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Skuteczne zarządzanie  
środowiskiem  
stanowi podstawę  
zrównoważonego rozwoju  
OSI Europa.

Skuteczne zarządzanie środowi-
skiem staje się coraz ważniejszym te-
matem na wszystkich etapach łańcu-
cha dostaw. Producenci, przetwórcy  
i inni uczestnicy łańcucha dostaw 
żywności muszą wziąć odpowiedzial-
ność za zmniejszenie swojego wpływu 
na środowisko oraz podjąć współpra-
cę, w celu poprawy wizerunku całej 
branży. Emisja gazów cieplarnianych 
związanych z produkcją wołowiny 
stała się przedmiotem rozważań, OSI 
musi więc działać w celu zmniejszenia 
wpływu na środowisko w łańcuchu 
dostaw, w celu wspierania zrównowa-
żonego rozwoju całego sektora. 

OSI stosuje wiele wskaźników 
pozwalających ocenić wpływ pro-
wadzonych działań operacyjnych na 
środowisko oraz wprowadzić jasne 
cele poprawy wyników. Zostały więc 
ustalone długoterminowe cele stra-
tegiczne, które muszą być brane pod 
uwagę przy podejmowaniu wszelkich 
decyzji inwestycyjnych. Wiele z celów 
zostało zrealizowanych w ostatnich 
latach - od „zero odpadów na wysypi-
sko” w wielu zakładach w Europie, po 
znaczące inwestycje w nowe technolo-
gie chłodnicze, redukujące emisję CO2 
i ślad węglowy. 

OSI będzie nadal dążyło do po-
prawy zarządzania środowiskowego 
w swoich zakładach w Europie, jak 
również będzie wykorzystywać rozwią-
zania istniejące w innych zakładach 
Grupy na świecie, aby stać się liderem 
w tej dziedzinie.

Phil Marsden
Dyrektor Zarządzający – Europa
Managing Director – Europe

Effective environmental  
management underpins  
the OSI Europe  
sustainability  
initiative.

Effective environmental manage-
ment is becoming an increasingly  
important topic at all stages of the  
supply chain. Producers, processors  
and other supply chain participants 
must take responsibility for reduction 
of their environmental impact  
and work together towards enhance-
ment of the image of the entire indus-
try. Emissions of greenhouse gases 
from beef production have become 
much debated, therefore OSI must act 
towards reduction of the environmen-
tal impact in its supply chain in order 
to support the sustainability of the 
entire industry.

OSI uses many indicators to assess 
the environmental impact of its  
conducted operational activities  
and to establish clear performance  
improvement goals. Therefore,  
long-term strategic goals have been  
set and have to be considered when 
making any investment decisions. 
Many goals have been achieved  
in recent years, from gaining the  
“zero landfill” status in many Europe-
an plants to significant investments  
in new freezing technologies to reduce 
CO2 emissions and the carbon  
footprint.

OSI will continue to improve envi-
ronmental management in its Euro-
pean plants and will also harness solu-
tions from other plants of the Group 
worldwide to be at the leading edge  
in this area. 
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1.1. Zakład Produkcyjny  
  w Górce

OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. 
(dawniej L&O Polska i Esca Food Solu-
tions) powstała w roku 1992,  
aby zaopatrywać w produkty mięsne 
i drobiowe nowo powstające w Polsce 
restauracje sieci McDonald’s. Właści-
cielem Firmy jest OSI Corp.  
OSI wytwarza wysokiej jakości pro-
dukty mięsne dla międzynarodowego 
przemysłu spożywczego.

Zakład Produkcyjny jest zlokalizo-
wany w województwie warmińsko- 
mazurskim, w północno-wschod-
niej części Polski, w pobliżu miasta 
Ostróda. Produkcję w Zakładzie  
rozpoczęto w grudniu 2013 r., po  
20-tu latach pracy w wynajmowa-
nych poprzednio pomieszczeniach 
produkcyjnych w Morlinach. Na 11 ha 
powierzchni gruntu, z obszarem zabu-
dowy ok. 6,000 m2, jest produkowane 
około 20,000 ton wyrobów z wołowiny.

 

OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. 
(formerly, L&O Polska and Esca Food 
Solutions) was established in 1992 
to supply the McDonald’s restaurant 
chain, then newly established in 
Poland, with red meat and poultry 
products. OSI Food Solutions Poland 
is owned by OSI Corp. OSI produces 
high-quality meat products for the 
international food industry.

The Production Plant is located  
in the Warmian-Masurian Province  
in the north-eastern part of Poland, 
near the Ostróda town. Production  
at the Plant started in December 2013, 
after 20 years of work in rented  
production rooms in Morliny.  
On the total site area of 11 ha,  
including approx. 6,000m2  
of built-up area, approx. 20,000 tons  
of beef products are produced  
annually. 

1. Profil Firmy 1. Company Profile

1.1. Production plant  
  in Górka

Zakład zbudowano w przeciągu  
1 roku, budżet inwestycyjny wynosił  
30 mln, a maksymalna wydajność 
zakładu to 45,000 ton/rocznie. 

Zakład zajmuje się przetwórstwem 
mięsnym. Surowcem wykorzystywa-
nym w procesie produkcyjnym jest 
mięso wołowe  
– w postaci odkostnionych elemen-
tów z przedniej części tuszy wołowej. 
Mięso jest dostarczane w kontenerach 
lub w workach ułożonych na pale-
tach w postaci mrożonej i schłodzo-
nej. Surowiec pochodzi wyłącznie od 
dostawców zaakceptowanych przez 
OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o., 
produkujących pod stałym nadzorem 
służb weterynaryjnych i posiadających 
uprawnienia do handlu w UE. 

Produkcja w Zakładzie odbywa się  
w następujących etapach: 

• przyjęcie surowca, 
• ważenie, 
• magazynowanie surowca, 
• temperowanie mięsa mrożonego 

(opcjonalnie), 
• ważenie, 
• rozdrabnianie, 
•  ieszanie, 
• formowanie, 
• perforowanie (możliwe  

w przyszłości doprawianie), 
• zamrażanie wstępne, 
• zamrażanie, 
• detekcja metali,  

pakowanie produktu, 
• etykietowanie produktu, 
• paletowanie, 
• magazynowanie gotowego  

produktu, 
• pakowanie na samochody, 
• ważenie samochodów z produktem, 
• ekspedycja.

The Plant has been built within  
1 year, the investment budget totalled  
30 million, and the maximum  
capacity of the plant is 45,000 tons/
year. 

The plant is occupied with meat 
processing. The raw material used in 
the production process is beef  
– in the form of separated elements 
from a front part of a beef carcass.  
Meat is supplied in containers  
or sacks, palletized, in the frozen  
or chilled form. Raw meat is provided 
exclusively by suppliers approved  
by OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o., 
producing under constant  
supervision of veterinary services  
and having rights to trade in the EU.

The production process at the Plant 
consists of the following stages:

• raw material acceptance,
• weighing,
• raw material storage,
• frozen meat tempering  

(optionally),
• weighing,
• grinding,
• mixing,
• forming,
• perforation (future  

seasoning possible),
• pre-freezing,
• freezing,
• metal detection, product  

packaging,
• product labelling,
• palletizing, 
• ready product storage,
• loading on vehicles,
• weighing of vehicles  

with the product,
• shipping.
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W Zakładzie zastosowano tech-
nologię 3 amoniakalnych, spiralnych 
tuneli chłodniczych oraz 1 linii do 
produkcji granulatu wołowego, komorę 
temperowania, system analizy tłusz-
czu – Q-Vision oraz wiele rozwiązań 
pro-środowiskowych tak wewnątrz jak 
i na zewnątrz budynku:

System odzysku ciepła  
dla całego budynku 

Ciepło odpadowe ze sprężarek 
wytwarzających chłód używamy do 
ogrzewania budynku i ciepłej wody 
użytkowej, do podgrzewania gruntu 
pod mroźniami oraz do central wen-
tylacyjnych. Chłód wytwarzany przez 
instalacje amoniakalną jest wykorzy-
stywany do tuneli spiralnych, central 
klimatyzacyjnych w części biurowej 
i produkcyjnej, przy czym wykorzy-
stujemy glikol jako czynnik pośredni, 
przekazujący energię w postaci ciepła 
lub chłodu.

System Monitorowania Budynku
System, tzw. BMS, pozwala na pro-

wadzenie monitoringu zużycia energii 
elektrycznej, energii cieplnej, zużycia 
zimnej i ciepłej wody, gazu, sprężonego 
powietrza oraz temperatury. Podsta-
wą tych pomiarów są zainstalowane 
w zakładzie mierniki, pozwalające 
na monitorowanie zużycia poszcze-
gólnych mediów w części biurowej, 
technicznej, w obszarze zewnętrznym 
oraz w obszarze produkcji. Dodatkowo 
prowadzony jest monitoring instalacji 
detekcji wycieku gazów (metan, azot, 
amoniak).

