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W 2017 r. obroty naszej Grupy wyniosły niemal miliard: jesteśmy jednym z wiodących

przedsiębiorstw na poziomie międzynarodowym, które od 1960 r. działa na rzecz

włoskiego espresso na całym świecie. Nasz stały rozwój na przestrzeni lat jest wynikiem

wielkiej pasji do kawy i wszystkiego, co ona reprezentuje. Światowa ekspansja marki

Segafredo Zanetti nastąpiła dzięki licznym przejęciom w Europie, Ameryce i Azji.

Przejęciom przedsiębiorstw stanowiących punkty odniesienia na własnych rynkach,

które nasza Grupa chciała zachować w stanie nienaruszonym, z poszanowaniem

tożsamości, wartości i doświadczeń, które reprezentują one dla konsumentów. Nasz

sposób pracy zawsze promował ludzi, ich pasje, wartości i szacunek. W regionach, w

których działamy, staramy się inwestować w projekty, które mogą wspierać środowisko,

różnorodność, zrównoważony rozwój i przestrzeń, w której działamy. W niniejszym

Raporcie o zrównoważonym rozwoju chcemy z jednej strony przekazywać informacje

dotyczące naszych projektów, a z drugiej - sprawdzać co roku, czy osiągnęliśmy nasze

cele w zakresie zrównoważonego rozwoju w oparciu o priorytety, które stopniowo

wprowadzamy: zaczynamy od zwracania uwagi na surowce, które są coraz bardziej

przyjazne dla środowiska, ciągłego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które

minimalizują wpływ na środowisko, zaspokajania potrzeb naszych konsumentów, nie

zapominając o rozwoju naszych społeczności, dzięki Fundacji Zanetti non-profit

("Fondazione Zanetti Onlus"), która od lat działa w kontekście społecznym w krajach, w

których prowadzimy działalność. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników i

osiągniętego postępu, a jednocześnie czujemy się odpowiedzialni za wyznaczanie

coraz ambitniejszych celów we wszystkich obszarach, tak aby wybór zrównoważonego

rozwoju w szerszym znaczeniu był coraz bardziej związany z naszym sposobem pracy

na rzecz ochronyplanety i przyszłościnaszych dzieci.

MassimoZanetti
Chairmani  Dyrektor  Generalny

PRZESŁANIE DLA 

INTERESARIUSZY

Nasz stały rozwój 
na przestrzeni lat jest 

wynikiem wielkiej pasji 
do kawy.

W regionach, w których 
działamy, staramy się 

inwestować w projekty, 
sprzyjające środowisku, 

różnorodności, 
zrównoważonemu 

rozwojowi i kulturze, w 
ramach której

działamy.

Zaczynamy od dbałości 
o surowce, które są 

coraz bardziej przyjazne 
dla środowiska, 

nieustannie poszukując 
innowacyjnych 

rozwiązań, które 
minimalizują wpływ na 
środowisko naturalne, 
zaspokajając potrzeby 

naszych konsumentów.
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EUROPA

AZJA

Massimo Zanetti Beverage Group

(Grupa Massimo Zanetti Beverage Group

(zwana dalej "MZBG" lub "Grupą") należy

do europejskich liderów w dziedzinie kawy

palonej, ze zintegrowaną kontrolą w całym

łańcuchu wartości, od pozyskiwania

surowców, od palenia, poprzez pakowanie,

logistykę produktów i ich późniejsze

wprowadzanie do obrotu. MZBG zajmuje

się również projektowaniem i produkcją

profesjonalnych maszyn do barów

i automatów do obsługi kawy w biurze,

zarządzając siecią franczyz z około 400

kawiarniami w 50 krajach. Massimo Zanetti

Beverage Group S.p.A. - kontrolowana

przez MZ Industries S.A. w 68,047% na

dzień 31 grudnia 2017 r. - jest spółką -

matką notowaną od 2015 r. w segmencie

STAR Mercato Telematico Azionario,

organizowaną i zarządzaną przez Borsa

Italiana S.p.A. MZBG sprzedaje swoje

produkty w ponad 110 krajach, zaznaczając

swoją obecność w Stanach Zjednoczonych,

we Włoszech, Francji, Portugalii, Finlandii,

Niemczech i Austrii, które łącznie

reprezentują około 80% obrotów w 2017

roku.

1 . 1 _
M A S S I M O   
Z AN E T T I
BEVERAGE GROUP:  
ŚWIATOWY LIDER O 
WŁOSKICH 
KORZENIACH

Integralną częścią historii rozwoju MZBG jest 40 marek; niektóre z nich są

powszechnie znane na poziomie lokalnym i wspierane przez międzynarodową

markę Segafredo Zanetti, jednego z liderów i pionierów w popularyzowaniu

kawy espresso na całym świecie od 1960 roku. Najważniejsze marki w

regionach geograficznych nie ograniczają się tylko do przedstawionych poniżej.
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AMERYKA 
ŁACIŃSKA

U podstaw silnej obecności międzynarodowej leży

sieć spółek należących do Grupy, z których 19

zajmuje się produkcją, 39 prowadzi działalność

handlową, z bezpośrednią obecnością w 35

krajach. Połączenie tych działań przekłada się na

szeroką gamę produktów, która obejmuje

wszystkie rodzaje kawy palonej, od mielonej,

przez ziarnistą i rozpuszczalną, po saszetki i

kapsułki. Asortyment MZBG uzupełniają niektóre

rodzaje produktów kolonialnych, takie jak herbata,

przyprawy, kakao i czekolada oraz inne produkty

żywnościowe nabywane jako wyroby gotowe od

sieci wybranych dostawców.

Produkty Grupy są wprowadzane do

obrotu za pośrednictwem 3 głównych

kanałów dystrybucji: I) Rynek

detaliczny - krajowy i międzynarodowy

masowy handel detaliczny; II) HoReCa

- kawiarnie, restauracje, hotele, punkty

obsługi drogowej i autostradowej,

catering pokładowy, stołówki i szpitale

oraz III) Marki własne - operatorzy

zarówno w segmencie rynku

masowego, jak i usług

gastronomicznych, sprzedający kawę i

produkty dostarczane przez Grupę pod

własnymi markami.

USA

WARTOŚĆ GENEROWANA I

OFEROWANA AKCJONARIUSZOM

W 2017 r. wygenerowano około 964

mln euro wartości ekonomicznej, z

czego 95% zostało wypłacone w

wysokości ponad 915 mln euro. 16%

tej kwoty trafiło do pracowników, 81%

do dostawców towarów i usług, 2% do

dostawców kapitału i 1% do

administracji publicznej.

3 . 0 0 0

PRACOW NIKÓW

1 1 0  KRAJÓW

6 1  FIRM

4 0 M AR E K

16%
81%

1% 2%

Koszty operacyjne

Wartość dla pracowników

Wartość dla dostawców kapitału

Administracja publiczna
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W 1973 r. Massimo Zanetti kupił Industria

Nazionale Coloniali Segafredo S.p.A.,

prażalnię w Bolonii działającą głównie na

rynku włoskim. Od samego początku

Massimo Zanetti postawił sobie za cel stanie

się ogólnokrajowym graczem w zakresie

sprzedaży palonej kawy do barów i punktów

sprzedaży publicznej. Aby to osiągnąć,

Massimo Zanetti postawił na dostarczanie nie

tylko wysokiej jakości produktu, ale także

towarów i usług, które zapewnią lojalność

klientów, takich jak na przykład oferowanie

profesjonalnych maszyn do przygotowania

kawy na zasadzie bezpłatnego kredytu do

użytku. Ta przesłanka leży u podstaw

nabycia w 1976 r. większościowego pakietu

udziałów w La San Marco S.p.A., jednej z

wiodących włoskich marek dostarczających

profesjonalne ekspresy do kawy i sprzęt do

barów.

Działalność Grupy rozwijała się w dwóch

kierunkach: konsolidacja działalności we

Włoszech i tworzenie zakładów

produkcyjnych poza granicami. W

szczególności we Włoszech spółka nabyła

nowe udziały w segmencie rynku masowego

poprzez zawarcie pierwszych umów z

dużymi krajowymi sieciami handlowymi,

natomiast na arenie międzynarodowej

proces internacjonalizacji rozpoczął się od

przejęcia spółek z zakładami produkcyjnymi

(Austria i Francja), utworzenia nowych spółek

(Portugalia i Hiszpania) oraz podpisania

umów z dystrybutorami (Niemcy, Anglia,

Stany Zjednoczone i Australia). W tym

czasie, przejęcie Cofiroasters S.A. (obecnie

podmiot powiązany z Grupą –pośrednio

kontrolowanyprzez MZ

Strategia rozwoju Grupy jest realizowana

zgodnie z kierunkami,które charakteryzowały

poprzednią dekadę. Z jednej strony

kontynuowano kulturę marki Segafredo

Zanetti, szczególnie we Włoszech,

prowadząc serię udanych kampanii

reklamowych (m.in. "Segafredo Moment" z

Renzo Arbore), a z drugiej strony

kontynuowano ekspansję międzynarodową,

zakładając nowe spółki handlowe w

Niemczech, Belgii, Holandii, naWęgrzech i w

Czechach oraz przejmując holenderską

spółkęTikTak B.V.

W drugiejpołowie lat

90-tychproces

internacjonalizacjiprzeniósł

siępozaEuropę,wraz

z przejęciemCaféNova

SuissaS.A.w Brazylii

iprzyłączeniem

australijskiegodystrybutora.

Industries SA.) zostało sfinalizowane.

Szwajcarska spółka prowadząca

działalność w zakresie handlu zieloną

kawą, tj. kawą surową, która nie była

jeszcze wyprażana. Lata osiemdziesiąte

to także początek pierwszych kampanii

reklamowych, które były jednymi z

najbardziej znanych we Włoszech w tamtych

czasach, a także niektórych sponsoringów

sportowych, w tym McLarena, z

kierowcami Niki Laudą i Alanem Prostem.

Wreszcie, w tym czasie pojawił się również

pierwszy ekspres do kawy Segafredo Zanetti,

który był w większości udostępniany na

zasadzie franczyzy.

P O N AD  5 0  
L AT  P AS J I  
D O  K AW Y

1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0
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Kontynuowano globalną konsolidację Grupy,

dokonując szeregu przejęć, w tym Meira Oy

Ltd. w Finlandii oraz zakładając spółki

dystrybucyjne w Europie Środkowej i

Wschodniej oraz Ameryce Południowej.

Uruchomienie "porcjowanych" saszetek

kawy i kapsułek dla segmentu biurowego i

mieszkaniowego doprowadziło do powstania

Segafredo Zanetti Coffee System S.p.A.

Najistotniejsze inwestycje w tym okresie miały

miejsce w 2005 r., wraz z przejęciem

jednostki biznesowej w Sara Lee Corp z

siedzibą w Suffolk w stanie Wirginia. Dzięki

temu MZBG może dodać do swoich

aktywów nowoczesną

palarnięz czterema

historycznymimarkami

handlowymi: Chock

Full o’Nuts, MJB,

HillsBros, Chase

andSanborn.

Proces ekspansji handlowej w Ameryce

Północnej kontynuowany był poprzez

przejęcie Kauai Coffee Company LLC,

która zarządza m.in. działalnością związaną z

uprawą zielonej kawy na jednej z

największych i najbardziej produktywnych

plantacji na Hawajach. MZBG jest również

właścicielem jednostki biznesowej, w skład

której wchodzi m.in. palarnia w Moonachie,

New Jersey. W charakterze wsparcia

międzynarodowej marki Segafredo Zanetti

zapewniono sponsoring, obejmujący

partnerstwo z włoską narodową drużyną

piłkarską oraz udział w finale Barclays ATP

World Tennis Tour. Model franczyzowy

został również rozwinięty wraz z

wprowadzeniem nowych formatów dla

marek Puccino's i Chock Full o'Nuts. W 2013

r. rozpoczął się proces reorganizacji struktury

Grupy, a następnie w 2014 r. nastąpiło

przejęcie Grupy Boncafé, która działa w Azjji i

naBliskimWschodzie.

W oparciu o tą strukturę MZBG

zadebiutowało na Giełdzie Papierów

Wartościowych w 2015roku.

