
Najważniejsze dane
dotyczące 
zrównoważonego 
rozwoju za rok 2017



Bezpośrednio po zbiorze nasze 
ziemniaki są odpowiednio 
przechowywane i przetwarzane 
na pyszne frytki i inne wyroby 
ziemniaczane. Jesteśmy oddani 
naturze i dumni z dziedzictwa 
naszych rolników. Wspólnie z 
naszymi pełnymi pasji hodowcami 
i pracownikami na całym świecie 
pracujemy nieprzerwanie, aby 
produkować najsmaczniejsze 
frytki na świecie. 

The 
fresh 
taste 
of the 
land



Nasza wizja 
zrównoważonego 
rozwoju
W 2025 r. firma Farm Frites będzie 
rozpoznawana jako katalizator 
zrównoważonego rozwoju w łańcuchu 
produkcji ziemniaków,  od pola 
na stół, a my będziemy żywić 
świat dzięki współpracy 
z rolnikami, klientami 
i innymi interesariuszami.

Zainspiruj się naszymi osiągnięciami w 
zakresie zrównoważonego rozwoju w 2017 r. 
Więcej informacji na ten temat znajduje się na 
stronie internetowej:

farmfrites.com/sustainability

pole

2025

stół

Nasze zobowiązanie do 
podjęcia pilnych działań w 
celu przeciwdziałania zmianie 
klimatu i jej skutkom.
Będziemy podejmować zdecydowane 
działania na rzecz zmniejszenia 
naszego śladu węglowego, co najmniej 
do poziomu zgodnego z Paryskim 
Porozumieniem Klimatycznym.

http://www.farmfrites.com/sustainability


Bezpieczeństwo 
i jakość produktów
Cel: Pragniemy dostarczać naszym klientom 
produkty najwyższej jakości, produkowane 
w zrównoważony sposób i w bezpiecznym 
środowisku.

Farm Frites 
historia 

0
wycofanych 
produktów

2017

mniej reklamacji 
dotyczących 
jakości 

11%



Roczne 
sprawozdania dotyczące 

zrównoważonego rozwoju

Holandia

Belgia

Polska

Egipt 

Przejrzystość i 
praktyki biznesowe
Cel: Dążymy do maksymalnej 
przejrzystości w zakresie informowania 
o naszych wysiłkach na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

Składanie 
sprawozdań 
zgodnie z 
najnowszymi

201720162014

2015

 4.  rok

1.Globalne Sprawozdanie dotyczące 
zrównoważonego rozwoju w następujących krajach:

 
standardami 

GRI



Zdrowie i 
bezpieczeństwo 
pracowników 
jest

priorytetem
 numer 1!

 Przeprowadzono 
pierwsze badanie 
zaangażowania 
pracowników.

 Nasz wskaźnik liczby 
wypadków przy 
pracy powodujących 
absencję (miara 
wypadkowości) 
spadł o około 24% w 
porównaniu do 2016 r.

24
%

2016

2017
Więcej informacji na ten temat znajduje się na 
stronie internetowej:

farmfrites.com/sustainability

http://www.farmfrites.com/sustainability


8 000 000 kg 
emisji CO2

 Zmniejszyliśmy 
emisję dwutlenku 
węgla w fabrykach 
o 4%, zapobiegając 
w ten sposób 
emisji około 8 mln 
kg ekwiwalentu 
dwutlenku węgla 
w porównaniu do 
2015 r.

Emisja gazów 
cieplarnianych
Cel: Zobowiązujemy się 
podejmować zdecydowane 
działania w 
dziedzinie klimatu.

1.globalne obliczenia 
śladu węglowego dla Egiptu, 
Polski, Holandii i Belgii.

Holandia

Belgia

Polska

Egipt 
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12
pochodzi z upraw mających 
certyfikat Roundtable on 
Sustainable Palm Oil Mass Balance.

Zrównoważony 
łańcuch dostaw
Cel: Zrównoważona uprawa i 
pozyskiwanie ziemniaków i olejów:

96%
oleju palmowego

22%59%

Poziomy oceny 
zrównoważonego 
rozwoju rolników: 

SREBRO

ZŁOTO



12

 Około 1% zysku netto 
inwestujemy bezpośrednio w

 lokalne projekty i 
społeczności. 

Zaangażowanie i 
rozwój społeczności
Cel: Wspieranie lokalnych społeczności.

zysk netto

1%



Surowce, produkcja i 
odpady z przetwórstwa 
żywności
Dążymy do ograniczenia ilości odpadów 
i optymalizacji zużycia ziemniaków.

W ubiegłym roku 
zwiększyliśmy 
efektywność 
wykorzystania 
ziemniaków o 0,2%.

Znaczące zmniejszenie 
odpadów z ziemniaków: 

1700
ton

Więcej informacji na ten temat znajduje się na 
stronie internetowej:

farmfrites.com/sustainability

http://www.farmfrites.com/sustainability


12
wody pitnej 

180 000 m3

energii

110 000
GJ

Zarządzanie 
energią i wodą
Cel: Ograniczenie zużycia 
wody i energii.

Oszczędność 

 74x baseny olimpijskie

Oszczędność 
6600 x
średnie zużycie elektryczności

Holenderskie 
4-osobowe 
gospodarstwa 
domowe.
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12 =10
milionów litrów

Promowanie 
zdrowego trybu życia
Cel: przez zwiększenie wykorzystania 
zdrowszych olejów.

30%
naszego całkowitego 
zużycia oleju stanowił 

olej słonecznikowy



Holding Farm Frites B.V.
www.farmfrites.com

Więcej informacji na ten temat znajduje się na 
stronie internetowej:

farmfrites.com/sustainability

http://www.farmfrites.com/sustainability

