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POLACY CORAZ CZĘŚCIEJ
SIĘGAJĄ PO ZDROWSZE MIĘSA

Badanie preferencji żywieniowych przeprowadzone przez BIOSTAT 
na zlecenie Superdrob S.A., producenta kurczaka sielskiego  

z chowu bez antybiotyków.*

Jakie mięso jest twoim  
zdaniem najzdrowsze?

41% 31% 23,8% 3,8%
Indyk Kurczak Wołowina Wieprzowina

Na wzrastające spożycie mięsa drobiowego, ma wpływ wiele czynników: bogaty 
asortyment, łatwość przygotowania mięsa drobiowego, konkurencyjne ceny drobiu 
w porównaniu do mięsa czerwonego, a przede wszystkim walory zdrowotne drobiu – 
niska zawartość tłuszczu, niska wartość energetyczna, lekkostrawność. Jednak to, 
co warto docenić, to rosnąca świadomość Polaków w zakresie zdrowego odży-
wiania.

dr inż. Beata Przygoda
Instytut Żywności i Żywienia

*  Badanie Preferencji Żywieniowych Polaków zostało przeprowadzone przez instytut badawczy Biostat na zlecenie fi rmy SuperDrob 
S.A. Badanie zostało przeprowadzone na grupie reprezentatywnej 600 osób metoda CATI we wrześniu 2018 r. Wyniki badania są 
zestawieniem deklaracji respondentów i wskazują na potrzeby oraz trendy rynkowe.



DLACZEGO WYBIERASZ 
 KURCZAKA?

KTO NAJCZĘŚCIEJ 
WYBIERA KURCZAKA?

39,7%
Jest łatwy i szybki 
do przyrządzenia

29,3%
Daje wiele możliwości  

do przygotowania potraw

25,2%
Jest

 lekkostrawny

35%

38%

Mężczyzna

Osoby w wieku 18-29 lat
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O FIRMIESzanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło zaprezentować 
Państwu pierwszy pełny Raport Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu Grupy Kapitałowej 
SuperDrob. Jest on podsumowaniem naszych 
dwuletnich działań. Raport wskazuje miejsce, 
w którym obecnie się znajdujemy, i wyznacza 
nowe kierunki na przyszłość. 

SuperDrob nieustannie chce podejmować 
nowe wyzwania. Pragniemy w sposób odpo-
wiedzialny i zrównoważony prowadzić wszyst-
kie nasze działania. Wierzymy, że rozwijając po-
tencjał naszej fi rmy, wspieramy rozwój zarówno 
polskiej gospodarki, jak i lokalnej społeczności 
oraz budujemy wzajemne zaufanie z naszymi 
interesariuszami.

W każdym obszarze swojej działalności 
staramy się postępować świadomie, z posza-
nowaniem dla środowiska naturalnego i jego 
zasobów. Chcemy być dobrym pracodawcą, 
dobrym sąsiadem i rzetelnym partnerem. Jako 
członek tajlandzkiej grupy Charoen Pokphand 
Group (CPF) możemy czerpać wzorce z zakre-
su CSR od najlepszych, wzorując się na stra-
tegicznych priorytetach tej grupy. Nasze dzia-
łania odpowiadają na Cele Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ.

Obserwujemy trendy i to, co dzieje się na ryn-
ku. Kształtują go nie tylko wymogi konsumen-
tów, lecz także wymagania sektora finanso-
wego i biznesu. Tutaj również dostrzegane są 
potrzeby zmiany dotychczasowego myślenia 
i działania w kierunku bardziej zrównoważonej 
produkcji. Climate change staje się wyzwaniem 
dla każdej dużej fi rmy. 

Nazwa SuperDrob jest gwarancją bezpie-
czeństwa i wysokiej jakości produktów. 
Dostarczamy innowacyjne i smaczne wyroby 
zgodnie z najwyższymi standardami i oczeki-
waniami naszych klientów. Analizujemy rynek, 
by dopasować naszą ofertę do zmieniających 
się potrzeb i trendów. Widzimy, że coraz 
popularniejsze w deklaracjach konsumentów 
staje się odejście od jedzenia mięsa. Jednak, 
jak widać w analizach rynku, spożycie drobiu 
w dalszym ciągu jest na wysokim poziomie. 

Dlatego rozwijamy nasz flagowy projekt – 
Kurczak Sielski. Jest to dla nas „kurczak ju-
tra”. Chcemy rozszerzać ofertę produktów 
opartych na tym surowcu, by oferować to, co 
najlepsze z drobiu. Patrzymy jednak jeszcze 
szerzej – stąd nasza współpraca z inwestorem 
CP Foods. Dzięki niej mogliśmy wprowadzić 
na polski rynek najwyższej jakości krewetki ze 
zrównoważonych, certyfikowanych hodowli 
oraz wyjść z nową ofertą innowacyjnych dań 
gotowych.

Dla mnie, prezesa SuperDrob, ważne jest, by 
nie zapominać, że u podstaw całej filozofii 
biznesu znajduje się człowiek i jego potrze-
by. Dlatego, poza dbaniem o pracowników, 
prowadzimy Fundację Uskrzydlamy. Jej 
celem jest pomoc osobom w trudnej sytu-
acji życiowej, ale także wsparcie zdolnych 
dzieci i młodzieży. Chcemy jako firma mieć 
udział w życiu społeczeństwa. Stawiamy 
na edukację i przeciwdziałamy marnowaniu 
żywności – w ciągu ostatnich dwóch lat 
przekazaliśmy na cele społeczne prawie 
70 ton żywności. 

Działając lokalnie, oddziałujemy globalnie, 
chociażby w aspekcie środowiskowym. 
Inwestujemy w nowe rozwiązania mające 
na celu zminimalizowanie negatywnego wpły-
wu na środowisko. Udało nam się zredukować 
zużycie wody i energii. W najbliższych latach 
we wszystkich naszych lokalizacjach pojawią 
się instalacje fotowoltaiczne. Naszym obowiąz-
kiem jest troska o dobrostan zwierząt, dlatego 
realizujemy nowe inwestycje, które wykraczają 
ponad obowiązujące normy prawne. 

Raport powstał dzięki wielomiesięcznemu za-
angażowaniu wielu pracowników, za co jestem 
im niezmiernie wdzięczny. Prowadzimy biznes 
i jednocześnie pomagamy. Dzielimy się wypra-
cowanym przez siebie zyskiem – to wartość 
wpisana w DNA naszej fi rmy od początku jej 
istnienia. Jako prezes Zarządu jestem dumny, 
że idea ta jest podzielana przez moich współ-
pracowników.

Marcin Świąć

102-12, 102-14, 102-15, 103-1GRI 
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O FIRMIE

11   Robert Bogusz
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

12   Leszek Zaleski
Dyrektor ds. Rozwoju Produktów

13   Randa Ombach
Prezes Fundacji Uskrzydlamy

14   Leszek Rogulski
Szef Utrzymania Ruchu

15   Adam Domański
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu

16   Arkadiusz Jagodziński
Dyrektor IT

17   Tomasz Wiśniewski
Dyrektor Techniczny

18   Katarzyna Grygo-Małuj
Kierownik Działu Kontroli Jakości

19   Witold Pietrak
Dyrektor ds. Zakupów

20   Ryszard Bochenek
Dyrektor ds. Inwestycji
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foto: Marek Neupauer
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01   Kinga Walenda
Kierownik działu BHP,
Ppoż. i Ochrony Środowiska

02   Krzysztof Radoła
Dyrektor ds. Logistyki

03   Łukasz Zając
Menedżer PR

04   Kamil Woźnica
Specjalista ds. CSR

05   Olga Sosnowska
Ekspertka ds. PR
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05

06
07

08

09

10

Drużyna CSR
06   Agnieszka Szajkowska-Majewska

Dyrektor Personalny

07   Katarzyna Olszewska
Menedżer Marketingu

08   Aneta Stępniak
Dyrektor Marketingu

09   Mariusz Pawełczak
Starszy Analityk

10   Jan Grzegrzółka
Dyrektor Zakładu Karczew



O FIRMIESuperDrob S.A. jest jednym z czołowych pro-
ducentów drobiu w Polsce. Główne zakłady 
fi rmy znajdują się w Karczewie koło Warszawą, 
Łodzi, Lublinie oraz Goleniowie, centrala fi rmy 
mieści się w Warszawie. SuperDrob S.A. jest 
obecny na rynku od 27 lat.

W 2017 roku SuperDrob nawiązał współ-
pracę z globalną marką rolno-spożywczą 
Charoen Pokphand Foods (CP Foods) 

zakładów produkcyjnych 
i 2 wylęgarnie drobiu

produkcji fi rma kieruje 
na rynki zagraniczne – 
głównie do krajów UE, 
ale także do Chin i Japonii

102-1, 102-2, 102-3, 102-4

102-7

5

37%

18,7%

44%

2017 r. 2018 r. 2019 r.

z Tajlandii. To czołowy producent, prze-
twórca i eksporter mięsa w południowo-
-wschodniej Azji. Jako jeden ze światowych 
liderów w produkcji paszy dla drobiu, trzody 
chlewnej, ryb, krewetek oraz karmy dla zwie-
rząt domowych generuje ponad 16 mld $ 
rocznego obrotu. Tak powstała krajowa spółka 
CPF Poland S.A.

GRI 

GRI 

Wzrost 
sprzedaży
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102-7

pracowników 
w 2019 roku

1754*

przychodów ze sprzedaży

1,772 mld PLN

podatku dochodowego

5,5 mln PLN

*  Liczba pracowników 
zatrudnionych 
na umowę o pracę 
w Grupie SuperDrob.

GRI 



O FIRMIE

Skład Zarządu*:

Skład Rady Nadzorczej**:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – César Lipka

Honorowy Członek Rady Nadzorczej – Henri Lipka

Członek Rady Nadzorczej – Mrs. Phatanee Leksrisompong

Członek Rady Nadzorczej – Mrs. Patrachatr Chiaravutthi

Członek Rady Nadzorczej – Mr. Prasit Chalongchaichan

Członek Rady Nadzorczej – Mr. Nattawat Chunhawuttiyanon

Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Borowski

Członek Rady Nadzorczej – Piotr Her

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Borek

Członek Rady Nadzorczej – Jacek Sawicki

102-18

102-18

GRI 

GRI 

Piotr Grzonkowski
Członek Zarządu 

ds. Rozwoju i Agro

Jagna Stanecka
Członek Zarządu 

i Dyrektor Finansowy

Marcin Świąć
Prezes Zarządu

Ryszard Waśniewski
Członek Zarządu 
ds. Operacyjnych

*  do kwietnia 2020 r., przed publikacją raportu, skład Zarządu: Prezes Zarządu – César Lipka, Wiceprezes Zarządu – Marcin Świąć, Członek Zarządu 
ds. Ekonomiczno-Finansowych – Piotr Grzonkowski, Członek Zarządu ds. Operacyjnych – Ryszard Waśniewski, Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju – 
Jarosław Kowalewski

**  do kwietnia 2020 r., przed publikacją raportu, skład Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej – Henri Lipka, Członkowie: Mrs. Phatanee 
Leksrisompong, Mrs. Patrachatr Chiaravutthi, Mr. Prasit Chalongchaichan, Mr. Nattawat Chunhawuttiyanon, Krzysztof Borowski, Jerzy Cieślik, Piotr Her, Jacek 
Sawicki
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Siedziba fi rmy | Karczew

Centrala | Warszawa

Zakład produkcyjny | Łódź

Zakład produkcyjny | Lublin

Zakład produkcyjny | Łozienica

Wylęgarnia drobiu | Stoczek

Wylęgarnia drobiu | Lublin

Wytwórnia pasz | Łuków

Obsługiwane rynki (eksport)

53%
3%

2%
5%

6%

Inne: 7%

16%

5% 2%

16%

102-6

102-3, 102-4

GRI 

GRI 

Niemcy

Francja

Bułgaria

Chiny

Irlandia

Wlk. Brytania

Holandia

Czechy

Rumunia



O FIRMIE

SuperTrans
Firma zajmująca się transportem. Specjalizuje 
się w transporcie chłodniczym, jaj wylęgowych 
i piskląt jednodniowych oraz żywca drobiowego.

Avet
Zakres jej działalności obejmuje obsługę wete-
rynaryjną, w szczególności stad hodowlanych, 
wylęgu piskląt (ZWD* Stoczek i ZWD Turka) 
oraz częściowo hodowców brojlerów. 

* Zakład wylęgu drobiu.

SuperBu� et
Firma zajmująca się cateringiem i obsługą 
stołówek dla pracowników przy zakładach 
SuperDrob. 

SuperBuild
Spółka odpowiadająca za prowadzenie inwe-
stycji. Specjalizuje się w budownictwie przemy-
słowym oraz realizuje projekty biurowe, miesz-
kaniowe, sklepowe i użyteczności publicznej.

O FIRMIE
12
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Grupa Kapitałowa SuperDrob zrzesza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyj-
ne, które pozwalają na integrację pionową całego procesu produkcyjnego „od pola do stołu”. 
Wszystkie spółki są własnością prywatną.

102-2, 102-5, 102-7, 102-45GRI 

3. O Grupie Kapitałowej SuperDrob

SuperDrob S.A.
Zajmuje się produkcją wyrobów z drobiu. 
W ofercie fi rmy jest zarówno mięso surowe, jak 
i wędliny czy dania convenience.

ŁukPasz
Wytwórnia pasz zajmująca się produkcją 
pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla 
kurcząt.

StoFarm
Spółka powołana do pozyskiwania terenów 
pod inwestycje. Zajmuje się również profesjo-
nalnym załadunkiem drobiu i myciem obiektów 
inwentarskich.

Integra
Firma istniała jako odrębna spółka do 2.01.2019 r. 
W jej kompetencji leżał nadzór nad wylęgarnia-
mi drobiu oraz współpraca z hodowcami. Cały 
zakres obowiązków przejął Dział Surowcowy 
SuperDrob.



O FIRMIE

102-11, 103-2GRI 

Ryzyko uzależnienia od 
strategicznych odbiorców.

Ryzyko kradzieży i uszkodzenia 
mienia.

Ryzyko zanieczyszczenia 
środowiska.

Zmiana właściwości produktów 
przez zmianę temperatury, np. 
rozmrożenie.

Zakłócenie w dostawie mediów.

Przeciwdziałanie i środki zapobiegawcze 
ważniejszych ryzyk operacyjnych zawarte są 
w planach ciągłości działania. 

Przy planowaniu operacyjnym menedżerowie 
biorą pod uwagę wszelkie powyższe czynniki 
ryzyka, jak również przygotowują tak zwa-
ny plan pesymistyczny. Głównym faktorem 
uwzględnianym przy planowaniu są ceny 
surowców i koszt pracy ludzkiej, ponieważ 
te dwa czynniki stanowią największy udział 
w kosztach GK.

Najistotniejszym ryzykiem zagrażającym reali-
zacji planu operacyjnego jest utrata ciągłości 
działania. Przy prowadzeniu działalności ope-
racyjnej pomocne jest wtedy monitorowanie 
wykonania procedur dotyczących ryzyka – 
raportowanie (z uwzględnieniem wskaźników 
przyjętych dla konkretnego ryzyka) oraz re-
gularne spotkania menedżerów operacyjnych 
poświęcone omawianiu istotnych kwestii do-
tyczących ryzyk. Proces monitoringu pozwala 
zarządowi na ocenę stopnia poprawności 
systemu zarządzania ryzykiem. Jesteśmy 
świadomi, że nie wszystko da się przewidzieć, 
ale chcemy zrobić jak najwięcej, by zminimali-
zować możliwe zagrożenia.

Zabezpieczenia:

•  Na wypadek zmiany zachowań konsumenc-
kich: prowadzimy regularne badania rynku, 
których wyniki wykorzystujemy przy opra-
cowywaniu nowych produktów. 

•  Zastój w płatnościach: ubezpieczamy nasze 
należności oraz sprawujemy ciągły nadzór 
i kontrolę płatności.

•  Przeprowadzamy szkolenia i wdrażamy 
procedury BHP. Wprowadzamy w życie 
i egzekwujemy wykonywanie planów kon-
tynuacji działania. Są tam opisane sposoby 
migracji ryzyk operacyjnych. Dyrektorzy 
produkcji wraz z menedżerami operacyj-
nymi spotykają się codziennie i omawiają 
ryzyka związane z planowaną działalnością.

•  Do polityki minimalizowania ryzyk zalicza 
się również wprowadzanie różnorakich 
polis ubezpieczeniowych. Najważniejsze 
z nich to: polisa od utraty zysku, polisa od 
wszystkich ryzyk, ubezpieczenie należności, 
ubezpieczenie od skutków zanieczyszczeń 
produktu, ubezpieczenie podróży służbo-
wych, ubezpieczenie mienia w transporcie 
(cargo), ubezpieczenie OC działalności go-
spodarczej, ubezpieczenie OC prowadzenia 
ksiąg rachunkowych i doradztwa podatko-
wego, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie 
robót budowlanych, polisa środowiskowa 
od zanieczyszczenia środowiska, polisa od 
sprzeniewierzenia i oszustwa, ubezpieczenie 
sprzętu elektronicznego oraz maszyn od 
uszkodzeń.

•  Około 44% przychodów spółki SuperDrob 
to przychody z eksportu, dlatego prowadzi-
my również politykę zabezpieczeń zmiany 
kursów walut.
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Dla funkcjonowania w warunkach prowadzenia 
działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej 
SuperDrob ważna jest identyfi kacja czynników 
ryzyka działalności, ocena skali występującego 
ryzyka oraz zastosowanie odpowiednich spo-
sobów zabezpieczenia ryzyka działalności.

Ryzyka, jakie mogą występować w Grupie 
Kapitałowej SuperDrob:

103-2

102-15

GRI 

GRI 

3.1. Ryzyka

Ryzyko zmiany zachowań 
konsumenckich, ograniczenia 
popytu.

Ryzyko sprzeniewierzenia 
majątku.

Ryzyka związane 
z funkcjonowaniem 
zakładów, np. wypadki przy 
pracy – upadek z drabiny, 
przewrócenie się, włożenie ręki 
do pracującego urządzenia, 
wyciek amoniaku, pożar itd.

Ryzyko korupcji i nadużyć.

Utrata reputacji.

Ryzyko czynników 
pogodowych i klimatycznych.

Ryzyko wycieku danych 
osobowych.

Zanieczyszczenie, skażenie 
produktów, nieprawidłowe 
parametry fi zyko-chemiczne 
związane z nieodpowiednim 
przechowywaniem produktów.

Zakłócenia realizacji umów 
zarówno z dostawcami, jak 
i odbiorcami.

Ryzyko braku realizacji 
zamówień lub realizacji 
niepełnej.

Ryzyko związane 
z polityką (zamknięcie granic, 
ograniczenie działalności 
sklepów) i pandemią.

Sabotaż.

Ryzyko handlowe – brak 
płatności za należności od 
odbiorców.

Utrata ciągłości działania, 
jak np. w wyniku poważnej 
awarii przemysłowej.