2 0 0 0 2 0 1 0 DZIŚ
W latach 2015-2017 sfinalizowano przejęcia:

Nutricafés S.A., jeden zgłównych operatorów

w Portugalii, o mniejszościowym udziale w

kapitale zakładowym Coffee Club LP,

kanadyjskiej spółki działającej w segmencie

kapsułek, jak również jednostki biznesowej

Tru Blue w Australii (w szczególności w

stanie Queensland) oraz większościowy

udział w PT Caswells w Indonezji, działającej

główniew kanalegastronomicznym.
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1 . 2 _
ŁAŃCUCH 
WARTOŚCI 
MZBG

Zakup zielonej kawy, czyli kawy, która nie

została jeszczewyprażona,dokonywanyjest za

pośrednictwem lokalnych producentów,

eksporterów i międzynarodowych domów

handlowych. Wśród tych ostatnich Cofiroasters

S.A. dostarczyła 41% wolumenu zakupów

zielonej kawy dokonywanych przez Grupę w

2017roku.Prażenie (lubpalenie)znajdujesięw

samym sercu procesu produkcji, ponieważ to

właśniewtej fazienastępujeprzemianazziarna

surowego w ziarno palone i decyduje się o

smaku i aromacie produktu gotowego. Po

przejściu kontroli jakości, ziarno poddawane jest

wstępnemu procesowi czyszczenia, a

następnie przechowywane w silosach. Proces

palenia rozpoczyna się od wysłania ziarna z

silosudomaszyndoprażenia,po jej uprzednim

zważeniu iskomponowaniumieszanki.

W maszynach do palenia surowa kawa,

która została umyta i zważona, jest

podgrzewana i ponownie mieszana w

temperaturze 200-230°C przez 12-20 minut,

w zależności od pożądanego poziomu

palenia. Proces kończy się schłodzeniem

świeżo palonych ziaren. Przed zmieleniem

i zapakowaniem palona kawa poddawana

jest drugiemu procesowi czyszczenia w celu

usunięcia ewentualnych ciał obcych. Proces

dekafeinacji odbywa się w formie

outsourcingu. Po zakończeniu procesu

palenia, kawa jest pakowana i umieszczana

w opakowaniach logistycznych (w kartonach

lub owiniętych folią termokurczliwą), które są

przechowywane w specjalnych strefach

magazynowych, aż do momentu, gdy będzie

trzeba jąwysłać.

Zarządzanie logistyczne produktami

opuszczającymi zakłady prażenia odpowiada

specyfice różnych rynków, na których działają

poszczególne przedsiębiorstwa i jest ściśle

związane z właściwym kanałem sprzedaży.

Struktura MZBG umożliwia dostarczanie

produktów na całym świecie za

pośrednictwemspółekhandlowychgrupy.

Poprzez swoje spółki 
zależne Grupa MZBG 
nadzoruje cały łańcuch 
wartości kawy palonej
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MZBG jest zorganizowana w oparciu o

tradycyjny model administracji i kontroli zgodnie

z art. 2380-bis et seq. włoskiego kodeksu

cywilnego. Przyjęty system zarządzania jest

zgodny z kryteriami i zasadami stosowania

sformułowanymi w Kodeksie Samoregulacji

Włoskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla

spółek giełdowych. Zarząd Dyrektorów (Bod)

odgrywa kluczową rolę w kierowaniu i

zarządzaniu MZBG i Grupą oraz jest

odpowiedzialny za najważniejsze decyzje

gospodarcze istrategiczne.

Komisja Biegłych Rewidentów nadzoruje

przestrzeganie przepisówprawa i regulaminów,

zasad dobrej administracji, a w szczególności,

czy przyjęte przez Spółkę i jej działalność

procedury organizacyjne, administracyjne i

księgowe są odpowiednie. Badanie ustawowe

sprawozdań finansowych i skonsolidowanych

sprawozdań finansowych powierza się

niezależnej firmie audytorskiej

PricewaterhouseCoopers S.p.A., zgodnie z

włoskim dekretem legislacyjnym 39/2010.

Zarząd Massimo Zanetti Beverage Group

S.p.A. - w nawiązaniu do informacji

wymaganych

1 . 3 _
ŁAD 
KORPORACYJNY I 
ZARZĄDZANIE 
RYZYKIEM

przez Art. 10, § 1 Dekretu ustawodawczego nr

254/16 w sprawie różnorodności organów -

ministerstwa, zarządu i nadzoru - składa się z

9 osób, z czego 4 to kobiety i 5 to mężczyźni,

jak wyszczególnionowponiższej tabeli.Więcej

informacji można znaleźć w punkcie 4.2

raportu na temat ładu korporacyjnego i

struktury właścicielskiej w 2017 r. Spółka

przestrzega przepisów dotyczących

równowagi płci w organach zarządzających i

kontrolnych.

Zgodnie z Kodeksem Ładu Korporacyjnego,

MZBG ustanowiło system audytu

wewnętrznego i zarządzania ryzykiem

(IARMS), w którym uczestniczą wszyscy

zgodniez ichobowiązkami:

• RadaDyrektorów,któraokreśla wytyczne

ioceniaadekwatnośćIARMS;

• Komitet ds. audytu i ryzyka, którego

zadaniem jest wspieranie ocen i decyzji

Rady Dyrektorów w odniesieniu do

IARMS, wraz z odpowiednimi działaniami

wstępnymi iwnioskami;

• Dyrektor odpowiedzialny za System

Audytu Wewnętrznego i Zarządzania

Ryzykiem, ma za zadanie

zidentyfikowanie głównych ryzyk

korporacyjnych i wdrożenie wytycznych

określonychprzezRadęDyrektorów;

• kierownik działu audytu wewnętrznego

odpowiedzialny za weryfikację

funkcjonowaniaiadekwatnościIARMS;

• Komisję Biegłych Rewidentów, która

zapewniaskutecznośćIARMS.

Biorąc pod uwagę złożoność operacji

zarządzania i biorąc pod uwagę, że

podejmowanie ryzyka jest podstawowym i

zasadniczym elementem działalności, w dniu

25 stycznia 2018 r. Rada Dyrektorów

zatwierdziła dokument "Ocena ryzyka 2018",

który określa kluczowe ryzyka biznesowe

oraz opisuje mechanizmy kontrolne i środki

wprowadzone w celu monitorowania

każdego z tych rodzajów ryzyka, a także

ocenia każde z tych ryzyk (proces

zarządzania ryzykiem). W oparciu o

wprowadzenie włoskiego dekretu

ustawodawczego 254/2016 w sprawie

sprawozdawczości niefinansowej,

w ocenie ryzyka z 2018 r. wzięto również pod

uwagę ryzyko, na jakie narażona jest firma

pod względem zdolności utrzymania się na

rynku.

Ponadto Rada Dyrektorów przyjęła model

organizacji, zarządzania i kontroli zgodnie z

dekretem nr 231 z dnia 8 czerwca 2001 r.

("Dekret 231") - stanowiący integralną część

IARMS - i powołała organ nadzorczy, którego

zadaniem jest nadzorowanie zgodności,

funkcjonowania i aktualizacji tego pierwszego

(patrz§ 2.2).

Thecomposition  
of the Board of  
Directors

GENDER AGE GROUP UNIT OF MEASURE 2016 2017

Men Between 30 and 50 years

old

Over 50 years old

n.

n.

1

5

1

4

Total Men n. 6 5

Women Between 30 and 50 years

old

Over 50 years old

n.

n.

2

1

4

-

Total Women n. 3 4

TOTAL n. 9 9
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1.4_ 
Podejście do kwestii 
niefinansowych

Ze skutkiem od roku obrotowego 2017,

biorąc pod uwagę, że MZBG jest jednostką

interesu publicznego na dużą skalę, jest ona

zobowiązana do składania sprawozdań

niefinansowych zgodnie z dekretem

ustawodawczym nr 254 z dnia 30 grudnia

2016 r. (zwanym dalej "dekretem"), który

wdraża dyrektywę 2014/95/UE (tzw.

dyrektywę Barniera). Dekret przewiduje

publikację sprawozdania pozafinansowego w

celu lepszego zrozumienia działalności

gospodarczej, jej wyników i wpływu

wynikającegoz publikacji informacji

dotyczących: kwestii środowiskowych,

społecznych i pracowniczych, poszanowania

praw człowieka oraz walki z aktywną i

pasywną korupcją. W szczególności, w

odniesieniu do tych kwestii, dekret wymaga

opisu modelu zarządzania i organizacji,

polityk, wyników i związanych z nimi

kluczowych wskaźników wydajności, jak

również głównych zagrożeń związanych z

działalnościągospodarczą.

W odpowiedzi na obowiązek

sprawozdawczości pozafinansowej MZBG

skorzystało z okazji, aby rozwinąć

problematykę zrównoważonego rozwoju i

stworzyć wspólną bazę wiedzy na temat

praktyk stosowanych w różnych

przedsiębiorstwach.

W związku z tym Grupa rozpoczęła proces

identyfikacji kwestii istotnych dla

raportowania, zgodnie ze standardami GRI,

najczęściej stosowanych standardów

raportowaniao zrównoważonym rozwoju.
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Kawa jest najintensywniej sprzedawanym

surowcem rolniczym w skali globalnej.

Według niektórych szacunków około 25

milionów drobnych rolników, zlokalizowanych

głównie w regionach subtropikalnych i

równikowych, produkuje zieloną kawę na

ponad 2 miliardy filiżanek kawy spożywanych

codziennie na całym świecie. Oczekuje się,

że liczba ta wzrośnie w nadchodzących

latach, zgodnie z prognozami wzrostu na lata

2015-2020(+25%).

Scenariusz ten stawia nowe wyzwania przed

producentami kawy palonej: oprócz

zarządzania zmiennością cen, która jest

również związana ze skutkami zmian

klimatu, będą oni musieli wspomagać stały

wzrost produkcji kawy, wspierany przez

specjalne programy wsparcia dla drobnych

rolników.

Operatorzy w sektorzezauważyli

zwiększoną presję ze strony inwestorów,

sprzedawcówdetalicznych,

klientów i konsumentów na niektórych

rynkach

w odniesieniu do kwestii takich jak

identyfikowalnośćłańcuchadostaw,

ochronaprawczłowieka i promowanie

inicjatyw na rzecz zrównoważonego

rolnictwaw krajachprodukujących.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ KAWY NA ŚWIECIE
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Istotne kwestie

Identyfikację tematów niefinansowych do

raportowania przeprowadzono,

rozpoczynając od wstępnej identyfikacji

kwestii potencjalnie istotnych dla Grupy i jej

interesariuszy oraz ich późniejszej

priorytetyzacji w odniesieniu do znaczenia

tych tematów. W szczególności pierwsza

faza została przeprowadzona w odniesieniu

do dokumentalnej analizy głównych

zagadnień w sektorze odnoszących się do

zrównoważonego rozwoju. Zostały one

zidentyfikowane w oparciu o doniesienia

prasowe, benchmarki wiodących firm

działających w sektorze kawowym i rolno-

spożywczym, a także przy wykorzystaniu

wewnętrznych źródełdokumentów, takich jak

Poniżej znajduje się krótki opis każdego z istotnych tematów, skorelowany z pięcioma obszarami 

wymaganymi na mocy dekretu ustawodawczego 254/2016.

Roczne sprawozdanie finansowe, kodeks

etyki, polityka i proceduryoperacyjne.

W wyniku spotkania z kierownictwem Grupy,

podczas którego oceniono znaczenie tych

tematów w całym łańcuchu wartości,

zarówno z perspektywy wewnętrznej, jak i

zewnętrznej, ustalono priorytety. W

szczególności, perspektywa zewnętrzna

została oceniona na podstawie wiedzy na

temat interesariuszy z codziennej działalności

biznesowej.

Wyniki spotkania zostały następnie

uzupełnione o serię wywiadów z około 15

międzynarodowymi menedżerami

odpowiedzialnymi za niektóre kluczowe

kraje.
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Niski Średni Wysoki

Znaczenie skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych

W
y
s
o
k
i

Różnorodno

ąći równość 

szans

Odpowiedzialne
gospodarowanie
odpadamii
Gospodarka
cyrkulacyjna

Jakość i 
bezpieczeństw
o produktu

Trwałość i 
identyfikowalnoś
ć zamówień 
publicznych

Etyka, zgodność z 
przepisami, walka 
z korupcją

Słuchanie i komunikacja z 
klientami oraz konsumentami

Ochrona praw 
człowieka w całym 
łańcuchuwartości

Zdrowie i bezpieczeństwo w 

miejscu pracy.

Efektywność 
energetyczna i 
zmiany klimatyczne.

Szkoleniai rozwój 
pracowników.