Potrójne szyby okienne w części 
biurowej

Wykorzystanie w budynku techno-
logii potrójnych szyb okiennych,  

The technology employed at the 
Plant includes 3 ammonia spiral 
freezing tunnels and 1 beef granulate 
production line, a tempering chamber, 
Q-vision fat analyzing system, as well 
as numerous environmentally-friendly 
solutions, both inside and outside the 
building: 

Heat recovery system  
for the entire building

Waste heat from cooling compres-
sors is used for heating  
of the building and hot utility water,  
for heating of the ground under the 
freezer rooms, as well as in ventilation 
units. The cold generated by  
the ammonia installation is used  
in spiral tunnels and air conditioning 
units in the office and production  
area, whereas glycol is used  
as an intermediary, transmitting en-
ergy in the form of heat or cold.

Building Monitoring System
The system, known as BMS,  

enables monitoring of consumption  
of electric power, heat, hot and cold 
water, gas, compressed air, and  
temperature. The measurements  
are taken on the basis of metering 
devices installed at the plant, enabling 
monitoring of consumption of particu-
lar utilities in the office area, in the 
technical area, in the external area,  
as well as in the production area.  
Additionally, gas leak detection  
installation is monitored (for methane, 
nitrogen and ammonia).

Triple-glazed windows  
in the office area

The triple-glazed window technol-
ogy used at the building, combined 

w połączeniu z ich specjalnym kątem 
nachylenia powoduje, że zarówno utra-
ta ciepła jak i nadmierne nagrzewanie 
pomieszczeń są znacznie mniejsze niż 
przy zastosowaniu standardowych 
rozwiązań w tym zakresie.

Podwójne panele ścienne  
zapobiegające utracie energii

Aby ograniczyć zużycie energii 
służącej do utrzymania właściwej 
temperatury w pomieszczeniach pro-
dukcyjnych, zastosowano podwójne 
panele ścienne, rozdzielone dodatkowo 
poduszką powietrzną. To rozwiązanie 
pozwala uzyskać skuteczną izolację 
pomiędzy pomieszczeniami o różno-
rodnej temperaturze (-22°C, +2°C, 
+10°C, +22°C) oraz dodatkowo izolu-
je budynek od wpływu temperatury 
zewnętrznej.

Specjalna konstrukcja wentylacji ob-
szarów produkcyjnych i biurowych

Pomiędzy częścią socjalno-biurową 
od frontu budynku a częścią produk-
cyjną z tyłu, zastosowano rozwiązanie 
pozwalające na swobodny przepływ 
ciepłego powietrza ze strefy socjalno-
-biurowej do strefy technicznej, znajdu-
jącej się nad całym obszarem produk-
cji. W strefie tej znajdują się instalacje 
m.in. wentylacji i klimatyzacji, amo-
niakalna, glikolowa, ciepłej  
i zimnej wody. Zastosowane rozwiąza-
nie pozwala na utrzymanie temperatu-
ry na właściwym poziomie, w związku 
z czym strefa techniczna nie wymaga 
dodatkowego dogrzewania. Dodatko-
wo zastosowano centrale wentylacyjne 
z rekuperacją, które odzyskują ciepło  
w specjalnych wymiennikach, z po-
wietrza wyrzucanego z wentylowanej 
przestrzeni.

with their special angle, significantly 
reduces both losses of heat and exces-
sive heating of rooms in comparison 
with standard solutions in this area.

Double-panelled walls  
to prevent energy losses

In order to reduce the consump-
tion of energy used to maintain the 
proper temperature in production 
rooms, double wall panels, additionally 
separated by an air cushion, have been 
used. This solution enables efficient 
insulation between rooms with diverse 
temperature (-22°C, +2°C, +10°C, 
+22°C) and additionally insulates the 
building from the impact of the outside 
temperature.

Special ventilation system  
of production and office areas

Between the social and office area 
at the front of the building and the  
production area at the rear, a solu-
tion was adopted, enabling free flow 
of warm air from the social and office 
zone into the technical zone located 
above the entire production area.  
This zone houses, among others,  
the ventilation, air conditioning,  
ammonia, glycol, hot and cold water 
installations. The applied solution  
enables maintenance of temperature  
at the proper level, due to which  
the technical zone does not need  
any additional heating.  
Moreover, ventilation units with  
recuperation have been used  
to recover heat in special  
exchangers from the air  
discharged from the ventilated  
area.

1110



Wymiennik ciepła i zamknięty obieg 
wody w maszynach formujących

Woda służąca do chłodzenia  
w urządzeniach formujących krąży 
w obiegu zamkniętym, i jest poprzez 
wymiennik ciepła schładzana wodą 
lodową. Układ zamknięty pozwala na 
zmniejszenie do minimum zużycia 
wody do chłodzenia. 

Pompa ciepła
Pompa ciepła oraz wymienniki 

ciepła odzyskują ciepło z instalacji 
amoniakalnej (tzw. ciepło odpadowe), 
służącej do mrożenia wyrobu gotowe-
go. Sprawność pomp ciepła określa się 
poprzez COP, które mówi po poziomie 
skuteczności danego urządzenia. COP 
dla amoniakalnej pompy ciepła wynosi 
około 5,5, podczas gdy standardowe 
pompy ciepła korzystające z energii 
geotermalnej posiadają COP na pozio-
mie 3-4.

Wykorzystanie wody deszczowej 
oraz wody ze studni głębinowej  
w procesie chłodzenia

Zakład został wyposażony  
z dodatkowe instalacje wodne – sys-
tem zbierania „czystej” wody deszczo-
wej z dachu do zbiornika o pojemności 
350m3 oraz studnię głębinową. Zebra-
na deszczówka spływa grawitacyjnie 
do zbiornika retencyjnego, po czym 
jest zużywana do chłodzenia amonia-
ku w skraplaczach. W przypadku braku 
wody deszczowej funkcję tą przejmuje 
studnia głębinowa.

Oszczędzające wodę baterie
Tam gdzie tylko to możliwe zasto-

sowaliśmy oszczędne baterie urucha-
miane za pomocą fotokomórki, wy-
posażone w perlatory wody. Również 
system spłukiwania wody w toaletach 
oraz zainstalowane prysznice ograni-

Heat exchanger and close circuit  
of water in Formax machines

Cooling water in Formax machines 
circulates in a close circuit and is 
cooled with chilled water through  
a heat exchanger. The close circuit  
allows to reduce the consumption  
of cooling water to the minimum.

Heat pump
A heat pump and heat exchangers 

recover heat from the ammonia  
installation (so-called waste heat)  
used for freezing of ready products.  
The performance of heat pumps  
is expressed through the COP, which 
indicates the level of performance  
of a given device. The COP for the  
ammonia heat pump is approx.  
5,5, whereas standard heat pumps  
utilizing geothermal energy have  
the COP at the level of 3-4.

Use of rainwater and deep well  
water for the cooling process

The plant has been provided with 
additional water installations – a sys-
tem of harvesting of “clean” rainwater 
from the roof to a 350 m3 tank and a 
deep water well. The collected rainwa-
ter flows under gravity into a retention 
tank and is further used for cooling of 
ammonia  
in condensers. In absence of rainwater, 
this function is taken over by the deep 
water well.

Water-saving faucets
Wherever possible, we have in-

stalled water-saving faucets started 
by a photocell, equipped with wa-
ter aerators. The flushing system in 
toilets and installed showers reduce 
water consumption as well. Therefore, 

czają jej zużycie. Zużycie wody spada 
więc dzięki jej napowietrzaniu oraz 
kontroli szybkiego wyłączania za po-
mocą fotokomórek.

Odnawialne źródła energii  
(ogniwa fotowoltaiczne, wiatraki)

W budynku zainstalowano 350 pa-
neli fotowoltaicznych, o mocy całkowi-
tej 87,5 kW, które wytwarzają energię 
wystarczającą do zaspokojenia potrzeb 
24 jednorodzinnych budynków miesz-
kalnych. Nawet podczas pochmurnych 
dni panele wytwarzają energię elek-
tryczną, chociaż ich największa spraw-
ność ma miejsce w okresie od czerwca 
do sierpnia. Roczna produkcja „zielonej 
energii” jest przewidywana na pozio-
mie 80 000 kWh. Jesteśmy w trakcie 
instalacji nowoczesnych wiatraków, 
pozwalających na uzyskanie kolejnej 
porcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wysoki stopień wykorzystania mate-
riałów odnawialnych oraz lokalnych

Podczas budowy zadbano o to, aby 
jak największy procent materiałów wy-
korzystywanych do budowy pochodził 
od lokalnych dostawców. 