Ryzyko chorób zwierząt 
żywych.
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2013
Nasz apetyt na sukces stale rośnie. 
Nowe cele wymagają także nowych 
inwestycji, dlatego otworzyliśmy 
zakład do produkcji Convenience 
Food w Łodzi, co pozwoliło nam 
zwiększyć produkcję, a przez to 
podwoić zatrudnienie.

2015
Do Grupy Kapitałowej dołączają kolejne 
spółki. Zmieniamy się dla Was – nie tylko 
budujemy nowe zakłady, aby podwoić 
możliwości produkcyjne, ale przede 
wszystkim wprowadzamy szeroką gamę 
innowacyjnych, pysznych i zdrowych dań 
gotowych z kurczaka, jakich do tej pory 
nie znaliście. Symbolem tych zmian jest 
nasze nowe logo – SuperKurka, która 
patrzy w prawo, czyli w przyszłość, pełną 
wyzwań i szans na nowe sukcesy.

2019
Kupujemy zakład przetwórstwa 
drobiu w Łozienicy. Otwieramy 
paszarnie ŁukPasz.

2020
Wybieramy nowy zarząd. Obecnie produkty 
SuperDrob można kupić w różnych miejscach świa-
ta. Spełniamy najwyższe standardy jakości, dzięki 
którym jesteśmy obecni na tak wymagających ryn-
kach, jak Wielka Brytania, Francja czy Japonia. Jako 
jeden z ośmiu zakładów w Polsce mamy również 
pozwolenie na eksport do Chin.

Rebranding
Jednym z przełomowych momentów 
w historii fi rmy był rok 2015. Do tego cza-
su skupialiśmy się na produkcji najwyższej 
jakości produktów, które były sprzedawa-
ne pod markami własnymi naszych part-
nerów zagranicznych. Zaczął się jednak 
nowy etap, w którym zdecydowaliśmy się 
położyć nacisk na rynek polski i stworzyć 
produkty sygnowane przez SuperDrob. 
Symbolem tych zmian była także nowa 
identyfi kacja wizualna marki i nowe logo 
– SuperKurka, która patrzy w przyszłość 
pełną wyzwań.

Aneta Stępniak
Dyrektor Marketingu
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Powstanie fi rmy SuperDrob ma swój początek 
w wizji i chęci spełniania marzeń jednego czło-
wieka. To właśnie w głowie i sercu Henriego 
Lipki zrodziła się chęć powrotu do kraju 
i wsparcia polskiej gospodarki. Lata przebywa-
nia poza Polską, ze względu na panujący wcze-
śniej ustrój, wywołały potrzebę powrotu ze 
Szwajcarii i wsparcia przemian gospodarczych 
w odradzającej się ojczyźnie. Tak właśnie, 
od wykupienia przez założyciela SuperDrob 
Warszawskich Zakładów Drobiarskich w 1993 
roku, zaczęła się nasza historia.

Przedrostek „super” również nie wziął się 
znikąd. Wpisuje się on w filozofię Henriego 
Lipki. Dla niego zawsze SuperDrob miał być 
napędzany przez ambicję sięgającą aż po ho-
ryzont. Stąd na przestrzeni ostatnich 27 lat tak 
ogromna zmiana, która spowodowała, że prze-
staliśmy być rodzinną fi rmą rolno-spożywczą 
z Karczewa.

102-7, 102-10GRI 

3.2. Historia SuperDrob

1997
Nasza historia zaczęła się 27 lat temu, kiedy mieszkający w Szwajcarii Henri 
Lipka szukał sposobu na wsparcie przemian gospodarczych w rodzinnej 
Polsce. Chęć pomocy Polakom w znalezieniu miejsca zatrudnienia stała 
się dla Henryka Lipki inspiracją do wykupienia Warszawskich Zakładów 
Drobiarskich i stworzenia nowej marki SuperDrob, której nazwa od począt-
ku wskazywała kierunek rozwoju i nasze ambicje – od zawsze chcieliśmy 
być najlepsi. Po prostu super!

2000
Dzięki ciężkiej pracy i rzetelności już po 7 latach dzia-
łalności udało nam się zbudować zaufanie klientów 
i kontrahentów, co pozwoliło nam rozwinąć skrzydła 
i zakupić zakład produkcyjny w Łodzi.

2011
Lubimy wyzwania i ambitne cele, dlatego 
podjęliśmy starania o wejście na rynek chiń-
ski, który jest ogromny i bardzo wymagający. 
Mimo to sprostaliśmy wysokim standardom 
produkcji i normom jakościowym i jako jedna 
z niewielu polskich fi rm SuperDrob otrzymał 
akredytację władz chińskich na eksport na-
szych produktów na tamtejszy rynek. To był 
nasz kolejny supersukces.

2012
Ostatnie lata naszej działalności to jeszcze bardziej dynamicz-
ny rozwój, który jest efektem wieloletniej pracy i konsekwent-
nego dążenia do celu. Nie spoczywamy jednak na laurach. 
Obraliśmy nowe kierunki działania i kolejne ambitne cele, co 
zaowocowało utworzeniem Grupy Kapitałowej, która umoc-
niła naszą pozycję na rynku.

2017
Rozpoczyna się współpraca z Charoen 
Pokphand Foods – tajlandzkim koncernem 
rolno-spożywczym. Powstaje nowa spółka 
CPF Poland. Partnerstwo z CPF pozwoli 
nam aktywnie uczestniczyć w konsolidacji 
polskiego rynku mięsnego i paszowego.
Powstaje Fundacja Uskrzydlamy

2018
Rozwój przedsiębiorstwa oznacza też 
nowe inwestycje. W 2018 roku przejęli-
śmy zakład rozbioru drobiu w Lublinie.
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3.3. Nasz łańcuch wartości
Zaczęliśmy swoją działalność od wizji, a swój 
sukces zawdzięczamy nieustannej potrzebie 
rozwoju, która doprowadziła nas po latach 
do dojrzałości biznesowej. Dzięki temu mogli-
śmy rozrastać się o kolejne podmioty, tak by 
móc mieć kontrolę nad całością procesu pro-

dukcji – od pola do stołu. Sprawujemy pieczę 
nad każdym elementem tego łańcucha, dzięki 
czemu mamy gwarancję, że oferujemy naszym 
klientom najwyższą jakość i bezpieczeństwo 
produktów.

Dobre praktyki
1.  Zboża na pasze pozyskujemy lokalnie, dzięki czemu wspieramy rolników.

2.  Nasze stada zarodowe i wylęgarnie objęte są systemem certyfi kacji Genesis.

3.  Fermy położone są do 300 km od zakładów – działamy lokalnie. Wspieramy rolników na każ-
dym etapie produkcji poprzez wizyty zootechników i nasze wewnętrzne szkolenia.

4.  Wszystkich kierowców zajmujących się transportem zwierząt szkolimy z zasad dobrostanu 
i minimalizacji stresu w trakcie przewozu. 

5.  Na etapie produkcji żywności przeprowadzamy liczne audyty, kontrole jakości. Inwestujemy 
w najnowsze rozwiązania technologiczne i park maszynowy.

6.  Oferujemy bezpieczne produkty dostosowane do potrzeb naszych odbiorców. 

7.  Na etapie dystrybucji dbamy o niską emisyjność naszych samochodów. Staramy się zoptyma-
lizować załadunek każdego z aut.

Troska o jakość rozpoczyna się już na etapie 
produkcji paszy dla zwierząt. Od najwyższej 
jakości ziaren i najnowszych technologii, po-
zwalających na wyprodukowanie pełnoporcjo-
wych mieszanek paszowych dla kurcząt, zależy 
przecież zdrowie zwierząt. Otwarcie w kwietniu 
2019 roku nowoczesnej wytwórni pasz ŁukPasz 
pozwoliło nam do końca zintegrować cały 

proces. Innowacyjne rozwiązania umożliwiające 
produkcję granulatów dostosowanych do róż-
nych wymagań hodowców pozwalają nam za-
opatrywać w paszę również tych najbardziej 
wymagających. Wśród naszych mieszanek 
paszowych znajdują się także karmy bez GMO, 
wyprodukowane tylko z polskich zbóż.

Ochrona środowiska 
i niwelowanie wpływu
Nowe inwestycje, ograniczanie poboru wody, 
proaktywna pomoc: sprzątanie lasu i Świdra

01
Otoczenie 
i społeczeństwo
Fundacja Uskrzydlamy i pracownicy, edukacja 
i budowanie świadomości konsumenckiej, 
SuperInicjatywy, współpraca i wspieranie polskich 
hodowców

02
Bezpieczeństwo 
i jakość produktów
Opakowania, Kurczak Sielski, pasze 
bez GMO, certyfikaty i audyty, 
troska o dobrostan

03

Innowacje
IT, park maszynowy, dania 
convenience, kurniki, 
SuperFestiwal

04
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Od 2020 roku Grupa SuperDrob działa 
pod przewodnictwem nowego prezesa. Na to 
stanowisko został wybrany dotychczasowy 
wiceprezes Marcin Świąć. Pracuje w SuperDrob 
od 2016 roku. 

César Lipka, który do tej pory pełnił funkcję 
prezesa, rozwija teraz nowe projekty spożyw-
cze w spółce CPF Poland oraz został przewod-
niczącym Rady Nadzorczej SuperDrob.

Zależało mi na dalszym rozwoju w nowych 
obszarach. Handel, przetwórstwo, zmiany 
społeczno-gospodarcze i oczekiwania kon-
sumentów wymuszają na nas nowe projekty 
produktów i usług. Dlatego postanowiłem 
wyjść z obszaru operacyjnego w SuperDrob 
i przekazać go w ręce Marcina Świącia, do-
świadczonego menedżera.

Chciałem także podziękować mojemu ojcu 
Henrykowi Lipce – za rozwijanie przez 27 lat 
tego przedsiębiorstwa. Stoimy w pierwszym 
rzędzie polskich fi rm mięsnych. On już prze-
chodzi na emeryturę, a ja będę kierował za nie-
go Radą Nadzorczą SuperDrob. 

Synergia obu doświadczeń – SuperDrob S.A. 
i CPF Poland S.A. – może przynieść nowe moż-
liwości. Dodatkowo spółka CPF Poland może 
korzystać z doświadczeń naszych tajlandzkich 
partnerów. Biznes rolno-spożywczy w Azji jest 
pod wieloma względami bardziej innowacyjny 
niż europejski.

César Lipka

102-7GRI 

Nowy Zar ząd
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W skład paszy dla Kurczaka Sielskiego 
wchodzi pięć polskich zbóż: pszenica, 
pszenżyto, jęczmień, owies i kukurydza 
z dodatkiem marchwi, składników 
mineralnych i probiotyków

Praca nad minimalizacją ilości 
plastiku w dedykowanych 

opakowaniach i ich 
biodegradowalność

Najwyższa jakość 
w dobrej cenie

Marka premium, ale w cenie 
dostępnej dla każdego.

Czysta etykieta we wszystkich 
produktach na bazie Kurczaka 
Sielskiego (bez fosforanów, 
konserwantów, sztucznych aromatów)

Zrównoważony rozwój

Dobrostan zwierząt

Rośnie minimum 30% 
dłużej niż zwykły kurczak

Jest karmiony paszą 
bez surowców GMO 
i kokcydiostatyków

Chów Kurczaka Sielskiego 
jest prowadzony bez użycia 
antybiotyków leczniczych

Naturalne dodatki

Pochodzi w 100% 
z polskich gospodarstw

Kontrola i certyfikacja 
całego procesu produkcji 
„od jajka do talerza”

O FIRMIE

Od jajka do gotowego produktu

01
Wytwórnia pasz

02
Wylęgarnia 

drobiu

03
Fermy

04
Przetwórstwo

drobiu

05
Dystrybucja 
i sprzedaż

20
R

ap
or

t 
Z

ró
w

no
w

aż
on

eg
o 

R
oz

w
oj

u 
G

ru
py

 S
up

er
D

ro
b

 2
0

18
-2

0
19 W skład paszy dla Kurczaka Sielskiego 

wchodzi pięć polskich zbóż: pszenica, 
pszenżyto, jęczmień, owies i kukurydza 
z dodatkiem marchwi, składników 
mineralnych i probiotyków

Praca nad minimalizacją ilości 
plastiku w dedykowanych 

opakowaniach i ich 
biodegradowalność

Najwyższa jakość 
w dobrej cenie

Marka premium, ale w cenie 
dostępnej dla każdego.

Czysta etykieta we wszystkich 
produktach na bazie Kurczaka 
Sielskiego (bez fosforanów, 
konserwantów, sztucznych aromatów)

Zrównoważony rozwój

Dobrostan zwierząt

Rośnie minimum 30% 
dłużej niż zwykły kurczak

Jest karmiony paszą 
bez surowców GMO 
i kokcydiostatyków

Chów Kurczaka Sielskiego 
jest prowadzony bez użycia 
antybiotyków leczniczych

Naturalne dodatki

Pochodzi w 100% 
z polskich gospodarstw

Kontrola i certyfikacja 
całego procesu produkcji 
„od jajka do talerza”

3.4. Nasze 
produkty

102-2GRI 

Kurczak Sielski

Produkujemy bezpiecznie i wdrażamy inno-
wacyjne produkty. Zespół specjalistów, który 
pracuje nad nowymi rozwiązaniami, postawił 
sobie za cel stworzenie „kurczaka jutra”. Jest to 
głęboko zapisane w fi lozofi i fi rmy i jej strategii 
rozwoju. Pierwszą odpowiedzią na tę potrzebę 
jest linia produktów z Kurczaka Sielskiego. 
Chcemy szukać nowych rozwiązań, projekto-
wać swoje produkty w sposób zrównoważony, 
uwzględniając zarówno dobrostan zwierząt, jak 
i wymagania rynkowe.

Jesteśmy dumni z Kurczaka Sielskiego – 
to nasz fl agowy produkt na rynku polskim.

Polski konsument jest coraz bardziej świadomy 
tego, co kupuje, i poszukuje produktów natural-
nych i zdrowych (Analiza przygotowana przez 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej – IERiGŻ). Z tego też powodu 
cała linia produktów z Kurczaka Sielskiego 
wpisuje się w najnowsze trendy rynkowe. 
Dostrzegamy potrzeby konsumentów i oferu-
jemy coraz więcej propozycji wędlin, dań semi 
(do odpieczenia) i dań gotowych na bazie tego 
surowca. Dzięki temu jakość tych produktów 
przetworzonych wyróżnia się na rynku. Kurczak 
premium sprzedawany jest również pod marką 
własną Lidla jako Biesiadny.

Bycie „super” oznacza również nieustanną 
potrzebę rozwoju, innowacji i przekraczania 
kolejnych biznesowych barier. Dzięki zdoby-
temu doświadczeniu nauczyliśmy się słuchać 
naszych kontrahentów i podążać za potrze-
bami klientów. Chcemy przedstawić szeroką 
gamę produktów dla każdego. Naszym celem 
jest stworzenie jak najwyższej jakości oferty 
wpisującej się w różne gusty, lecz znajdującej 
się w przedziale cenowym „na każdą kieszeń”. 
Jesteśmy otwarci na rozmowy i z chęcią podej-
mujemy wyzwania.
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Potrafi my zrobić
kurczaka

na 500
sposobów
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Dania convenience
102-2GRI 

Wygodne żywienie w świecie pełnym po-
śpiechu to jeden z trendów, które na polskim 
rynku zaczynają być coraz lepiej widoczne. 
SuperDrob już od lat jest liderem w segmencie 
produktów convenience, czyli dań gotowych, 
które są głęboko mrożone lub schłodzone. 
Mamy ogromne know-how i doświadczenie 
zdobyte w trakcie wieloletniej współpracy 
z zagranicznymi kontrahentami. Dzięki temu 
wiemy, na co jest największe zapotrzebowanie 
w krajach Europy Zachodniej i jak kreować 
nowe trendy w tym obszarze. Potrafi my zrobić 
„kurczaka na 500 sposobów” i daje nam to nie-
mal nieograniczone możliwości dostosowania 
oferty do potrzeb klienta. Przykładem wprowa-
dzenia w życie takich rozwiązań jest chociażby 
produkcja elementów kurczaka w panierach 
pełnoziarnistych, z płatkami owsianymi, ama-
rantusem, siemieniem lnianym i nasionami 
chia (nasz popularny produkt na rynku francu-
skim). Dla jednego z brytyjskich kontrahentów 
stworzyliśmy produkt, który jest sprzedawany 
pod marką Disney Kitchen. Nie jest on podda-
wany wstępnemu smażeniu, a w domu prze-
znaczony jest tylko do odpiekania, co znacznie 
redukuje zawartość tłuszczu. Dodatkowo cały 
skład jest dostosowany do restrykcyjnych wy-
magań odbiorców. 

Jesteśmy producentem, który wykonuje 
zamówienia dla dużych sieci handlowych 
i marek własnych. Na rynku polskim nasza 
oferta pod brandem SuperDrob w segmen-
cie convenience nie jest rozbudowana, ale 
edukujemy kontrahentów i pokazujemy im 
szeroki wachlarz naszych możliwości. Chcemy 
w tym segmencie kreować trendy i nie tylko 
odpowiadać na zapotrzebowanie rynku, ale też 
pokazywać, na co pozwalają nowe technologie. 
Udowadniamy, że produkty mrożone i chło-
dzone nie odbiegają jakością od dań świeżych. 
Sam proces mrożenia sprawia, że nie trzeba 
poszerzać etykiety o dodatkowe składniki 
i konserwanty, ponieważ w temperaturze po-
niżej -18 stopni Celsjusza nie rozwijają się bak-
terie, wirusy oraz nie zachodzą procesy gnilne. 
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i trendy 
prozdrowotne.

Produkty convenience SuperDrob w Polsce 
można znaleźć pod markami własnymi: Lidl, 
Carrefour, Auchan, Dino, Polo Market.
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Mówiąc o głównych produktach SuperDrob, 
nie można pominąć segmentu surowych części 
kurczaka i tuszek drobiowych. Każdy możliwy 
element świeżego mięsa i podrobów brojlera 
możemy sprzedawać według potrzeb klientów. 
Dzięki naszym wysokim standardom produkcji 
byliśmy wśród pięciu pierwszych fi rm w Polsce, 
które zostały dopuszczone do eksportu na ry-
nek chiński.

Surowe mięso i produkcja standardowa od 
początku istnienia firmy były podstawą jej 
działalności. Sezonowo jesteśmy również 
producentem gęsiny. W naszym zakładzie 
w Lublinie mamy linie ubojowe specjalnie do-
stosowane do tego celu.

Bez względu na to, czy mówimy o mięsie 
z chowu standardowego, czy o surowych ele-
mentach Kurczaka Sielskiego, mamy pewność 
najwyższej jakości produkcji. Już teraz możemy 
zaoferować klientom mięso z wartościami 
dodanymi, które dzięki odpowiedniej paszy 
podawanej zwierzętom jest wzbogacone o róż-
ne związki mineralne czy kwasy tłuszczowe. 
W celu dostarczenia jeszcze lepszych produk-
tów, dostosowanych do wymogów naszych 
odbiorców, nieustannie pracujemy nad udo-
skonaleniem całego procesu chowu. Naszym 
marzeniem jest, by ten standard nieustannie 
podnosić i wytyczać nową drogę wśród pro-
ducentów w Polsce.