TEMAT ZNACZENIE DLA MZBG

ZAKRES STOSOWANIA NA 

MOCY DEKRETU 

USTAWODAWCZEGO 

254/2016

1 Etyka, zgodność z 
przepisami i walka z 
korupcją.

Poszanowanie wartości, zasad, standardów i
reguł postępowania, które kierują zachowaniem
korporacji, w tym w zakresie przeciwdziałania
korupcji, poprawności w negocjacjach i
uczciwego handlu.

Walkaz aktywną oraz 
pasywną korupcją.

2 Jakość i 
bezpieczeństwo 
produktu.

Dbałość o bezpieczeństwo produktu począwszy 
od doboru surowców i procedur produkcyjnych 
oraz kontroli jakości zgodnie z najwyższymi 
międzynarodowymi standardami.

Wpływspołeczny.

3 Słuchanie oraz 
komunikacja z 
klientami i 
konsumentami.

Monitorowanie postrzegania klientów i 
konsumentów, zarówno pod względem 
ewolucji gustów i ich zadowolenia, jak i 
ujawnienia wszystkich istotnych cech produktu.

Wpływspołeczny.

4 Zrównoważony 
rozwój i 
identyfikowalność 
zamówień.

Zwracanie uwagi na warunki społeczne i 
środowiskowe w całym łańcuchu dostaw oraz 
możliwość prześledzenia "historii" produktu 
poprzez monitorowanie wszystkich 
podstawowych etapów łańcucha dostaw.

Wpływspołeczny.

5 Ochrona praw 
człowieka w całym 
łańcuchu wartości.

Poszanowanie i promowanie praw człowieka 
w całym łańcuchu wartości oraz ich integracja 
w modelach zarządzania i istotnych 
procesach korporacyjnych.

Prawa człowieka.

6 Efektywność 
energetyczna i zmiany 
klimatyczne.

Efektywne i racjonalne wykorzystanie 
zasobów energetycznych w celu poprawy 
wydajności i ograniczenia emisji szkodliwych 
dla klimatu, związanych z działalnością 
zarządzaną przez Grupę.

Środowisko.

7 Odpowiedzialna 
gospodarka odpadami i 
gospodarka cyrkulacyjna.

Redukcja i ogólna optymalizacja gospodarki 
odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów do produkcji, odpadów spożywczych 
i opakowań.

Środowisko.

8 Różnorodność i 
równość szans.

Promowanie równych szans i różnorodności w 
firmie zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi 
konwencjami, ustawodawstwem i wytycznymi.

Zarządzanie 
personelem.

9 Szkolenia i rozwój 
pracowników.

Szkolenia i doskonalenie kapitału ludzkiego w 
celu zapewnienia wzrostu, zarządzania i 
konsolidacji bazy wiedzy pracowników zgodnie z 
wymaganiami Grupy.

Zarządzanie 
personelem.

10 Zdrowie i bezpieczeństwo 
w miejscu pracy.

Zapobieganie, monitorowanie i zmniejszanie 
ryzyka związanego ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem pracowników w miejscu 
pracy.

Zarządzanie 
personelem.
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ETYKA I ZGODNOŚĆ 

Z PRAWEM
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Etyka, przestrzeganie obowiązujących przepisów

orazwalkazaktywną ipasywną korupcją.

To niektóre z podstawowych wartości, na których

opiera się sposób prowadzenia przez Grupę

działalności gospodarczej i zarządzania relacjami ze

wszystkimi interesariuszami: akcjonariuszami,

wspólnotą finansową, klientami, konsumentami,

dostawcami, partnerami biznesowymi,

społecznościami,pracownikamii instytucjami.

2 . 1 _
PROBLEMY, 
RYZYKA I  
POLITYKA

Kodeks etyczny Massimo Zanetti Beverage Group jest istotnym elementem systemu

kontroli wewnętrznej. Jego przestrzeganie gwarantuje, że Grupa unika popełniania

nieprawidłowości i bezprawnych praktyk w krajach, w których prowadzi działalność.

Kodeks etyki ma zastosowanie do struktur korporacyjnych, dyrektorów, kierowników,

pracowników, audytorów, agentów, wykonawców i wszystkich osób pracujących w

sposóbznaczący iciągływ imieniu lubw interesieMZBG ("Odbiorcy").

Zasady i wartości, o których mowa w Kodeksie Etycznym, odnoszą się między innymi

do legalności, ponownej odpowiedzialności, uczciwości i poprawności, przejrzystości,

rzetelności, szacunku, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i odpowiedzialności

społecznej, mających na celu ochronę praw człowieka i promowanie dobrobytu

społeczności. Wartości te muszą stanowić podstawę wszystkich działań MZBG, nawet

jeśli są one prowadzone z udziałem dostawców, dystrybutorów, konsultantów,

wykonawców lub podwykonawców lub poprzez partnerów biznesowych, konsorcja i

wspólne przedsięwzięcia. Uczestnicy ci są wezwani do promowania założeń Kodeksu

Etycznegow zakresieswoichkompetencji.

Odbiorcy wewnątrz i na zewnątrz Grupy są informowani o Kodeksie etycznym poprzez

konkretne działania komunikacyjne i szkoleniowe. Krótkie szkolenie na temat treści

Kodeksu odbywa się po zatrudnieniu; wszyscy nowi pracownicy zobowiązują się do

studiowania i przestrzegania Kodeksu Etyki i Modelu Organizacyjnego. Odbiorcy są

zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania poprzez dedykowane kanały komunikacji

swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub Radzie Nadzorczej wszelkich zachowań,

które,choćpotencjalnie,mogąbyć sprzeczne z przepisamiKodeksuEtycznego.

K O D E K S  E T Y C Z N Y

MZBG

Unikanie popełniania 
nieprawidłowości i 

bezprawnych praktyk w 
krajach, w których 

prowadzi działalność.

Legalność, 
odpowiedzialność, 

uczciwość i poprawność, 
przejrzystość, 

integralność, rzetelność, 
szacunek, ochrona 

środowiska, 
bezpieczeństwo i 

odpowiedzialność 
społeczna.

Kodeks Etyczny był 
przedmiotem szkolenia 

Rady Nadzorczej w 
zakresie

zarządzających spółkami 
zależnymi MZBG w 

rejonach

Azja i Europa.
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Spółka przyjęła model organizacyjny, model

zarządzania i kontroli zgodnie z włoskim

dekretem ustawodawczym nr 231 z dnia 8

czerwca 2001 r. dotyczącym

odpowiedzialności administracyjnej Spółki

(„Dekret231").

Wdrożenie Modelu 231 stanowi cenne

narzędzie służące podnoszeniu świadomości i

doradzaniu każdemu, kto pracuje w imieniu i

na rzecz Spółki, w celu zapewnienia, że

podczas wykonywania swoich działań

zachowuje się w sposób prawidłowy i

przejrzysty, aby zapobiec ryzyku popełnienia

przestępstw przewidzianych w Dekrecie 231,

w tym naruszeń prawa o charakterze

korupcyjnym. Zasady Modelu mają na celu: a)

uświadomienie potencjalnemu przestępcy

popełnienia czynu niedozwolonego oraz b)

umożliwienie Spółce zapobiegania lub

szybkiego reagowania w celu zapobiegania

popełnieniu czynu niedozwolonego, dzięki

stałemumonitorowaniuwszystkichdziałań.

Zasady Modelu mają na celu:

a)uświadomienie potencjalnemu sprawcy fakt 

popełnienia czynu niedozwolonego;

b)umożliwienie Spółce natychmiastowego 

zapobiegania lub reagowania w celu

2 . 2 _
MODEL 
ORGANIZACYJNY 
231

zapobiegania popełnieniu czynu

niedozwolonego, dzięki stałemu

monitorowaniuwszystkichdziałań.

Część specjalna Modelu 231 zawiera między

innymi sekcję poświęconą przestępstwom

przeciwko administracji publicznej oraz sekcję

poświęconą przestępstwom związanym z

korupcją między osobami prywatnymi i

korupcją między osobami prywatnymi. W

sekcjach tych przedstawiono krótki przegląd

przestępstw korupcyjnych, którym Spółka

zamierza zapobiegać, identyfikując "wrażliwe"

funkcje biznesowe, procesy zagrożone i

procesy "instrumentalne", zasady

postępowania (DOs & DONT's) oraz środki

kontroliprewencyjnej.

Włoskie spółki zależne (Segafredo Zanetti

Italia S.p.A., Segafredo Zanetti Coffee System

S.p.A. i La San Marco S.p.A.) przyjęły własne

modele organizacyjne zgodnie z dekretem

231/2001 i powołały organ nadzorczy. MZBG

promuje również rozpowszechnianie i

przestrzeganie postanowień Kodeksu

Etycznego w swoich zagranicznych spółkach

zależnych.

MZBG opracowało program komunikacji i 

szkoleń, którego celem jest zapewnienie

znajomości głównej treści Dekretu 231,

Kodeksu Etyki i modelu wśród wszystkich

pracowników. Działania te są zorganizowane

w sposób, który zapewnia różne poziomy

szczegółowości w zależności od różnych

poziomów zaangażowania w działania

wrażliwe i/lub" ryzykowne".

Model231MZBGi włoskichspółekSegafredo

ZanettiS.p.A. iLaSanMarco

S.p.A. został zaktualizowany w 2017 r., po

wprowadzeniu włoskiego Dekretu

Ustawodawczego 38/2017 w sprawie korupcji

między podmiotami prywatnymi, przy czym

zorganizowano spotkania mające na celu

podniesienie świadomości wśród ścisłego

kierownictwa. Wszelkie naruszenia prawa,

Kodeksu Etycznego lub Modelu mogą być

zgłaszane Radzie Nadzorczej za

pośrednictwem poczty elektronicznej

(odv@mzb-group.com) lubzwykłej poczty.
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2 . 3 _
KLUCZOWE
DANE

W okresie dwóch lat 2016 i 2017 nie odnotowano 

przypadków nieprzestrzegania przepisów prawa i 

regulacji w obszarze ekologii i spraw społecznych 

[GRI 419-1], nie podjęto też żadnych działań 

prawnych w zakresie zachowań

antykonkurencyjnych, antymonopolistycznych, ani 

monopolistycznych [GRI 206-1]. Podobnie nie 

dochodziło do przypadków korupcji [GRI 205-3].
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O D  S U R O W C A
DO FILIŻANKI
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Zasady, ryzyka, polityka

Produkcja kawy z należytą

starannością, praca nad

zapewnieniem wysokiej jakości

produktów i usług dla klientów i

konsumentów na całym świecie, przy

jednoczesnym poszanowaniu wartości

etycznych, takich jak uczciwość,

przejrzystość i konkurencyjność, jest

ważnym aspektem postępowania

MZBG, wywodzącym się z Kodeksu

Etycznego.

Aby osiągnąć ten cel, działania Grupy

rozwijają się w dwóch kierunkach:

ochrona jakości i bezpieczeństwa

produktu oraz słuchanie i

komunikowanie się z klientami i

kontrahentami.

Misją MZBG jest zaspokajanie potrzeb

klientów i konsumentów poprzez

dostarczanie im wysokiej jakości

produktów i usług, w pełnej zgodności

z krajowymi i międzynarodowymi

przepisami i standardami.

Aby zrealizować to zobowiązanie w

praktyce, w ramach Grupy obowiązują

szczegółowe zasady dotyczące

jakości i bezpieczeństwa żywności w

odniesieniu do poszczególnych

przedsiębiorstw i fabryk,

3 . 1 _
J AK O Ś Ć  D L A 
K L I E N T Ó W  I  
K O N S U M E N T Ó W

Misją MZBG jest 
zadowolenie  

klientów  i 
konsumentów.

gwarantowane przez certyfikowane 

systemy zarządzania obejmujące 

prawie cały wolumen produkcji.

Aspekty, które koncentrują się na

monitorowaniu zmieniających się

trendów w zakresie gustów na rynku,

innowacyjność powiązanych portfeli

produktów oraz jasna komunikacja z

klientami i konsumentami w zakresie

specyfikacji produktów i usług

biznesowych.
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Modelorganizacji izarządzania

Zarządzanie różnymi aspektami, o których

mowa powyżej, należy do różnych spółek

operacyjnych.