System oświetlenia budynku
Tam gdzie to możliwe w budynku 

zainstalowano oświetlenie LED, które 
jest zaprogramowane na poziomie 
centralnym, tak aby minimalizować 
zużycie energii. Wewnątrz jak i na 
zewnątrz budynku istnieje inteligentny 
system oświetlenia korzystający  
z fotokomórek reagujących na ruch.

Nowoczesne kotły gazowe
Zakład posiada nowoczesne kotły 

gazowe o wysokiej sprawności.  
Ich zadaniem jest zapewnienie ciepła  
w części socjalno-biurowej  
w przypadku spadku temperatury 

consumption of water decreases due to 
its aeration and photocell-based quick 
switch-off control.

Renewable energies  
(photovoltaic cells, wind turbines)

350 photovoltaic panels with a total 
power of 87,5 kW have been installed 
at the building, generating energy 
sufficient to satisfy the needs of 24 
detached houses. The panels generate 
power even on cloudy days, although 
their top efficiency is reached in the 
period between June and August. 
Annual production of “green energy” 
is estimated at 80 000 kWh. We are 
currently implementing installation of 
modern wind turbines enabling us to 
obtain another portion of renewable 
energy.

High percentage of use of recycled 
and local material

During the construction, care has 
been taken to ensure that local sup-
pliers provided as high percentage of 
construction materials as possible.

Lighting system of the building
Wherever possible, LED lighting 

was installed at the building, pro-
grammed at the central level, in order 
to minimize the energy consumption. 
Both inside and outside the building, 
there is an intelligent lighting system 
utilizing photocells which react to 
movement.

Modern gas boilers
The plant has highly efficient mod-

ern gas boilers. Their task is to provide 
heating in the social and  
office area in case of drop of the  
outside temperature and impossibility 
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1.3. Sales Territorieszewnętrznej i braku możliwości wyko-
rzystania gorących par amoniaku. W 
warunkach temperatur zewnętrznych 
wyższych niż -2°C ciepło odpadowe z 
instalacji amoniakalnej wystarcza, aby 
zapewnić ciepło w tej części budynku 
oraz do podgrzania ciepłej wody użyt-
kowej.

Korzyścią dla środowiska jest 
redukcja i pozytywny wpływ zastoso-
wanych technologii na ślad węglowy 
Zakładu.

Na dzień 31/12/2014 roku firma 
zatrudnia 114 pracowników.

of use of hot ammonia vapours.  
Under conditions of outside tempera-
tures higher than -2°C, waste heat 
from the ammonia installation is suf-
ficient to provide heating in this part 
of the building and to heat hot utility 
water.

An environmental benefit is reduc-
tion and positive impact of the applied 
technologies on the Plant’s carbon 
footprint.

As of 31 December 2014, the com-
pany has 114 employees. 

1.2. Produkty

1.3. Kierunki sprzedaży

Zakres wyrobów produkowanych 
przez OSI Polska obejmuje standardo-
we oraz promocyjne produkty dla sieci 
restauracji McDonald’s (100% wołowi-
ny) oraz produkty z mięsa wołowego 
dla innych odbiorców.

Dodatkowo ciągle prowadzone 
są pełne wyzwań prace rozwojowe, 
związane z wytwarzaniem produktów 
specjalnych dla naszych odbiorców. 
OSI Poland stara się rozszerzyć i popra-
wić aktualną ofertę pod kątem smaku, 
tekstury oraz wartości odżywczych.

Zakład zaopatruje w produkty woło-
we sieć restauracji McDonald’s w Cze-
chach, Estonii, Finlandii, na Litwie, 
w Łotwie, Polsce, Szwecji oraz innych 
odbiorców z Europy Zachodniej.

The product range of OSI Poland in-
cludes both standard and promotional 
products for the McDonald’s restaurant 
chain (100% beef) as well as beef prod-
ucts for other customers.

Additionally, challenging develop-
ment works connected with special 
products for our customers are contin-
uously conducted. OSI Poland strives 
to enhance and improve its current 
offer with regard to the taste, texture 
and nutritional values. 

1.2. Product Range

The Plant provides beef products 
to the McDonald’s restaurant chain 
in Czech Republic, Estonia, Finland, 
Lithuania, Latvia, Poland and Sweden, 
as well as to other Western European 
customers.
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1992  założenie firmy L&O 
  establishment of the L&O company 

1993  rozpoczęcie produkcji wołowej 
  start of beef production 

1993  rozpoczęcie sprzedaży na rynki krajów bałtyckich  
  (Litwa, Łotwa, Estonia)  
  market expansion to the Baltic states (Lithuania, Latvia, Estonia)

1996  rozpoczęcie produkcji drobiowej / start of poultry production 
2001 wprowadzenie technologii wstępnej obróbki termicznej 

  introduction of the “heat treated” technology 
2003  zmiana nazwy firmy z L&O na Esca 

  company renamed from L&O to Esca
2007  rozpoczęcie sprzedaży na rynek czeski oraz słowacki 

  market expansion to Czech Republic and Slovakia 
  pierwsza certyfikacja ISO 9001 i ISO 14001 

  First ISO 9001 and ISO 14001 certification
2008 rozpoczęcie sprzedaży na rynek fiński 

  market expansion to Finland
2009  rozpoczęcie sprzedaży na rynek szwedzki 

  market expansion to Sweden
  zakończenie produkcji drobiowej  

  closure of poultry production 
2010 wprowadzenie wyliczania śladu węglowego  

  introduction of the Carbon Footprint tool
  zmiana nazwy firmy z Esca na OSI Food Solutions Poland 

  company renamed from Esca to OSI Food Solutions Poland
2012  odbyła się pierwsza kampania związana  

  z Dniem Ochrony Środowiska  
  the first World Environment Day campaign held

  rozpoczęcie inwestycji w Górce  
  start of the investment in Górka 

2013  rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie w Górce 
  start of production at the new plant in Górka 

2014  certyfikacja ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, SQMS, IFS,  
  Audyt Odpowiedzialności Socjalnej  
  certifications: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, SQMS, IFS, SWA 

  wprowadzenie odzysku ciepła ze sprężarek  
  introduction of heat recovery from compressors

  wprowadzenie Systemu Monitorowania Zużycia Energii  
  introduction of the Energy Monitoring System

1.5. Osiągnięcia środowiskowe  
  i ważne wydarzenia

1.5. Environmental  
  Achievements & Milestones 

2014 Regiony skupu

Obecnie OSI Polska posiada  
7 dostawców wołowiny w Polsce  
oraz 1 dostawcę z Czech.

Currently, OSI Poland has 7 beef 
suppliers in Poland and 1 supplier  
in the Czech Republic.

2014 Purchase regions

1.4. Bezpieczny Łańcuch Dostaw

Firma przez wiele lat zbudowała 
bezpieczny łańcuch dostaw, poprzez 
ścisłą współpracę z wybranymi do-
stawcami mięsa wołowego. Wszyscy 
nasi dostawcy podlegają audytom 
zewnętrznym z zakresu standardów 
jakości produkcji. Bliska współpraca 
umożliwia 
uzyska-
nie bardzo 
efektywnego 
łańcucha 
dostaw, pod 
względem 
jakości i bez-
pieczeństwa 
surowca oraz 
zrównoważo-
nego rozwoju 
naszych dostawców. Bezpieczeństwo  
i zaufanie w zakresie surowca, jego  
pochodzenia i przetwarzania wystę-
puje w każdym etapie procesu – od 
skupu, poprzez ubój i dostawę  
do Zakładu, w procesie produkcji  
i ostatecznie dostawie do klienta.

Nasi wysoko wykwalifikowanych 
pracownicy kontroli i produkcji zapew-
niają najwyższą jakość na każdym eta-
pie procesu 
produkcyjne-
go; to zapew-
nia zgodność 
produktów z 
wymagania-
mi i bezpiecz-
ną żywność 
dla konsu-
mentów. 
Firma stale 
inwestuje  
w technolo-
gię i zakład 
produkcyjny  
w celu speł-
nienia oczekiwanych przez klientów 
standardów, pozostając przy tym kon-
kurencyjną.

Nasze cele biznesowe są dostoso-
wane do naszych dążeń środowisko-
wych i ekonomicznych.

The company has spent many 
years building a secure supply chain 
through close cooperation with as-
sorted beef suppliers. All of our sup-
pliers are subject to external audits 
with regard to production quality 
standards. Close cooperation allows 

to achieve  
a very effec-
tive supply 
chain with 
regard to 
raw material 
quality and 
safety as well 
as sustain-
able develop-
ment  
of our suppli-

ers. Security and confidence in the 
raw material, its origin and process-
ing are in place at each stage of the 
process: from purchase, through 
slaughter and delivery to the Plant, 
to the manufacturing process and 
finally, delivery to the customer.

