodarowanie
odpadami, inne

Nawozy

Granice upraw

Emisje bezpośrednie

Transport wejściowy

Składowisko odpadów

Transport paszy

Transport odpadów

Transport wejściowy

1 UPRAWY

Działania w początkowej fazie
procesu

Administracja

Transport
do produkcji
trzody
chlewnej

Uprawy

2 PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ
Gnojowica
bezpośrednio
z farm i odgazowany nawóz
z produkcji
biogazu

Bezpośrednio
do pól

Transport gnojowicy

Transport żywca

Transport gnojowicy do
produkcji biogazu

Granice produkcji trzody chlewnej

Ubój
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Emisje według zakresu i sektora

Ubój i przetwarzanie

Emisje Grupy 2020

Emisje według zakresu

Ogółem

Produkcja trzody chlewnej

Jednostka

2020

tCO2-e

227,726

Tony

93,227

kg CO2-e / kg mięsa

2.4

Całkowite emisje
Emisje (bez wskaźnika LUC)

LPG

LPG

9,686

N2, CO2, O2, NH3

Czyszczenie

Oczyszczanie ścieków

Przyprawy

Administracja

Czyszczenie
Administracja

Składowisko odpadów

Transport wejściowy
Transport wejściowy

4 PRODUKCJA BIOGAZU

Transport biomasy

Uprawy

Pola

Zastąpienie en.el.

Transport odpadów

Transport
z uboju
Transport
z Produkcji
trzody
chlewnej
Produkcja
biogazu

Zakres 1
(Bezpośredni)

Biuro Dania

Opakowania

Produkty uboczne

Fermentacja

43,854

Woda

Woda i ścieki

174,187

tCO2-e/rok

Olej

Olej

Transport gnojowicy

CWT mięsa ogółem

Energia elektryczna

Energia elektryczna

// 5 3
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Uwzględnione emisje (granice)
Produkcja biogazu
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3 Ubój

Transport na biogaz

Transport produktów

Emisja C02

Jednostka

2020

Energia elektryczna i energia cieplna

tCO2-e

7.0

- Energia elektryczna

tCO2-e

2.6

- Energia ciepla

tCO2-e

4.4

Transport

tCO2-e

25.8

Własny transport samochodowy (paliwa i oleje)

tCO2-e

17.6

Zewnętrzny transport samochodowy (paliwa i oleje)

tCO2-e

1.9

Transport środków czyszczących

tCO2-e

0.0

Transport odpadów

tCO2-e

0.0

Transport lotniczy

tCO2-e

6.3

Woda / ścieki

Materiały pomocnicze

tCO2-e

0.0

- alkaliczne środki czyszczące

tCO2-e

0.0

- kwasowe środki czyszczące

tCO2-e

0.0

- neutralne środki czyszczące

tCO2-e

0.0

Jednostka

2020

Emisja C02 (ciąg dalszy)

Zakres 2
(Pośredni)

Zakres 3
(Inne pośrednie)

tCO2-e

0.0

– Zaopatrzenie w wodę

tCO2-e

0.0

– Uzdatnianie wody

tCO2-e

0.0

Odpady

tCO2-e

0.0

– Przekazywanie na składowisko odpadów

tCO2-e

0.0

Inne (niemożliwe do obliczenia)