Spośród naszych pracowników wybra-
liśmy zespół fachowców, którzy dzięki 
swojej wiedzy i innowacyjnym pomy-
słom opracowują nowe projekty zwią-
zane z chowem brojlera. Wierzymy, 
że efekty ich pracy zrewolucjonizują 
sposób podejścia do hodowli drobiu 
i polepszą zarówno dobrostan zwie-
rząt, jak i jakość fi nalnego produktu. 

Pracujemy nad standardem w chowie 
zwierząt, w którym nie ma miejsca na an-
tybiotyki i kokcydiostatyki*. Wybieramy 
trudniejszą drogę i chcemy wprowadzać 
środki zapobiegawcze: szczepienia ptaków 
na kokcydiozę oraz paszę wzbogaconą 
o probiotyki i prebiotyki. To dla nas ważne 
i wierzymy, że w przyszłości wszystkie 
produkty oferowane przez SuperDrob 
będą pochodziły z kur z takiego chowu.

Robert Bogusz
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu 

* Preparat zapobiegający groźnej chorobie pasożytniczej.
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Mięso standardowe

1 Szyja

2 Udziec

3 Podudzie

4 Łapki 5 Skrzydełko 6 Ćwiartka

7 Wątroba

8 Żołądek

9 Serce

10 Filet11 Grzbiet
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Innowacje w systemach 
informatycznych

Politechniki Łódzkiej. Jej zadaniem jest prze-
prowadzenie badań folii biodegradowalnych 
pod pakowanie produktów przetworzonych, 
panierowanych i głęboko mrożonych z kur-
czaka. Próby, które zostały poddane analizie, 
powstały na bazie biokomponentów do składu 
polimerów, np. na bazie PLA, pochodzącego 
w 100% z kukurydzy. Mamy nadzieję, że ten 
nowy sposób pakowania stanie się w przy-
szłości jedną z alternatyw do przetwarzania 
plastiku. 

Widać tutaj ogromną zmianę myślenia także 
u naszych klientów. Trendy rynkowe mają 
ogromny wpływ na to, czego oczekują nasi 
kontrahenci, a redukcja plastiku i zmniejszanie 
ilości opakowań stały się ważnym wyznaczni-
kiem obecnych czasów.

Dzięki zaangażowaniu ludzi z różnych zespo-
łów mogą powstawać nowe projekty, które 
wcielamy w życie. W 2019 roku rozpoczęliśmy 
pracę nad naszą autorską aplikacją, zwaną 
roboczo „chicken book”. Z sukcesem zakoń-
czyliśmy testy dla pierwszego etapu wdrożenia 
trzech kluczowych modułów. Rozpoczęliśmy 
też pierwsze testy w środowisku komercyjnym 
z zaprzyjaźnioną fermą. W aplikacji docelo-
wo mają powstać moduły, które usprawnią 
i ułatwią pracę każdemu w łańcuchu hodowli 
– od wylęgarni i planowania wstawiania pi-
skląt, poprzez hodowców, którzy na bieżąco 
będą umieszczać tam informacje o stadzie. 
Aktualizowane dane np. o ilości zużytej paszy 
posłużą potem wytwórni ŁukPasz. Ułatwi to 
proces przygotowania i planowania zamówień, 
jak też dostaw w momencie, kiedy ta pasza 
w gospodarstwie się kończy. Na późniejszym 
etapie zakłady produkcyjne będą otrzymywa-
ły więcej szczegółowych informacji na temat 
przyrostów w stadzie, tak by lepiej planować 
produkcję pod konkretne zamówienia. Ten 
projekt będziemy w ciągu 2020 roku rozbudo-
wywać o kolejne moduły i większą ilość danych 
oraz liczbę ferm.

Bezpieczeństwo ciągłości produkcji i pro-
cesów, zapewniane przez nowoczesne 
rozwiązania IT, jest dla nas jednym z prio-
rytetów. Inwestujemy w sprzęt, oprogra-
mowanie i zabezpieczenia oraz staramy 
się tak budować nasze rozwiązania, by 
zachować nieprzerwaną pracę zakładów 
we wszystkich naszych lokalizacjach. 
Zapewnienie bezpieczeństwa jest też 
łatwiejsze dzięki stworzeniu w 2019 roku 
ośrodka zapasowego (Disaster Recovery 
Center). Nieustannie inwestujemy, by 
rozwiązania IT, które stosujemy, były do-
stosowane do zmieniających się realiów 
i potrzeb biznesu.

Arkadiusz Jagodziński
Dyrektor IT
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Charoen Pokphand Foods Plc jest świato-
wym liderem w sektorze rolno-spożywczym. 
To jeden z czołowych producentów, prze-
twórców i eksporterów mięsa w południowo-
-wschodniej Azji oraz jeden ze światowych 
liderów w produkcji paszy dla drobiu, trzody 
chlewnej, ryb czy krewetek oraz karmy dla 
zwierząt domowych (kotów i psów). W lutym 
2017 roku została powołana spółka akcyjna 
CPF Poland. Polski oddział zajmuje się projek-
tami inwestycyjnymi z zakresu rolno-spożyw-
czego.

Krewetki

Grupa CP Foods znajduje się w pierwszej trójce 
producentów krewetek na świecie. Stąd pomysł 
na rozwój tego produktu na rynku europej-
skim, a utworzenie polskiego oddziału bardzo 
to ułatwiło. Jeśli chodzi o konkurencyjność 
asortymentu na lokalnym rynku, to możemy 
śmiało stwierdzić, że jakość krewetek CPF jest 
najwyższa z możliwych. Pochodzą z zielonej 
części środkowego Wietnamu, oddalonej od 
zagłębia przemysłowego na południu. Jest 
zachowana pełna integracja pionowa: od wła-
snych wylęgarni, przez wytwórnie pasz, fermy, 
aż do własnych zakładów produkcyjnych. Cały 
łańcuch, na każdym etapie, posiada wszystkie 
możliwe certyfi katy jakości i zrównoważonej 
produkcji. Sprzedaż krewetek King Prawn 
rozpoczęła się na rynku polskim w listopadzie 
2019 roku w sieci sklepów Lidl.

3.5. Jesteśmy 
innowacyjni 

Opakowania
Dobre praktyki
Od prawie dwóch lat intensywnie pracu-
jemy nad zmianą i ulepszeniem naszych 
opakowań. Produkty SuperDrob są sprze-
dawane w opakowaniach w pełni zdatnych 
do recyklingu. Obniżamy ilość materiału 
opakowaniowego, redukujemy plastik.

Systematycznie zastępujemy opakowania fo-
liowe bezpośrednie i jednostkowe z laminatów 
wielowarstwowych monofoliami. W przypad-
ku części opakowań tekturowych stosujemy 
opakowania jednostkowe oraz zbiorcze od 
dostawców z certyfi kacją FSC. Pod nowe im-
plementacje produktów dla naszych klientów 
eksportowych rekomendujemy używanie opa-
kowań w 100% możliwych do ponownego prze-
tworzenia. Informujemy również o możliwości 
optymalnej redukcji materiału opakowaniowe-
go. Rozpoczęliśmy procedury wdrożeniowe dla 
produktów głęboko mrożonych pakowanych 
bezpośrednio w kartoniki odpowiednie do kon-
taktu z żywnością. Pochodzą one z materiału 
pozyskanego z recyklingu, w 100% biodegra-
dowalnego. Pracujemy nad przystosowaniem 
kartonów do bezpośredniego kontaktu z żyw-
nością, aby uniknąć korzystania z dodatkowe-
go woreczka foliowego wewnątrz kartonu. 

W każdej kategorii chcemy, by nasze opako-
wania były możliwie jak najbardziej przyjazne 
dla środowiska. Powstała grupa projektowa 
zrzeszająca nasz Dział Wdrożeń, naszego 
głównego dostawcę opakowań foliowych oraz 
przedstawicieli Instytutu Technologii Polimerów 
i  Barwn ików Wydz ia łu  Chemicznego 
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4. Odpowiedzialne 
prowadzenie 
biznesu

4.1. Zar ządzamy 
odpowiedzialnie

Zaczynaliśmy w 1993 roku, po przejęciu 
przez Henryka Lipkę Warszawskich Zakładów 
Drobiarskich. Pierwsze lata działalności ściśle 
wiązały się z myślą i fi lozofi ą właściciela, dla 
którego ważne były więzi i współpraca ze 
społecznością oraz władzami lokalnymi. Dzięki 
temu staliśmy się wrażliwi na potrzeby naszego 
otoczenia: mieszkańców, działających w okoli-
cach organizacji i osób zaangażowanych w po-
moc innym. W trakcie naszych przemian zda-
liśmy sobie sprawę nie tylko z tego, jak duży 
wpływ mamy na innych, lecz także tego, jak 
bardzo nasze otoczenie oddziałuje na nas. 
Rozrastając się o kolejne lokalizacje i powięk-
szając obszar wpływów, wprowadziliśmy nowy 
system zarządzania, którego jednym z fi larów 
jest uwzględnienie obszarów społecznej od-
powiedzialności. Przemiana z fi rmy rodzinnej 
w struktury korporacyjne wymagała od nas 
dokładnego przyjrzenia się, w którym miejscu 
obecnie się znajdujemy i co możemy zrobić, 
aby w dalszym ciągu rozwijać się w sposób 
zrównoważony.

Dobre praktyki

Zmiany, których doświadczamy w procesie 
transformacji firmy na podmiot o zasięgu 
międzynarodowym, sprawiają, że chcemy 
aktualizować procedury i wprowadzać naj-
wyższe standardy na każdym polu naszej 
działalności. Pracujemy nad wprowadzeniem 
pełnej polityki compliance*. Obowiązują nas, 
jak każdą dużą fi rmę, regulacje prawa krajowe-
go i międzynarodowego, a także wewnętrzny 
Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej SuperDrob. 
Jesteśmy w trakcie weryfi kacji każdej z istnie-
jących polityk wewnętrznych, tak by dosto-
sować je do światowych standardów. Każdy 
obszar naszej działalności podlega obecnie 
weryfi kacji pod kątem uzupełniania procedur, 
szczególnie w działach: IT, Finansów, Inwestycji, 
BHP, Zakupów (tutaj szczególnie: Procedura 
Zakupowa i powołanie Komisji Przetargowej), 
a także aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa 
Fizycznego, Polityki antykorupcyjnej oraz 
powołania komisji HACCP i audytorów we-
wnętrznych GK SuperDrob. Proces ten chcemy 
zakończyć w 2020 roku.

Wszyscy mamy szczególny obowiązek szano-
wania i przestrzegania zasad Kodeksu Etyki. 
Jego celem jest kształtowanie właściwej kul-
tury życia, szczególnie kultury pracy wewnątrz 
GK SuperDrob oraz pomiędzy Grupą a jej 
otoczeniem.

 Spotkania 
z interesariuszami 
(SuperInicjatywy)

Własny blog 
edukacyjny

Kodeks EtykiWydarzenie Food 
TweetUP – networking 

branży spożywczej 
i mediów 

*  To polityka zapewniająca zgodność działań danej organizacji z obowiązującymi normami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
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Polskie Towarzystwo Gospodarcze 

Stowarzyszenie polskich prywatnych przed-
siębiorców, ukierunkowane na uwolnienie 
potencjału biznesowego oraz patriotyzmu go-
spodarczego. Stawia na budowanie wspólnoty 
i odpowiedzialny biznes w oparciu o wartości. 
Oferuje doradztwo prawne, eksportowe i fi nan-
sowe. Bierze udział w procesach legislacyjnych 
i opiniowaniu projektów ustaw. Propaguje 
projekty społeczne, patriotyczne i edukacyjne. 

Business Centre Club

Związek Pracodawców „Business Centre Club” 
(BCC) – polski związek pracodawców – re-
prezentuje interesy pracodawców w Radzie 
Dialogu Społecznego. 

Krajowa Rada Drobiarstwa 
– Izba Gospodarcza (KRD-IG)

Celem KRD-IG jest dalszy rozwój i unowocze-
śnianie polskiego drobiarstwa, ochrona inte-
resów hodowców i producentów drobiu oraz 
przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, 
reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec 
władz państwowych. Aktualnie do KRD-IG 
należy blisko 90 podmiotów gospodarczych. 
Członkami są m.in. uniwersytety rolnicze, 
związki hodowców i producentów drobiu, 
zakłady przetwórcze mięsa drobiowego, 
wytwórnie pasz oraz indywidualni hodowcy 
i producenci drobiu. Izba jest partnerem mię-
dzynarodowych instytucji zapewniających roz-
wój branży i dobrostan zwierząt, takich jak eu-
ropejskie a.v.e.c. czy amerykańskie International 
Poultry Council.

3.6. Organizacje, 
w których 
jesteśmy 

102-13GRI 

SuperDrob jest współzałożycielem 
polskiego Klastra Rolno-
-Spożywczego AgreeHub

Ideą klastra jest koncentracja potencjału, moż-
liwości i korzystanie z efektu skali. Dotyczy to 
zarówno budowania wspólnych platform zaku-
powych, podejmowania wspólnych inicjatyw 
dedykowanych działaniom ukierunkowanym 
na zdobywanie nowych rynków zagranicznych, 
a także pozyskiwania środków na nowe inwe-
stycje.

Do udziału w klastrze i wspólnego działania 
zapraszane są wszystkie firmy spożywcze 
z polskim kapitałem, instytucje naukowe oraz 
organizacje wsparcia biznesu, które tak jak my 
poprzez wspólne działania chcą wzmacniać 
różnorodność i atrakcyjność krajowych produk-
tów i marek spożywczych oraz budować repu-
tację polskiej żywności w kraju i na świecie.
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Kim są nasi interesariusze
102-40GRI 

Z firmą SuperDrob współpracuję na polu 
charytatywnym od 2016 roku. Zawsze chęt-
nie wspiera lokalne akcje niosące pomoc, 
niezależnie od tego, czy jest to zbiórka krwi, 
impreza na rzecz dzieci czy chorych. Nigdy 
nie dostałam odmowy. Wspólnie udało nam 
się pomóc wielu potrzebującym osobom i in-
stytucjom, m.in. Interwencyjnemu Ośrodkowi 
Preadopcyjnemu w Otwocku. Śmiało mogę 
powiedzieć, że SuperDrob to prawdziwy po-
tentat dobroci.

Kinga Błaszczyk
Radna Powiatu Otwockiego

Kontrahenci

Inwestor

Pracownicy

Klienci

Społeczność
lokalna

DostawcyPaństwo

Konkurencja

Organizacje
pozarządowe

Organizacje
certyfikujące

Instytucje
finansowe

Media

Organizacje
branżowe

i konsumenckie

Administracja
publiczna
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Etyczne zarządzanie
Działamy świadomie 
i odpowiedzialnie, oferujemy 
wysokiej jakości produkty 
i dotrzymujemy obietnic danych 
interesariuszom zarówno wewnątrz 
fi rmy, jak i w jej otoczeniu.

Wartości rodzinne
„SuperDrob ambasadorem 
rodziny” – wspieramy społeczną 
aktywność prorodzinną, 
proponując zróżnicowaną ofertę 
wydarzeń angażujących całe 
rodziny, np. Dzień Dziecka, wspólne 
sprzątanie lasu, wolontariat 
rodziców w trakcie półkolonii czy 
Międzynarodowy SuperFestiwal.

Tworzenie wartości 
dla klientów
Stale poprawiamy swoją ofertę 
biznesową, aby móc odpowiedzieć 
na zapotrzebowanie rynku, 
tworzymy produkty „na miarę”.

Dobre relacje 
w organizacjach 
branżowych
Jesteśmy członkiem różnych 
organizacji, w których staramy 
się działać dla dobra ogółu i całej 
branży. 

Szacunek dla każdego 
pracownika
Wysoko cenimy różnorodność 
i nie tolerujemy dyskryminacji 
na żadnym polu. Zapewniamy 
bezpieczne środowisko pracy. 

Spójność
Budujemy zaufanie przez 
odpowiedzialne zachowanie. 
Zachęcamy do otwartej postawy 
względem drugiego człowieka. 
Przestrzegamy przepisów prawa 
w odniesieniu do wszystkich 
pracowników.

Pomoc potrzebującym
Uważamy, że otwartość 
na potrzeby ludzi potrzebujących 
jest wpisana w fi lozofi ę działania 
naszej fi rmy.

Przy jakimkolwiek planowaniu 
i podejmowaniu konkretnych działań 
staramy się uwzględniać potrzeby 
różnych interesariuszy. 

4.2. Jesteśmy 
otwarci 
na dialog

102-42

102-43

GRI 

GRI 

Ze względu na skalę działalności fi rmy mamy 
wiele grup interesariuszy. Są bardzo różnorod-
ne, dlatego wypracowaliśmy odpowiednie dla 
każdej z nich sposoby komunikacji. Dialog z in-
teresariuszami jest dla fi rmy SuperDrob bardzo 
ważny, a ich opinie wpływają na podejmowane 
przez nas decyzje. Proces ich identyfi kacji roz-
poczęliśmy od stworzenia mapy interesariuszy. 
W działanie to były zaangażowane osoby od-
powiedzialne za kluczowe obszary działalności 
naszej fi rmy.

Jednym z kanałów komunikacji jest organi-
zowane od 2016 roku wydarzenie pod nazwą 
SuperInicjatywy. Jest to coroczne spotkanie 
organizacji pozarządowych, klubów sporto-
wych, fundacji, władz lokalnych i stowarzyszeń, 
mające na celu poznanie ich aktualnych planów 
i potrzeb. Dzięki temu możemy wszyscy lepiej 
zrozumieć, jaka jest nasza bieżąca sytuacja. 
Widzimy też dokładniej, jak my jako firma 
możemy lepiej odpowiadać na oczekiwania 
naszych interesariuszy i w czym oni mogą 
pomóc nam. SuperInicjatywy to również 
przestrzeń do dzielenia się doświadczeniem 
i wiedzą. Nieodłączną ich częścią jest panel 
edukacyjny, w trakcie którego reprezentanci 
wybranych jednostek przedstawiają krótkie 
referaty dotyczące różnych przydatnych za-
gadnień. Mówiliśmy np. o sprawozdawczości, 
networkingu czy możliwości wykorzystania 
mediów społecznościowych do promowania 
swoich działań. 
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 OBSZAR PRACOWNICZY
Jesteśmy pracodawcą, który daje możliwość 
stabilnej i pewnej pracy. Chcemy, żeby nasi 
pracownicy zostawali z nami na dłużej i czuli 
się u nas dobrze.

Stawiamy na bezpieczeństwo – program 
Bezpieczna Fabryka.

Wspieramy pasje naszych pracowników.