Our highly qualified control and 
production staff ensure the top qual-
ity at every stage of the production 

process; this 
ensures prod-
uct compli-
ance with 
the require-
ments and 
food which 
is safe to the 
consumers. 
The company 
continually 
invests in 
technology 
and the pro-
duction plant 
in order to 

meet the standards expected by the 
customers, whilst remaining com-
petitive.

Our business goals are aligned 
with our environmental and econom-
ic aspirations.

1.4. Secure Supply Chain
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• Procedury i instrukcje, specyfikacje, 
polityki i zarządzenia,

• Dokumenty wewnętrzne stosowane  
w firmie,

• Formularze stanowiące podstawę  
zapisów ZSZ.

Podstawowymi składnikami systemu są:
• System Zarzadzania Jakością  

i Bezpieczeństwem Żywności
• System Zarządzania Środowiskiem
• System Zarządzania Bezpieczeństwem 

i Higieną Pracy
• System Odpowiedzialności Socjalnej

OSI Food Solutions Poland posiada 
certyfikaty zgodności ze standardami:
• ISO 14001
• ISO 9001
• IFS
• PN-N-18001
• Standard Klienta - SQMS  

(Zarządzania Jakością)
• Standard Klienta – SWA  

(Odpowiedzialności Socjalnej).

Aby zapewnić efektywną komuni-
kację w zakresie celów, prowadzonych 
projektów i wyników analizy wskaźni-
ków, są prowadzone regularne spotkania 
zespołów. Spotkania obejmują zarówno 
zakres operacyjny jak i związany z obsza-
rem ochrony środowiska.

objectives,
• The IMS Book,
• Procedures and instructions, specifica-

tions, policies and orders,
• Internal documents of the company,
• Forms constituting a basis for IMS 

records.

The key components of the system are:
• Quality and Food Safety Management 

System
• Environmental Management System 
• Occupational Health & Safety Mana-

gement System 
• Social Accountability System 

OSI Food Solutions Poland holds cer-
tificates of conformity with the following 
standards:
• ISO 14001
• ISO 9001
• IFS
• PN-N-18001
• Customer Standard SQMS (Supplier 

Quality Management System)
• Customer Social Accountability Stan-

dard (SWA).

Committee meetings are held on  
a regular basis in order to ensure  
effective communication with regard  
to goals, conducted projects and indica-
tor analysis results. The meetings cover 
the subject matter of both operations and 
environmental protection.

2. Zintegrowany  
 System Zarządzania

Dla OSI Polska Zintegrowany System 
Zarzadzania (ZSZ) oznacza połączenie 
różnych systemów w jedną całość, która 
stanowi ramy funkcjonowania wszyst-
kich procesów istniejących w firmie. 
Kierownictwo OSI Food Solutions Po-
land przyjęło pełną odpowiedzialność 
za ustalenie, wdrożenie, rozwój i ciągłe 
doskonalenie Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania wraz z systemem ekozarzą-
dzania i audytu zgodnego z wymagania-
mi EMAS. Zaangażowanie kierownictwa 
dla wspierania powyższych działań jest 
realizowane poprzez:
• Ustanowienie Polityki Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania,
• Zapewnienie niezbędnych zasobów do 

ustanowienia, wdrożenia,  
utrzymania i doskonalenia ZSZ,

• Dostarczenie rozwiązań organizacyj-
nych umożliwiających komunikację 
z pracownikami i zainteresowanymi 
stronami,

• Nadzór nad ustanowieniem  
i realizacja celów i zadań,

• Przeprowadzanie przeglądów  
zarządzania.

Odpowiedzialność za ZSZ spoczywa 
w rękach Dyrektora Generalnego OSI 
Food Solutions Poland, a za koordyna-
cję funkcjonowania ZSZ zawierającym 
system ekozarządzania odpowiada 
Pełnomocnik ZSZ – Anna Horbajczuk. 
Pełnomocnik ZSZ jest uprawniony do pro-
wadzenia dialogu dotyczącego działań 
środowiskowych wynikających z ZSZ  
z zainteresowanymi stronami.

System obejmuje procedury i instruk-
cje, opisane w dokumentacji systemowej, 
które są używane w celu zapewnienia 
spełnienia wymagań i realizacji posta-
wionych celów. Zakres dokumentacji 
jest dostosowany do charakteru działań 
firmy, istniejących procesów, ich złożo-
ności i powiązań, kompetencji personelu. 
Dokumentacja systemowa obejmuje:

• Politykę ZSZ,
• Cele i zadania środowiskowe i inne,
• Księgę ZSZ,

For OSI Poland, the Integrated  
Management System (IMS) means  
consolidation of different systems into  
an overall framework of functioning  
for all processes in the company.  
The Management of OSI Food Solutions 
Poland has assumed full responsibility 
for establishment, implementation, de-
velopment and continuous improvement 
of the Integrated Management System 
together with the ecological manage-
ment and audit system compliant with 
the EMAS requirements.  
The management’s involvement  
in support of these activities is  
implemented through:
• Establishment of the Integrated  

Management System Policy,
• Ensuring necessary resources  

to establish, implement, maintain  
and improve the IMS,

• Providing organizational solutions 
enabling communication with  
employees and interested parties,

• Supervision over establishment  
and implementation of goals  
and objectives,

• Conducting of management reviews.

The person responsible for the IMS  
is the General Director of OSI Food Solu-
tions Poland, and for coordination of 
functioning of the IMS including the eco-
logical management system – the IMS 
Representative, Anna Horbajczuk. The 
IMS Representative is authorized  
to conduct dialogue with interested par-
ties concerning environmental activities 
resulting from the IMS.

The system includes procedures and 
instructions described in the system 
documentation, used to ensure fulfill-
ment of all requirements and achieve-
ment of the set objectives. The scope of 
documentation is aligned with the nature 
of the company’s operations, the existing 
processes, their complexity and connec-
tions, and personnel competencies. The 
system documentation includes:
• The IMS Policy,
• Environmental and other goals and 

2. Integrated  
 Management System

Najwyższe 
Kierownictwo

Senior 
Management

Najwyższe Kierownictwo
Senior Management Team

Przedstawiciel 
Kierownictwa

Site  
Management

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Plant Management Representatives

Zespoły
Committees

Bezpieczeństwo 
i Higiena Pracy
Health & Safety

HACCP
Środowisko

Environmental
Jakość
Quality

Narzędzie  
Komunikacji

Communication 
Tools

Komunikacja 
Pracowników
All Employee 

Communication

Spotkania  
Kierownictwa

Site 
Management 

Meetings

Roczny Przegląd 
Zarządzania

Annual  
Management 

Review

Spotkania  
Zespołów

Committees  
Meetings

Pracownicy / All Employees
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2.1. Wartości Firmy 2.2. Polityka Środowiskowa

Grupa OSI - Klucz do Sukcesu 

Wizja 
Celem OSI jest uzyskanie pozycji 

globalnego lidera w dostawach  
żywności dla wiodących marek.

Misja
Stać się niezastąpionym dostawca  

i partnerem.

Strategia działania
• Przyspieszać ogólny wzrost  

sprzedaży
• Doskonalić jakość dostarczaną  

klientowi
• Zredukować koszty i zoptymalizo-

wać wykorzystanie istniejących 
zasobów

• Wzmocnić organizację i rozwój  
pracowników 

Standardy postępowania
• Działaj w sposób najlepszy  

dla Grupy
• Zabiegaj o partnerskie relacje
• Dąż do ciągłego doskonalenia
• Poszukuj innowacyjnych rozwiązań
• Pracuj zespołowo
• Działaj uczciwie

Zakłady OSI w Europie wytwarzają 
chłodzone i mrożone produkty z mięsa 
wołowego, wieprzowego, drobiu oraz 
warzyw. Nasza Firma jest świadoma 
wpływu, jaki jej działalność wywiera 
na środowisko naturalne, w związku  
z czym zarządzanie środowiskiem 
stanowi integralną część naszego 
działania.

Działania to jest prowadzone po-
przez wykorzystanie systemów za-
rządzania zrównoważonym rozwojem 
oraz zobowiązanie Firmy do ciągłego 
doskonalenia jej wyników w zakresie 
działań środowiskowych. Aby pomóc 
w realizacji tego zadania, Firma utwo-
rzyła niniejszą Politykę, zawierającą 
główne cele z zakresu działalności 
środowiskowej:

Działanie zgodnie z obowiązującym 
prawem oraz wytycznymi klienta.