tCO2-e

0.7

Oszacowano na 2% powyższej sumy

tCO2-e

0.7

		
Całkowite emisje

tCO2-e

33
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Uprawy		

Produkcja trzody chlewnej		

Emisje według sektora

Emisje według sektora

Jednostka

2020

Materiały pomocnicze

tCO2-e

4.3

5,273.6

- alkaliczne środki czyszczące

tCO2-e

0.0

tCO2-e

4,008.3

- kwasowe środki czyszczące

tCO2-e

3.6

- Ogrzewanie LPG zakres3

tCO2-e

490.1

- neutralne środki czyszczące

tCO2-e

0.7

- Ogrzewanie NG zakres 1

tCO2-e

853.9

- Ogrzewanie NG zakres 3

tCO2-e

111.0

Woda / ścieki

tCO2-e

13.4

- Zaopatrzenie w wodę

tCO2-e

4.4

- Uzdatnianie wody

tCO2-e

9.0

Odpady

tCO2-e

8.1

- spalanie

tCO2-e

8.1

- przekazywanie na składowiska odpadów

tCO2-e

0.0

Emisja C02

Jednostka

2020

Energia elektryczna i energia cieplna

tCO2-e

11,188.9

- Energia elektryczna

tCO2-e

- Ogrzewanie LPG zakres 1

- Olej opałowy zakres 1

tCO2-e

379.9

- Olej opałowy zakres 3

tCO2-e

72.0

Transport

tCO2-e

27,272.1

Zużycie własne oleju napędowego – Rolnictwo – zakres 1

tCO2-e

9,273.5

Zużycie własne oleju napędowego – Rolnictwo – zakres 3

tCO2-e

2,222.4

Zużycie własne benzyny – Rolnictwo – zakres 1

tCO2-e

53.5

Zużycie własne benzyny – Rolnictwo – zakres 3

tCO2-e

14.6

Zużycie własne LPG – Rolnictwo – zakres 1

tCO2-e

0.5

Zużycie własne LPG – Rolnictwo – zakres 3

tCO2-e

0.1

Transport – Środki czyszczące

tCO2-e

0.2

Transport – Nawozy

tCO2-e

136.2

Transport – Skup zboża

tCO2-e

6,298.9

Transport – Zakup soi

tCO2-e

5,547.4

Transport – Ziarno wewnętrzne

tCO2-e

3,723.6

Transport – Odpady

tCO2-e

1.4

Surowce

tCO2-e

111,183.0

Zakupione zboże

tCO2-e

52,314.2

Nawozy

tCO2-e

20,849.4

Masa pofermentacyjna – składnik azotowy podczas nawożenia pólIlość

38,019.4
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Emisja C02 (ciąg dalszy)

Inne (niemożliwe do obliczenia)

tCO2-e

1,821.1

Oszacowano 2% powyższej sumy (bez zakupu zboża)

tCO2-e

1,821.1

Emisja C02

Jednostka

2019

Energia elektryczna i energia cieplna

tCO2-e

25,611.5

- Energia elektryczna

tCO2-e

14,789.2

- Ogrzewanie LPG zakres 1

tCO2-e

779.0

- Ogrzewanie LPG zakres 3

tCO2-e

95.2

- Ogrzewanie NG zakres 1

tCO2-e

6,562.5

- Ogrzewanie NG zakres 3

tCO2-e

853.3

- Olej opałowy zakres 1

tCO2-e

2,128.7

- Olej opałowy zakres 3

tCO2-e

403.6

Transport

tCO2-e

6,587.7

Zużycie oleju napędowego transport własny – Zakres 1

tCO2-e

2,303.5

Zużycie oleju napędowego transport własny – Zakres 3

tCO2-e

552.0

Zużycie oleju napędowego transport paszy – Zakres 1

tCO2-e

1,327.9

Zużycie oleju napędowego transport paszy – Zakres 3

tCO2-e

318.2

Zużycie własne benzyny – zakres 1

tCO2-e

158.4

Zużycie własne benzyny – zakres 3

tCO2-e

43.4

Zużycie własne LPG – zakres 1

tCO2-e

13.6

tCO2-e

1.7

tCO2-e

11.7

Odległość transportu – gnojowica bezpośrednio na pola

tCO2-e

1,786.7

Odległość transportu – odpady

tCO2-e

55.4

Loty transportowe

tCO2-e

15.2

Surowce

tCO2-e

19,476.7

- Pasza

tCO2-e

0.0

- Leki

tCO2-e

60.0

Zużycie własne LPG – zakres 3
		
Odległość transportu – środki czyszczące
Całkowity ślad węglowy

Całkowite wyprodukowane mięso:
Ślad węglowy na kg wyprodukowanego mięsa

tCO2-e

t
kg CO2 / kg mięsa

151,491

93,227.2
1.62

Emisje bezpośrednio z gospodarstw – GE i FE

tCO2-e

5,632.3

Emisje bezpośrednio z gospodarstw – NU

tCO2-e

3,865.7

Emisje bezpośrednio z gospodarstw – GF (w tym krowy)

tCO2-e

9,918.7

Emisja C02 (ciąg dalszy)