Obrót kawą podlega zobowiązaniom

wynikającym z przepisów dotyczących

procesów produkcyjnych i certyfikatów

bezpieczeństwa żywności wymaganych przez

normy międzynarodowe i krajowe. Na

poziomie centralnym Grupa zapewnia, że

wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe

działają zgodnie z lokalnymi przepisami w

zakresie jakości i bezpieczeństwa oraz -

tam, gdzie to możliwe - z bardziej

zaawansowanymi wytycznymi i normami

rynkowymi. Za zapewnienie jakości i

bezpieczeństwa produktów na każdym etapie

cyklu produkcyjnego odpowiadają specjalne

biurawposzczególnychspółkachGrupy.

Na koniec, podczas pakowania, samo

opakowanie jest sprawdzane pod kątem

zgodności pod względem wagi, zgodnie z

obowiązującymiprzepisami.

Ponadto dwanaście przedsiębiorstw

produkcyjnych posiada co najmniej jeden

nieobowiązkowy certyfikat bezpieczeństwa

żywności, jakpokazanowponiższej tabeli.

Pod koniec 2017 r. siedem najważniejszych

firm produkcyjnych, które łącznie odpowiadają

za prawie 80% obrotów i 90% wolumenu

kawy produkowanej przez Grupę*, uzyskało

certyfikatzgodnościzmiędzynarodową normą

jakości ISO 9001, która określa zakres

odpowiedzialności i kontroli mających na celu

zapewnienie osiągnięcia kluczowych celów

oraz wspieranie jakości produktów i obsługi

klienta.

* Segafredo Zanetti France S.A.S., Massimo

Zanetti Beverage USA Inc., Meira Oy Ltd,

Segafredo Zanetti S.p.A., Boncafé

International Pte Ltd, Distribuidora Café

Montaña S.A. oraz Massimo Zanetti Be-

verage Iberia S.A. Boncafè Intenational Pte

Ltd i Distribuidora Cafè Montaña S.A.

posiadają certyfikaty ISO 9001:2008 i są

przygotowywane do przejścia na nową wersję.

NORMY CERTYFIKACYJNE CERTYFIKOWANA FIRMA

IFS Food 

Certificate
Połączony standard 
zapewnienia jakości 
obowiązujący dla wszystkich 
środków spożywczych.

Segafredo Zanetti (Brazil) Com. distr.de Cafè S.A.  
Segafredo Zanetti AustriaGmbh
Segafredo Zanetti France S.A.S.  
Segafredo ZanettiS.p.A.
Massimo Zanetti Beverage Iberia S.A.

British Retail Consortium     Segafredo Zanetti (Brazil) Com. distr.de Cafè S.A.
Segafredo ZanettiS.p.A.
Massimo Zanetti Beverage Iberia S.A.

Food Safety 
System  
Certification 22000

Standard bezpieczeństwa 
żywności dla procesów 
produkcyjnych w całym 
łańcuchu dostaw.

Distribuidora Cafè Montaña S.A.  
Tiktak/Segfredo Zanetti Nederland BV

Safe Quality 

Food

Normy bezpieczeństwa w 
sektorze spożywczym w całym 
łańcuchu dostaw.

Massimo Zanetti Beverage USA Inc.

Supplier Quality  
Management System

System zarządzania jakością 
dla dostawców produktów 
spożywczych.

Segafredo Zanetti S.p.A.  
Segafredo Zanetti France S.A.S.

Hazard Analysis 
and  Critical Control 
Points

Europejski certyfikat 
higieny żywności.

Tiktak/Segfredo Zanetti NederlandBV
MassimoZanettiBeverageVietnamCompanyLtd.
Boncafé International PteLtd.

Good 
manufacturing  
practice

Certyfikacja gwarantująca 
integralność procesu produkcji 
żywności i zgodność z 
przepisami bezpieczeństwa 
żywności.

Boncafé (Thailand) 

Ltd.

Safe and Local 
Supplier  Approval

Szeroko rozpowszechniona certyfikacja 

w Wielkiej Brytanii poświadczająca 

zgodność produktów z wymogami 

bezpieczeństwa żywności pod 

względem zgodności z regulacjami.

Brodie Merlose Drysdale & CO 

Ltd.

Kosher
Certyfikacja religijna 

potwierdzająca zgodność z 

zasadami określonymi 

w Torze.

Massimo Zanetti Beverage USA Inc.  
Segafredo Zanetti Coffee System 
S.p.A.

Halal Certyfikacja religijna 

potwierdzająca zgodność 

produktów z zasadami ustalonymi 

przez islamską władzę religijną.

Massimo Zanetti Beverage Vietnam 
Company  Ltd.

Globalny standard 
bezpieczeństwa żywności.
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Słuchanie i komunikowanie się z klientami i

konsumentami jest gwarantowane przez

system zarządzania jakością firm, na

podstawie kontroli i wewnętrznych procedur

oraz ciągłego monitorowania poziomu

zadowolenia klientów. Prośby o informacje i

ewentualne reklamacje są rozpatrywane

oddzielnie przez poszczególne firmy, poprzez

ich centra obsługi klienta.

W celu zapewnienia odpowiedzialnej

komunikacji i informacji dla interesariuszy,

MZBG korzysta z szeregu dedykowanych

kanałów i jest zobowiązany do dostarczania

wyczerpujących i jasnych informacji

biznesowych. Firmy produkcyjne zwracają

szczególną uwagę na informacje podawane na

opakowaniach oraz na zgodność z przepisami

UE dotyczącymi etykietowania.

Grupa podaje między innymi szczegółowe

informacje o produkcie, dystrybutorze i

metodach przechowywania; wraz z

wprowadzeniem rozporządzenia UE nr

1169/2011 uwzględniono obecność

ewentualnych alergenów, informacje o

wartościach odżywczych i metodach

przygotowania produktu.

MZBG korzysta z 

szeregu 

dedykowanych 

kanałów i 

zobowiązuje się 

do zapewnienia 

kompleksowych

i jasnych informacji 

biznesowych.



ZADOWOLENIE KLIENTÓW I KONSUMENTÓW: NAJWAŻNIEJSZE PODEJŚCIA PRZYJĘTE PRZEZ SPÓŁKI OPERACYJNE

DISTRIBUIDORA CAFÈ  

M ONTAÑA S.A.

Distribuidora Cafè Montaña S.A. ocenia

zadowolenie klienta co 6 miesięcy.

Najnowsze wyniki rejestrują wartości

powyżej minimalnego zaakceptowanego

poziomu 90% wskaźnika satysfakcji.

Głównymi mierzonymi zmiennymi są:

poziom zadowolenia, dostępność

produktów, smak i ewentualne

reklamacje.

MEIRA OY LTD

Firma przeprowadziła badanie w 2016

roku w celu oceny satysfakcji klienta. W

wyniku badania Kulta Katriina została

sklasyfikowana jako trzecia pod względem

popularności marka na rynku. Meira Oy

Ltd zbiera wszystkie informacje zwrotne

od konsumentów i analizuje je co miesiąc

według typu.

SEGAFREDO ZANETTI  

FRANCE S.A.S.

Segafredo Zanetti France S.A.S. pod

koniec 2016 r. osiągnął bardzo wysoki

poziom zadowolenia klientów, osiągając

średnią na poziomie 94,1%. Aspekty

ocenione jako bardzo pozytywne to

reakcja firmy w zakresie sprzedaży i

administracji, a także monitorowanie

wielkościsprzedaży.

MASSIMO ZANETTI  

BEVERAGE USA INC.

Massimo Zanetti Beverage USA Inc.

regularnie inwestuje w badania ad hoc,

aby zrozumieć potrzeby konsumentów. W

ostatnich latach przeprowadzono ponad

10 badań: wyniki tych badań dostarczyły

kluczowych elementów do określenia

strategiibiznesowej firmy.

KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI I KONSUMENTAMI: KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA SPÓŁEK OPERACYJNYCH

NEW TV COMMERCIAL

FOR SEGAFREDO ZANETTI  

ITALIA S. P.A.

W 2016 roku Segafredo Zanetti S.p.A.

opracowało nową reklamę telewizyjną, aby

podkreślić rolę marki we włoskim domu.

Od 2017 r. prowadzi również

wielotematyczną kampanię w prasie i

czasopismach, opartą na produktach i

wydarzeniach sportowych

sponsorowanych przez firmę (jazda na

rowerze na wszystkichpoziomach).

NEW ON PACK

COM M UNICATION

BY SEGAFREDO ZANETTI  

POLAND S P. Z.O.O.

W latach 2016-2017 Segafredo Zanetti

Poland Sp. z o.o. przeprowadziło badanie

mające na celu opracowanie opakowań

spełniających potrzeby informacyjne

konsumentów. Badanie wykazało, że

należy zwiększyć ilość informacji na

opakowaniach, takich jak zalecenia

dotyczące przygotowania i konsumpcji

produktu, w celu wsparcia decyzji

zakupowej konsumenta.
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NAJWAŻNIEJSZE DANE

W 2017 r. 82,8% kawy MZBG

wyprodukowano wzakładachcertyfikowanych

zgodnie z jednym z wyżej wymienionych

standardów bezpieczeństwa żywności,

odnotowując wzrost o 5,4% w porównaniu z

rokiem 2016. Produkcja certyfikowana jest

podzielona na normy przedstawione na

wykresieobok.

W odniesieniu do komunikacji sprzedażowej

w 2017 r. zarejestrowano trzy raporty

dotyczące trzech spółek Grupy. National

Advertising Division of the Council of Better

Business Bureaus, która monitoruje i ocenia

prawdę i dokładność reklamy w Stanach

Zjednoczonych, wydała rekomendację dla

Massimo Zanetti Beverage USA Inc.

dotyczącą ograniczenia odpowiedzialności

na opakowaniu produktu. Boncafé

International Pte Ltd. i Boncafé (Thailand) Ltd.

otrzymały dwa ostrzeżenia dotyczące

nieprawidłowego oświadczenia

żywieniowego na dwóch liniach produktów.

[GRI417-2] [GRI417-3]

Certyfikowana produkcja na całkowitą ilość 

wyprodukowanej kawy w tonach

Produkcja niecertyfikowana

Produkcja certyfikowana

35,117

114,856

25,198

121,067

150,000

120,000

90,000

60,000

30,000

0

2016 2017

Produkcja certyfikowana według norm *

43.4% IFS

25.4% SQMS
14.7% BRC  

12.5% ISO22000

3.8 % HACCP

0.3 % SALSA

Uwaga: Należy zauważyć, że rok 2016 uwzględnia certyfikowaną i niecertyfikowaną produkcję 

Kauai Coffee Company LLC od sierpnia. Łączna produkcja Kauai Coffee Company LLC za 2017 r. 

stanowi 0,002% całkowitej produkcji Grupy.

* Wykres uwzględnia standardy certyfikacji koszernej i HALAL o charakterze religijnym, które 

obejmują odpowiednio 54,4% i 0,1% całkowitej certyfikowanej produkcji.
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3 . 2 _
ODPOWIEDZIALNE 
ZARZĄDZANIE 
ŁAŃCUCHEM 
DOSTAW 

Problemy, ryzyko i polityka

Dla podmiotów działających w sektorze

rolno-spożywczym zrównoważony rozwój i

identyfikowalność zamówień są

kluczowymi elementami odpowiedzialnego

zarządzania łańcuchem dostaw.

Identyfikowalność umożliwia odtworzenie i

śledzenie drogi produktu od uprawy surowca

do filiżanki, poprzez monitorowanie

zgodności z obowiązującymi przepisami i

polityką przedsiębiorstwa w zakresie

aspektów jakości, ochrony pracowników i

norm środowiskowych. Złożoność łańcucha

dostaw kawy, charakteryzującego się

licznymi poziomami negocjacji handlowych

między producentami rolnymi a

dystrybutorami gotowego produktu, rodzi

również kwestię ochrony praw człowieka,

zwłaszcza w odniesieniu do pracy na

plantacjach. Wahania cen surowców z jednej

strony i zmienność ilości zbieranych plonów z

drugiej - częściowo związane z wpływem

zmian klimatycznych na uprawy - mogą

prowadzić do ruchów spekulacyjnych ze

szkodą dla słabszych podmiotów

gospodarczych, a zatem stanowią ważne

aspekty zrównoważonego rozwoju w

sektorze, w którym działa Grupa.

Zaangażowanie Grupy w promowanie zasad

legalności, odpowiedzialności i etyki w

relacjach z dostawcami i partnerami

biznesowymi, zarówno na poziomie

krajowym, jak i międzynarodowym, jest

obecnie określone i podsumowane w

KodeksieEtycznym.