Regularnie identyfikujemy wszelkie 
adekwatne akty prawne i wymagania 
klienta oraz zapewniamy przestrzega-
nia tego prawa w naszych Zakładach.

Minimalizacja awarii środowisko-
wych, poprzez korzystanie z syste-
mu zarządzania ryzykiem środowi-
skowym.

Możliwe ryzyko środowiskowe wy-
nikające z działalności OSI jest moni-
torowane, dokumentowane i podlega 
ocenie.

Zachowanie zasobów naturalnych.
Dążymy do optymalizacji używa-

nych przez nas surowców i materiałów, 

The OSI Group – Passport to Success

 Vision
OSI aims to become the premier 

Global Food Provider to leading brand-
ed companies.

Mission
To be an indispensable supplier  

and partner

Strategies
• Accelerate the overall growth  

of sales 
• Improve the quality delivered  

to the customer
• Reduce the costs and better  

utilize the existing assets
• Strengthen the employee  

and organizational excellence

Values
• Do what is best for the Group
• Seek partnering relationships
• Strive for continuous improvement
• Explore innovative solutions
• Work together as a team
• Act with integrity

OSI Europe manufactures chilled 
and frozen beef, pork, poultry and  
vegetable products. Our Company  
is aware of the effect of its operations 
on the environment and recognizes 
that environmental management  
is an integral part of business.

These operations are carried  
out using sustainable management 
systems and the Company’s commit-
ment for continuous improvement  
of its environmental performance.  
To help fulfill this goal, the Company 
has developed this Policy, consisting  
of the following environmental  
management goals:

Compliance with the applicable 
legislative, regulatory and customer 
requirements.

We regularly identify all applicable 
environmental legislative, regulatory 
and customer legal requirements, en-
suring compliance by our sites.

Minimization of the risk of  
environmental pollution through  
the use of environmental risk  
management.

Possible environmental risks result-
ing from the company products or 
processes are continually monitored, 
documented and evaluated.

Conservation of Resources.
Our goal is to optimize the use  

2.1. Company Values 2.2. Environmental Policy
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poprzez identyfikację alternatywnych, 
korzystnych dla środowiska rozwiązań 
w tym zakresie. Staramy się stale do-
skonalić, minimalizując ryzyko zanie-
czyszczenia środowiska, związane  
z wytwarzaniem odpadów, emisjami 
do powietrza, wytwarzaniem ścieków.

Poprawa efektywności  
energetycznej.

Tam, gdzie to możliwe, korzystamy 
z najlepszych dostępnych technologii, 
które umożliwiają minimalizowanie 
wszelkich szkodliwych dla środowiska 
skutków oraz poprawę efektywności 
energetycznej naszych Zakładów.

Ciągłe doskonalenie system  
zarządzania środowiskowego

Regularnie oceniamy i przeglądamy 
wyniki w systemie zarządzania środo-
wiskowego.

Szkolenie i świadomość  
środowiskowa

Promujemy, szkolimy i uczestniczy-
my w podnoszeniu świadomości środo-
wiskowej wśród naszych pracowników, 
kooperantów oraz gości.

Współpraca z pracownikami, klien-
tami, dostawcami aby wspierać 
nasze cele

Współpracujemy z naszymi klien-
tami i dostawcami, w celu optymali-
zacji naszych produktów i sposobów 
ich wytwarzania, zgodnie z naszymi 
zobowiązaniami środowiskowymi. OSI 
zachęca swoich dostawców surowców 
oraz usług do dzielenia naszych zobo-
wiązań środowiskowych i ustalania 
wysokich standardów oddziaływania 
na środowisko. 

Komunikacja środowiskowa
Komunikujemy naszą politykę  

środowiskową oraz wszelkie istotne  
informacje dotyczące środowiska 
wśród pracowników, klientów,  
dostawców oraz wszystkich członków 
społeczeństwa.

of materials used within our organiza-
tion through continuous review,  
to try and identify suitable environ-
mentally friendly alternatives. Through 
this process of continuous improve-
ment, we strive to minimize the risk  
of environmental pollution, such  
as waste, effluents and emissions.

Improvement of Energy Efficiency.
Wherever possible, we use the best 

possible technology enabling us  
to minimize any harmful effects on 
the environment and to improve our 
energy efficiency.

Continual improvement of the 
environmental management system

Assessment and review of perfor-
mance of the environmental manage-
ment system is conducted on a regular 
basis.

Environmental training  
and awareness

We promote understanding and 
acceptance of the environmental 
relationships in our company through 
targeted training and information for 
our employees and visitors.

 
Cooperation with our employees, 
customers and suppliers in order to 
support our goals

We cooperate with our customers 
and suppliers to optimize our  
products and manufacturing  
processes in line with our environmen-
tal commitments. OSI strongly  
encourages its service providers  
and suppliers to share our values  
and set high standards for their  
own environmental performance.

Environmental Communication
We communicate our environmen-

tal policy and any relevant environ-
mental information to employees, 
customers, suppliers and all members 
of the public.

3. Aspekty Środowiskowe

Mówiąc o znaczących aspektach środo-
wiskowych mamy na myśli wpływ prowa-
dzonych przez nas działań operacyjnych, 
na które możemy oddziaływać, jak również 
o aspektach środowiskowych, na które nie 
mamy bezpośredniego wpływu. Te pobocz-
ne aspekty środowiskowe są wynikiem 
interakcji ze stronami trzecimi, takimi 
jak klienci, dostawcy surowców i usług, 
instytucje publiczne. Czynniki te obejmują 
następujące obszary:
• Zużycie energii
• Zużycie wody i zrzut ścieków
• Odpady
• Emisje do powietrza i ścieków
• Hałas
• Zużycie surowców
• Awarie i wypadki środowiskowe

Ponieważ brak jest dokumentów refe-
rencyjnych dla przetwórstwa mięsnego, 
spełniamy wymogi BAT określone dla 
instalacji IPPC. 

Energia elektryczna zakupowana jest 
od na podstawie umowy i jest pobierana 
z sieci energetycznej. Energia elektryczna 
zużywana jest do procesów technologicz-
nych i socjalno-bytowych. W trakcie proce-
sów technologicznych energia elektryczna 
wykorzystywana jest do:
• zapewnienia pracy maszyn i urządzeń 

produkcyjnych
• zapewnienie możliwości wykorzystania 

energii do prowadzenia prac remonto-
wych

• zapewnienia prawidłowego funkcjono-
wania biura 

• do produkcji energii chłodu
W zakładzie zainstalowane są również 

ogniwa fotowoltaiczne w celu pokrycia czę-
ści zapotrzebowania na prąd a na rok 2015 
zaplanowano instalację turbin wiatrowych, 
które będą generowały dodatkową ilość 
energii.

W Zakładzie do chłodzenia wykorzysty-
wany jest ciekły azot, glikol oraz amoniak, 
nie są wykorzystywane czynniki chłod-
nicze niszczące warstwę ozonową. Glikol 
oraz amoniak krążą w obiegu zamkniętym. 
Glikol oraz amoniak wykorzystywane są  
do utrzymywania wymaganych tempera-
tur. Amoniak w miejscach gdzie będzie 

Speaking of significant environmen-
tal aspects, we mean the impact of 
both our operational activities that we 
can influence and the environmental 
aspects we have no direct impact on. 
These indirect environmental aspects 
result from interactions with third 
parties, such as customers, raw mate-
rial suppliers, service providers, public 
institutions. These factors include the 
following areas:
• Energy consumption
• Water consumption and wastewater 

discharge
• Waste
• Emissions into air and wastewater
• Noise
• Resource consumption  
• Environmental emergencies and 

accidents
As there are no reference documents 

for the meat processing industry, we 
meet the BAT requirements specified 
for IPPS installations.

Electric power is purchased  
under a contract and drawn from  
an energy network. Electric power  
is used for technological and social  
and welfare processes. During  
the technological processes,  
electric power is used to:
• ensure operation of production ma-

chinery and devices
• enable use of power for renovation 

works
• ensure appropriate functioning  

of the office
• produce the cooling energy

The plant has also photovoltaic cells 
in place in order to cover a part of the 
power demand, and installation of wind 
turbines to generate additional power is 
scheduled for 2015.

Refrigerants used at the Plant in-
clude liquid nitrogen, glycol and am-
monia; no ozone-depleting refrigerants 
are used. Glycol and ammonia circulate 
in a close circuit. Glycol and ammo-
nia are used to maintain the required 
temperatures: ammonia where negative 
temperatures are required (raw mate-

3. Environmental Aspects
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wymagana ujemna temperatura (mroźni 
surowca i gotowego produktu, chłodnie su-
rowca, chłodnia odpadów), natomiast gli-
kol tam gdzie jest wymagane utrzymywa-
nie dodatniej temperatury. Pomieszczenia 
chłodni i mroźni są wydzielone i zamykane, 
otwierane tylko na czas umieszczania  
w nich surowców, produktów bądź odpadów. 
Wymagana temperatura jest utrzymywana 
za pomocą komputerowych sterowników.