Promujemy różnorodność i wielokulturowość.

Analiza istotności tematów dla fi rmy SuperDrob

Środowiskowe

Ważne dla Grupy 
SuperDrob

Ważne dla Interesariuszy

Edukacja

Woda i ścieki

Uciążliwość
zapachowa

Wsparcie
lokalnych
dostawców

Inwestycje

Transparentność
i dialog Pracownicy

i różnorodność

WAŻNE BARDZO WAŻNE NAJWAŻNIEJSZE

Bezpieczeństwo

Wypływ
ekonomiczny

Kontrola
jakości

Odpady
Dobrostan
zwierząt

Energia

Marnowanie
żywności

Społeczność
lokalna

Społeczne

Finansowe

 OBSZAR PRAWNY
Pierwszym z elementów naszego zdecydo-
wanego dążenia do zachowania najwyższych 
norm etycznych jest zagwarantowanie, 
że wszystkie osoby w GK SuperDrob rozumieją 
nasze najistotniejsze wartości, które decydują 
o tym, jak postępujemy. Dotyczy to zarówno 
szeregowych pracowników, jak i osób odpowie-
dzialnych za podejmowanie decyzji.

Realizujemy polityki dotyczące przeciwdziała-
nia korupcji.

W swoim działaniu stanowczo przeciwstawia-
my się łamaniu praw człowieka. 

Postępujemy zgodnie z obowiązującym pra-
wem i wewnętrznymi politykami.
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Przez wiele lat wypracowaliśmy sobie 
ścieżkę komunikacji z mediami – zarówno 
lokalnymi, jak i o zasięgu ogólnokrajo-
wym. Zawsze jesteśmy otwarci na pytania 
dziennikarzy i chętnie z nimi współpracu-
jemy. Organizujemy niekonwencjonalne 
wydarzenia – spożywczy Tweetup (dla 
polskiej społeczności platformy Twitter). 
Rozwi jamy własne media –  serwis 
o-kurczaki.pl, wewnętrzny newsletter. 
Realizujemy projekty wizerunkowe z vlo-
gerami. Dziennikarze lubią do nas dzwonić 
– chętnie pomagamy.

Łukasz Zając
Menedżer PR 

Chcemy rozmawiać również na trudne tematy. 
Nie unikamy spotkań z organizacjami prozwie-
rzęcymi. Mieliśmy okazję spotkać się z przed-
stawicielem ruchu Save Movement. W trakcie 
rozmowy poruszaliśmy kwestie dobrostanu 
zwierząt, odpowiedzialności społecznej i dzia-
łań podejmowanych przez SuperDrob, a także 
wyzwań, jakie stoją dziś przed rynkiem produk-
cji żywności.

102-44, 102-47GRI 

W odpowiedzi na matrycę istotności przedsta-
wiamy najważniejsze zagadnienia w naszym 
podejściu do zarządzania i prowadzenia fi rmy.

 OBSZAR ŚRODOWISKOWY
GK SuperDrob prowadzi działalność w sposób 
chroniący i zabezpieczający zasoby i środowi-
sko naturalne. Wszystkie jednostki organizacyj-
ne należące do GK SuperDrob przestrzegają 
wszelkich przepisów prawnych i uregulowań 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
obowiązujących w miejscach, w których pro-
wadzimy naszą działalność.

Wprowadzamy modernizacje i ulepszamy 
nasze zakłady, by być bardziej wydajnym ener-
getycznie i w sposób zrównoważony korzystać 
z zasobów.

Dobieramy odpowiednią flotę i świadomie 
wybieramy zewnętrznych dostawców usług 
transportowych z samochodami klasy EURO 5 
i EURO 6.

Najważniejsza dla nas inwestycja na następne 
lata to założenie we wszystkich zakładach 
fotowoltaiki.

 OBSZAR SPOŁECZNY
Zaangażowanie naszej fi rmy w życie społecz-
ności mieszkającej niedaleko zakładów jest 
dla nas czymś naturalnym. Jesteśmy otwarci 
na dialog i chętnie współpracujemy z lokalnymi 
społecznościami.

Powołaliśmy Fundację SuperDrob Uskrzydlamy, 
by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby spo-
łeczeństwa.

Promujemy zdrowy styl życia i świadome wy-
bory żywieniowe.

Dzielimy się tym, co produkujemy. Przez ostat-
nie dwa lata około 70 ton żywności przekazali-
śmy potrzebującym.



O FIRMIE

Jedzenie jest jedną z podstawowych 
potrzeb fi zjologicznych człowieka. W tej 
dziedzinie ważna jest praca u podstaw, 
stąd w fi rmie SuperDrob pomysł na pro-
gram warsztatów skierowanych do dzieci. 
Poszerzenie świadomości żywieniowej 
i wiedzy dotyczącej zdrowej i zbilanso-
wanej diety, szczególnie wśród młodych 
sportowców, jest dla przedsiębiorstwa 
bardzo ważnym wyzwaniem. Dodatkowym 
aspektem jest tutaj cenna edukacja kon-
sumencka. Chcielibyśmy, by tego typu 
projekty edukacyjne realizowane były cy-
klicznie i obejmowały różne grupy potrze-
bujące wsparcia w dziedzinie zdrowego 
odżywiania.

Olga Sosnowska
Koordynator Projektu

Warsztaty SuperTrampkarza

Firma od lat wspiera wiele lokalnych klubów 
sportowych dla dzieci. W drugiej połowie 2019 
roku opracowaliśmy program i założenia warsz-
tatów pod nazwą Kuchnia SuperTrampkarza, 
które przeprowadziliśmy w dniach od 7.01 
do 5.02.2020 roku. W Showroomie przy zakła-
dzie w Karczewie gościli zawodnicy z Mazura 
Karczew, Józefovii Józefów, Vulcanu Wólka 
Mlądzka i UKS-u Żagle. W całym przedsię-
wzięciu wzięło udział około 140 osób. Każdy 
z klubów wyróżnił jedną drużynę, która miała 
okazję wziąć udział w serii trzech warsztatów 
dla młodych sportowców. Spotkania składały 
się z dwóch części: wykładowej (ułatwiającej 
przyswajanie wiedzy dotyczącej zdrowego 
żywienia) oraz warsztatu kulinarnego. 

Edukacja konsumencka jest bardzo cenną rze-
czą, którą może zrobić tak duża fi rma spożyw-
cza jak SuperDrob. Dzięki takim inicjatywom 
jak Kuchnia SuperTrampkarza hasło, które od 
lat towarzyszy fi rmie: „Wspieramy młode talen-
ty” może być wcielane w życie i mieć faktyczne 
odzwierciedlenie w realnej zmianie nawyków 
żywieniowych i dbaniu o młodych sportowców.
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Obalamy mity 
i edukujemy
Serwis edukacyjny

Działalność naszej fi rmy obejmuje wiele obsza-
rów wrażliwych, o których rzetelna wiedza jest 
w społeczeństwie bardzo mała. Ze względu 
na to powstało wiele mitów i niedomówień, 
które – powielane w środkach masowego prze-
kazu – utrwaliły się w świadomości konsumen-
tów i często są brane za pewniki. To dla nas, 
jako firmy, ogromne wyzwanie – mierzyć się 
z tymi twierdzeniami i edukować. Prowadzenie 
własnej narracji, opartej na faktach i eksperckiej 
wiedzy, jest jednym ze sposobów na przekaza-
nie rzetelnych informacji. Stąd pomysł na po-
wstanie serwisu o-kurczaki.pl. Dzielimy się tam 
z innymi wiedzą, którą przekazali nam eksperci 
w swojej dziedzinie. Rozmawiamy z naukowca-
mi i specjalistami, czytamy fachową literaturę. 
Chcemy informować o bieżącej sytuacji rynku 
drobiu w Polsce. Interesują nas również inno-
wacje, nowe technologie i badania naukowe, 
które przyczyniają się do rozwoju i poprawy 
jakości mięsa oraz mają wpływ na polepszenie 
sytuacji zwierząt hodowlanych. Wszystko sta-
ramy się przekazać w prostej formie, przystęp-
nej dla przeciętnego czytelnika.

Chcemy też tłumaczyć to, co nie do końca 
jest jasne dla konsumentów – wyjaśniać opisy 
na etykietach, obalać mity, wskazywać roz-
wiązania ułatwiające poprawne obchodzenie 
się z mięsem drobiowym, ukazywać aktualne 
trendy w hodowli drobiu i dbaniu o dobro-
stan zwierząt. Kurczaki to dla nas temat bez 
końca, dlatego też wyszukujemy ciekawostki 
dotyczące najróżniejszych aspektów – piszemy 
o kurach w sztuce, historii tego gatunku czy 
o tym, jak powstało najpopularniejsze danie 
z drobiu, czyli kotlet de volaille. Zasięg serwi-
su, bez żadnej płatnej promocji, od 2017 roku 
nieustannie rośnie. Widzimy, że ma to sens 
i że takie miejsce w internecie jest potrzebne.



Bezpieczeństwo, jakość 
i odpowiedzialna produkcja

Każdy pracownik raz w roku przechodzi 
dedykowane szkolenie prowadzone 
przez Dział Kontroli Jakości.

Każdy z nowo przyjętych pracowników 
produkcji przechodzi szkolenia wstęp-
ne wymagane przez system HACCP, 
dotyczące Dobrej Praktyki Produkcyjnej 
(GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej 
(GHP).

Dla fi rmy działającej w sektorze spożywczym 
zapewnienie najwyższej jakości swoich pro-
duktów zawsze jest najwyższym priorytetem. 
Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane 
konsumentom produkty były bezpieczne. 
Osiągnięcie zamierzonego celu było także jed-
ną z przyczyn rozpoczęcia licznych inwestycji 
w różnych obszarach naszej działalności. Dzięki 
nim zwiększamy kontrolę nad całym procesem 
łańcucha produkcji: od pola do stołu. Mamy 
własną wytwórnię pasz oraz zakład wylęgu 
drobiu, zakłady ubojowe i zakłady przetwórcze. 
Sprawujemy także opiekę weterynaryjną nad 
stadami reprodukcyjnymi i brojlera.

Potwierdzeniem naszych działań w zakresie 
kontroli i nadzoru nad każdym z etapów pro-
dukcji są przeprowadzane regularnie audyty 
zewnętrzne. To daje nam pewność, że nasze 
produkty są bezpieczne i spełniają standardy 
bezpieczeństwa. Chcemy też, żeby marka 
SuperDrob była gwarancją wysokiej jakości.

Wiemy również, jak ważne są obecnie walory 
zdrowotne żywności. Trendy rynkowe wska-
zujące na zainteresowanie konsumentów 
produktami z wartością dodaną sprawiają, 
że odpowiadamy na aktualne zapotrzebowa-
nie rynku. Tworzymy nowe pozycje w naszej 
ofercie oraz ulepszamy receptury, tak by mogły 
mieć czystą etykietę. Właśnie z tego powodu 
powstała marka Kurczak Sielski. Przed nami 
jeszcze wiele wyzwań i ciężkiej pracy, ale mamy 
nadzieję, że dzięki innowacyjnemu podejściu 
do sposobu chowu i żywienia zwierząt będzie-
my wyznaczać trendy i podnosić poprzeczkę 
coraz wyżej, a jakość naszych produktów 
będzie jeszcze lepsza.

Dobre praktyki
•  Praca nad własną certyfikacją marek 

premium.

•  Odpowiedzialny dobór certyfi kowanych 
dostawców.

• Zewnętrzne i wewnętrzne audyty.

•  Własna polityka jakości związana 
z dobrostanem zwierząt.

•  Kupowanie zboża od lokalnych rolników.

103-2GRI 

Bezpieczeństwo i wysoka jakość produkcji są 
wynikiem współpracy wielu osób w Działach 
Produkcyjnych, Dziale Kontroli Jakości, Dziale 
Badawczo-Rozwojowym z dyrekcją zakładów.

5.1. Bezpieczeństwo 
procesów 
i produktów

Dalej w strukturze są pracownicy 
nadzoru, tj. Kierownicy, Mistrzowie 
i Brygadziści, którzy sprawują kon-
trolę nad pracownikami produkcji . 
W każdej chwil i  służą im pomocą 
i wsparciem. Pracownicy nadzoru prze-
chodzą dodatkowo cykliczne szkolenia 
z wymagań standardu BRC, który jest 
jednym z najważniejszych wytycznych 
dla naszej pracy. Szkolenia przeprowa-
dzane są przez uznane fi rmy zewnętrzne.

Na samym końcu znajduje się Dział 
Kontroli Jakości, który jest jednostką 
nadrzędną, kontrolującą całość produkcji 
pod kątem jakości i bezpieczeństwa.
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jakość i odpowiedzialna 
produkcja



Bezpieczeństwo, jakość 
i odpowiedzialna produkcja

Od początku łańcucha produkcyjnego mamy 
nadzór i kontrolę nad naszym surowcem. Dzięki 
własnej wylęgarni i opiece weterynaryjnej 
mamy stały wgląd w to, co dzieje się ze zwie-
rzętami na każdym etapie ich życia. Cały pro-
ces chowu prowadzony jest zgodnie z opraco-
wanym przez nas wewnętrznie Przewodnikiem 
Jakości dla producentów żywca. 

Na każdym etapie uboju i transportu dbamy 
o dobrostan zwierząt. To zadanie jest naszym 
priorytetem. Również w tej kwestii przecho-
dzimy zewnętrze audyty naszych odbiorców, 
które potwierdzają wysoki poziom zachowywa-
nego przez nas dobrostanu.

Wszyscy kierowcy i pracownicy Działu Uboju 
Drobiu są przeszkoleni z zakresu dobrostanu 
zwierząt zarówno wewnętrznie, jak i przez 
podmioty zewnętrzne. Prowadzimy też dla na-
szych hodowców spotkania, w trakcie których 
przekazujemy informacje związane z dbaniem 
o dobrostan i jego wpływem na późniejszą 
jakość mięsa. 

Posiadamy Certyfi kację Genesis na poziomie 
stad reprodukcyjnych i wylęgarni. 50% surowca 
do produkcji również pochodzi z ferm certyfi -
kowanych.

5.2. Dbamy 
o dobrostan

103-2GRI 

Zarówno w transporcie, jak i w uboju dba-
my o to, aby minimalizować stres poprzez 
ograniczenie hałasu, zapewnienie odpo-
wiednich warunków termicznych i od-
powiedniego oświetlenia w dziale uboju 
drobiu. Staramy się, żeby zwierzęta miały 
jak najmniejszy kontakt z człowiekiem, co 
redukuje dodatkowe bodźce. Od momentu 
załadunku do specjalnych kontenerów, 
poprzez sam sposób transportu i później 
rozładunku, dbamy o to, by poziom stresu 
był jak najniższy, i robimy wszystko, by 
wyeliminować możliwe urazy.

Katarzyna Grygo-Małuj
Lekarz weterynarii, Kierownik 

Działu Kontroli Jakości
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Potwierdzeniem przestrzegania wszelkich 
wdrożonych procedur jest Certyfikacja BRC 
Global Standard for Food Safety na najwyż-
szym możliwym poziomie oraz Certyfikacja 
Genesis Standard. Ze względu na to, że je-
steśmy eksporterem, przechodzimy także ze-
wnętrzne audyty klientów na zgodność z ich 
standardami. Otrzymujemy certyfikację po-
twierdzającą spełnianie norm jakości.

Badania laboratoryjne przeprowadzamy 
w akredytowanych laboratoriach zewnętrz-
nych. Wyniki otrzymywane z tych jednostek 
potwierdzają zgodność mikrobiologiczną 
i sensoryczną oraz bezpieczeństwo naszych 
wyrobów.

Przeprowadzamy dodatkowo badania mięsa, 
by mieć pewność, że nie znajdują się w nim 
pozostałości antybiotyków. Chcemy mieć 
pewność, że oferujemy naszym klientom pro-
dukt najwyższej jakości, spełniający wszystkie 
restrykcyjne normy.

Podążając za rozwojem technologii, stale 
wymieniamy i unowocześniamy nasz park ma-
szynowy używany w produkcji. Automatyzacja 
prowadzonych procesów produkcyjnych 
przyczynia się także do zwiększenia bezpie-
czeństwa mikrobiologicznego naszej produkcji. 



Bezpieczeństwo, jakość 
i odpowiedzialna produkcja

Cały czas podejmujemy działania, aby proces 
produkcji, technologia i jakość były na jak 
najwyższym poziomie. Nasi główni dostaw-
cy przechodzą różne zewnętrzne audyty 
i otrzymują certyfi kację. Część stad jest pro-
wadzona na fermach ze Standardem Genesis. 
Dodatkowo niektórzy nasi klienci przeprowa-
dzają swoje audyty u hodowców. Priorytetem 
jest dla nas ciągła dbałość o jak najwyższą 
jakość i współpraca z dostawcami na zasa-
dach partnerskich, także by motywować ich 
do rozwoju i podnoszenia standardów chowu. 
Ponadto jesteśmy sponsorem Stowarzyszenia 
Siedleckiego Latającego Uniwersytetu 
Drobiarskiego i namawiamy naszych hodow-
ców do udziału w jego zjazdach i podnoszenia 
swoich kompetencji. 

Staramy się rozumieć położenie pracujących 
dla nas rolników i wspierać ich. W trudnych 
sytuacjach możemy np. odroczyć płatności. 
Opracowaliśmy także założenia programu 
dotyczącego współfinansowania na zasa-
dzie spółek z mniejszościowym udziałem 
SuperDrob. W ramach projektu „Integracja” 
dzielimy się swoim doświadczeniem, poma-
gamy rolnikom przeprocesować wszystkie 
pozwolenia na budowę, operaty środowiskowe 
i uzyskać korzystne kredytowanie inwesty-
cji. Wyposażamy hodowców w niezbędną 
wiedzę: jak zaprojektować taką fermę, jak ją 
zbudować i wreszcie jak prowadzić. Możemy 
ich przeszkolić, zabrać na inne nasze fermy 
oraz wspomóc fi nansowo w przypadku braku 
wkładu własnego. Podpisaliśmy już umowy 
przedwstępne z kilkoma osobami i jesteśmy 
w trakcie zbierania potrzebnej dokumentacji 
do uzyskania pozwoleń na budowę.

Rozpoczęliśmy także budowę pierwszej 
własnej fermy. Od początku staramy się być 
dobrym sąsiadem, zaangażowanym w życie 
lokalnej społeczności. Już podczas budowy ko-
rzystamy z usług okolicznych przedsiębiorców. 
Pracownicy fermy będą rekrutowani lokalnie. 
Już teraz wspieramy lokalne inicjatywy, eventy, 
szkołę, straż pożarną czy organizacje pozarzą-
dowe.

Każdy z rolników jest 
naszym partnerem

Nasze certyfikaty: BRC Global 
Standard for  Food Safety 
z najwyższą oceną, Sedex FSC, 
Genesis w hodowli i produkcji.

Motywujemy naszych 
dostawców, by poddawali się 
certyfi kacji i otrzymywali coraz 
lepsze oceny.