Modelorganizacjiizarządzania

W przypadku dostaw zielonej kawy, jak

również innych produktów spożywczych,

którymi zarządzają bezpośrednio

poszczególne przedsiębiorstwa, zarządzanie

dostawami jest kontrolowane przez funkcję

zamówień i sformalizowane w wewnętrznych

procedurach, które kwalifikują i oceniają

wyniki dostawców. Procedury te opierają

się zazwyczaj na oferowanych warunkach

ekonomicznych, jakości kupowanych

towarów i punktualności usług świadczonych

przez dostawcę.

Identyfikowalność dostaw jest kolejną ważną

częścią modelu organizacji i zarządzania

Grupy, szczególnie w odniesieniu do firm

produkcyjnych, które dostarczają kawę do

niektórych podmiotów krajowych, które są

bardziej skoncentrowane na pochodzeniu i

jakości kawy, takich jak McDonald's, Donkin

Donuts,Carrefour iDisney.

Na przykład Massimo Zanetti Beverage USA

Inc. narzuca swoim dostawcom systemy

numeracji w celu identyfikacji produktów, aby

ułatwić identyfikowalność, tam gdzie to

konieczne; Segafredo Zanetti S.p.A. posiada

system monitorowania produktów

przychodzących, natomiast Segafredo

Zanetti France S.A.S. ustanowiła procedurę

identyfikacji i identyfikowalności produktu w

całym łańcuchu dostaw, która rejestruje dane

za pomocą specjalnego oprogramowania -

Coffee Trace.
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KWALIFIKACJA I OCENA DOSTAWCÓW:  KLUCZOWE 

DOŚWIADCZENIA SPÓŁEK OPERACYJNYCH

ZAKUPY 

ZIELONEJ 

KAWY PRZEZ 

MASSIMO 

ZANETTI 

BEVERAGE USA 

INC. 

Oprócz aspektów handlowych i

technicznych procedura przewiduje pełną

zgodność z parametrami ustalonymi przez

wszystkie przepisy zdrowotne i przepisy na

szczeblu rządowym oraz przez Global

Food Safety Initiative, która skupia

kluczowych graczy w przemyśle

spożywczym w celu ciągłego

doskonalenia systemów zarządzania

bezpieczeństwem żywności. Firma

wymaga, aby jej dostawcy sporządzili

szczegółową listę kontrolną zawierającą

ponad 100 pytań dotyczących

identyfikowalności i bezpieczeństwa

żywności, które odnoszą się między

innymi do stosowania technik numeracji

partii, bezpieczeństwa i higieny zgodnie ze

standardem HACCP, zwalczania

pasożytów i alergenów oraz stosowania

dobrych praktyk wytwarzania w

odniesieniu do standardów jakości. MZB

USA zachęca również dostawców do

członkostwa w Green Coffee

Association of New York, stowarzyszeniu

zajmującym się promowaniem biznesu

kawowego w oparciu o zasady

uzgodnione między wszystkimi

uczestnikamirynku.

STATUT  

ODPOWIEDZIALNEGO 

ZAOPATRZENIA 

SEGAFREDO ZANETTI 

FRANCE S.A.S. 

Spółka zaprasza swoich dostawców do

prawidłowego i bezstronnego działania

poprzez przystępowanie do "Charte des

Achats Responsables entre Segafredo

Zanetti et ses fournisseurs". Karta

precyzuje, że dostawcy działają przeciwko

wszelkim formom korupcji i przestrzegają

zasad inicjatywy United Nations Global

Compact (UNGC), 8 podstawowych

konwencji Międzynarodowej

Organizacji Pracy (MOP) oraz

stosownych przepisów socjalnych i

środowiskowych. Dostawcy są ponadto

zobowiązani do sporządzania rocznego

sprawozdania z poczynionych postępów,

poddawania się ewentualnym kontrolom w

celu sprawdzenia, czy przestrzegają

przyjętych zasad i, w razie konieczności,

wprowadzenia odpowiednich środków

naprawczych.

Ogólnie rzecz biorąc, system oceny

dostawców opiera się na czterech

aspektach: jakości ich sprawozdań,

zdolności reagowania, podejściu do

środowiska i terminowościdostaw.

NOWE PROCEDURY 

DLA MEIRA OY LTD I 

ORAZ SEGAFREDO 

ZANETTI POLAND S P. 

Z.O.O.

DOSTAWCY 

W 2016 roku firma Meira Oy Ltd

rozpoczęła projekt współpracy z firmą

Cofiroasters i jej głównymi dostawcami

w celu skonsolidowania trwałości

łańcucha dostaw. Systemy oceny i

monitorowania oparte na standardach

jakości zostały zaktualizowane, aby

uwzględnić również aspekty społeczne.

Oprócz praktyk pracowniczych, praw

człowieka i skutków społecznych,

obejmowały one również zasady BSCI

(Business Social Compliance Initiative),

jeden z najważniejszych systemów

zarządzania łańcuchem dostaw, który

wspiera przedsiębiorstwa w procesie

oceny zgodności społecznej ich

łańcuchów dostaw. Ocena dostawców

kawy jest znormalizowana na

podstawie kryteriów certyfikacji

Europejskiej Federacji Kawy (European

Coffee Federation Global Platform).

Mając na uwadze ciągłe doskonalenie, w

2017 r. Meira Oy Ltd wprowadziła

skomputeryzowany system oceny

dostawców przy użyciu określonych

wskaźników oraz opracowała własną

politykę zaopatrzenia. Na przykładzie

Meira Oy Ltd., Segafredo Zanetti Poland

Sp. z o.o. uruchomiło również w 2017 r.

proces oceny dostawców, który integruje

wymagania związane z kwestiami

społecznymi, takimi jak jakość, etyka,

środowisko,higienaiprawapracownicze.
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Monitorowanie i ocena działalności

dostawców w odniesieniu do jakości,

trwałości, identyfikowalności i ochrony praw

człowieka w łańcuchu dostaw jest

delegowana do poszczególnych

przedsiębiorstw w zakresie bezpośrednich

stosunków handlowych z ich dostawcami.

Podobnie zakupy surowców certyfikowanych

zgodnie z międzynarodowymi standardami

zrównoważonego rozwoju, takich jak

Organic, Fairtrade, Rainforest Alliance i UTZ,

powierza się bezpośrednio poszczególnym

firmomprodukcyjnym.

Silne relacje biznesowe z wiodącymi

międzynarodowymi sprzedawcami zielonej

kawy stanowią jedną z mocnych stron

zarządzania łańcuchem dostaw, opartą na

wspólnych praktykach i zasadach. W

szczególności Cofiroasters wymaga od

wszystkich dostawców podpisania

wytycznych dotyczących zamówień

publicznych, które zawierają - oprócz

warunków handlowych i jakości produktów -

odniesienia do praw pracowników, norm

bezpieczeństwa żywności i zgodności z

lokalnymustawodawstwem.

CERTYFIKATY, PRAWA CZŁOWIEKA, ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE:  

KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA SPÓŁEK OPERACYJNYCH

FAIRTRADE 

I ORGANIC:

PODEJŚCIE PRZYJĘTE 

PRZEZ 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

GRUPY

Od ponad 25 lat Tiktak/Segafredo Zanetti

Nederland BV produkuje i pakuje kawę

pod znakiem certyfikacji Fairtrade, co

stanowi jeden z najbardziej

"kompleksowych" certyfikatów

dotyczących ochrony rolników. Inne firmy z

Grupy, takie jak Brodie Merlose Drysdale &

CO Ltd, która sprzedaje kawę Fairtrade od

1998 roku, oraz Meira Oy Ltd, są

szczególnieaktywne w tym obszarze.

Meira Oy Ltd. produkuje kawę ekologiczną

i pochodzącą z uczciwego handlu od 1999

roku, a także posiada certyfikat na

produkcję kawy Rainforest i UTZ. Ponadto,

wyznaczyła sobie za cel znaczne

zwiększenie odsetka dostaw zielonej kawy

certyfikowanej pod względem

międzynarodowych standardów

zrównoważonego rozwoju, aby osiągnąć

25% do 2018 roku, docelowo 100% do

2022roku.

NADZÓR W 

ZAKRESIE 

PRAW 

CZŁOWIEKA 

W M ASSIM O 

ZANET T I  

BEVERAGE 

USA INC .

Prawa człowieka wchodzą wzakres oceny

pracy dostawców przeprowadzonej przez

MassimoZanettiBeverageUSA Inc.

W szczególności, od dostawców zielonej

kawy w krajach rozwijających się wymaga

się przedstawienia "Child Labor

Certification", który potwierdza, że

podpisują się pod najbardziej

powszechnymi standardami pracy

mającymi zastosowanie do praktyk i

warunkówpracy.

BONCAFÉ INTERNATIONAL 

PTE LTD I JAVA

M OUNTAIN COFFEE  

DLA 

ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU

W 2017 roku Boncafé International Pte ltd

została dystrybutorem kawy Java

Mountain Coffee, indonezyjskiego

przedsięwzięcia społecznego, którego

celem jest wsparcie ponad miliona kobiet

uprawiających kawę i zasadzenie do 2030

roku 3 milionów nowych nasion kawy

odpornych na zmiany klimatyczne. Z

każdą sprzedażą, wkład zostanie

wniesiony do Women's Empowerment

Innovation Fund, funduszu skupiającego

się na rozwoju społecznym i

środowiskowym oraz zapewniającego

wsparcie kobietom zatrudnionym w

spółdzielni.

Boncafé International Pte Ltd. ogłosiła

również, że przystępuje do Sustainable

Coffee Challenge, programu

angażującego wiodące firmy z tego

sektora, którego celem jest sprawienie, by

kawa stała się pierwszym na świecie

zrównoważonym produktemrolnym.
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CERTYFIKATY ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU W ODNIESIENIU DO KAWY

NAJWAŻNIEJSZE DANE

W 2017 r. w Grupie MZB obsługiwanych było

ponad 3400 dostawców, co oznacza wzrost

o 200 jednostek (+6,2%) w porównaniu z

rokiem 2016. Usługi ogólne stanowią ponad

połowę wszystkich dostawców (53,8%),

następnie dostawcy produktów gotowych i

półproduktów (22,4%), opakowań (8,8%)

oraz surowców do produkcji kawy i żywności

(7,9%). Większość dostawców pochodzi z

Europy (52,4%), Azji (19,0%) i Włoch

(12,9%).[GRI102-9]

W odniesieniu do podaży zielonej kawy, w

latach 2016-2017 zanotowano 4% spadek

zakupów, z 154 317 do 148 236 ton, co

wynikało z jednoczesnego zmniejszenia ilości

zakupionej kawy i wahań ilości zapasów. W

2017 r. odnotowano wzrost udziału kawy

Arabika, z 62,9% w 2016 r. do 72% w 2017

r., pochodzącej z Ameryki Środkowej i

Południowej,w szczególności

z Brazylii, Kolumbii i Hondurasu. 73%

wysokiej jakości Robusty kupuje się w

krajach azjatyckich, w szczególności w

Indonezji i Wietnamie. Kategoria "Inne"

obejmuje kraje, do których Grupa

otrzymuje dostawy poniżej tysiąca ton*.

*Wolumen dostaw poniżej tysiąca obejmuje przede

wszystkim, w odniesieniu do Arabiki, Salwador w Ameryce

Środkowej, Laosu, Papuę Nową-Gwineę i Tajlandię w Azji

Południowo-Wschodniej oraz Kongo, Malawi, Ruandę,

Tanzanię, Ugandę i Zambię w Afryce; natomiast obszar

pochodzenia Robusty obejmuje Indie, Laos i Tajlandię w Azji

Południowo-Wschodniej, Wybrzeże Kości Słoniowej,

Madagaskar, Tanzanię i Togo w Afryce oraz inne kraje w

Ameryce Środkowej i Południowej, których obecnie nie

można zidentyfikować.

DOSTARCZANA KAWA, Z UWZGLĘDNIENIEM JAKOŚCI I POCHODZENIA

Uwaga: Należy zauważyć, że w roku 2016 kawa dostarczana przez MeiraOyLtd. odnosi się wyłącznie do okresu 

od maja do grudnia.  Całkowita produkcja MeiraOyw 2017 r. wynosi 9% całkowitych zakupów Grupy.

DOSTAWCY, WEDŁUG RODZAJU I 

POCHODZENIA PRODUKTU, 2017 R.