Ciekły azot wykorzystywany jest do 
mrożenia w tunelu zamrażalniczym. Azot 
jest głównym składnikiem w powietrzu, 
jednak zbyt duże jego stężenie może być 
szkodliwe. W związku z powyższym  
w strefie tunelu zamrażalniczego zainstalo-
wane są odciągi do odprowadzania oparów 
azotu. Azot jest dostarczany bezpośrednio 
do zbiornika znajdującego się na zabezpie-
czonym obszarze na terenie Zakładu OSI. 
Zużycie azotu jest nadzorowane (KPI),  
a jego stężenie na hali produkcyjnej – 
monitorowane systemem elektronicznego 
monitoringu gazów.

Emisja do powietrza wiąże się z proce-
sem energetycznego spalania gazu ziem-
nego, cyklicznym sprawdzaniem gotowości 
pompy pożarowej z silnikiem diesel oraz 
ładowaniem wózków akumulatorowych. 
Kotłownia zakładowa wykorzystywana jest 
na potrzeby dogrzewania wody użytkowej 
oraz systemu centralnego ogrzewania, 
który dodatkowo jest wspomagany przez 
obieg pompy ciepła. Na terenie Zakładu 
funkcjonuje odzysk ciepła przegrzania 
gorących par amoniaku za pomocą pomp 
ciepła i wykorzystanie go do podgrzania 
glikolu oraz wody użytkowej. W zakładzie 

rial and ready product freezer rooms, 
raw material cooler, waste cooler), and 
glycol where positive temperatures are 
required. The cooler and freezer rooms 
are separated and closed, being opened 
only for the time of placing of raw ma-
terials, products or waste therein. The 
required temperature is maintained 
through computer controllers.

Liquid nitrogen is used for freezing 
in the freezing tunnel. Nitrogen is the 
main ingredient of the air, however, it 
can be harmful in excessive concentra-
tions. Therefore, extractors to remove 
nitrogen vapours are installed in the 
freezing tunnel zone. Nitrogen is sup-
plied directly to a container located in a 
protected area at the OSI Plant. Nitro-
gen consumption is monitored (KPI), 
and the concentration thereof at the 
production hall is monitored through an 
electronic gas monitoring system.

Emissions into the air are connected 
with the process of combustion of natu-
ral gas, cyclical readiness checks of the 
diesel-engine firefighting pump, as well 
as loading of electric trucks. The Plant’s 
boiler room is used for the purposes of 
heating of utility water and the central 
heating system which is additionally 
supported by the heat pump circula-
tion. In the Plant’s area, heat from 
overheating of hot ammonia vapours is 
recovered by heat pumps and used for 
heating of glycol and utility water. The 
Plant uses low-emission fuels – natural 
gas and fuel oil, contributing to reduc-
tion of emission  

stosowane są paliwa niskoemisyjne – gaz 
ziemny oraz olej opałowy, które przyczynia-
ją się do ograniczenia emisji substancji do 
powietrza.

Źródłem hałasu instalacji IPPC są 
czerpnie ścienne dla chłodni maszynowej 
oraz pomieszczenia sprężarkowi sprężonego 
powietrza, skraplacze natryskowo-wyparne, 
wentylatory dachowe, odciągi do odpro-
wadzania oparów azotu, czerpnie centrali 
nawiewnej i nawiewno-wywiewnej, pojazdy 
typu ciężkiego, hala produkcyjna.

Zakład OSI posiada 3 źródła wody – 
woda miejska, woda z własnego ujęcia  
(na terenie Zakładu jest studnia głębinowa) 
oraz zebrana z dachów woda deszczowa. 
Woda ze studni głębinowej jest wykorzy-
stywana do chłodzenia instalacji i podlega 
procesowi mieszanego (bezchemicznego  
w systemie Hydro VRTX oraz chemicznego) 
uzdatniania. Woda z wodociągu miejskiego 
jest wykorzystywana do celów socjalno- 
bytowych, porządkowych oraz technolo-
gicznych. Wody opadowe i roztopowe  
z dachów trafiają do zbiornika p.poż.  
o pojemności 200m3, skąd są wykorzysty-
wane do podlewania trawników oraz na 
cele technologiczne do chłodzenia sprę-
żarek. Mycie hali produkcyjnej oraz insta-
lacji w zakładzie odbywa się za pomocą 
centralnego systemu mycia pianą (CMP), 
natomiast kontenery są myte za pomocą 
myjek ciśnieniowych. Środki chemiczne są 
dozowane według wymaganych dawek i 
mieszane z wodą w CMP. W każdym wężu 
wody wysokiego ciśnienia znajduje się 
zawór kulowy, którym można regulować 
ciśnienie oraz przepływ cieczy myjącej.

of substances in the air.
A source of noise of the IPPC instal-

lation are wall intake vents for the ma-
chine cooler as well as air compressor 
rooms, evaporative condensers,  
roof ventilators, nitrogen vapour extrac-
tors, intake vents of supply as well as 
supply and exhaust air handling units, 
heavy vehicles, production floor.

The OSI Plant has 3 water sources: 
municipal water, water from an own  
intake (a deep well in the Plant’s 
premises), and rainwater collected from 
roofs. The deep well water is used for 
cooling of installations and subject to 
the process of mixed (both chemical-
free in the Hydro VRTX system and 
chemical) treatment. The munici-
pal supply water is used for potable, 
cleaning and technological purposes. 
Rainwater and snowmelt from roofs is 
directed to a firefighting tank with a 
capacity of 200 m3, where it is used for 
watering of lawns as well as for techno-
logical purposes of compressor cooling. 
Washing of the production floor and the 
plant’s installations is implemented 
through the central foam washing 
system (CFW), whereas containers are 
washed with pressure washers. Chemi-
cals are dosed in accordance with the 
required doses and mixed with water 
in the CFW. Each high-pressure wa-
ter hose has a ball valve to regulate 
the pressure and flow of the washing 
liquid.

OSI generates municipal and 
technological wastewater as well as 
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W OSI powstają ścieki socjalno-bytowe, 
technologiczne oraz wody opadowe i rozto-
powe. Ścieki socjalno-bytowe o typowym 
składzie ścieków bytowych odprowadzane 
są do sieci kanalizacyjnej. Ścieki technolo-
giczne powstają w trakcie procesów mycia 
urządzeń, które są wykonywane przez fir-
mę zewnętrzną. Środki myjące i dezynfeku-
jące wykorzystywane w zakładzie do mycia 
obszarów produkcyjnych posiadają atesty 
dopuszczające do kontaktu z żywnością. 
Ścieki technologiczne są kierowane do 
osadnika tłuszczów, skąd dopiero odprowa-
dzane są do sieci kanalizacyjnej. Osadnik 
tłuszczów jest regularnie czyszczony z po-
wstałych osadów. Ze względu na charakter 
produkcji, związany z dużą emisją ścieków, 
stosuje się rozwiązania ograniczające ładu-
nek zanieczyszczeń w ściekach:
• mycie poprzedzone jest czyszczeniem 

urządzeń na sucho, co w dużej mierze 
ogranicza ilość substancji usuwanych 
do ścieków,

• sieć kanalizacyjna jest zaopatrzona w 
sita i osadniki zbierające drobne cząstki 
stałe,

• do mycia stosowane są środki myjące 
nie zawierające substancji niebezpiecz-
nych,

• do mycia wykorzystywane są urządzenia 
wysokociśnieniowe, ograniczające ilość 
zużywanej wody, a tym samym powsta-
jących ścieków.
Zakład wytwarza odpady związane  

z prowadzeniem procesu produkcji oraz  
zapleczem technicznym i socjalno-biuro-
wym. Są to odpady niebezpieczne i inne 

rainwater and snowmelt. Municipal 
wastewater with a typical composition 
of household wastewater is discharged 
into the sewer system. Technologi-
cal wastewater is generated in device 
washing processes performed by an 
external provider. Washing and disin-
fectants used at the plant for washing 
of production areas are certified for con-
tact with food. Technological wastewa-
ter is directed into a grease trap, from 
which it is discharged into the sewer 
system. The grease trap is cleaned of 
the arising sediments on  
a regular basis. Due to the nature of 
production, connected with a large 
wastewater emission, solutions limiting 
the pollutant load in the wastewater 
are in place:
• washing is preceded by dry cleaning 

of the machinery, largely reducing 
the quantity of substances dischar-
ged into the sewer system;

• the sewer system has sieves and 
sedimentation tanks collecting fine 
particulates;

• washing agents without hazardous 
substances are used for washing;

• washing involves high-pressure  
machinery, reducing the quantity  
of consumed water and, therefore,  
of arising wastewater.
The plant generates waste con-

nected with conducting of the produc-
tion process as well as the technical 
and social and office facilities. These 
includes both hazardous and non-haz-

niż niebezpieczne. Wszystkie odpady są 
segregowane oraz ewidencjonowane i 
przekazywane uprawnionym odbiorcom. 
Zakład uzyskał zgodę Marszałka woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego na 
klasyfikacje odpadów mięsa jako produkt 
uboczny.