Robimy własne audyty 
dostawców.

Wymagamy od naszych 
dostawców standardu 
bezpieczeństwa GFSI, HACCP 
lub ISO.

Wdrożyliśmy procedurę doboru 
i weryfi kacji dostawców, 
zawierającą między innymi: 
kwestionariusz dostawcy, 
roczny arkusz oceny dostawcy 
i aktualną listę zatwierdzonych 
dostawców.
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124

106

hodowców 
współpracujących 

z zakładem w Karczewie

hodowców 
współpracujących 

z zakładem w Lublinie

5.3. Jesteśmy odpowiedzialnym 
partnerem

102-9GRI 

Znamy każdego z naszych hodowców

Wszyscy hodowcy pracujący dla SuperDrob 
są starannie dobierani. Wyszukujemy na rynku 
rolników, którzy mają już ugruntowaną pro-
dukcję, i robimy dokładny wywiad dotyczący 
ich wcześniejszej pracy. Podpisanie kontrak-
tu z naszą firmą daje każdemu hodowcy 
różne korzyści. Mamy własne wylęgarnie, 
więc dostarczamy pisklęta, które znamy 
od samego początku, a zarówno stada za-
rodowe, jak i wylęgarnie przechodzą pro-
cesy certyfikacji. Mamy swoją wytwórnię 
najwyższej jakości pasz, która jest ściśle 
dostosowana do różnego rodzaju chowu – 

czy standardowego, czy Kurczaka Sielskiego. 
Wreszcie, mamy również własną opiekę we-
terynaryjną, a pracujący w fi rmie Avet lekarze 
doskonale znają specyfikę tych konkretnych 
ptaków. Dodatkowo nasi zootechnicy odwie-
dzają każdą fermę co najmniej raz w rzucie. Ich 
zadania to rozmowa i wsparcie oraz poznanie 
potrzeb poszczególnych hodowców.

Dzięki tym wszystkim działaniom umożliwiamy 
rolnikom skupienie się na prowadzeniu stada. 
Mają oni gwarancję skupu.



Bezpieczeństwo, jakość 
i odpowiedzialna produkcja

Praca nad tym, by jakość oferowanych przez 
nas produktów była na jak najwyższym po-
ziomie, jest dla nas codziennym wyzwaniem. 
Chcemy, by klient zawsze mógł mieć pewność, 
że za logo SuperDrob stoją konkretne wartości 
i bezpieczeństwo. Dlatego też w 2019 roku 
rozpoczęliśmy pracę z zewnętrzną jednost-
ką certyfikującą – Polskim Centrum Badań 
i Certyfikacji. Na początku opracowaliśmy 
procedury i założenia do kontroli nad wszyst-
kimi produktami pod marką Kurczak Sielski. 
Chcieliśmy potwierdzić i uwiarygodnić, 
że wszystkie normy, które założyliśmy sobie 
wewnętrznie, są przestrzegane na każdym 
etapie produkcji i że mamy na to potwierdze-
nie. Do tego służą niezapowiedziane audyty 
i szczegółowa kontrola od wylęgarni, przez 
nadzór weterynaryjny, fermy, transport, ubój, 
proces produkcji, wytwórnie pasz i dodatkowy 
monitoring salmonelli. Wszystko będzie kon-
trolowane i sprawdzane zarówno wewnętrznie, 
jak i zewnętrznie. Czujemy się odpowiedzialni 
i z tego powodu sami wprowadzamy dodatko-
we obostrzenia i metody ich weryfi kacji.

5.5. Pracujemy 
nad nowym 
standardem

103-3GRI 

Zawsze staraliśmy się promować tych, 
którzy działają odpowiedzialnie. Tym 
samym stawiamy przewoźnikom wysokie 
wymagania – ich samochody muszą speł-
niać najwyższe klasy emisji spalin EURO 5 
lub EURO 6.  Zarówno SuperTrans, 
jak i nasz Dział Logistyki szukają podwyko-
nawców lokalnie – chcemy wspierać nasze 
otoczenie i pomagać rozwijać się fi rmom, 
które znajdują się nieopodal naszych za-
kładów.

Stawiamy wysokie wymagania sprzętowe 
operatorom zewnętrznym. Z drugiej strony – 
tak jak ja rozumiem odpowiedzialny biz-
nes – stworzyliśmy listę kwalifi kowanych 
dostawców, z którymi związaliśmy się 
na dłużej. Nie jest to praca z przypadko-
wymi fi rmami, które w danym momencie 
oferują nam najlepsze warunki fi nansowe, 
tylko podpisujemy umowy na kilka lat 
i gwarantujemy ludziom pracę i stałe do-
chody. Traktujemy swoich kontrahentów 
po partnersku. Dzięki temu mają pewność 
płynności gotówkowej i mogą inwestować 
i się rozwijać. Nie narzucamy również 
terminów płatności dłuższych niż 30 dni.

Krzysztof Radoła
Dyrektor ds. Logistyki
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Odpowiedzialna logistyka w tak dużej fi rmie 
to wyzwanie, z którym codziennie przycho-
dzi nam się mierzyć. W Grupie Kapitałowej 
SuperDrob znajduje się spółka SuperTrans. 
Obsługuje ona 80% zapotrzebowania firmy 
SuperDrob na usługi transportowe. Przy po-
zostałych 20% współpracujemy z czterema 
przewoźnikami zewnętrznymi. Dziennie wysy-
łamy około 1600 palet z wyrobem gotowym 
na podstawie ok. 200 zamówień. Z tego 
60% jest dostarczane do klientów krajowych. 
1/3 wszystkich zamówień odbierana jest bez-
pośrednio przez naszych klientów. Nasz zespół 
logistyczny liczy 98 pracowników stałych 
Działu Logistyki oraz 11 podmiotów zewnętrz-
nych, zatrudniających ok. 300 pracowników 
własnych.

5.4. Działamy odpowiedzialnie 
– logistyka 

103-2GRI 

*  Dostawy do Klientów krajowych odbywają się wszystkimi kanałami dystrybucyjnymi.

Mamy ambitne cele, by pracować nad efektyw-
nością.

•  Chcemy zwiększyć współczynnik wypeł-
nienia samochodu. W 2019 roku wyniósł on 
0,57, a naszym celem jest zwiększenie go 
do 0,66 do 2021 roku.

•  Do końca 2022 roku chcemy zmniejszyć 
do 75% (z 96% obecnie) liczbę wyjazdów 
samochodami dedykowanymi. W ten 
sposób dążymy do tego, by wprowadzać 
drobnicowy system dystrybucji, który staje 
się obecnie obowiązującym systemem 
na rynku.

•  Uściślamy obieg opakowań drewnianych 
i plastikowych. Jesteśmy w trakcie wymiany 
palet drewnianych na plastikowe palety H1.

•  Wprowadziliśmy recykling uszkodzonych 
opakowań.

Dział ekspedycji 

Flota pojazdów
chłodniczych
ciężarowych

różnej wielkości 

Magazyny
Działy przyjęcia 
dostaw Klienta

Chłodnie
zewnętrzne



PRACOWNICY

Wiele wyzwań, z którymi spotykamy się na co 
dzień, motywuje nas do tego, by stawać się co-
raz lepszym pracodawcą i w miarę możliwości 
odpowiadać na współczesne zapotrzebowania 
rynku pracowniczego. Bez naszych pracowni-
ków nie byłoby fi rmy SuperDrob, nie mogliby-
śmy się rozwijać i patrzeć w przyszłość. Znamy 
już naszą drogę. Dlatego fi rma dokłada starań, 
by każdy zatrudniony mógł zawsze czuć się 
w niej dobrze i mieć pewność stabilności za-
trudnienia i terminowej wypłaty wynagrodze-
nia. Wiemy, że praca w naszej branży nie jest 
łatwa, dlatego tym bardziej dbamy o to, by 
środowisko pracy w fi rmie było jak najbardziej 
przyjazne. 

Rok 2019 był kamieniem milowym w historii na-
szej fi rmy. Zaczęliśmy wprowadzać nowocze-
sne podejście do HR-u. Widzimy, że przed nami 
jeszcze długa droga, co do której mamy kon-
kretne plany. Wierzymy, że dzięki podejmowa-
nym staraniom staniemy się atrakcyjniejszym 
pracodawcą. Wiemy, w którym miejscu się 
znajdujemy, i mamy konkretne plany rozwoju 
i wprowadzania nowych standardów na kolejne 
3–5 lat. Wielokulturowość, wiele lokalizacji, 
różnorodna specyfika pracy, ponad 2000 
pracowników – to tylko niektóre z aspektów, 
które są dla nas motorem do zmiany na lepsze. 
Chcemy to robić, ponieważ pracownicy to 
nasza najwyższa wartość. 

Proces zmian zachodzący w firmie 
SuperDrob jest widoczny na wielu płasz-
czyznach. Wiedza o tym, w którym miej-
scu obecnie jesteśmy, i konkretne plany 
na przyszłość są dla nas podstawową 
kwestią, również w kontekście naszych 
pracowników. Chcemy się zmieniać. Ta 
potrzeba jest związana z rozwojem całej 
firmy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak 
istotny jest pracownik i że inwestowanie 
w niego i zapewnienie mu komfortowych 
warunków pracy musi być wpisane w pla-
ny strategiczne całej Grupy Kapitałowej.

Agnieszka 
Szajkowska-Majewska

Dyrektor Personalny

103-2GRI 

Dobre praktyki
•  Fundacja Uskrzydlamy, powołana, 

by wspierać działania skierowane 
do pracowników.

•  Integracja i wielokulturowość – 
Międzynarodowy SuperFestiwal.

•  Akademia menedżera.

•  Wideokonferencje zamiast podróży 
służbowych.

•  Unowocześnianie parku maszynowego, 
by odciążyć pracowników.

•  Grupa ratowniczo-ewakuacyjna.
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kobiet w stosunku 
do 50,8% mężczyzn 

49,2%

kobiet na stanowiskach 
kierowniczych

59,5%

dyskryminacji

0

pracowników 
w 2019 roku

2470*
*  Pracownicy i współpracownicy zatrudnieni w SuperDrob S.A.

6. Pracownicy to nasza 
najwyższa 
wartość



PRACOWNICY

średnia wieku wszystkich pracowników 
zatrudnionych o umowę o pracę

42,8 roku 

liczba pracowników z ponad 
dwudziestoletnim stażem pracy

163

Dane za rok 2018 Kobiety Mężczyźni Łącznie

Pełny etat 806 680 1 486

Niepełny etat 2 1 3

Suma 808 681  1 489

Dane za rok 2018 Kobiety Mężczyźni Łącznie

Zatrudnionych 
na podstawie 
umowy-zlecenia

4 5 9

Pracowników 
pod nadzorem 
i/lub pracowników 
sezonowych

350 465 815

Suma 354 470  824

Dane za rok 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie

Zatrudnionych 
na podstawie 
umowy-zlecenia

5 7 12

Pracowników 
pod nadzorem 
i/lub pracowników 
sezonowych

367 514 881

Suma 372 521  893

Dane za rok 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie

Pełny etat 842 731 1 573

Niepełny etat 2 2 4

Suma 844 733  1 577

Liczba pracowników 
w podziale na wymiar czasu pracy:

Liczba współpracowników 
w podziale na rodzaj współpracy:

W celu uzupełnienia braków zatrudnienia 
pracowników produkcyjnych współpracujemy 
z agencjami pracy tymczasowej. Staramy się, 
by ta współpraca była długofalowa i by rotacja 
pracujących dla nas osób była jak najniższa. 
Chcemy wybiegać poza sferę biznesową 
i sprawić, by pracownicy czuli się u nas dobrze, 
a współpraca z agencjami była owocna. Ze 
względu na to udało nam się połączyć siły 
i we współpracy z agencją Solano zorganizo-
wać Międzynarodowy SuperFestiwal, imprezę 
skierowaną w szczególności do pracowników 
zagranicznych.
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Wprowadzamy wiele nowych rozwiązań, 
żeby praca ludzka była lżejsza. Jednym 
z nich jest automatyczne filetowanie. 
Wykonywanie tej czynności ręcznie było 
bardzo trudną i obciążającą pracą. Teraz 
proces ten zachodzi automatycznie. 
Również przy trybowaniu nogi wprowa-
dziliśmy automatyzację. Teraz pracownicy 
zajmują się tylko samą obróbką tej części, 
resztę robi maszyna. Nie wszędzie chodzi 
tylko o oszczędności związane z kosztami – 
tu są przede wszystkim ludzie.

Jan Grzegrzółka
Dyrektor zakładu w Karczewie

przypadków chorób 
zawodowych 
w latach 
2018 i 2019

0
średnia liczba 
godzin 
szkoleniowych 
na pracownika

1,11 h
403-2

102-8

404-1GRI 

GRI 

GRI 

Zaprezentowane w poniższych tabelach dane 
odnoszą się tylko do SuperDrob S.A., jako 
największej spółki, zatrudniającej ponad 85% 
pracowników Grupy Kapitałowej.

Łączna liczba pracowników 
w podziale na czas trwania umowy 
i płeć:

Dane za rok 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie

Zatrudnionych 
na czas określony 214 176 390

Zatrudnionych 
na czas nieokre-
ślony

630 557 1 187

Suma 844 733 1 577

Dane za rok 2018 Kobiety Mężczyźni Łącznie

Zatrudnionych 
na czas określony 198 170 368

Zatrudnionych 
na czas nieokre-
ślony

610 511 1 121

Suma 808 681 1 489



PRACOWNICY

401-1GRI 

<30 30-50 >50 Łącznie

Liczba 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

259 776 454 1 489

Liczba nowo 
zatrudnionych 
pracowników 

145 255 107 507

Procent nowo 
zatrudnionych 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

56% 33% 24% 34%

Łączna liczba pracowników:

Łączna liczba pracowników 
w podziale na grupy wiekowe:

Pr zyjęcia 2018

Kobiety Mężczyźni Łącznie

Liczba 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

808 681 1 489

Liczba nowo 
zatrudnionych 
pracowników

200 307 507

Procent nowo 
zatrudnionych 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

25% 45% 34%
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W 2019 roku pani Elżbieta Orłowska 
otrzymała nagrodę dla Pracownika Roku 
przyznawaną przez Business Centre Club 
w kategorii długodystansowiec. Pani 
Elżbieta jest menedżerem ds. uboju w na-
szej fi rmie i pracuje w niej nieprzerwanie 
od 46 lat (rozpoczęła pracę w zakładzie, 
jeszcze gdy były to Warszawskie Zakłady 
Drobiarskie). W tym czasie miała tylko 
dziesięć dni zwolnienia lekarskiego i dwa 
urlopy macierzyńskie! 

„Ta nagroda dla mnie jest wielkim zasko-
czeniem. Bardzo się cieszę, że ją otrzy-
małam, że firma mnie zgłosiła, i jest to 
docenienie mojej pracy. Jestem zaszczy-
cona. Pracuję ze wspaniałymi ludźmi i to 
jest dla mnie największą nagrodą każdego 
dnia – ten fakt, że tak wspaniałych ludzi 
mamy w fi rmie.

Elżbieta Orłowska 
Menedżer ds. uboju

405-1GRI 

2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie

Zarząd 0 5 5

Dyrektorzy 11 30 41

Kierownicy 81 55 136

Mistrzowie, Starsi 71 63 134

Pozostali umysłowi 199 96 295

Pozostali fi zyczni 482 484 966

Sumy 844 733 1 577

Struktura zatrudnienia z podziałem 
na kobiety i mężczyzn 
(stan na 31.12.2019)*

* Wskaźnik dotyczy wyłącznie spółki matki.
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401-1GRI 

<30 30-50 >50 Łącznie

Liczba 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

259 443 454 1 489

Liczba odejść 
pracowników 131 176 110 417

Procent nowo 
zatrudnionych 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

51% 23% 24% 28%

<30 30-50 >50 Łącznie

Liczba 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

259 838 480 1 577

Liczba odejść 
pracowników 77 143 116 336

Procent nowo 
zatrudnionych 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

30% 17% 24% 21%

Łączna liczba pracowników: Łączna liczba pracowników:

Łączna liczba pracowników 
w podziale na grupy wiekowe:

Łączna liczba pracowników 
w podziale na grupy wiekowe:

Odejścia 2018 Odejścia 2019

Kobiety Mężczyźni Łącznie

Liczba 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

808 681 1 489

Liczba odejść 
pracowników 190 227 417

Procent nowo 
zatrudnionych 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

24% 33% 28%

Kobiety Mężczyźni Łącznie

Liczba 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

844 733 1 577

Liczba odejść 
pracowników 160 176 336

Procent nowo 
zatrudnionych 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

19% 24% 21%
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<30 30-50 >50 Łącznie

Liczba 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

259 838 480 1 577

Liczba nowo 
zatrudnionych 
pracowników 

132 220 68 420

Procent nowo 
zatrudnionych 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

51% 26% 14% 27%

Łączna liczba pracowników:

Łączna liczba pracowników 
w podziale na grupy wiekowe:

Pr zyjęcia 2019

Kobiety Mężczyźni Łącznie

Liczba 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

844 733 1 577

Liczba nowo 
zatrudnionych 
pracowników

207 213 420

Procent nowo 
zatrudnionych 
pracowników 
(w przeliczeniu 
na osoby)

25% 29% 27%
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Chcielibyśmy, żeby obcokrajowcy zostawa-
li z nami jak najdłużej, a może i na zawsze. 
Rotacja wśród pracowników jest bardzo 
szkodliwa. Jeżeli ktoś już u nas pracuje 
i uda nam się przejść formalne i komu-
nikacyjne bariery, to zależy nam na tym, 
żeby ci obcokrajowcy czuli się u nas jak 
najlepiej, jak w domu. Stąd też pomysł 
na imprezy integracyjne, jak organizo-
wany przez naszą Fundację Uskrzydlamy 
M i ę d z y n a r o d ow y  S u p e r Fe s t i wa l . 
Zapewnienie miejsca i okazji, żeby każdy, 
już nie w godzinach pracy, mógł zaprezen-
tować swoją kulturę, kuchnię czy obyczaje 
to jest super rzecz, która jest unikatowa 
w skali Polski. (...) Nasza fi rma to książko-
wy przykład, że biznes to ludzie. Wszystko 
inne można transferować czy kupić. Firma 
jest bogata, jeżeli ma kreatywnych me-
nedżerów i cały zespół ludzi, zaczynając 
od samego pracownika produkcyjnego – 
ludzi, którzy identyfi kują się z fi rmą, znają 
jej cele i misje. Dzięki temu będą chcieli 
zarobić nie tylko dla siebie, ale też dla tej 
społeczności, z którą dziennie spędzają 
minimum 8 godzin.