Jednostka

2019

Wyciek

tCO2-e

1,809.4

Materiały pomocnicze

tCO2-e

310.3

- alkaliczne środki czyszczące

tCO2-e

33.6

- kwasowe środki czyszczące

tCO2-e

273.7

- neutralne środki czyszczące

tCO2-e

2.9

Woda / ścieki

tCO2-e

78.6

- Zaopatrzenie w wodę

tCO2-e

25.9

- Uzdatnianie wody

tCO2-e

52.7

Odpady

tCO2-e

52.8

- spalanie

tCO2-e

52.8

- przekazywanie na składowisko odpadów

tCO2-e

0.0

Inne (niemożliwe do obliczenia)

tCO2-e

1,027.2

Oszacowano na 2% powyższej sumy

tCO2-e

1,027.2

		
Całkowity ślad węglowy
Całkowite wyprodukowane mięso:
Ślad węglowy na kg wyprodukowanego mięsa

tCO2-e

54,954

t

93,227.2

kg CO2 / kg mięsa

0.59
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Emisje według sektora

Emisje według sektora

Produkcja biogazu		
Emisja C02

Jednostka

2020

Energia elektryczna i ogrzewanie

tCO2-e

-21,634.7

- Zakupiona energia elektryczna

tCO 2-e

128.1

- Sprzedana energia elektryczna

tCO 2-e

-22,407.1

- Ogrzewanie LPG zakres 1

tCO 2-e

459.3

- Ogrzewanie LPG zakres 3

tCO 2-e

56.2

- Olej opałowy zakres 1

tCO 2-e

108.3

- Olej opałowy zakres 3

tCO 2-e

20.5

Transport

tCO2-e

1,316.2

Zużycie własne oleju napędowego – Rolnictwo – zakres 1

tCO 2-e

340.0

Zużycie własne oleju napędowego – Rolnictwo – zakres 3

tCO 2-e

81.5

Zużycie własne benzyny – Rolnictwo – zakres 1

tCO 2-e

2.3

Zużycie własne benzyny – Rolnictwo – zakres 3

tCO 2-e

0.6

Zużycie własne LPG – Rolnictwo – zakres 1

tCO 2-e

2.3

Zużycie własne LPG – Rolnictwo – zakres 3

tCO 2-e

0.3

Transport – gnojowica

tCO 2-e

45.5

Transport – mieszanina lecytyny i mydła

tCO 2-e

39.0

Transport – zawartość żołądka

tCO 2-e

0.2

Transport – ziarno kukurydzy

tCO 2-e

Transport – słoma
Transport – gliceryna
Transport – wytłoki jabłkowe

tCO 2-e

0.1

Transport – kiszonka z Lucerny

tCO 2-e

0.5

Transport – kiszonka z kukurydzy

tCO 2-e

188.1

Transport – pasza

tCO 2-e

0.4

Transport – brykiet ze słomy

tCO 2-e

1.3

Transport – odgazowana biomasa

tCO 2-e

603.9

Transport – środki czyszczące

tCO2-e

0.1

Emisja C02 (ciąg dalszy)
Surowce

Jednostka

2020

tCO2-e

18,559.9

Produkcja biogazu – ciąg dalszy		
Emisja C02 (ciąg dalszy)

Jednostka

2020

tCO2-e

0.3

Gnojowica - składnik azotowy podczas nawożenia pól

tCO2-e

9,319.6

Mieszanina lecytyny i mydła

tCO 2-e

1,460.0

Poubojowe treści żołądkowe

tCO 2-e

0.0

- spalanie

tCO2-e

0.3

Odpady z ziarna kukurydzy

tCO 2-e

0.0

- przekazywanie na składowisko odpadów

tCO2-e

0.0

Słoma

tCO 2-e

0.0

Gliceryna

tCO 2-e

228.7

Inne (niemożliwe do obliczenia)

tCO2-e

413.0

Wytłoki jabłkowe

tCO 2-e

0.0

Kiszonka z lucerny

tCO 2-e

0.0

Oszacowano na 2% powyższej sumy (bez zamienników elekt.)

tCO2-e

413.0

Kiszonka z kukurydzy

tCO 2-e

0.0

Pasza

tCO 2-e

0.0

Brykiet ze słomy

tCO 2-e

0.0

Wyciek

tCO2-e

8,005.7

Materiały pomocnicze

tCO2-e

2.3

1.9

- alkaliczne środki czyszczące

tCO 2-e

0.6

tCO 2-e

6.9

- kwasowe środki czyszczące

tCO 2-e

0.8

tCO 2-e

1.4

- neutralne środki czyszczące

tCO 2-e

0.9

Woda / ścieki

tCO2-e

1.3

- Zaopatrzenie w wodę

tCO 2-e

0.4

- Uzdatnianie wody

tCO 2-e

0.9

Odpady

		
Całkowite emisje
Całkowite wyprodukowane mięso:
Emisje na kg wyprodukowanego mięsa

tCO2-e

-1,342

t

93,227.2

kg CO2 / kg mięsa

-0.01
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Ubój i przetwarzanie		

Całkowita wielkość redukcji emisji (z wyłączeniem
zamiennika energii elektrycznej) generowanej w każdym
zakładzie zaprezentowana została w poniższej tabeli.