53.8% Usługi ogólne

22.4% Półprodukty/wyroby gotowe

8.8 % Opakowania

7.9 % Surowce

7.1 % Logistyka/transport

52.4%Europa

19.0%Azja/Oceania

12.9%Włochy

11.9%     Ameryka Południowa

3.4   %                                                     Ameryka Północna

0.5 % Afryka/Bliski Wschód

72.9% Ameryka Łacińska

14.1%Afryka

13.0%Azja

RobustaArabika

91.3% Ameryka Łacińska

7.3 % Afryka

1.3 % Azja

0.1 % Inne

150,000
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W 2017 r. zakupy kawy certyfikowanej

zgodnie z wyżej wymienionymi

międzynarodowymi standardami

zrównoważonego rozwoju wzrosły o 18% w

stosunku do całości, z 5,8% do 6,9%. [GRI

FP2]

W 2017 r. przeprowadzono dwie analizy

przestrzegania praw człowieka wśród spółek

Grupy. W szczególności Meira Oy Ltd

powołała specjalny zespół, który w sierpniu

rozpoczął wewnętrzną ocenę w celu

potwierdzenia, czy prawa człowieka są

przestrzegane.

Udział różnych certyfikatów w łącznej wartości kawy 
certyfikowanej zgodnie z normami zrównoważonego 
rozwoju.

40.2% Rainforest 

Alliance

24.7% UTZ

12.4% Fairtrade

10 % Organic

9.4 % Inne certyfikaty

3.3 % Fairtrade Organic

Uwaga: Należy zauważyć, że w roku 2016 kawa 

dostarczana przez Meira OyLtd. odnosi się wyłącznie do 

okresu od maja do grudnia. Całkowita produkcja Meira Oyw 

2017 r. wynosi 9% całkowitych zakupów Grupy.

STANDARD CERTYFIKOWANA FIRMA

Organic Norma certyfikacji surowców rolnych, 
która gwarantuje, że pochodzą one z 
łańcuchów dostaw, w których 
wdrożono zasady rolnictwa 
ekologicznego. Dla przedsiębiorstw 
działających w Europie zasady 
formalizujące cechy rolnictwa 
ekologicznego są określone w 
prawodawstwie Wspólnoty 
Europejskiej, natomiast w USA 
obowiązuje NationalOrganic
Programme(NOP).

Massimo Zanetti Beverage USA 
Inc.  Meira Oy Ltd.
Tiktak / Segafredo Zanetti Nederland 
BV  Segafredo Zanetti Poland Sp.z.o.o.
Distribuidora Cafè Montaña S.A.

Fairtrade Certyfikacja gwarantuje, że produkty 
opatrzone znakiem certyfikacji 
Fairtradezostały stworzone z 
poszanowaniem praw pracowników 
w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej i 
zostały zakupione zgodnie z 
kryteriami fair trade.

Distribuidora Cafè Montaña S.A.  
Massimo Zanetti Beverage USA 
Inc.  Brodie Merlose Drysdale & 
CO Ltd.  Meira Oy Ltd.
Tiktak / Segafredo Zanetti Nederland BV

UTZ Norma ta opiera się na zasadach 
takich jak przejrzystość praktyk 
biznesowych, identyfikowalność 
surowców i zgodność z 
konwencjami Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP).

Distribuidora Cafè Montaña S.A.  
Massimo Zanetti Beverage USA 
Inc.
Segafredo Zanetti (Brazil) Com.distr.de Cafè 
S.A.  Boncafé (Thailand) Ltd
Meira Oy Ltd.

Rainforest Alliance Norma opiera się na 9 zasadach: 
ochrona lokalnej flory i fauny, ochrona 
ekosystemów, ochrona gleby, 
ochrona zasobów wodnych, 
sprawiedliwe traktowanie 
pracowników i dobre warunki pracy, 
dobre stosunki wewnątrz 
społeczności, zintegrowana 
gospodarka odpadami i pestycydami, 
monitorowanie i utylizacja.

Distribuidora Cafè Montaña S.A.  
Massimo Zanetti Beverage USA 
Inc.
Segafredo Zanetti (Brazil) Com.distr.de Cafè 
S.A.  Brodie Merlose Drysdale & CO Ltd.
Tiktak / Segafredo Zanetti Nederland 
BV  Segafredo Zanetti France S.A.S.  
Segafredo Zanetti S.p.A.

Firma Segafredo Zanetti S.p.A. została 

poddane audytowi przeprowadzonemu 

przez międzynarodowego klienta 

działającego w sektorze gastronomicznym, w 

celu sprawdzenia, czy firma przestrzega 

standardów odpowiedzialności społecznej. 

Audyt ten, który obejmował również ochronę 

praw człowieka, przyniósł pozytywne wyniki. 

[GRI 412-1]
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Zarządzanie ludźmi w grupie Massimo

Zanetti Beverage Group ma na celu

ochronę różnorodności i równych szans

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a

takżeszkolenia i rozwój zawodowy.

Na stale zmieniającym się rynku pracy

Grupa stosuje politykę korporacyjną mającą

na celu utrzymanie wiedzy i umiejętności w

przedsiębiorstwie, co może być potencjalnie

utrudnione przez dużą rotację pracowników

lub utratękluczowych danych.

4 . 1 _
PROBLEMY, 
RYZYKO 
I POLITYKA 

przy zarządzaniupracownikami we wszystkich

krajach, w których prowadzi działalność.

Zaangażowanie Grupy w działania na rzecz

ludzi, koncentrujące się na ich ochronie i

rozwoju, zostało wyrażone w Kodeksie

Etycznym. Oprócz tego, istnieją również

szczególne polityki wdrażane przez główne

firmy produkcyjne, takie jak Massimo Zanetti

Beverage USA Inc., Segafredo Zanetti France

S.A.S.orazMeiraOyLtd.

MASSIMO ZANETTI  

BEVERAGE USA INC.

Firma szczegółowo definiuje swoje

zaangażowanie na rzecz różnorodności,

przejrzystości i skutecznego

funkcjonowania organizacji w ramach

polityki równych szans, praktyk selekcji

oraz rekrutacji i promocji talentów.

Ponadto, MZB USA określiło trzy

podstawowe wytyczne w zakresie

zarządzania ludźmi: zdrowie i

bezpieczeństwo, wsparcie dla

społeczności oraz tworzenie

wszechobecnejkulturykorporacyjnej

.

ZARZĄDZANIE LUDŹMI: GŁÓWNE OBSZARY POLITYKI SPÓŁEK OPERACYJNYCH

SEGAFREDO ZANETTI  

FRANCE S.A.S.

Plan zrównoważonego rozwoju na lata 

2016-2020 Segafredo Zanetti France 

S.A.S. przewiduje szereg działań i celów 

mających na celu wspieranie talentów i 

rozwijanie umiejętności poprzez szkolenia, 

promowanie kultury zdrowia i 

bezpieczeństwa wraz z działaniami i 

kampaniami prewencyjnymi, a także 

rozwijanie dialogu z pracownikami.

Ponadto w październiku 2015 r. Segafredo 

Zanetti France podpisała Charte de la 

Diversité (http://www.charte-diversite.com), 

dobrowolną inicjatywę niektórych 

francuskich firm na rzecz promowania 

wszelkich form różnorodności.

MEIRA OY LTD

W ramach Planu Równych Szans Meira

Oy Ltd. dąży do wspierania i poprawy

równości płci w celu uniknięcia wszelkich

form dyskryminacji. Plan zawiera cele

nadrzędne i zasady przewodnie.

W szczególności identyfikacja profili

stanowisk pracy i określenie modelu

wynagradzania to dwa czynniki, które

zdaniem Grupy mogą mieć bezpośredni

wpływ na osiągnięcie celów określonych w

planiestrategicznym.

Znaczna dywersyfikacja geograficzna spółek

Grupy oznacza, że MZBG podlega różnym

wymogom regulacyjnym w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy. MZBG

zapewnia zgodność z międzynarodowymi i

krajowymi przepisami dotyczącymi

bezpieczeństwa ihigienypracy
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4 . 2 _
ORGANIZACJA

I MODEL ZARZĄDZANIA

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz

promocja zdrowia i bezpieczeństwa w

miejscu pracy są nadzorowane przez

poszczególne spółki Grupy, a działy są

zobowiązane do zapewnienia zgodności z

wartościami wyrażonymi w Kodeksie

Etycznym. Funkcje te służą również

zapobieganiu i monitorowaniu ryzyka w

miejscu pracy oraz wdrażaniu konkretnych

działań mających na celu jego ograniczenie.

Aspekty związane z bezpieczeństwem i

higieną pracy w fabrykach są zarządzane

bezpośrednioprzez kierownikówprodukcji.

Ponadto każda firma opracowała również

szereg wewnętrznych systemów

monitorowania klimatu korporacyjnego oraz

oceny i zarządzania umiejętnościami i

szkoleniami.

MEIRA OY LTD

Co dwa lata Meira Oy Ltd. przeprowadza

ankietę wśród pracowników w celu

zebrania opinii i opracowania planu pracy

w oparciu o otrzymane informacje

zwrotne. Wyniki są udostępniane w

różnych grupach roboczych w zależności

odkategorii.

Meira Oy Ltd. organizuje również

coroczny konkurs, w którym nagradza się

najlepsze i najbardziej innowacyjne

pomysły, aby zachęcić pracowników do

proponowania inicjatyw, które mogłyby

poprawić firmę i wygenerować

oszczędnościekonomiczne.

MASSIMO ZANETTI  

BEVERAGE IBERIA

Massimo Zanetti Beverage Iberia S.A.

wspiera rozwój umiejętności zawodowych

poprzez ustrukturyzowany system oceny

wydajności, przeprowadzanej co kwartał,

koncentrując się na zróżnicowanych

parametrach, takich jak przywództwo,

pracowitość, elastyczność, dostępność,

współpraca, organizacja, etyka,

wydajność, jakość i uzdolnienia

techniczne.

ZARZĄDZANIE LUDŹMI:

FUNKCJONOWANIE FIRM - KLUCZOWE KONCEPCJE I DOŚWIADCZENIA

MASSIMO ZANETTI  

BEVERAGE USA INC.

Massimo Zanetti Beverage USA Inc. co

roku przeprowadza ocenę zadowolenia

swoich pracowników. Wyniki są następnie

udostępniane kierownictwu wyższego

szczebla oraz poszczególnym grupom

roboczym i służą do opracowania

konkretnych planów działania, kiedy jest to

konieczne.

SEGAFREDO ZANETTI  

POLAND SP.Z.O.O.

Wprowadzony przez Segafredo Zanetti

Poland Sp. z o.o. w 2016 r. System Celów

Indywidualnych ocenia realizację

niektórych kluczowych danych

liczbowych..
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Na koniec 2017 roku stan zatrudnienia w

spółkach Grupy objętych niniejszym

sprawozdaniem niefinansowym* wynosił 2

875 osób. Główna dystrybucja pod

względem geograficznym odbywa się w

Europie (47%), a następnie w Azji i

Amerykach. [GRI 102-8] Struktura

pracowników według płci wskazuje na

przewagę pracowników płci męskiej, którzy

na koniec 2017 r. stanowili 63% siły roboczej.

[GRI 405-1]

* W załączniku do niniejszego dokumentu 

znajduje się wykaz spółek operacyjnych 

objętych zakresem sprawozdawczości.

4 . 3 _   
KLUCZOWE 
DANE

PRACOWNICY, W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU 
UMOWY I PŁCI, W LICZBACH

UMOWA STAŁA PŁEĆ 2016 2017

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy na czas 

nieokreślony

Mężczyźni 1,480 1,651

Kobiety 1,055 900

W pełnym wymiarze godzin Mężczyźni 1,394 1,580

Kobiety 975 836

W niepełnym wymiarze godzin Mężczyźni 19 19

Kobiety 51 42

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony ogółem 2,535 2,551

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY PŁEĆ 2016 2017

Pracownicy kontraktowi zatrudnieni na czas 

określony

Mężczyźni 150 169

Kobiety 139 155

W pełnym wymiarze godzin Mężczyźni 91 87

Kobiety 39 43

W niepełnym  wymiarze godzin Mężczyźni 59 63

Kobiety 100 111

Pracownicy zatrudnieni na czas określony ogółem 289 324

Pracownicy ogółem (stali i tymczasowi) 2.824 2.875

Uwaga: W odniesieniu do wskaźników GRI 102-8 i GRI 405-1 należy zauważyć, że dla Kauai CoffeeCompany LLC nie ma 

danych za rok 2016 i 2017. Przychody tej ostatniej w 2017 roku stanowiły 1,2% przychodów Grupy..

31,1% Azja

29,9% Europa Południowa

22,3% Ameryka Płn. I Płd.