Ryszard Waśniewski
Członek Zarządu ds. Operacyjnych (COO)

Struktura naszej firmy jest w trakcie trans-
formacji. Przekształcenie z zarządzania wła-
ścicielskiego na korporacyjne jest procesem 
skomplikowanym i wymagającym czasu. 
Elementem tej zmiany są nowe szkolenia dla 
kadry menedżerskiej, nazwane Akademią 
menedżera. Pierwszy cykl szkoleń przeprowa-
dzony był w 2019 roku w zakładzie w Lublinie 
i wzięło w nim udział 26 osób. W 2020 roku 
planujemy przeprowadzić go w pozostałych 
lokalizacjach, tak aby cała kadra menedżerska 
niższego i wyższego szczebla mogła zwiększyć 
swoje kompetencje, nauczyć się lepiej komu-
nikować i motywować swoich podwładnych 
oraz wypracować nowe umiejętności związane 
z zarządzaniem zespołem. Działania te będą 
prowadzone spójnie z wprowadzeniem nowych 
narzędzi wynagradzania. 

Każdy z pracowników może się zgłosić 
z prośbą o dofi nansowanie nauki języków lub 
dodatkowych studiów podnoszących jego 
kompetencje zawodowe. Chcemy wspierać 
dodatkowy rozwój naszych pracowników 
i jesteśmy gotowi partycypować w kosztach 
doszkalania w wyżej wymienionych formach. 
Ze względu na duże zróżnicowanie językowe 
pracowników produkcyjnych w 2020 roku 
planujemy wprowadzić fi nansowaną naukę ję-
zyka dla kadry zarządzającej niższego szczebla 
(Mistrzów).

6.1. Wspieramy 
rozwój naszych 
pracowników

404-2GRI 
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Dbamy o to, by nasze biura 
i fabryki były bezpieczne. 
Wdrożyliśmy program 
Bezpieczna fabryka.

Oferujemy wypłacane 
terminowo płace i przejrzysty 
system wynagradzania.

Zapewniamy dodatkowe 
świadczenia: dostęp do karty 
Multisport na preferencyjnych 
warunkach, ubezpieczenie 
na życie, bony świąteczne, 
bony dla dzieci, premie 
jubileuszowe.

Dbamy o zdrowie naszych 
pracowników. Promujemy 
diagnostykę: prowadziliśmy 
akcję darmowej cytologii, 
umożliwiamy darmowe 
szczepienia na grypę.

Nie odnotowaliśmy 
potwierdzonych przypadków 
dyskryminacji i mobbingu.

Nasi pracownicy zatrudniani są 
na podstawie umowy o pracę.

Wskaźnik rotacji wśród naszych 
pracowników jest niski. Dbamy, 
by zostawali z nami na dłużej.

Każdy uczestniczący 
w projekcie wolontariatu 
pracowniczego otrzymuje 
w pracy dodatkowy dzień 
wolny na rzecz wolontariatu.

Ze względu na wielokulturowe 
środowisko pracy bezwzględnie 
przestrzegamy Kodeksu 
Etycznego Grupy Kapitałowej 
SuperDrob. Wspieramy 
różnorodność i staramy się 
integrować wszystkich naszych 
pracowników w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu 
Kultur SuperDrob.

We wszystkich lokalizacjach 
zapewniamy pracownikom 
miejsca do odpoczynku. 
W pomieszczeniach 
socjalnych znajdują się sprzęty 
do odgrzewania posiłków, 
darmowa kawa i herbata.

102-17, 406-1, 401-2GRI 

Nasze mocne strony

Obowiązkiem każdego pracownika naszej or-
ganizacji jest zapoznanie się z Kodeksem Etyki 
i zrozumienie zawartych w nim wartości. W ra-
zie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości 
co do zgodności z prawem każdy pracownik 
ma obowiązek poinformować o nich swojego 
przełożonego.

Jeżeli występują jakiekolwiek dalsze nieprawi-
dłowości, każdy może zgłosić się do wyznaczo-
nych pracowników w działach HR i Prawnym, 
a także do prezesa GK SuperDrob.

Otwarty i szczery dialog na temat problemów 
jest niezbędnym warunkiem utrzymywania 
i stałego umacniania naszej etycznej postawy. 
GK SuperDrob deklaruje pełne wsparcie w sy-
tuacjach, gdy pracownik ma obawy lub pew-
ność, że dochodzi do łamania zasad opisanych 
w naszym Kodeksie Etycznym.



PRACOWNICY

Naszym priorytetem jest dbanie o zdrowie 
i bezpieczeństwo naszych pracowników. 
Nie ma i nie może być innej możliwości – to 
człowiek zawsze jest najważniejszy. 

6.3. Pr zede wszystkim 
bezpieczeństwo

103-2

403-1, 410-1

GRI 

GRI 

Powołaliśmy i przeszkoliliśmy 
grupę ratowniczą 
i ewakuacyjną.

Dzielimy się doświadczeniami 
między zakładami, tak by 
uniknąć niebezpiecznych 
sytuacji w różnych 
lokalizacjach.

Każdy z pracowników 
przechodzi obowiązkowo 
szkolenie BHP z tłumaczem 
w swoim języku.

Wszyscy pracownicy ochrony 
(63 – 2,56% wszystkich 
pracowników) przeszli ofi cjalne 
przeszkolenie w zakresie 
polityk obowiązujących 
w organizacji lub specjalnych 
procedur dotyczących 
problematyki praw człowieka 
i ich zastosowania w obszarze 
ochrony.

Wszystkie informacje 
dotyczące bezpieczeństwa 
widnieją w trzech językach.

Szkolimy z bezpieczeństwa. 
Mamy dodatkowe szkolenia dla 
kadry zarządzającej i Mistrzów, 
którzy przeprowadzają 
instruktaż stanowiskowy 
dla każdego pracownika. 
Dzięki temu podnosimy ich 
kompetencje i świadomość.

Zamontowaliśmy skrzynki 
na pomysły pracowników 
dotyczące innowacji. Ten 
program jest dodatkowo 
nagradzany – za rozwiązanie 
wdrożone w życie pracownik 
dostaje premię. 

Szkolenia staramy się 
przekazywać w postaci 
fi lmików, dzięki czemu treść 
jest łatwiejsza do zrozumienia 
i przyswojenia. Każdy fi lm ma 
napisy dostosowane do języka 
odbiorców.

21 osób – 0,85% łącznej 
liczby pracowników – zasiada 
w formalnych komisjach ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
(w których skład wchodzą 
kierownictwo i pracownicy), 
które doradzają w zakresie 
programów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz monitorują 
takie programy.

Budujemy świadomość 
i kulturę bezpieczeństwa wśród 
pracowników. Wyświetlane są 
krótkie lekcje na telewizorach 
w stołówkach. Cyklicznie 
publikujemy także teksty 
dotyczące zasad BHP 
w naszym biuletynie fi rmowym 
i newsletterze do pracowników 
biurowych.

Wdrożyliśmy program ZiP – 
Zatrzymaj i Porozmawiaj – 
mający na celu wysłuchanie 
potrzeb i sugestii pracowników 
w kwestiach bezpieczeństwa. 
Dzięki niemu zamontowaliśmy 
np. lustra sferyczne 
na produkcji, w celu poprawy 
widoczności. 
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Grupa kolarska SuperDrob Bike Team powstała 
w 2010 roku. W jej skład weszli pracownicy, 
których pasją jest jazda na rowerze. Wspólne 
weekendowe wycieczki z czasem przerodziły 
się w treningi i doprowadziły do utworzenia 
liczącej obecnie 23 członków grupy. 15 na-
szych pracowników cyklicznie bierze udział 
w różnych imprezach kolarskich, m.in. Mazovia 
MTB Maraton. Powszechnie już znane w ro-
werowym środowisku „kurczaki” z roku na rok 
zdobywają coraz wyższe miejsca w klasyfi kacji. 
W ostatnim sezonie zarówno drużynowo, jak 
i indywidualnie osiągnęły świetne wyniki.

6.2. Inwestujemy 
w pasje naszych 
pracowników

Wśród pracowników mamy również mię-
dzyzakładową drużynę SuperDrob Runners. 
Powstała ona na przełomie 2018 i 2019 roku. 

Codzienna aktywność ruchowa stanowi pod-
stawę piramidy żywienia WHO i gwarancję 
zdrowia, energii życiowej (również do pracy) 
oraz pozytywnego myślenia i samopoczucia. 
Wiele osób zastanawiało się, jak rozpocząć 
przygodę z bieganiem, jak się zmotywować 
i zacząć systematycznie trenować. SuperDrob 
i Fundacja Uskrzydlamy wyszły naprzeciw tym 
potrzebom i oczekiwaniom. Firma ufundowała 
wszystkim chętnym stroje, sponsorujemy także 
starty w różnych biegach. Szczególnie prężnie 
działa i trenuje drużyna z Lublina. Jej człon-
kowie spotykają się na cotygodniowych tre-
ningach i wspólnie uczestniczą w różnych im-
prezach. Nasi pracownicy chętnie biorą udział 
w biegach charytatywnych, takich jak np. 
Półmaraton „Bez granic”, Bieg Charytatywny 
PKO czy Charytatywny Bieg Mikołajkowy. 
Bieganie w szczytnym celu dodaje sił na star-
tach. Jak powiedziała po jednym z biegów 
koordynator grupy lubelskiej Anna Jasińska: 
„Zawody pokazały, że możemy się zjednoczyć 
jako pracownicy, nawet po pracy, i zrobić coś 
dobrego dla innych”.

MTB Cross Maraton
3. miejsce

Mazovia MTB Maraton
4. miejsce (na 255 sklasyfi kowanych)

Karol Rumsicki
2. miejsce kat. M1 Mega Mazovia

1. miejsce Mega MTB Cross

Kr zysztof Klimiuk
5. miejsce kat. M2 Giga Mazovia

4. miejsce Mega MTB Cross

Sylwester Rumsicki
2. miejsce kat. M4 Giga Mazovia

foto: Przemysław Zieliński
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Łączna liczba dni niezdolności 
do pracy z tytułu wypadków przy 
pracy**

Kobiety Mężczyźni Łącznie

2018 330 1 078 1 408

2019 873 421 1 294

Wskaźnik ciężkości wypadków***

Kobiety Mężczyźni Łącznie

2018 67 49 53

2019 59,1 41,2 49,0

Wskaźnik absencji****

Kobiety Mężczyźni Łącznie

2018 3 384 12 839 16 220

2019 33 175 10 838 44 013

Wskaźnik częstości wypadków*

Kobiety Mężczyźni Łącznie

2018 8,7 36,7 21,5

2019 11,9 17,7 14,6

*  IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych 
w wypadkach/zatrudnienie × 1 000.

**  LDR, liczony jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych 
do liczby planowych godzin pracy pracowników w raportowanym 
okresie × 200 000.

***  Liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba 
wypadków.

****  AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy wynikają-
cych ze zwolnień lekarskich lub chorób i wypadków w pracy, 
do liczby planowych godzin pracy pracowników w raportowanym 
okresie × 200 000.

*****  Dane dotyczą spółki matki.

2018
0

Ciężkie

25
Lekkie

MĘŻCZYŹNI

2019
0

Ciężkie

13
Lekkie

0
Incydenty 

śmiertelne w latach 
2018-2019
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Ze względu na wielokulturowość i dużą 
liczbę pracowników w różnych lokaliza-
cjach musimy tutaj podejmować wielo-
wymiarowe działania. Każde z nich jest 
oparte na naszej polityce i strategii dla 
całej Grupy Kapitałowej SuperDrob. Z tych 
dokumentów wzięły się konkretne cele 
w temacie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Numerem jeden wśród nich jest zmniejsze-
nie liczby wypadków.

W naszej fi rmie liczba pracujących obco-
krajowców jest bardzo duża. Mierzymy 
się tutaj z wyzwaniami komunikacyjnymi 
i kulturowymi. Wszystkie informacje 
i instrukcje w zakładach są przekazywane 
w trzech językach. Musimy dostosowywać 
się do zmieniających się okoliczności, 
dlatego prawdopodobnie liczba tych ję-
zyków niedługo wzrośnie. Najważniejsze 
jest dla nas bezpieczeństwo ludzi. Każdy 
pracownik, który przychodzi do pracy, 
bezwzględnie musi wyjść cały i zdrowy 
z fabryki. Nie ma nic ważniejszego niż 
życie i zdrowie ludzkie.

Kinga Walenda
Kierownik Działu BHP, 

Ppoż. i Ochrony Środowiska 

Ws k a ź n i k  u r a z ó w,  c h o r ó b 
zawodowych,  dn i  st raconych 
i nieobecności w pracy oraz liczba 
wypadków śmiertelnych związanych 
z pracą, wg płci.

403-2*****GRI 

2018
0

Ciężkie

7
Lekkie

KOBIETY

2019
1

Ciężkie

9
Lekkie



Środowisko

Oszczędność wpisuje się w nasze cele 
strategiczne. Dodatkowo chcemy być jak 
najmniej uciążliwi dla naszego otoczenia, 
w którym przecież sami mieszkamy. Cały 
Zarząd jest świadomy obecnych wyzwań. 
Jeżeli nie będziemy nieustannie pracować 
nad zmniejszeniem ilości odpadów, ście-
ków czy emisji, to – my również zdajemy 
sobie z tego sprawę – to wszystko pozo-
stanie wokół nas.

Cele są bardzo konkretne i łatwo policzal-
ne. Już od trzech lat każdy z zakładów ma 
za zadanie brać pod uwagę zużycie wody, 
energii elektrycznej, węgla, gazu czy od-
prowadzanie ścieków i je redukować. Plany 
na ten rok posiadają wszyscy dyrektorzy 
zakładów oraz dyrektorzy techniczni. 
Na 2020 rok przewidzieliśmy redukcję 
poszczególnych czynników mediowych 
o 4–6% w zależności od lokalizacji i stop-
nia zaawansowania.

Ryszard Waśniewski
Członek Zarządu ds. Operacyjnych 

(COO)

Dobre praktyki
•  Roczne cele dotyczące redukcji 

zużycia mediów

•  Nowe inwestycje, np. oświetlenie LED

•  Ekoakcje

•  Praca nad nowymi opakowaniami

•  Szukanie odbiorców do dalszego 
przetwórstwa naszych odpadów 

We wszystkich naszych zakładach chcemy 
ulepszać procesy i wprowadzać innowacje 
również po to, by jak najbardziej ograniczyć 
nasz wpływ na otoczenie. Każdy z zakładów 
co roku stawia sobie cele dotyczące redukcji 
zużycia energii i wody, zmniejszenia emisji za-
nieczyszczeń czy ilości ścieków. Są to aspekty 
nierozerwalnie złączone z odpowiedzialnym 
i zrównoważonym rozwojem, który dla 
SuperDrob jest priorytetem. Cele te są możli-
we do zrealizowania dzięki całemu zespołowi 
świetnych profesjonalistów, którzy nie tylko 
wprowadzają w życie nowe inwestycje, lecz 
także opracowują innowacyjne usprawnienia 
w już istniejących obszarach.

Od wielu lat nasze Stowarzyszenie Ekopatrol 
Karczew współpracuje z firmą SuperDrob. 
Firma ta wiele razy wspierała nasze akcje zwią-
zane z działaniami na polu ochrony środowiska 
naturalnego. Firma brała udział w akcjach 
zbiórki i wywozu śmieci z lasów w okolicy 
Karczewa. W akcje te zaangażowane były rów-
nież osoby zatrudnione w tej firmie. Zawsze 
deklarowała także otwartość na zgłaszane ini-
cjatywy działania na polu ekologii. Ten rodzaj 
współpracy uważam za wręcz modelowy.

Mirosław Spirowski,
Prezes Stowarzyszenia Ekopatrol Karczew

7.1. Zmier zamy 
do minimalizacji 
naszego wpływu

103-2GRI 
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Jako nowoczesna, patrząca w przyszłość fi rma spożywcza podejmujemy działania, które są naszym 
zdaniem niezbędne, by jak najbardziej zniwelować nasz wpływ na środowisko naturalne. Bierzemy 
odpowiedzialność za nasze oddziaływanie na otoczenie, dlatego staramy się tak planować nowe 
inwestycje i unowocześniać już istniejące zakłady, by nieustannie ten wpływ redukować. 

obniżenie zapotrzebowania 
na energię elektrzyczną 

na tonę produkcji

1,3% GJ
o tyle od 2017 roku 

zredukowaliśmy zużycie 
wody w zależności 

od procesu (w przelicze-
niu na kilogram żywca)

20-50%
osadu ściekowego 

wykorzystywane jest 
do dalszego użytkowa-

nia w rolnictwie

98%

7. Troska o środowisko



Środowisko

Zużycie energii pr zez organizację z uwzględnieniem 
rodzaju surowców*
Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych 
(własnych bądź zakupionych) w podziale na rodzaj surowca

2018 2019

  Węgiel** 217 925 GJ 229 862 GJ

  Gaz ziemny 117 878 GJ 150 995 GJ

Suma 335 803 GJ 380 857 GJ

Całkowite zużycie energii zakupionej

2018 2019
Energia 
elektryczna 192 775,00 GJ 220 391,00 GJ

Całkowite zużycie energii w organizacji

2018 2019
Suma 528 578,00 GJ 601 248,00 GJ

302-1GRI 

*  W latach 2018 i 2019 grupa nie korzystała ze źródeł energii odnawialnej. Wykorzystany współczynnik konwersji 1 GJ gazu = 278 kWh, 
energia elektryczna 1 kWh = 0,0036 GJ

** Wykorzystany współczynnik konwersji 23GJ / 1kg węgla
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Ze względu na specyfikę pracy i działania 
zakładów, w których temperatura musi być 
utrzymywana na stałym, niskim poziomie, naj-
większe zużycie energii elektrycznej generuje 
w każdym z nich maszynownia chłodnicza – to 
około 92–95% poboru całej energii elektrycznej 
dla zakładów. To właśnie wokół niej koncentru-
je się większość planów i pomysłów na inwe-
stycje i usprawnienia. W każdym z zakładów 
zainstalowane zostały nowoczesne systemy 
monitorujące temperaturę w każdej ich części. 
Dzięki temu bieżące przesyłanie informacji 
dotyczących nawet najmniejszej zmiany jest 
od razu wychwytywane przez odpowiedniego 
pracownika i umożliwia szybką reakcję. Daje 
to możliwość lepszego i bardziej zrównowa-
żonego gospodarowania zużywaną energią, 
a także zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo 
utrzymania reżimu temperaturowego. W tej 
kwestii pomaga też bieżące monitorowanie zu-
życia i instalacja Strażnika Mocy nadzorującego 
pracę urządzeń energochłonnych.

7.2. Zużycie energii

w halach
produkcyjnych

6–8°C 

w komorach 
magazynu

0–2°C 

Wzrost 
sprzedaży 

o 37%

Wzrost 
sprzedaży 

o 18,7%

2017 r. 2018 r. 2019 r.

w komorach 
mroźniczych

-18°C 

Przejęliśmy zakład 
rozbioru drobiu 

w Lublinie

Uruchomiliśmy wytwórnię 
pasz w Łukowie 

i przejęliśmy zakład 
produkcyjny w Goleniowie

2x

Przedstawione w kolejnych tabelach dane 
ukazują wzrost zużycia energii względem roku 
poprzedniego, wynika to z ciągłego rozwoju 
grupy i poszerzania zaplecza produkcyjnego. 



