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Zrównoważony rozwój
Aspiracje obecnego pokolenia i nasza wspólna wizja przyszłości.

Jako odpowiedzialna organizacja przestrzegamy wymogów 
prawnych, racjonalnie wykorzystujemy to, czym natura nas obdarzyła, 
ale przede wszystkim doskonalimy to, co już funkcjonuje 
prawidłowo, wdrażając kolejne innowacyjne rozwiązania.

Zasoby naturalne wykorzystywane przez człowieka nie są bez ograniczeń, zatem chęć 
pozostawienia kolejnym pokoleniom czystego środowiska jest zarówno naszą misją,
jak i obowiązkiem. Chcemy przez pryzmat naszych ekologicznych działań 
i zrównoważonych procesów doskonalić i chronić to, co najważniejsze. 
Wierzymy, że nasz mały wkład będzie dużym sukcesem w przyszłości.

WPROWADZENIE
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zrównoważony rozwój
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Sfinalizowaliśmy budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW składającej się 
z 156 paneli, posadowionej na gruncie, z której planowana roczna produkcja energii elektrycznej 
na własne potrzeby będzie wynosiła 50 MWh, zmniejszając emisję CO2 o 41 162 kg/rok.

Ukończyliśmy ostatni etap wymiany oświetlenia zewnętrznego - wymieniając 7 lamp sodowych 
na lampy LED i uzyskując oszczędności energii elektrycznej na poziomie 7 000 kWh/rok 
oraz emisji CO2 5 762 kg/rok.

Usprawniliśmy rekuperację ciepła na suszarni pulsofluidalnej odzyskując 45% ciepła 
i zmniejszając tym samym emisję CO2 o 161 954 kg/rok.

Podobny układ rekuperacji zastosowaliśmy na zmodernizowanym obiekcie biurowym 
oraz produkcyjnym - poprzez odpowiednio dobrany kondensacyjny kocioł gazowy 
o sprawności 104% i rekuperację z odzyskiem ciepła na poziomie 45%, 
dzięki czemu oszczędzamy rocznie 43 200 kWh, co przekłada się na zmniejszenie emisji 
CO2 o 8 622 kg/rok.

CO WDROŻYLIŚMY?
nasze inicjatywy
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CO WDROŻYLIŚMY?
nasze inicjatywy

Aż 32,69% energii wykorzystanej w naszym zakładzie w 2020 roku 
pochodziło ze źródeł odnawialnych, co miało wpływ na środowisko 
w zakresie emisji CO2 na poziomie 0,844742 Mg/MWh.

Na linii produkcyjnej suszarni rozpyłowej oraz młyna 
zredukowaliśmy moc oświetlenia o 2000 W, dzięki czemu 
zaoszczędziliśmy 8000 kWh i zmniejszyliśmy emisję CO2 
o 7 432 kg/rok.

W obiektach zamkniętych wymieniliśmy 64 sztuki świetlówek 
jarzeniowych o mocy 36 W na świetlówki LED o mocy 18 W każda,
dzięki czemu w skali roku oszczędności energii elektrycznej 
wynoszą 4147 kWh, a zmniejszenie emisji CO2 3 414 kg/rok.

Poprzez systematyczny plan wymiany źródeł światła na dzień 
dzisiejszy zakład posiada w 85% oświetlenie typu LED.

źródła konwencjonalne

Zużycie energii w PAULA Ingredients
wg źródła pochodzenia w 2020 r.

67,31% 
źródła konwencjonalne

32,69%
źródła odnawialne
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CO PRAKTYKUJEMY?
wdrożone rozwiązania

MONITOROWANIE
ZUŻYCIA ENERGII

ZACHOWANIE NORM 
EMISJI PYŁÓW I GAZÓW

CERTYFIKATY
ZIELONEJ ENERGII

STARANNA GOSPODARKA 
ODPADOWA

ZMNIEJSZENIE
 EMISJI CO2

Zarządzanie i optymalne wykorzystanie 
w procesach produkcyjnych.

Poprzez regularne przeglądy kotłów 
gazowych i analizę składu chemicznego 

spalin dbamy o powietrze.

Energia kupowana od dostawców 
posiadających certyfikaty świadczące 

o jej zakupie bezpośrednio od 
producentów energii odnawialnej.

Segregujemy odpady zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

i regulacjami dotyczącymi ochrony 
środowiska.

Dzięki zastosowaniu nośnika gazu, 
systemu ogrzewania oraz zainstalowaniu 

kotłów kondensacyjnych, zmniejszyliśmy emisję 
CO2 o ok. 785 ton rocznie.
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CO PRAKTYKUJEMY?
wdrożone rozwiązania

RECYKLING 
OPAKOWAŃ

WODY PODZIEMNE
I SIECI WODOCIĄGOWE

OPAKOWANIA 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU

NOWE TECHNOLOGIE
I PROJEKTY

RECYKLING ODPADÓW
ORGANICZNYCH

Rozdzielane są na frakcje użytkowe 
i prasowane w celu zmniejszenia 

objętości.

Są regularnie monitorowane 
i racjonalnie gospodarowane.

Surowiec dostarczany jest m.in. 
w skrzyniach, ponieważ są bardziej 

higieniczne i trwalsze.

U źródła ich powstawania przeprowadzamy 
analizę uwzględniającą aspekty 

środowiskowe.

Odpady pochodzenia roślinnego 
przekazujemy jednostce, 

gdzie poddawane są odzyskowi 
w procesie R3.
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CO PRAKTYKUJEMY?
wdrożone rozwiązania

WYMAGANIA
ETI BASE CODE

STOŁÓWKI 
ZAKŁADOWE

PROCEDURA 
AUDYTOWA SMETA

ELEKTRYCZNE
WÓZKI WIDŁOWE

BIEŻĄCE ORAZ 
PLANOWANE INWESTYCJE

Wywieramy pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne, warunki pracy, 

oraz społeczność lokalną.