Największą masę odpadów stanowią 
zmieszane odpady opakowaniowe, a głów-
nie folia powstająca w procesie przyjęcia 
surowca, która jest poddawana prasowa-
niu, aby zmniejszyć jej objętość. Powstają-
ce w procesie produkcji odpady z tworzyw 
sztucznych oraz opakowania kartonowe są 
segregowane i przekazywane do recyklin-
gu. Produkt uboczny jest odbierany przez 
firmę wytwarzającą pokarm dla zwierząt 
oraz przez lokalne schronisko dla zwierząt. 
Odpady powstające w wyniku wycofania 
z eksploatacji zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, odpady niebez-
pieczne w postaci świetlówek, baterii, oleju 
mineralnego, opakowań po substancjach 
niebezpiecznych a także inne odpady prze-
chowywane są w specjalnie przystosowa-
nych do tego pojemnikach i przekazywane 
uprawnionym podmiotom. 

 Stosujemy szereg środków zapobie-
gawczych, w celu uniknięcia wypadków 
i awarii środowiskowych. Są to między 
innymi system ochrony przeciwpożarowej, 
coroczne ćwiczenia ewakuacyjne, system 
detekcji gazów. Aby ciągle doskonalić swo-
je działania, każdego roku określamy cele 
operacyjne, monitorujemy je i kontrolujemy, 
korzystając z systemu wskaźników środo-
wiskowych.

ardous waste. All waste is segregated 
and recorded as well as transferred to 
authorized recipients. The plant has 
obtained the approval from the Marshal 
of the Warmian-Masurian Province for 
classification of waste meat as a side 
product.

The greatest bulk of waste consists 
of mixed packaging waste, in particu-
lar, plastic foil generated in the process 
of raw material acceptance, subject to 
pressing in order to reduce its volume. 
Cardboard packaging and plastic mate-
rial waste arising in the production 
process are segregated and directed for 
recycling. The side product is collected 
by a pet food manufacturer and a local 
animal shelter. Waste generated as a 
result of withdrawal of used-up electri-
cal and electronic equipment, hazard-
ous waste in the form of fluorescent 
lamps, batteries, mineral oil, hazardous 
substance packaging, as well as other 
waste is stored in specially adapted 
containers and transferred to author-
ized entities.

We apply a number of preventive 
measures to avoid environmental ac-
cidents and emergencies. These include 
a fire protection system, annual emer-
gency drills, and gas leakage detection 
system. For continuous improvement of 
our operations, every year we define our 
operational objectives, monitor them 
and actively control them using our 
environmental performance indicator 
system.
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3.1 Znaczące aspekty  
  środowiskowe

W procesie przeglądu oddziaływania 
środowiskowego corocznie dokonywana 
jest ocena aspektów środowiskowych w 
oparciu o następujące kryteria oraz skalę 
wartości:
- częstotliwość występowania

1 – dotychczas nie miało miejsca,  
 ale może wystąpić

2 – występuje sporadycznie
3 – występuje stale

- wpływ na środowisko
1 –  niewielkie szkody
2 –  średni, szkody możliwe  

 do usunięcia, zniwelowania
3 –  znaczący, może spowodować  

 duże, nieodwracalne szkody
- skargi otoczenia

1 –  brak skarg
3 –  wystąpiły uzasadnione skargi

- wymagania prawne
1 –  brak wymagań prawnych 
3 –  istnieją wymagania prawne  

 związane z koniecznością  
 posiadania pozwoleń, decyzji,  
 umów cywilno-prawnych  
 lub wnoszenia opłat

 
Za znaczące aspekty uznaje się takie, 

które w procesie przeglądu oddziaływa-
nia środowiskowego uzyskały sumę ocen 
większą lub równą 9.

W zakresie aspektów pośrednich sta-
ramy się angażować w działania mają-
ce zapewnić ograniczenie szkodliwych 
wpływów działalności stron trzecich na 
środowisko. Działania te są związane z 
implementacją Polityki Zielonych Zakupów 
oraz rozpoczęciem procesu wprowadzania 
Systemu Zarządzania Środowiskowego 
dla dostawców, który początkowo obejmie 
głównych dostawców surowca mięsnego. 

W przeglądzie oddziaływania środowi-
skowego OSI Food Solutions Poland  
Sp. z o.o. za rok 2014 ocenę kwalifikującą 
aspekty do aspektów znaczących otrzy-
mały:

In the process of environmental 
impact review, assessment of environ-
mental aspects is made annually on 
the basis of the following criteria and 
the scale of values:
- frequency of occurrence

1 – has not occurred so far  
 but may occur

2 –  occurs occasionally
3 –  occurs constantly

- environmental impact
1 –  minor damage
2 –  moderate, remediable damage
3 – significant, may cause large,  

 irreversible damage
- complaints of the surrounding

1 – no complaints
3 –  substantiated complaints  

 have occurred
- legal requirements

1 –  no legal requirements
3 –  there are legal requirements  

 connected with a necessity  
 to hold permits, decisions,  
 civil law agreements,  
 or to pay fees

The aspects with a summary score 
of 9 or more in the process of environ-
mental impact review are deemed to 
be significant.

With regard to indirect aspects, we 
try to engage in activities intended to 
ensure reduction of harmful third party 
environmental impacts. These activi-
ties are connected with implementa-
tion of the Green Purchasing Policy 
and the start of the process of imple-
mentation of the Supplier Environ-
mental Management System, which 
will initially cover the main raw meat 
suppliers.

In the OSI Food Solutions Poland  
Sp. z o.o. environmental impact review 
for 2014, the following aspects have been 
evaluated as significant:

3.1. Significant environmental  
  aspects

ASPEKTY BEZPOŚREDNIE
DIRECT ASPECTS

WPŁYW ŚRODOWISKOWY
ENVIRONMENTAL IMPACT

Zużycie wody miejskiej do mycia linii  
produkcyjnej i bieżącej działalności  
zakładu 
Consumption of municipal water  
for washing of the production line  
and for the ongoing activity of the plant

Wpływ negatywny związany  
ze zmniejszeniem zasobów naturalnych
Adverse impact connected with reduction 
of natural resources

Zużycie wody ze studni głębinowej w pro-
cesach technologicznych
Consumption of deep well water in techno-
logical processes

Wpływ negatywny związany ze zmniejsze-
niem zasobów naturalnych
Adverse impact connected with reduction 
of natural resources

Wytwarzanie odpadów opakowaniowych 
związanych z surowcem i wyrobem goto-
wym
Generation of packaging waste connected 
with the raw material and the ready prod-
uct

Wpływ negatywny związany z zanieczysz-
czeniem gleby, wód, emisją metanu
Adverse impact connected with soil and 
water pollution and methane emission

Wytwarzanie odpadów komunalnych
Generation of municipal solid waste

Wpływ negatywny związany z zanieczysz-
czeniem gleby, wód, emisją metanu
Adverse impact connected with soil and 
water pollution and methane emission

Zużycie energii elektrycznej
Consumption of electric power

Wpływ negatywny związany ze zmniejsze-
niem zasobów naturalnych
Adverse impact connected with reduction 
of natural resources

Zużycie gazu ziemnego
Consumption of natural gas

Wpływ negatywny związany ze zmniejsze-
niem zasobów naturalnych
Adverse impact connected with reduction 
of natural resources

Emisja CO2

Emission of CO2

Wpływ negatywny związany ze zmniej-
szeniem warstwy ozonowej i globalnym 
ociepleniem 
Adverse impact connected with ozone layer 
depletion and global warming

W przeglądzie oddziaływania środowi-
skowego OSI Food Solutions Poland  
Sp. z o.o. za rok 2014 ocenę kwalifikującą 
aspekty do aspektów znaczących otrzy-
mały:

In the OSI Food Solutions Poland  
Sp. z o.o. environmental impact review 
for 2014, the following aspects have been 
evaluated as significant:
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ASPEKTY POŚREDNIE
INDIRECT ASPECTS

WPŁYW ŚRODOWISKOWY
ENVIRONMENTAL IMPACT

Produkcja azotu
Nitrogen production

Wpływ negatywny związany ze zużyciem 
zasobów naturalnych w związku z energo-
chłonnością procesu produkcji azotu.
Adverse impact connected with consump-
tion of natural resources due to the energy 
intensity of the nitrogen production pro-
cess