16,7% Europa Północna

Pracownicy według obszarów 
geograficznych
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PŁEĆ WIEK 2016 2017

Mężczyźni < 30 lat 211 181

30 ≤x ≤ 50 lat 520 465

> 50 lat 240 465

Mężczyźni ogółem 971 877

Kobiety < 30 lat 119 135

30 ≤x ≤ 50 lat 167 174

> 50 lat 90 91

Kobiety ogółem 376 400

Pracownicy fizyczni 

ogółem 1,347 1,278

PŁEĆ WIEK 2016 2017

Mężczyźni < 30 lat 74 104

30 ≤x ≤ 50 lat 371 444

> 50 lat 137 153

Mężczyźni ogółem 582 701

Kobiety < 30 lat 105 96

30 ≤x ≤ 50 lat 297 392

> 50 lat 122 123

Kobiety ogółem 524 302

Pracownicy biurowi

ogółem 1,106 1,222

PRACOWNICY, WEDŁUG KATEGORII, PŁCI I GRUPY WIEKOWEJ

MENEDŻEROWIE I KADRA KIEROWNICZA PRACOWNICY BIUROWI PRACOWNICY FIZYCZNI

PŁEĆ WIEK 2016 2017

Mężczyźni < 30 lat 2 3

30 ≤x ≤ 50 lat 116 130

> 50 lat 109 108

Mężczyźni ogółem 227 241

Kobiety < 30 lat 4 3

30 ≤x ≤ 50 lat 115 109

> 50 lat 25 22

Kobietyogółem 144 134

Menedżerowie i kadra kierownicza 

ogółem 371 375

W odniesieniu do umiejętności personelu, średni czas szkolenia na pracownika w 2017 r.

wyniósł 10,4 godziny na osobę. [GRI 404-1]

Średni czas szkolenia obliczono na podstawie całkowitej liczby pracowników na dzień

31/12 roku referencyjnego; przyczynia się to do zniekształcenia średnich dla

poszczególnych kategorii i z tego powodu nie zsumowanowartości całkowitych.

W odniesieniu do wskaźnika GRI 404-1 należy zauważyć, że dane dotyczące Malezji,

Tajlandii i Boncafé International Pte Ltd nie zostały uwzględnione za rok 2016, ponieważ

nie było możliwe rozróżnienie szkoleń prowadzonych według kategorii stanowisk pracy i

płci, a w odniesieniu do Kauai Coffee Company LLC za rok 2016 i 2017, ponieważ dane

dotyczącepracownikównie zostały zgłoszone.

SZKOLENIA, W PODZIALE NA PŁEĆ I KLASYFIKACJĘ 

STANOWISK PRACY, W GODZINACH

SZKOLENIA WEDŁUG  KATEGORII 2016 2017

Szkolenia dla menedżerów i kadry 

kierowniczej

1,417 3,615

Szkolenia dla pracowników 

biurowych

7,849 10,084

Training provided to blue collar workers 19,470 16,388

SZKOLENIA WEDŁUG PŁCI 2016 2017

Szkolenie kobiet 5,513 10,507

Szkolenie 

mężczyzn

23,172 19,430

Średni czas szkolenia na pracownika 12.6 10.4

Średni czas szkolenia na pracownika_ kobiety 6.2 10.0

Średni czas szkolenia na pracownika_ mężczyźni 16.8 10.7
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WSKAŹNIKI WYPADKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

2016 2017

MĘŻCZYŹNI  KOBIETY MĘŻCZYŹNI KOBIETY

Wskaźnik wypadków 25.04 5.83 19.01 10.71

AmerykaPłn. i Płd. 38.41 0.00 22.93 6.90

Azja i Oceania 4.69 1.18 7.47 1.15

Europa Północna 19.34 38.86 22.45 28.77

Europa Południowa 42.95 9.81 25.88 33.51

Częstotliwość występowania 

chorób zawodowych

0.40 0.58 0.63 0.56

AmerykaPłn. i Płd. 0.00 0.00 0.00 0.00

Azja i Oceania 0.00 0.00 1.07 0.00

Europa Północna 0.00 0.00 0.00 0.00

Europa Południowa 2.26 3.27 1.29 3.35

Lost day rate 0.63 0.18 0.38 0.14

AmerykaPłn. i Płd. 0.13 0.18 0.24 0.07

Azja i Oceania 0.16 0.00 0.03 0.00

Europa Północna 0.04 0.82 0.51 0.23

Europa Południowa 2.12 0.28 0.89 0.54

Wskaźnik absencji 6.63 4.24 5.92 4.26

Ameryka Płn. i Płd. 10.57 10.55 8.86 9.44

Azja i Oceania 1.16 0.54 0.89 0.43

Europa Północna 10.61 1.97 11.80 2.24

Europa Południowa 5.66 6.96 4.59 7.92

W odniesieniu do wskaźnika GRI 403-2 należy zauważyć, że dane dotyczące Niemiec nie

zostały uwzględnione; w 2017 r. odpowiadało to 1,5% pracowników. Ponadto dane za rok

2016 nie obejmują danych dotyczących Malezji i dni nieobecności w pracy w przypadku

Brodie Merlose Drysdale & CO Ltd., co odpowiada około 3% całkowitej liczby pracowników.

Dane liczbowe dotyczące wypadków przy pracy w USA w MZB w 2016 r. nie wprowadzają

rozróżnienia między płcią, więc wartości te przypisano do kategorii męskiej. Utracone dni

obliczono jakoutraconedni kalendarzowe,a nie dni robocze.

W odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, wskaźnik wypadków przy 

pracy spadł w 2017 r., podczas gdy inne wskaźniki wypadków pozostały zasadniczo takie 

same. [GRI403-2]

WSKAŹNIKI WYPADKÓW I ABSENCJI
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WKŁAD NA RZECZ 

SPOŁECZNOŚCI

Tworzenie wartości dla społeczności, w

których działa Grupa, poprzez wkład w

ich życie kulturalne i sportowe oraz

promowanie opieki społecznej jest

elementem, który łączy wszystkich

członków Grupy MZB i który leży u

podstaw osobistej i zawodowej historii

MassimoZanetti.

Świadectwem tego zobowiązania jest

Fundacja non-profit Zanetti ("Fon-

dazione Zanetti Onlus"). Założona w

2007 roku przez samego Massimo

Zanettiego i jego dzieci Laurę i Matteo,

Fundacja jest niezależną organizacją,

której misją jest pomoc dzieciom w

trudnej sytuacji poprzez projekty

dedykowane, często realizowane we

współpracy z lokalnymi organizacjami

pozarządowymi. Fondazione Zanetti

Onlus wspiera i promuje inicjatywy na

poziomie krajowym i międzynarodowym,

które służą edukacji, pomocy

żywnościowej i zdrowotnej, zapewniając

schronienie i wsparcie psychologiczne,

szczególnie dzieciom mieszkającym w

krajach rozwijającychsię.

Spółki wchodzące w skład Grupy

Kapitałowej są również aktywne w

swoich społecznościach, realizując

dedykowane projekty, takie jak te

przedstawioneponiżej.

“MZB way to care”

"MZB way to care" to program

zapewniający wsparcie dla społeczności

MZB w USA. Co roku firma ocenia

potrzeby i działania organizacji

działających w społecznościach lokalnych

oraz zapewnia własny wkład finansowy w

promowanie opieki nad dziećmi i pomocy

bezdomnym.

Massimo Zanett i

Beverage Iberia S.A.

Massimo Zanetti Beverage Iberia S.A.

wnosi wkład w projekty humanitarne i

społeczne promowane przez Fondazione

Zanetti Onlus i Portugalską Ligę

PrzeciwkoRakowi.

Firma wspiera również różne inicjatywy,

takie jak Maraton i Półmaraton Lizboński

oraz Mistrzostwa Świata w Bilard.

Boncafé

(Wschodnia 

Malezja) 

Sdn Bhd

Boncafe (Wschodnia Malezja) Sdn Bhd

promuje zdrowy styl życia od 2015 roku,

poprzez propagowanie sportu, w ramach

strategicznego partnerstwa z Standard

Chartered Kuala Lumpur Marathon, jako

oficjalnydostawcakawy.

Segafredo Zanett i   

Poland Sp.z.o.o.

Segafredo Zanetti Poland Sp. z.o.o.

zobowiązuje się do udzielania wsparcia

finansowego Centrum Chirurgii

Kardiologicznej w Zabrzu w celu

podniesienia jakości świadczonych usług.

W celu promocji i rozwoju sztuki

kinematograficznej w kraju wspiera

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w

Gdyni.

Segafredo Zanett i S.p.A.

W 2016 roku Segafredo Zanetti S.p.A.

piąty rok z rzędu potwierdził swoją pozycję

oficjalnego partnera głównego wydarzenia

sportowego finału Barclays ATP World

Tour (Association of Tennis

Professionals), w którym rywalizuje 8

najlepszych graczy na świecie

sklasyfikowanychw rankingachATP.

Firma nadal wspiera również trzyletni

sponsoring Trek Factory Racing jako

sponsor tytularny, zmieniając nazwę UCI

World, światowego touru organizowanego

przez Międzynarodowy Związek Kolarski,

naTrek-Segafredo.
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Z A R Z Ą D Z A N I E  
W P Ł Y W E M  N A 
Ś R O D O W I S K O
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Główne kwestie środowiskowe dla MZBG są

związane ze zużyciem energii w procesie

spalania w trakcie prażenia, emisją gazów

cieplarnianych bezpośrednio związaną ze

zużyciem energii i wreszcie z wytwarzaniem

odpadów podczas produkcji i pakowania

produktów gotowych. Pod względem

operacyjnym zużycie wody ogranicza się

wyłącznie do fazy chłodzenia w przypadku

prażonego ziarna i jego wykorzystania w

biurach, a zatem nie ma znaczenia dla celów

ochrony środowiska. Emisja zanieczyszczeń

ma również niewielkie znaczenie w tym sensie,

że następuje w fazie prażenia, regulowanej

szczególnymi przepisami i zróżnicowanej w

stosunku do odpowiednich przepisów

krajowych. Ogólne monitorowanie tych kwestii

przez Grupę koncentruje się przede wszystkim

na przestrzeganiu obowiązujących przepisów

prawa, aby uniknąć ryzyka naruszenia

jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony

środowiska, co może mieć wpływ na reputację

Grupy oraz jej sytuację ekonomiczną,

majątkową i finansową. Zobowiązanie do

przestrzegania przepisów i ochrony środowiska

zostało określone w Kodeksie Etycznym Grupy.

Ponadto, każda firma posiada również

specjalne zasady zapewniające zgodność z

przepisami wzakresie ochrony środowiska.

5 . 1 _
PROBLEMY, 
RYZYKO 
I  POLITYKA 

SEGAFREDO ZANETTI  

FRANCE S.A.S.

Plan zrównoważonego rozwoju

Segafredo Zanetti France S.A.S. na lata

2016-2020 ma na celu zmniejszenie śladu

węglowego generowanego przez

operacje logistyczne, zarządzanie

odpadami i dostawy energii. Plan ma na

celu odzyskanie 100% odpadów

wytworzonych do 2020 roku i zachęcenie

do korzystania z czystej, odnawialnej

energii, promując wybór rozwiązań

niskoemisyjnychw sektorze logistyki.

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA: KLUCZOWE DZIAŁANIA SPÓŁEK OPERACYJNYCH

BRODIE MERLOSE  

DRYSDALE & CO LTD

Polityka środowiskowa firmy Brodie

Merlose Drysdale & CO Ltd. koncentruje

się na minimalizacji ilości odpadów, w

oparciu o ponowne wykorzystanie i

recykling materiałów opakowaniowych

oraz na efektywności energetycznej,

poprzez stosowanie maszyn do prażenia

oniskimzużyciu energii.

MEIRA OY LTD

Meira Oy Ltd wyznaczyła sobie kilka celów

w swoim systemie zarządzania

środowiskowego certyfikowanym zgodnie

z ISO 14001, mających na celu

zmniejszenie ilości odpadów i

maksymalizację możliwości ich recyklingu,

jak również zmniejszenie zużycia energii i

materiałów.
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5 . 2 _
MODEL ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA

Za zarządzanie aspektami środowiskowymi i

zgodność z przepisami prawnymi

odpowiedzialne są poszczególne spółki Grupy.