Środowisko

Podstawą naszego biznesu jest regularne 
monitorowanie zużycia mediów, wydat-
ków na nie i skuteczne ich ograniczanie. 
Oszczędności w fi rmie wymagają żelaznej 
konsekwencji. Dzielimy się więc ze swo-
imi pracownikami planem oszczędzania. 
Tłumaczymy im cel oszczędności firmo-
wych i angażujemy w efektywne wykorzy-
stanie zasobów fi rmowych. Najważniejszy 
jest zespół, który rozumie, że oszczędno-
ści powinny stanowić element większej 
zmiany jakościowej, a zaangażowanie 
pracowników w obniżanie niepotrzebnych 
kosztów jest tutaj kluczowe. Każdy nasz 
zakład realizuje cele obniżenia kosztów 
związanych z zużyciem np. wody i energii 
elektrycznej. Dodatkowo zachęcamy na-
szych pracowników, by dzielili się z nami 
swoimi pomysłami na oszczędności w 
fi rmie i wprowadzamy je w życie.

Tomasz Wiśniewski
Dyrektor Techniczny Grupy Kapitałowej

Komunikacja z pracownikami dotycząca 
budowania kultury oszczędności jest stale 
obecna we wszystkich naszych zakładach oraz 
biurach. Podstawowe dobre nawyki, jak wyłą-
czanie światła przy wyjściu z pomieszczenia, 
utrwalamy piktogramami znajdującymi się 
przy kontaktach. Staramy się utrwalać takie 
zachowania, by pracownicy mogli zwiększyć 
świadomość i w efekcie stosować zachowania 
również u siebie

Największym wyzwaniem inwestycyjnym 
na lata 2020–2021 jest montaż we wszystkich 
lokalizacjach Grupy Kapitałowej SuperDrob 
instalacji fotowoltaicznych. Wierzymy – i mamy 
na poparcie tej tezy konkretne wyliczenia 
– że przyniesie to oszczędności i pozwoli 
na zmniejszenie emisji. To również wyraz naszej 
odpowiedzialności i dbałości o środowisko.

Redukcja zużycia energii
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W latach 2018 i 2019 zostało zrealizowanych 
bardzo wiele mniejszych inwestycji, obejmu-
jących: tunele zamrażalnicze, uszczelnienie 
instalacji amoniakalnych, osłony termiczne dla 
zaworów, a także wszystkich izolacji zimno- 
i ciepłochronnych czy przykładowo odkamie-
nianie skraplaczy maszynowni chłodniczej. 
Tymi małymi krokami osiągamy wielkie cele, 
dzięki którym w 2019 roku udało nam się ob-
niżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną 
o 1,3% GJ w skali roku, liczoną na tonę produk-
cji. 

Nasz zespół to grupa pełnych zapału profesjo-
nalistów, którzy wymyślają najnowocześniejsze 
rozwiązania i znajdują nowe możliwości tam, 
gdzie innym trudno je dostrzec. Dzięki ich 
innowacyjnemu podejściu mogliśmy zgłosić 
do Urzędu Regulacji Energetyki trzy nasze 
rozwiązania. Obecnie czekamy na audyty 
i otrzymanie patentów na te inwestycje.

Obecnie największym wyzwaniem jest dla nas 
wyposażenie nowego zakładu w Goleniowie. 
Chcemy tam wdrożyć wszelkie najnowocze-
śniejsze i najbardziej energooszczędne rozwią-
zania istniejące na rynku. Projekt modernizacji 
nowo zakupionego (w październiku 2019 
roku) zakładu zaczęliśmy wdrażać od razu 
po nabyciu własności. W Goleniowie będzie zu-
pełnie nowa maszynownia chłodnicza o mocy 
3,5 MW, do której wprowadzimy odzysk ciepła 
ze skroplonych oparów amoniaku i ciepła 
z oleju sprężarek. Będzie ono służyło do pod-
grzewania wody użytkowej, wykorzystywanej 
też do mycia zakładów. Odzyskanie energii 
z samej pracy maszyn będzie miało ogromny 
wpływ na redukcję zużycia gazu. Dodatkowo 
nowoczesny system wentylacji, najnowsze 
energooszczędne tunele mroźnicze czy inne 
wdrażane rozwiązania sprawią, że będzie 
to jeden z najnowocześniejszych, najbardziej 
zaawansowanych technologicznie i energo-
oszczędnie zakładów tego typu w Polsce. 
Inwestycja planowo wejdzie w życie w sierpniu 
2020 roku.



Środowisko

Jesteśmy fi rmą świadomą, która chce działać 
odpowiedzialnie. Dlatego też wśród naszych 
priorytetów znalazła się kwestia ograniczenia 
zużycia wody w każdym z naszych zakładów. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak cennym 
bogactwem naturalnym jest woda, stąd prowa-
dzone inwestycje mające na celu optymalizację 
jej zużycia i umożliwienie ponownego wykorzy-
stania.

7.3. Zużycie wody

303-1GRI 

Środowisko

Łączny pobór wody w podziale 
na źródła

2018 2019
Wody 
podziemne 1 216 476 m3 1 337 448 m3

Dostawy wody 
z sieci miejskiej 192 735 m3 211 753 m3

SUMA 1 409 229 m3 1 549 201 m3

•  Zainstalowaliśmy specjalne systemy do my-
cia tuszki – Bio Turbo, które rozpylają mikro-
cząsteczki wody zmieszane z powietrzem 
pod dużym ciśnieniem. Efekt końcowy jest 
bardzo dobry, a pozwoliło to zmniejszyć 
zużycie wody do 5,8 m3/t żywca w 2018 
i 5,32 m3/t żywca w 2019 roku (w 2017 roku 
było to 6,66 m3/t żywca). W 2020 roku 
inwestycja ta zostanie również wdrożona 
w zakładzie w Lublinie.

•  Wykonaliśmy inwestycję dotyczącą systemu 
recyrkulacji wody – zakupiliśmy urządze-
nie, które zbiera wodę z całego obszaru 
w zakładzie, następnie jest ona fi ltrowana 
i przesyłana dalej do części brudnej. W tej 
części zakładu jest ponownie wykorzysty-
wana do mycia i namaczania szufl ad, mycia 
kontenerów i pneumotransportu odpadów.

•  15% wody zużywa mycie zakładów. Przez 
ostatnie dwa lata wymieniliśmy wszystkie 
dysze na te nowej generacji, o zużyciu wody 
25 l/min (przy starych dyszach było to 40 l/
min). W tym zakresie również inwestujemy 
w innowacyjne rozwiązania, które zasto-
sowane są już w zakładach w Karczewie 
i Łodzi. Ze względu na dobre rezultaty 
i duże oszczędności (rzędu 100 kW mocy 
cieplnej) będziemy je implementować 
w Lublinie i Goleniowie.

•  Zainstalowaliśmy przemienniki częstotli-
wości do pomp wody w stacji uzdatniania 
wody, aby automatycznie dopasowywać 
ilość wody do zapotrzebowania.

•  Wymieniliśmy na nowy, bezobsługowy, 
system sterowania stacji uzdatniania wody 
oparty na SCADA.

W Grupie Kapitałowej SuperDrob, 
dzięki innowacyjnym pomysłom 
i nowym inwestycjom, od 2017 
roku udało nam się zaoszczędzić 
w zależności od procesu 
od 20 do 50% wody na kilogram 
mięsa. Dane za cały rok obejmują 
zakłady w Lublinie, Karczewie 
i Łodzi.
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70% oświetlenia wszystkich 
zakładów wymieniliśmy 
na oświetlenie typu LED 
(zakład w Karczewie to 100%).

Instalacja najnowocześniejszych 
silników elektrycznych 
w maszynach patroszalniczych 
to oszczędność rzędu 
25–30 kWh/miesiąc.

Udało się zrealizować nasz cel 
zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej we wszystkich 
lokalizacjach Grupy Kapitałowej 
w latach 2018–2019. 
Zredukowaliśmy pobór prądu 
o 1,3% GJ na tonę produkcji. 
Według założeń na rok 2020 
ma być to dodatkowe 
1% w każdym zakładzie.

Dzięki nowej izolacji tuneli 
zamrażalniczych w zakładzie 
w Karczewie udało się uzyskać 
około 15% oszczędności energii 
chłodu i tej potrzebnej do jej 
wytworzenia.

W 2019 roku w Karczewie 
i Łodzi wymieniliśmy 
sprężarki w maszynowni 
chłodniczej na nowoczesne 
i energooszczędne o większej 
mocy chłodniczej przy 
mniejszej mocy elektrycznej 
silnika (moc mniejsza 
o 150 kW) oraz zakupiliśmy 
energooszczędne wentylatory 
do tuneli mroźni (oszczędność 
rzędu 5 kWh/h).

Właściwy dobór baterii 
kondensatorów.

Nowe transportery 
z elektrobębnami w Karczewie, 
Lublinie i w 2020 roku również 
w Goleniowie.

Izolacje zimno-ochronne 
w rurociągach i w wymienniku 
amoniak-glikol to oszczędności 
w sumie rzędu 9,5 kWh/h 
energii elektrycznej. 

Inwestycje w najwyższej 
jakości, energooszczędny park 
maszynowy.

Instalacja centrali 
wentylacyjnych w Goleniowie.

Całkowita oszczędność energii 
elektrycznej dzięki nowym 
inwestycjom i modernizacjom 
to 1,3% GJ na tonę produkcji. 

302-4 GRI 



Środowisko

Udało nam się zmniejszyć pobór energii ciepl-
nej z kotłowni węglowej w Karczewie dzięki 
instalacji amoniakalnej pompy ciepła. Jest 
ona przeznaczona do podgrzewania wody 
do celów technologicznych i użytkowych. 
Ciepło do tego procesu pobierane jest w wyni-
ku skraplania przegrzanych oparów amoniaku. 
Dzięki zastosowaniu pompy ciepła uzyskujemy 
Qk=680 kW mocy cieplnej do podgrzewania 
wody. Dało nam to możliwość zmniejszenia 
poboru ciepła z przyzakładowej kotłowni, 
co wpłynęło na zredukowanie emisji gazów 
do otoczenia.

Myślimy długofalowo o nowych inwestycjach. 
Tylko w zakładzie w Karczewie istnieje jeszcze 
kotłownia węglowa. W chwili obecnej spełnia 
ona wszelkie wymogi unijne dzięki instalacji 
nowych filtrów workowych. Do 2030 roku 
chcemy wykonać jej modernizację.

W pozostałych zakładach są kotłownie gazo-
we, w których inwestycje zakładające wpro-
wadzenie dodatkowo skojarzonej gospodarki 
energetycznej są dużo prostsze do wykonania. 
Plany dotyczące instalacji fotowoltaicznych we 
wszystkich lokalizacjach chcielibyśmy zrealizo-
wać do czerwca 2021 roku.

7.4. Emisja 
zanieczyszczeń

305-1GRI 

Łączne bezpośrednie 
emisje gazów cieplarnianych

Emisja gazów 
cieplarnianych

[tCO2e]

2018 2019

Emisja z procesów chłodniczych 
i wytwarzania pary CO2

27 361,58 28 398,19

Emisje węglowodorów fl uoru (HFC) 0,026 0,065

Suma emisji bezpośrednich 27 361,61 28 398,26

305-7GRI 

Emisja związków NOx, SOx i innych 
istotnych związków emitowanych 
do powietrza. Waga istotnych 
emisji do powietrza (w tonach)

 
2018 2019

NOx 50,10 54,12

SOx 54,12 53,43

Lotne związki 
organiczne (LZO/
VOC)

0,53 1,25

Niebezpieczne 
zanieczyszczenia 
powietrza (HAP)

5,86 8,45

Pyły (PM) 5,74 6,81

Inne standardowe 
kategorie emisji 
do powietrza 

106,71 108,35
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35% | 545 000 m3

35% | 488 000 m3

20182019

2018 2019
Objętość wody łącznie pobranej przez organizację 1 409 229 m3 1 549 201 m3

303-3

303-2

GRI 

GRI 

Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu 
wykorzystaniu.

Każdy z zakładów posiada również własne podczyszczalnie ścieków oraz laboratoria monitorujące 
czystość wody. W swoich lokalizacjach posiadamy także własne ujęcia i stacje uzdatniania wody. 
Dzięki temu spełniamy wszelkie normy zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. 



Środowisko

Również w kwestii osadu ściekowego wpro-
wadziliśmy zmiany. Naszym odbiorcą tego 
odpadu stały się znajdujące się w okolicy bio-
gazownie. Dzięki temu, zamiast go spalać, osad 
jako odpad organiczny w 98% można wyko-
rzystać do dalszego użytkowania w rolnictwie. 
Wytwarzana jest z niego energia elektryczna.

W 2018 i 2019 roku zainstalowaliśmy na wejściu 
do oczyszczalni ścieków w naszych zakładach 
tzw. czujnik zmętnienia, który sam dopasowuje 
pracę danej oczyszczalni po analizie ładunku, 
który do niej wpada. Dzięki temu zredukowali-
śmy zużycie środków chemicznych, które teraz 
jest automatycznie dostosowane do bieżących 
potrzeb.

Woda używana w zakładzie przed odprowa-
dzeniem do ścieków miejskich jest badana 
w naszych laboratoriach. Dzięki odpowied-
niemu monitoringowi możemy podejmować 
działania mające na celu oczyszczenie ścieków 
w taki sposób, by zoptymalizować zużycie 
środków chemicznych. Wprowadzamy nowo-
czesne rozwiązania i urządzenia służące do cią-
głego monitoringu zarówno stacji uzdatniania 
wody, jak i podczyszczalni. Dzięki temu mamy 
pewność prawidłowości zachodzących tam 
procesów, a w wypadku jakiejkolwiek awarii 
nasza reakcja może być natychmiastowa.

Środowisko

306-1GRI 

Całkowita objętość ścieków 
według jakości i docelowego 
miejsca przeznaczenia

2018 2019
Do przedsię-
biorstw komu-
nalnych

1 224 192 m3 1 393 266 m3

Wszystkie ścieki podlegają uzdatnieniu 
wewnątrz naszej organizacji.
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7.5. Gospodarujemy odpadami 
(i ściekami)

Racjonalna gospodarka odpadami to dla nas nie tylko kwestia ich 
zgodnego z prawem zutylizowania, lecz także odpowiedni dobór 
firm, z którymi współpracujemy. Staramy się, by pozostałości 
po produkcji odbierały od nas podmioty, które wykorzystują je z jak 
największym pożytkiem dla nauki albo rolnictwa. To natomiast, co 
podlega tylko spaleniu, chcemy, by miało jak najmniejszy wpływ 
odorowy na nasze otoczenie i społeczność lokalną.

Produktami ubocznymi, które także udaje nam się sprzedać 
do ponownego wykorzystania, są pióra brojlerów, a także tak 
zwane odpady miękkie, z których produkowana jest mączka 
do paszy dla zwierząt. Zainwestowaliśmy w nowoczesne 
rozwiązania wykorzystywane do zmniejszenia uciążliwości 
odorowych i w 2017 roku wykonaliśmy nowy biofi ltr. Dzięki lepiej 
absorbującemu zapachy złożu kokosowemu zmniejszyliśmy 
do minimum nasz wpływ na komfort życia naszych sąsiadów 
w aspekcie emisji nieprzyjemnych zapachów.  

We wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z fi rmą DeVeris, 
która skupuje od nas krew brojlerów i wykorzystuje ją do odzysku 
osocza. Dzięki składnikom występującym w krwi drobiowej może 
być ona – przy zastosowaniu nowoczesnych metod – wykorzystana 
do wzbogacania produktów żywnościowych dla zwierząt. 
Znalezienie odbiorcy dla tego typu odpadu również pomogło 
nam w zmniejszeniu uciążliwości odorowych, ponieważ krew była 
jednym z głównych czynników ich występowania.

306-2GRI 

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody 
unieszkodliwiania 

Waga odpadów w 2018 r. [Mg] Waga odpadów w 2019 r. [Mg]

Odpady inne niż 
niebezpieczne

Odpady niebez-
pieczne

Odpady inne niż 
niebezpieczne

Odpady niebez-
pieczne

Ponowne 
wykorzystanie 30,03 0 32,52 0

Recykling 4 717,02 4,49 7 668,01 7,52

Odzysk (w tym 
odzysk energii) 3 957,69 0,40 3 652,32 0

Inne 0 0,11 0 1,49

SUMA 8 704,74 5,00 11 352,85 9,01



SPOŁECZEŃSTWO

Zaangażowanie naszej fi rmy w życie społecz-
ności mieszkającej niedaleko zakładów jest 
dla nas czymś naturalnym. Miejsca, w których 
inwestujemy, również nie są przypadkowe. 
Chociażby wylęgarnia drobiu w Stoczku 
Węgrowskim – rodzinnej miejscowości założy-
ciela SuperDrobu, Henryka Lipki – miała wspo-
móc rozwój lokalnej gospodarki. Oferujemy 
wiele miejsc pracy, organizujemy wydarzenia 
wspólnie z gminami, wspieramy stowarzy-
szenia, inwestujemy w rozwój infrastruktury. 
Chcemy brać czynny udział w życiu tych 
społeczności. Dzięki temu znamy aktualne 
potrzeby i wiemy, jak możemy włączyć się we 
wspólne działania na rzecz dobra ogółu.

•  Wspierając różne instytucje, docieramy 
do szerszego grona potrzebujących. Są 
wśród nich: szkoły, przedszkola, kluby spor-
towe, świetlice środowiskowe (4), domy 
dziecka (4), domy samotnej matki (2), 
biedni (3 – Caritas, Fundacja Kapucyńska, 
Wspólnota Chleb Życia s. Małgorzaty 
Chmie lewsk ie j ) ,  Koło  Niewidomych 
Lewobrzeżnej Warszawy, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci (Helenów), zwierzęta 
(schronisko dla psów Psi Dworek i warszaw-
skie zoo)

•  SuperInicjatywy

•  Filantropia

•  Kultura i sport: wspieramy młodych spor-
towców, kluby sportowe, wydarzenia kultu-
ralne w miejscowościach, w których znajdują 
się nasze zakłady

•  Eko Akcje – sprzątanie lasu, sprzątanie 
Świdra na kajakach

•  Impreza z okazji Dnia Dziecka dla całej 
gminy, organizowana we współpracy z wła-
dzami lokalnymi i oświatą

8.1. Wspieramy 
lokalnie

Fundacja Uskrzydlamy wyrosła ze spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu fi rmy 
SuperDrob. Nazwa nie jest przypadkowa – 
chcemy, żeby pomagała w rozwoju i reali-
zacji pasji, żeby właśnie uskrzydlała.