Wybraliśmy platformę audytową SMETA, 
która oparta jest na najlepszych praktykach 

w zakresie etyki i handlu. 

Co roku analizujemy i aktualizujemy 
je pod względem energetycznym. 
Sprawdzamy również, czy nie będą 

obciążeniem dla środowiska.
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W tych miejscach nie używamy 
jednorazowych naczyń ani sztućców.

Zakupiliśmy pojazdy z elektrycznym 
napędem, wykorzystujemy wysokowydajne 

ładowarki.
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CO MAMY W PLANACH?
projekty na przyszłość

SZKOLENIA
PRACOWNIKÓW

2021

WYMIANA LAMP 
JARZENIOWYCH NA LED

W zakresie racjonalnego wykorzystywania 
energii i wpływu jednostki na środowisko.

W skali roku oszczędność energii 
elektrycznej wyniesie 2851 kWh, 

a emisja CO2 zmniejszy się o 2 347 kg.

INSTALACJA KOLEJNYCH 
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

PROEKOLOGICZNE
OPAKOWANIA

Planowana roczna produkcja energii 
elektrycznej w drugim zakładzie w Parzewie  

na własne potrzeby wynosić będzie 50 MWh.

Chcemy, by nadawały się do recyklingu 
i zastąpiły stosowane wysokobarierowe 

folie wielomateriałowe.

W DALSZEJ PERSPEKTYWIE
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 Najbliższy czas będzie kluczowy dla istnienia polskich gospodarstw rolno - ogrodniczych. Tylko wprowadzenie wymogów zrównoważonego 
rolnictwa, zagwarantuje, że wytworzony surowiec znajdzie swoich odbiorców. 

 Promocja zrównoważonego rolnictwa oraz długofalowa współpraca z dostawcami warzyw i owoców to dla nas priorytety. Wspieramy 
naszych dostawców w działaniach środowiskowych i społecznych, a możliwość realizacji wspólnych projektów na partnerskich zasadach, 
umacnia nasze relacje i pozwala wspólnie sprostać wyzwaniom stawianym przez wymagających konsumentów.

 Rolnictwo zrównoważone na podstawie kultywacji regeneracyjnej, zwiększającej udział biomasy w glebie jest naszym najważniejszym 
celem. Wierzymy, że bioróżnorodność i efektywne rolnictwo mogą iść w parze, a uprawy przyjazne środowisku w znaczący sposób zmniejszą 
ślad węglowy.

ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
pomocna dłoń

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

WSPARCIE SPRZEDAŻ
WARTOŚCIOWEGO

SUROWCA

RACJONALNE
KORZYSTANIE
Z ZASOBÓW

PRODUKTY WYPRODUKOWANE 
PRZY ZMNIEJSZONYM
ŚLADZIE WĘGLOWYM
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ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
zrealizowane koncepcje

W naszym zespole profesjonalistów dedykowanym do prac nad zrównoważonym systemem 
PAULA Ingredients jest również Agronom.

Dążymy do rozpowszechnienia wśród naszych dostawców koncepcji zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa (część z nich funkcjonuje już w tym systemie). Przygotowaliśmy dla nich 
zbiór materiałów szkoleniowych w postaci „Podręcznika dla dostawców”.

Zaktualizowaliśmy „Kartę Uprawy” w zapisy informujące o monitorowaniu zużycia energii 
i paliw związanych z uprawą.

Uświadamiamy dostawców w kwestii potrzeb zachowania różnorodności biologicznej 
w gospodarstwach rolnych.

Monitorujemy i zwracamy uwagę producentom rolnym na sprawy społeczne, 
których muszą być świadomi przy pracy w gospodarstwie m.in. potrzebę zawierania umów 
z pracownikami.

Przekazujemy niezbędną wiedzę prawną na temat wymogów UE oraz polskich przepisów, 
w sposób prosty, przystępny oraz dostosowany do charakteru gospodarstwa.

Zachęcamy do rozwiązań ekologicznych oraz korzystania 
z odnawialnych źródeł energii, a także przypominamy o właściwej 
segregacji odpadów (szczególnie tych niebezpiecznych).



11PAULAingredients.com

ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
plany w kolejnych latach

ROZBUDOWA BAZY 
GOSPODARSTW

GOSPODARSTWA OBJĘTE 
NASZYM SYSTEMEM

OTWARTA 
KOMUNIKACJA

WPROWADZENIE SZKOLEŃ
- WARSZTATÓW

PROGRAM GOSPODARSTW
ZRÓWNOWAŻONYCH

ZWIĘKSZENIE ILOŚCI
AUDYTÓW

2021 - 2022

2022 - 2030

Firmy wytwarzające surowiec 
w sposób zrównoważony.

Korzystanie z surowca do produkcji 
jedynie ze zrównoważonych 
gospodarstw. 

Rozwój partnerskich relacji 
z dostawcami.

W zakresie optymalizacji stosowania środków ochrony 
i nawożenia upraw, z których pozyskuje się surowce.

Monitorowanie postępów prowadzenia 
produkcji rolnej przez gospodarstwa 
współpracujące z firmą PAULA Ingredients.

Pomoc w problematycznych sytuacjach, większa 
czujność na wybrane aspekty upraw.
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Zainspiruj się z dobrej strony

PAULA Ingredients Sp. z o.o. Sp. k
+48 62 765 49 36

DZZ@PAULAingredients.com

PAULAingredients.com

KONTAKT


