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        POLITYKA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 
 

Wychodzimy z założenia, iż sposób patrzenia na społeczną odpowiedzialność biznesu 

ma swoje odzwierciedlenie w długoterminowych celach naszych firm. Jesteśmy świadomi śladu 

ekologicznego jaki zostawiamy jak również zmieniających się wymagań konsumenckich, 

dążących do zdrowszego trybu życia. Wszelkie kroki jakie podejmujemy w obszarze 

zrównoważonego rozwoju jak i działań dla lokalnych społeczności, dotyczą ludzi i pozostają z 

nimi na zawsze. Wszak każdy z nas jest przede wszystkim człowiekiem, a dopiero później 

przedsiębiorcą, pracownikiem, klientem czy dostawcą 

Dlatego też wyznaczyliśmy sobie kilka celów by „zmieniać świat na lepsze” 

• Podejmujemy liczne działania i inwestycje związane z ochroną środowiska. Nasze 

zakłady posiadają instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła i systemy 

rekuperacji  umożliwiające redukcję emisji CO2. Do nawadniania terenów 

zielonych wokół zakładu produkcyjnego używamy wody deszczowej zbieranej w 

zbiornikach podziemnych, dzięki czemu oszczędzamy ogromne ilości wody 

użytkowej. 

• Przestrzegamy wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa żywności. 

Wprowadziliśmy standardy BRC, wszystkie nasze produkty są bezglutenowe, 

wegańskie i bez alergenów a większość naszych produktów jest Bio.  

• Współpracujemy ze sprawdzonymi, zaufanymi oraz posiadającymi dobrą 

reputację dostawcami i producentami rolnymi, w celu uzyskania wysokiej jakości 

składników. Używamy tylko i wyłącznie surowców nie modyfikowanych 

genetycznie a nasze wyroby są idealne zarówno dla społeczności wegańskich jak 

i koszernych. 



 

 

 

 

• Przeciwdziałamy marnowaniu żywności, dzięki wprowadzeniu usprawnień w 

procesach produkcyjnych,  niwelując straty półproduktów i wyrobów gotowych. 

Dbamy też o to, by zdatne do konsumpcji produkty, które nie trafiły do 

sprzedaży, zostały należycie wykorzystane, np. w ramach darowizn na festyny 

dziecięce, mikołajki czy różne inicjatywy sportowe. 

• Promujemy recykling, wobec czego wdrożyliśmy na terenie zakładu system 

segregacji odpadów. 

• Promujemy równowagę w naturze m.in. poprzez hodowlę pszczół w 

przyzakładowych ulach 

• Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zdrowe odżywianie i właściwa edukacja 

żywieniowa, dlatego też ciężko pracujemy by oferować innowacyjne produkty 

najwyższej jakości o czystym, naturalnym składzie, będące jednocześnie smaczne 

i zdrowe. 

• Poprzez współpracę z instytucjami naukowymi i uczelniami wyższymi rozwijamy 

nowe produkty i poszukujemy do nich nowych , wartościowych składników. 

• Oferujemy odpowiedzialną społecznie politykę wynagrodzeń oraz rozwój 

wewnętrzny osób zatrudnionych.  Ponadto aktywizujemy lokalny rynek pracy 

poprzez zatrudnienie okolicznych pracowników. 

Wierzymy, że wszystkie działania , które podejmujemy, mają nie tylko pozytywny 

wpływ na nasze środowisko naturalne i społeczne ale również przyczyniają się do 

zwiększenia świadomego zaufania konsumentów do naszych produktów i marki którą 

reprezentujemy. 

Z wyrazami szacunku, 

Robert Karabon 

 