W szczególności sześć spółek produkcyjnych

(Segafredo Zanetti S.p.A., La San Marco S.p.A.,

Segafredo Zanetti Poland Sp. z.o.o., Massimo

Zanetti Beverage Vietnam Company Ltd. oraz

Boncafé (Thailand) Ltd. i Meira Oy Ltd.) przyjęło

zorganizowany system zarządzania

środowiskowego. W szczególności Meira Oy

Ltd. posiada system zarządzania

środowiskowego certyfikowany zgodnie z

międzynarodową normą ISO14001.

PODEJŚCIE 

POLEGAJĄCE NA 

OGRANICZANIU, 

PONOWNYM 

WYKORZYSTYWANIU 

I RECYKLINGU

Boncafe International Pte Ltd. przyjęła

podejście oparte na trzech "R": Reduce,

Reuse, Recycle, w ramach którego w

2008 r. rozpoczęto realizację szeregu

inicjatyw. Osiągnięte wyniki zostały

przedstawione w części poświęconej

wskaźnikomefektywności.

PONOWNE 

WYKORZYSTANIE             

ODPADÓW

Odpady z palonej kawy są ponownie

wprowadzane do nowego procesu

produkcyjnego w celu wytworzenia

nawozu organicznego i nawozu

rolniczego. Takie podejście stosują:

Massimo Zanetti Beverage USA Inc.,

Massimo Zanetti Bever- age Vietnam

Company Ltd., Segafredo Zanetti

(Brazylia) Com. distr. de Café S.A. oraz

SegafredoZanettiPolandSp.z.o.o.

EKOLOGICZNE 

KAPSUŁKI

Kapsułki San Marco są pakowane

indywidualnie w atmosferze ochronnej,

aby lepiej zachować aromat kawy; są

EcoPure®, po użyciu stają się

niesortowalnymi odpadami ulegającymi

biodegradacji.

PURPOD100™ to jednorazowa kapsułka

do kawy firmy Massimo Zanetti Beverage

USA Inc., certyfikowana jako w 100%

kompostowalna przez Instytut Produktów

Biodegradowalnych (BPI), rozkładająca

się w czasie krótszym niż 100 dni w

kompostowniach. Ten typ kapsułki jest

produkowany z wykorzystaniem ponad

90% materiału odnawialnego, podczas

gdy pierścień na kapsułce jest wykonany z

pozostałościkawy.

WASTE MANAGEMENT: KEY APPROACHES AND EXPERIENCES OF OPERATING COMPANIES

KAMPANIA NT. ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

W 2016 r. Distribuidora Café Montaña S.A. nawiązała partnerstwo z niektórymi lokalnymi szkołami, wprowadzając szereg programów

informacyjnych na temat najlepszych praktyk w zakresie recyklingu, ograniczania i ponownego wykorzystywania odpadów. Ponadto, w

celu zwiększenia świadomości ekologicznej wśród młodzieży, wsparła działania edukacyjne, takie jak oczyszczanie rzek lub obszarów

narażonychna zanieczyszczenieodpadami.

NAGRODA ZA ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO ZE STRONY 

FIRMY MASSIMO ZANETTI BEVERAGE USA INC.

W 2017 r. Departament ds. Jakości Środowiska w Wirginii przyznał nagrodę Massimo Zanetti BeverageUSA Inc. za znaczące wyniki 

osiągnięte w praktykach zrównoważonej produkcji i za wiodącą pozycję w tym sektorze, widoczną wraz z wprowadzeniem 

jednorazowych kapsułek PURPOD100™.
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W 2017 r. MZBG zanotowało całkowite zużycie energii na poziomie około 2,1 mln GJ, co 

oznacza spadek o 4,6% w porównaniu z rokiem 2016.. [GRI302-1]

Zużycie energii elektrycznej ogółem zmniejszyło się, natomiast zużycie energii

na ogrzewanie i chłodzenie oraz całkowite zużycie paliw pozostało na stałym

poziomie w okresie dwóch lat. W 2017 r. 7,4% energii elektrycznej pochodziło

ze źródeł odnawialnych.

ZUZYCIE ENERGII, W GJ

ZUŻYCIE BEZPOŚREDNIE 2016 2017

Benzyna 32,383 33,669

Diesel 73,673 75,543

Gaz ziemny 300,151 297,003

LPG 25,361 25,539

Zużycie bezpośrednie ogółem 431,569 431,754

ZUŻYCIE POŚREDNIE 2016 2017

Elektryczność 1,506,718 1,422,041

Energia elektryczna ze źródeł 

odnawialnych

130,085 113,136

Energia do celów grzewczych 148,912 148,778

Energia do chłodzenia 1,146 1,150

Zużycie pośrednie ogółem 1,786,860 1,685,105

SUMA 2,218,429 2,116,858

W odniesieniu do wskaźnika GRI 302-1 należy zauważyć, że:

I) Dane liczbowe z 2016 r. dotyczące zużycia energii elektrycznej i 

benzyny przez Boncafé (Thailand) Ltd. odnoszą się wyłącznie do 

fabryki;

II) paliwo dla samochodów służbowych na rok 2016 w odniesieniu do Meira

Oy Ltd nie jest wymienione;

III) dane dotyczące zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2017 r. 

dla Segafredo Zanetti S.p.A. odnoszą się do okresu od stycznia do 

listopada.

5 . 3 _   

WAŻNE 
INFORMACJE
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Dane dotyczące zużycia energii, które zostały zarejestrowane, zgodnie z

Protokołem GHG (Protokół w sprawie gazów cieplarnianych), jednym z

najważniejszych międzynarodowych standardów sprawozdawczości w zakresie

emisji gazów cieplarnianych, emisje CO2 są zgłaszane w formie:

› bezpośrednia emisja (zakres 1) wynikające z działalności Grupy MZB lub jej

spółek zależnych, na przykład wykorzystanie paliw do ogrzewania/chłodzenia,

prażenia i transportu samochodami służbowymi [GRI 305-1];

› pośrednia emisja (zakres 2) [GRI 305-2], do przetwarzania energii kupionej i

wykorzystywanej przez firmę.

W 2017 r. światowe emisje zmniejszyły się nieznacznie z 16,730,235 ton CO
2
eq

w 2016 do 16,630,741 ton CO
2
eq.

EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH,  

W CO
2
EQ TONACH

EMISJABEZPOŚREDNIA 2016 2017

Zużycie benzyny przez flotę 

pojazdów Grupy

2,440 2,528

Zużycie oleju napędowego 5,350 5,460

Zużycie gazu ziemnego 16,701,653 16,602,556

Zużycie LPG 1,617 1,632

Całkowite emisje bezpośrednie 16,711,060 16,612,176

EMISJA POŚREDNIA 2016 2017

Zużycie energii elektrycznej 17,936 17,343

Zużycie energii na ogrzewanie 1,221 1,203

Zużycie energii do chłodzenia 19 19

Całkowite emisje pośrednie 19,175 18,564

Emisje ogółem (bezpośrednie i pośrednie) 16,730,235 16,630,741

Uwaga: tony obejmują energię elektryczną wytwarzaną z 

odnawialnych źródeł energii we Francji, co odpowiada 3 142 655 kWh.
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W 2017 r. MZBG wykorzystało około 21.600 ton materiału do

pakowania produktów, co oznacza nieznaczny spadek w

porównaniu z rokiem poprzednim. Ogółem w 2017 r. zużycie

materiałów opakowaniowych pochodzących z odnawialnych

źródeł* - czyli papieru i tektury - stanowiło 31% całości. [GRI

301-1]

W 2017 r. MZBG wyprodukował o 8 277,7 ton mniej odpadów,

co oznacza spadek o ponad 5% w porównaniu z 8 746,1

tonami odnotowanymi w 2016 r. [GRI 306-2] Odsetek odpadów

innych niż niebezpieczne w rozpatrywanym okresie stanowi

prawiecałośćwytworzonychodpadów(99,7%).

ŁĄCZNA ILOŚĆ WYTWORZONYCH 

ODPADÓW, W TONACH

ODPADY NIEBEZPIECZNE 2016 2017

z czego wysyłane do ponownego 

wykorzystania

2.60 2.34

z czego wysłane do spalenia 0.83 0.91

z czego wysłane do recyklingu 6.46 9.50

z czego wysłane do kompostowania 0.01 0.01

z czego przechowywane w magazynie 2.44 3.54

z czego wysłane na składowiska 

odpadów

- 0.30

Odpadyniebezpieczne ogółem 12.34 16.59

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 2016 2017

z czego wysyłane do ponownego 

wykorzystania

383.8 153.0

Z czego wysłane do

odzysku (w tym odzysku 

energii)

639.0 637.6

z czego wysłane do spalenia 2,578.5 2,338.3

z czego wysłane do recyklingu 1,849.2 2,007.3

z czego wysłane do kompostowania 2,781.9 2,529.4

z czego przechowywane w magazynie 200.0 263.0

z czego wysłane na składowiska 

odpadów

294.9 332.4

inne rodzaje usuwania odpadów 6.4 -

Odpady inne niż niebezpieczne 

ogółem

8,733.7 8,261.1

Odpady ogółem (niebezpieczne i inne) 8,746.1 8,277.7
W odniesieniu do wskaźnika GRI 306-2 należy zauważyć, że dane liczbowe dla

MZB Polska nie zostały uwzględnione, ponieważ nie było możliwe określenie

ilości odpadów w tonach, a także w odniesieniu do Brodie Merlose Drysdale &

COLtd (w tym względzie możliwe były tylko szacunki).

MATERIAŁ OPAKOWANIOWY,

W PODZIALE WEDŁUG RODZAJU, 

W TONACH

MATERIAŁ 2016 2017

Papier 1,469.8 1,645.7

Karton i tektura falista 5,018.4 4,975.4

Plastik 3,383.0 3,400.4

Szkło 707.0 669.0

Aluminium 437.3 718.1

Blacha stalowa 8,646.9 7,684.3

Materiały klejone (papier i aluminium) 106.4 134.1

Materiały klejone (plastik i aluminium) 701.9 700.1

Drewno (w tym palety) 321.2 379.5

Elastyczna folia (tworzywo sztuczne) 753.0 872.0

Juta 102.0 148.0

Rolki 60.6 69.8

Stal 0.2 0.3

Inne materiały (głównie tworzywa 

sztuczne)

182 229.5

Materiał ogółem 21,889.6 21,626.3

* Materiał odnawialny jest przeznaczony jako materiał

pochodzący z obfitych zasobów, które są szybko uzupełniane

przez cykle ekologiczne lub procesy rolnicze, tak aby usługi

świadczone przez te i inne powiązane zasoby nie były

zagrożone i pozostawały dostępne dla przyszłych pokoleń.
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PODSUMOWANIE:

WYNIKI PODEJŚCIA POLEGAJĄCEGO PODEJŚCIU "REDUCE, 

REUSE, RECYCLE" W PRZYPADKU BONCAFÉ INTERNATIONAL PTE 

LTD

Reduce: Boncafé International Pte Ltd zaoszczędziło około 7.495,2 kg polietylenu,

zmniejszając grubość materiałów opakowaniowych o około 14%. Firma wdrożyła również

projekt zmniejszenia ilości opakowań ekspresów do kawy, osiągając 28-procentowy

spadek ilości materiału wykorzystywanego do produkcji opakowań. Ponadto spadła

również grubośćpapieru filtracyjnegouszczelniającegodo torebekz kawą (-17%).

Reuse: ponad 20.000 toreb polietylenowych zostało ponownie użytych. 13,375 (67%) z

tych toreb było dystrybuowanych w ramach łańcucha dostaw, a 4,800 (24%) - ponownie

wykorzystywane przez siecisupermarketów, takie jak Shop N Save, NTUC i Seng Shiong.

Recycle: w zakładach produkcyjnych wprowadzono różne środki mające na celu

recykling drewnianych palet, papieru, kartonu i worków jutowych; te ostatnie są ponownie

wykorzystywane przez dostawców działających w przemyśle budowlanym. Ponadto projekt

recyklingu folii ze srebra (która wytwarza odpady o wadze około 900 kg miesięcznie)

umożliwił ponowne wykorzystanie tego materiału do produkcji energii (biomasy) w celu

wsparciaprocesuprażenia lub jako filtr do wody.

W 2013 roku Boncafé International Pte Ltd. rozpoczęło również zmniejszanie ilości

polietyleno-aluminium używanego do pakowania kawy mielonej. Współpracując z

dostawcami, firma potwierdziła ostatnio, że będzie zmniejszać grubość i długość opakowań

odpowiednioze 120 do 100 mikronów i z 31,5do 28 cm.



6 8

M  A S S I M O Z A  N E  T T I
B E V E R A G E G R O U P 