Poza biznesem mamy naturalną potrzebę, 
żeby dzielić się wypracowanym przez sie-
bie zyskiem. I nie robimy tego na pokaz, 
ale dlatego, że naszym zdaniem tak należy. 
W ten sposób możemy, prowadząc biznes, 
sprawiać, że świat staje się lepszy. Jako 
partner lokalny współpracujemy z wieloma 
podmiotami, takimi jak gminy, kluby spor-
towe, domy kultury, organizacje społeczne 
i placówki edukacyjne (szkoły, przedszko-
la). Angażujemy się i współorganizujemy 
wiele cyklicznych imprez. Jesteśmy dumni, 
że wspólnie z władzami i organizacjami 
sportowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi 
tworzymy ważne wydarzenia rekreacyjne 
i rodzinne w miejscach, w których mamy 
zakłady.

Randa Ombach
Prezes Fundacji Uskrzydlamy

SPOŁECZEŃSTWO
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19 8. SuperDrob 
blisko  społeczeństwa

Firma działa w otoczeniu, które jest częścią 
społeczeństwa, częścią połączonego or-
ganizmu – to filozofia firmy i filozofia ludzi, 
którzy w niej pracują. Przeznaczanie pieniędzy 
na wsparcie tego otoczenia jest ze wszech 
miar słuszne. (…) zarabiamy pieniądze i chce-
my się nimi podzielić. Płacimy podatki – i przez 
to odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa – 
ale działamy też bezpośrednio, pomagając 
najbardziej potrzebującym. Naszą fi lozofi ą jest 
z jednej strony dzielenie się, pomaganie tym, 
którzy najbardziej tego potrzebują, a z drugiej 
strony wspieramy tych, którzy mają ponad-
przeciętne wyniki i potencjał, żeby mogli się 
rozwijać.

Marcin Świąć
Prezes Zarządu SuperDrob

Wsparcie innych fundacji 
i ośrodków produktami 

2018

2019

35 ton

34 tony



SPOŁECZEŃSTWO

Fundacja Uskrzydlamy od trzech lat realizuje 
program stypendialny dla najzdolniejszych 
dzieci i wnuków pracowników SuperDrobu. 
Mogą być nim objęci uczniowie od szóstej kla-
sy szkoły podstawowej i studenci, którzy mają 
wysoką średnią i wyróżniają się osiągnięciami 
w różnych dziedzinach nauki, sportu i kultury. 
Dzięki wsparciu finansowemu stypendyści 
mogą fi nansować kursy i warsztaty rozwijające 
ich talenty lub zakupić przedmioty niezbędne 
do kontynuacji ich pasji, np. specjalistyczne 
buty do siatkówki czy maszynę do szycia. 
Do tej pory z programu skorzystały 62 osoby.

Fundacja organizuje również letnie i zimowe półkolonie. Dzięki temu dzieci mogą skorzystać z wie-
lu atrakcji i starannie zaplanowanych zajęć edukacyjnych i sportowych w okresie ferii i wakacji. 
W każdym roku chcemy im zaproponować odmienną ofertę edukacyjną, aby poza zabawą mogły 
spędzić ten czas, ucząc się nowych rzeczy. Jednym z takich pomysłów były zajęcia z robotyki, 
które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ze względu na to postanowiliśmy wyjść na-
przeciw potrzebom dzieci i rodziców i we wrześniu 2019 roku stworzyliśmy Akademię Uskrzydlamy. 

Zakres działań Akademii Uskrzydlamy obejmuje ofertę dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych 
dostępne są zajęcia z robotyki przy zakładzie w Karczewie, a w Lublinie dodatkowe lekcje języka 
angielskiego. Zajęcia są bezpłatne, prowadzą je specjaliści w swoich dziedzinach. 

Dla pracowników przygotowaliśmy program +Coaching, który ma na celu wspieranie 
rozwoju i umiejętności komunikacyjnych menedżerów średniego szczebla. Planujemy 
w najbliższym czasie poszerzyć ofertę Akademii o nowe propozycje oraz dotrzeć z na-
szymi działaniami do wszystkich naszych lokalizacji.

2018 i 201940 osób
120 tys. PLN

Coaching
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Fundacja Uskrzydlamy powstała w 2017 roku 
w odpowiedzi na potrzeby rozwijającej się fi r-
my. Była też wyrazem społecznej wrażliwości 
pełniącego wówczas obowiązki Prezesa Césara 
Lipki, który pomysły na „projekty dla ludzi” wi-
dział właśnie w działalności fundacji. Trzonem 
działalności fi rmy SuperDrob jest produkcja, ale 
nie możemy zapominać o kapitale społecznym – 
to człowiek jest i powinien być najważniejszy. 
Dlatego powołując fundację, fi rma SuperDrob 
chciała dać wyraz temu, że trzeba dbać o swo-
ich pracowników i ich rodziny w ich otoczeniu.

Udało nam się zrealizować wiele projektów 
społecznych – zarówno samodzielnie, jak 
również z innymi organizacjami i fundacjami. 
W sumie w ciągu roku jesteśmy obecni na oko-
ło 100 wydarzeniach.

Integrujemy naszych pracowników na najwięk-
szej fi rmowej imprezie. Bez nich trudno sobie 
wyobrazić rozwój SuperDrobu. Dlatego od 
czterech lat organizujemy dla nich oraz ich ro-
dzin specjalne wydarzenie – Międzynarodowy 
SuperFestiwal. Są rozgrywki sportowe, jedzenie 
z różnych zakątków świata i świetna zabawa. 
Zapewniamy miejsce i możliwości, żeby nasi 
pracownicy wszystkich narodowości mieli oka-
zję, już nie w godzinach pracy, zaprezentować 
swoją kulturę, kuchnię czy obyczaje. To unikato-
wy event w skali Polski. Najlepszym sposobem 
na obalanie stereotypów narodowościowych 
i etnicznych jest pokazanie emigrantów od 
tej strony, która jest wspólna dla wszystkich 
ludzi – to najczęściej sport oraz kultura. Tak 
jest również w przypadku Międzynarodowego 
SuperFestiwalu.

Nas i  pracownicy pochodzą z  różnych 
stron świata: z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, 
Tadżykistanu, a nawet dalekiego Nepalu. Są 
emigrantami zarobkowymi, którzy od 10 lat 
uczciwie pracują w naszej fi rmie oraz zasilają 
lokalną gospodarkę. Ponadto są żywymi przy-
kładami na to, że słowo „emigrant” nie musi 
wywoływać negatywnych emocji. Tym samym 
SuperDrob, jako firma działająca nie tylko 
na rynku polskim, ale i za granicą, realizuje mi-
sję integrowania różnych narodowości zarówno 
na poziomie korporacyjnym, jak i w sferze 
relacji z lokalną społecznością.
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102-45, 102-48, 102-50, 102-52, 102-54, 
102-56

102-44, 102-46

102-3, 102-4

GRI 

GRI 

GRI 

Raport Społecznej Odpowiedzialności Grupy 
SuperDrob za lata 2018–2019 jest pierwszym 
pełnym raportem tej grupy. Został przygoto-
wany w oparciu o międzynarodowe wytyczne 
Global Reporting Initiative GRI w opcji „CORE” 
i został poddany niezależnej weryfikacji ze-
wnętrznej Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k. 
Weryfi kacji poddano wybrane wskaźniki GRI 
(oznaczone √ w Tabeli GRI). Grupa SuperDrob 
założyła raportowanie w cyklu dwuletnim, 
obecny raport obejmuje wyniki za okres 
od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019. Raport 
został przygotowany bez uwzględnienia da-
nych spółki Avet oraz lokalizacji Powiśle, ma-
jących niewielkie, marginalne znaczenie w skali 
działalności grupy. 

Raport jest wynikiem wielomiesięcznej pracy 
licznej grupy projektowej złożonej z pracowni-
ków oraz zaangażowania wielu interesariuszy 
zewnętrznych związanych z firmą. Na pod-
stawie pracy oraz oczekiwań naszych intere-
sariuszy została opracowana lista istotnych 
tematów, które poruszone zostały w niniejszym 
raporcie. Przeprowadziliśmy również pakiet 
warsztatów oraz szkoleń dla grupy projek-
towej i zarządu SuperDrob S.A. o tematyce 
zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla 
biznesu. 

Siedziba Firmy
SuperDrob S.A.
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew

Centrala | Biuro Zarządu
ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa

Zakład Produkcyjny
SuperDrob S.A. Oddział w Łodzi
ul. Traktorowa 180, 91-203 Łódź

Zakład produkcyjny
SuperDrob S.A. Oddział w Lublinie
ul. Zimna 2, 20-952 Lublin

Zakład produkcyjny w Łozienicy
Filia oddziału w Łodzi
ul. Prosta 20, 72-100 Goleniów

Wylęgarnia drobiu
Stoczek 44, 07-104 Stoczek

Wylęgarnia drobiu
Turka 238, 22-258 Lublin

102-53GRI 

Dynamiczny rozwój firmy w ostatnich 
latach i ogromny zakres zmian, które się 
w niej dokonały, były impulsem do po-
wstania tego raportu. Jako organizacja 
możemy być dumni z dotychczasowych 
osiągnięć. Również dla mnie, jako mło-
dego człowieka, jest bardzo ważnym 
aspektem, by pracować w fi rmie, dla której 
zagadnienia społecznej odpowiedzialności 
biznesu są istotnym czynnikiem rozwoju.

Dziękuję wszystkim za wsparcie i wkład 
pracy w powstanie tego raportu. Tylko 
dzięki wspólnym działaniom możemy go 
teraz czytać.

Kamil Woźnica
Specjalista ds. CSR

e-mail: kamil.woznica@superdrob.pl
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8.2. Inni o nas
Firma SuperDrob od lat uważnie wsłuchuje 
się w potrzeby podopiecznych fundacji PRO 
HOMINI. Doskonale je definiuje i odpowiada 
na nie hojnymi darami. Dziś żywność, która 
trafiła z firmy SuperDrob do podopiecznych 
fundacji PRO HOMINI, można liczyć w tonach. 
Gdyby można było ustalić wskaźnik spokoju 
ducha, wdzięczności czy poczucia bezpieczeń-
stwa, jakie dzięki fi rmie SuperDrob zagościły 
w domach podopiecznych fundacji, mogli-
byśmy narysować permanentnie wznoszącą 
się krzywą. Relacje SuperDrob i fundacji PRO 
HOMINI można zawrzeć w trzech słowach: 
podmiotowość, wspólnota, autentyzm.

Justyna Górnowicz
Prezes Fundacji PRO HOMINI

Firma SuperDrob, poza swym podstawowym 
celem, jakim jest szeroka działalność gospo-
darcza w branży spożywczej, jak przystało na 
nowoczesne przedsiębiorstwo, doskonale od-
najduje się w sferze wsparcia biznesu dla dzia-
łań społecznych. A współpraca SuperDrobu 
z naszą placówką, Centrum Rehabilitacji, 
Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
„Helenów”, gdzie udzielamy kompleksowego 
wsparcia około dwustu dzieciom i młodzieży, 
w większości obarczonych niepełnosprawno-
ścią sprzężoną, jest tego najlepszym dowo-
dem. Firma wsparła nas także przy moderni-
zacji kuchni, która obsługuje nasze Centrum, 
zapewniając materiały, wyposażenie technolo-
giczne, a także profesjonalne wykonanie prac. 
Jesteśmy wdzięczni fi rmie i jej kierownictwu 
za otwartość i zrozumienie naszych potrzeb 
i okazywane nam wsparcie.

Zbigniew Drzewiecki
TPD HELENÓW

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej od  po-
nad 10 lat współpracuje z przedsiębiorstwem 
SuperDrob S.A. z Karczewa. Dzięki spo-
łecznemu zaangażowaniu przedsiębiorstwa 
SuperDrob otrzymujemy pełnowartościową 
żywność, którą możemy przeznaczyć na 
pomoc dla osób potrzebujących: seniorów, 
dzieci, niepełnosprawnych, bezdomnych, 
Szczególne znaczenie ma dla nas wspieranie 
działalności Jadłodajnie dla osób dotkniętych 
kryzysem bezdomności – grupy szczególnie 
defaworyzowanej, znajdującej się w trudnej sy-
tuacji życiowej. Przekazywana do nas żywność 
pozwala nam na prowadzenie codziennej akcji 
wydawania ciepłych posiłków, organizację uro-
czystych posiłków świątecznych z racji Bożego 
Narodzenia czy Wielkanocy oraz wydawanie 
paczek z żywnością. Na uznanie zasługuje 
również stałe, wieloletnie, osobiste zaanga-
żowanie osoby z kadry zarządzającej przy 
wydawaniu posiłków osobom bezdomnym. 
Elastyczność i szybkość działania połączona 
z hojnością zasługują na podkreślenie 
i świadczą o świadomości społecznej i odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa SuperDrob, które
w trudnych czasach potrafi dominować nad 
dążeniem do maksymalizacji zysku w typowym 
modelu biznesowym przedsiębiorstwa rynko-
wego.

Ks. Kamil Chojnacki
Dyrektor Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej
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102-54 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem 
GRI w opcji Core lub Comprehensive CORE ✓ 75

102-55 Indeks GRI CORE ✓ 76-77  

102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfi kacji 
raportu CORE ✓ 75, 78-79

 Podejście do zarządzania

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfi kowanych jako istotne wraz 
ze wskazaniem ograniczeń CORE ✓ 5, 33

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy CORE ✓ 14, 15, 29, 37, 39, 
42, 44, 55, 59

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania CORE ✓ 19, 43

Ujawnienia tematyczne

Tematy środowiskowe

GRI 302: Energia (2016)

302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju 
surowców  ✓ 61

302-3 Intensywność zużycia energii  ✓ Tabela GRI 2,212 GJ/t w 2018 r. 
i 2,171 GJ/t żywca w 2019 r.

302-4 Redukcja zużycia energii  ✓ 64

 GRI 303: Woda (2016)

303-1 Łączny pobór wody w podziale na źródła  ✓ 65

303-2 Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór 
wody  66 Spełniamy wymogi 

uzyskanych pozwoleń

303-3 Odsetek wody podlegającej recyklingowi i ponownemu 
wykorzystaniu przez organizację  66

   GRI 305: Emisje (2016)

305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych  ✓ 67

305-7 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków 
emitowanych do powietrza  67

GRI 306: Ścieki i odpady (2016)

306-1 Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca 
przeznaczenia  ✓ 69

306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody 
unieszkodliwiania  68

Tematy społeczne

GRI 401: Zatrudnienie (2016)

401-1 Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia  49-50

401-2
Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoeta-
towym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych 
lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin

 52

GRI 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy (2016)

403-1

Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w for-
malnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo 
i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które 
doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz monitorują takie programy

 55  21 osób – 0.85%

403-2
Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz 
nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych 
związanych z pracą

 ✓ 46, 56-57

GRI 404: Szkolenia i edukacja (2016)

404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających 
na pracownika  ✓ 46 Wskaźnik zaraportowany 

częściowo

404-2
Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształ-
cenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia 
pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

 ✓ 53

GRI 405: Różnorodność i równość szans (2016)

405-1 Różnorodność wśród zarządu i pracowników 48 Wskaźnik zaraportowany 
częściowo

GRI 406: Przeciwdziałanie dyskryminacji (2016)

406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania 
naprawcze podjęte w tej kwestii  52

GRI 410: Praktyki w zakresie bezpieczeństwa (2016)

410-1

Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpie-
czeństwa, przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej 
organizacji dotyczących różnych aspektów praw człowieka 
związanych z prowadzoną działalnością

 55

2,56%* SuperDrob 
nie zatrudnia pracowników 
ochrony, są to pracownicy 
fi rm ochroniarskich, z którymi 
podpisana została umowa 
na świadczenie usług
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9.1. Tabela GRI
Numer 
wskaźnika Tytuł wskaźnika

Wymagany 
na poziomie 

CORE

Wskaźniki 
poddane 

weryfi kacji 
Strona Opis

Profi l organizacji

GRI 102: Ogólne standardowe informacje (2016) 

102-1 Nazwa organizacji CORE ✓ 9

102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub 
usługi CORE ✓ 9, 12, 20, 22, 25

102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji CORE ✓ 9, 10

102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej CORE ✓ 9, 10, 75

102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji CORE ✓ 12

102-6 Obsługiwane rynki CORE ✓ 10

102-7 Skala działalności CORE ✓ 8, 12, 16, 18

102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczą-
cych pracę na rzecz organizacji CORE ✓ 46-47

Dane zaraportowane dla spółki 
matki zatrudniającej ponad 
85% pracowników grupy

102-9 Opis łańcucha dostaw CORE ✓ 40

102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące 
rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości CORE ✓ Tabela GRI

Otwarcie Wytwórni Pasz 
ŁukPasz, zakup nowego 
zakładu w Goleniowie

102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę 
ostrożności CORE ✓ 15

102-12
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady 
i inne inicjatywy

CORE ✓ 5

102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach CORE ✓ 28

102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla CORE ✓ 5

102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk  ✓ 5, 14, 15

102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań CORE ✓ 29

102-17 Mechanizm dotyczący zasięgania porad i wyjaśniania 
wątpliwości na temat etyki 52

Ład organizacyjny

102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegają-
cymi pod najwyższy organ nadzorczy CORE ✓ 11

Zaangażowanie interesariuszy

102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 
raportującą CORE ✓ 31

102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi CORE ✓ Tabela GRI W grupie nie występują 
zakładowe układy zbiorowe

102-42 Podstawy identyfi kowania i selekcji interesariuszy angażowa-
nych przez organizację CORE ✓ 30

102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotli-
wość angażowania według typu i grupy interesariuszy CORE ✓ 30

102-44
Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy 
oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich 
zaraportowanie

CORE ✓ 32-33, 74

Praktyka raportowania

102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych 
w skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym CORE ✓ 12, 74

102-46 Proces defi niowania treści raportu i granic aspektów CORE ✓ 75

102-47 Zidentyfi kowane istotne tematy CORE ✓ 32-33

102-48

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt 
informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem 
powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, 
przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru 
działalności, metod pomiaru)

CORE ✓ 75, Tabela GRI Jest to pierwszy raport CSR 
GK SuperDrob

102-49 Zmiany w raportowaniu CORE ✓ Tabela GRI Brak

102-50 Okres raportowania CORE ✓ 75, Tabela GRI 01.01.2018 – 31.12.2019

102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) CORE ✓ 75, Tabela GRI Brak

102-52 Cykl raportowania CORE ✓ 75, Tabela GRI Dwuletni

102-53 Dane kontaktowe CORE ✓ 75

102-55GRI 
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Smacznego!

Raport został wydrukowany na powlekanym papierze Cocon Slik o matowej powierzchni, produkowany 
w 100% z makulatury pochodzącej z przerobu papieru produkowanego z drewna certyfi kowanego FSC (bielony 
bez użycia chloru gazowego). Certyfi katy: ISO 901, DIN 67 38, Atrybuty Środowiskowe: ECF, REACH, ISO 14001, 
ISO 50001, FSC. Używanie papieru ekologicznego świadczy o świadomej tros ce o środowisko naturalne.



SuperDrob S.A.
www.superdrob.pl