Emisje według sektora
Emisja C02
Energia elektryczna i ciepło

Jednostka

2020

tCO2-e

17,450.2

Stwierdzone redukcje emisji

Emisja C02 (ciąg dalszy)

Jednostka

2020

tCO2-e

1,369.6

Materiały pomocnicze

- Energia elektryczna

tCO2-e

11,895.2

- alkaliczne środki czyszczące

tCO2-e

135.6

- Ogrzewanie LPG zakres 1

tCO2-e

4,943.7

- kwasowe środki czyszczące

tCO2-e

18.0

- Ogrzewanie LPG zakres 3

tCO2-e

604.5

- neutralne środki czyszczące

tCO2-e

15.7

- Olej opałowy zakres 1

tCO2-e

5.7

- przyprawy

tCO2-e

1,200.3

- Olej opałowy zakres 3

tCO2-e

1.1

Transport

tCO2-e

1,662.7

Transport – odpady poubojowe do biogazowni Pawłówko

tCO2-e

5.6

tCO2-e

2.7

Transport – N2, CO2, O2, NH3

tCO2-e

809.5

Transport – przyprawy

tCO2-e

42.8

tCO2-e

7.1

tCO2-e

644.6

Transport – usuwanie na składowisko odpadów

Transport – środki czyszczące
Transport – opakowania
Zużycie własne oleju napędowego – samochody – zakres 1

tCO2-e

97.9

Zużycie własne oleju napędowego – samochody – zakres 3

tCO2-e

23.5

Zużycie własne benzyny – samochody – zakres 1

tCO2-e

11.3

Zużycie własne benzyny – samochody – zakres 3

tCO2-e

3.1

Zużycie własne LPG – samochody – zakres 1

tCO2-e

9.4

Zużycie własne LPG – samochody – zakres 3

tCO2-e

1.1

Transport lotniczy

tCO2-e

4.2

Surowce

tCO2-e

917.8

- N2

tCO2-e

653.8

- CO2

tCO2-e

213.7

- O2

tCO2-e

49.2

- NH3

tCO2-e

1.1

Stwierdzone redukcje emisji w 2020
Fabryka

Woda / ścieki

tCO2-e

197.5

- Zaopatrzenie w wodę

tCO2-e

0.0

- Uzdatnianie wody

tCO2-e

197.5

Odpady

tCO2-e

13.6

- przekazywanie na składowisko odpadów

tCO2-e

0.0

- przekazanie odpadów do biogazowni

tCO2-e

0.0

- spalanie

tCO2-e

13.6

Inne (niemożliwe do obliczenia)

tCO2-e

978.5

Oszacowano na 5% powyższej sumy (bez samochodów i lotów)

tCO2-e

978.5

Całkowite wyprodukowane mięso:
Emisje na kg wyprodukowanego mięsa

tCO2-e

22,590

t

40,404

kg CO2 / kg mięsa

0.56

2020

Pawłówko

tCO2-e

19,433.0

Płaszczyca

tCO2-e

23,346.0

Koczała

tCO2-e

66,487.8

Nacław

tCO2-e

24,108.6

Świelino

tCO2-e

22,984.7

Uniechówek

tCO2-e

33,258.5

Giżyno

tCO2-e

37,230.9

Bara

tCO2-e

5,003.5

Kopanki

tCO2-e

11,073.6

Ogółem

tCO2-e

242,926.9

		
Całkowite emisje

Jednostka
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PR ACUJEMY NA LEPSZE JUTRO
JAK TO ROBIMY:
Wspólnie tworzymy najlepsze warunki pracy.
Zmniejszamy zużycie zasobów i ograniczamy wpływ na środowisko naturalne.
Dostarczamy produkty wysokiej jakości i przyczyniamy się do poprawy zdrowia ludzi i dobrostanu zwierząt.
Kształtujemy świadomość konsumentów, aby wybierali żywność produkowaną w sposób zrównoważony.
Dbamy o identyfikowalność i wiarygodność naszych produktów, aby było wiadomo, skąd pochodzą.

Projekt i produkcja: Noted

