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Czerwiec 2021 
 

Najnowsze dane dotyczące zrównoważonego rozwoju w Farm Frites  
 

Od 50 lat uprawiamy najlepsze ziemniaki i przetwarzamy je na najsmaczniejsze frytki i inne produkty 

ziemniaczane. Przez te lata zrównoważony rozwój był dla nas ważny – w końcu nasz łańcuch produkcyjny 

zaczyna się od upraw, a my jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa rolniczego i dbanie o środowisko jest dla 

nas niezwykle istotne. Zawsze rozumieliśmy, że musimy brać odpowiedzialność za wpływ naszej działalności 

biznesowej na naturę i nadal będziemy to robić. Farm Frites ma na celu przyczynienie się do bardziej 

ekologicznego i zrównoważonego świata...  

2020 rok był dla Farm Frites kolejnym rokiem gdzie w pełni zaangażowaliśmy się w bycie zrównoważonym 

partnerem, tworząc i kontynuując inicjatywy, takie jak „Zielone kręgi”, „Frytki neutralne pod względem 

CO2", „Kwitnące krawędzie pól”, „Uprawa pasowa”, „Ściana żywej natury” oraz stworzenie „parku 

słonecznego”. To pokazuje, że zrównoważony rozwój jest i pozostanie priorytetem dla Farm Frites, o czym 

świadczą również nasze plany na przyszłość. 

 

Zmiany klimatyczne i emisje* 
 • Do 2025 r. nasze zużycie energii zmniejszy się o 5%, a do 2030 r. o 10% 

 • Do 2025 r. zwiększymy udział energii odnawialnej do 15%, a do 2030 r. do 30% 

 • Do 2030 r. zmniejszymy emisję dwutlenku węgla na tonę produktu o 50% 

 
Zrównoważone opakowanie* 

• Dążymy do tego, aby do 2022 roku 100% naszych opakowań podlegało recyklingowi 

• Zmniejszymy nasz ślad węglowy poprzez konfigurację opakowań i optymalizację 

transportu 

• Dążymy do stymulowania zachowań związanych z recyklingiem w całym łańcuchu 

dostaw i wśród użytkowników końcowych stosując jasną komunikację 

 

Zrównoważone rolnictwo* 

 • Do 2025 r. 50% pozyskiwanych przez nas ziemniaków będzie miało złoty poziom certyfikacji FSA 

 

Woda* 

• Do 2025 r. zmniejszymy zużycie wody na tonę produktu w fabrykach o 15%, a do 2030 r. o 30% 

 

 

Dla nas powyższe ambicje idą w parze z odpowiednim monitorowaniem i rozliczaniem naszych działań. Z 

tego powodu zwykle publikujemy roczny raport na temat zrównoważonego rozwoju, aby przedstawić 

działania nasze oraz naszych partnerów.  

W tym roku firma Farm Frites postanowiła nie publikować rocznego raportu na temat zrównoważonego 
rozwoju za rok 2020. Covid-19 wywarł znaczny wpływ na światowy przemysł gastronomiczny i spowodował 
wahania popytu na produkty. W konsekwencji nie możemy zapewnić spójnego obrazu wyników naszych 
wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednak wyzwania, jakie przyniósł nam Covid-19, nie zmieniły 
naszego zaangażowania w realizację naszych długoterminowych planów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju. W przyszłości będziemy informować o naszych osiągnięciach, aby zapewnić jasny obraz tego, co 
robimy w dążeniu do zrównoważonego świata. Nie możemy tego zrobić bez naszych pracowników i naszych  
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partnerów. Dlatego chcielibyśmy im podziękować za ich niestrudzone wysiłki w obszarze zrównoważonego 
rozwoju. Wspólnie pracujemy nad bardziej zielonym, bardziej zrównoważonym światem, zarówno teraz, jak 
i w przyszłości! 

 
 

Z poważaniem, 

 
 
 
 
 
 
 

Warden Zuketto 
Dyrektor Generalny (CEO) 

 

 