Produkcja opakowań
Packaging production 

Wpływ negatywny związany ze zużyciem 
zasobów naturalnych - ryzykiem niekon-
trolowanej wycinki lasów 
Adverse impact connected with consump-
tion of natural resources – a risk of uncon-
trolled deforestation

Emisje do powietrza związane z trans-
portem surowców, wyrobów gotowych, 
wizytami gości, serwisami zewnętrznymi
Emissions into the air, connected with 
transport of raw materials, ready products, 
visits by visitors, external servicing

Wpływ negatywny związany z emisją 
zanieczyszczeń wpływającą na zmiany 
klimatu, zanieczyszczenie powietrza oraz 
zużywaniem zasobów naturalnych 
Adverse impact connected with emission 
of pollutants affecting climate changes, 
air pollution and consumption of natural 
resources

Emisja CO2 producentów surowca i ho-
dowców bydła
Emission of CO2 by raw material produc-
ers and cattle farmers

Wpływ negatywny związany ze zmniej-
szeniem warstwy ozonowej i globalnym 
ociepleniem
Adverse impact connected with ozone 
layer depletion and global warming

Emisje do powietrza producentów surow-
ca i hodowców bydła
Emissions into the air by raw material pro-
ducers and cattle farmers

Wpływ negatywny związany z emisją 
zanieczyszczeń wpływającą na zmiany 
klimatu, zanieczyszczenie powietrza oraz 
zużywaniem zasobów naturalnych
Adverse impact connected with emission 
of pollutants, affecting climate changes, 
air pollution and consumption of natural 
resources

Wytwarzanie ścieków przez producentów 
surowca i hodowców bydła
Wastewater generation by raw material 
producers and cattle farmers

Wpływ negatywny związany z niszcze-
niem środowiska wodnego, skażeniem 
wód powierzchniowych i gruntowych
Adverse impact connected with destruc-
tion of aquatic environment, pollution of 
surface and ground waters

Zaś spośród aspektów pośrednich jako 
znaczące zidentyfikowano:

Among the indirect aspects, the follow-
ing were identified as significant:

4. Zgodność z prawem

OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. 
zidentyfikowało wymagania prawne na 
podstawie aktów prawnych, pozwoleń, 
decyzji i umów dotyczących funkcjono-
wania firmy. Adekwatne wymagania 
prawne i inne są rejestrowane w formie 
„Rejestru wymagań prawnych i in-
nych”. W oparciu o dowody spełnienia 
wymagań prawnych i innych (w formie 
dokumentów i zapisów) prowadzona jest 
bieżąca ocena zgodności, przez osoby 
odpowiedzialne za dany proces.

OSI Poland przestrzega adekwatnych 
regulacji prawnych z zakresu ochrony 
środowiska, posiada wszystkie wy-
magane umowy, prowadzi ewidencje 
odpadów oraz przekazuje odpowiednie 
raporty środowiskowe (np. sprawozdaw-
czość do KOBIZE, sprawozdawczość do 
marszałka w zakresie korzystania ze 
środowiska i ilości wytwarzanych od-
padów) oraz wnosi wymagane prawem 
opłaty środowiskowe. 

Zakład posiada decyzje oraz zgłosze-
nia środowiskowe:
• Pozwolenie zintegrowane 

RLŚ.6222.1.2013 z dnia 12 maja 2014 
r. wydane przez Starostwo Powiatowe 
w Ostródzie na prowadzenie instala-
cji do przetwórstwa mięsa o zdolności 
produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów 
gotowych na dobę zlokalizowanej  
w Zakładzie Produkcyjnym w Górce

• Pozwolenie wodno-prawne 
RLŚ.6341.74.2012 z dnia 21 sierpnia 
2012 r. na wprowadzanie wód desz-
czowych do kanalizacji wydane przez 
Starostwo Powiatowe w Ostródzie  
na odprowadzanie wód opadowych  
z powierzchni zaprojektowanych 
dróg, placów, parkingów, chodników  
i terenów zielonych oraz dachu projek-
towanej hali produkcyjno-magazyno-
wej wraz z częścią socjalno-bytową 
na terenie Zakładu Produkcyjnego  
w Górce oraz wykonanie wylotu 
kanalizacji deszczowej o średnicy 50 
cm z klapą zwrotną o rzędnej wylotu 
100,80 m n.p.m.

• Zgłoszenie do Starostwa Powiatowe-
go w Ostródzie instalacji służącej  

OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. 
has identified the legal requirements 
on the basis of legal acts, permits, 
decisions and agreements concerning 
the functioning of the company. All 
relevant legal and other requirements 
are recorded in the form of a “Register 
of Legal and Other Requirements”. On 
the basis of evidence of fulfillment of 
legal and other requirements (in the 
form of documents and records), ongo-
ing conformity assessment is conduct-
ed by persons responsible for a given 
process.

OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. 
complies with all relevant legislative 
environmental regulations, it holds all 
required contracts, maintains waste 
inventories and submits appropriate 
environmental reports (e.g. reporting to 
KOBIZE, reporting to the Marshal  
of the Province with regard to use of 
the environment and the quantity of 
the generated waste), and pays all 
environmental fees required by law.

The plant has the following deci-
sions and environmental reports:
• Integrated permit RLŚ.6222.1.2013  

of 12 May 2014, issued by the Coun-
ty Office in Ostróda for running  
a meat processing installation with 
a production capacity over 75 tons  
of ready products per year, located  
at the Production Plant in Górka;

• Water permit RLŚ.6341.74.2012 of 21 
August 2012 for discharge of rain-
water into the sewer system, issued 
by the County Office in Ostróda 
for discharge of rainwater from the 
surfaces of designed roads, squares, 
parking lots, pavements and green 
areas as well as from the roof of the 
designed production and storage 
hall with a social and welfare area 
in the premises of the Production 
Plant in Górka, as well as construc-
tion of a rainwater drainage outlet 
with a diameter of 50 cm with  
a return flap with an outlet ordinate 
of 100,80 m AMSL.

4. Legal Compliance
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do ładowania wózków akumulatoro-
wych, należącej do OSI Food Solu-
tions Poland sp. z o.o. 

• Zgłoszenie do Marszałka woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego 
dotyczące uznania przedmiotu lub 
substancji wytwarzanej w Zakładzie 
produkcyjnym w Górce za produkt 
uboczny
Z decyzji wynikają obowiązki do-

tyczące prowadzenia m.in. pomiarów, 
które, wraz z ich wynikami, zostały 
wymienione poniżej.

• Report to the County Office in 
Ostróda of the electric truck loading 
installation, owned by OSI Food 
Solutions Poland Sp. z o.o.

• Report to the Marshal of the War-
mian-Masurian Province on consi-
dering the object or substance ma-
nufactured at the Production Plant 
in Górka as a side product.
The decisions result in obligations 

concerning e.g. conducting of meas-
urements, which, together with the 
results, have been shown below.

WYMAGANIE
REQUIREMENT

WARTOŚCI PROGOWE
THRESHOLD VALUES

UZYSKANE WYNIKI rok 2014
2014 RESULTS

POZWOLENIE ZINTEGROWANE
INTEGRATED PERMIT

I półrocze
1st half of the year

II półrocze
2nd half of the year

Ilość  
odprowadzanych 
ścieków
Quantity  
of wastewater  
discharged

Max. 150m3 / 
dobę / day 56,4 m3 / dobę / day

Skład ścieków
Wastewater  
composition

pH 6,5-9,5 8,54 8,18

Zawiesina ogólna
Total suspended 

solids
500 mg/l 80 130

ChZTCr 1200 mgO2/l 512 682

BZT5 800 mgO2/l 220 140

Azot azotynowy
Nitrite nitrogen

10 mg/l 0,06 0,04

Azot amonowy
Ammonia nitrogen

60 mg/l 14,2 23,4

Fosfor ogólny
Total phosphorus

25 mg/l 5,42 4,61

Pobór wód  
podziemnych  
ze studni
Intake  
of underground  
waters from a well

Q śr.d 200 m3/d 12,16 m3/d

POZWOLENIE WODNO-PRAWNE
WATER PERMIT

Zawiesina ogólna
Total suspended 

solids
<100 mg/l 9,8 3,6

Węglowodory  
ropopochodne

Petroleum  
hydrocarbons

<15 mg/l 0,1 <1

Wyniki uzyskane w wyniku pomia-
rów nie przekraczają dopuszczalnych 
Pozwoleniami wielkości. Realizujemy 
również wszystkie pozostałe obowiąz-
ki nałożone na nasz zakład w/w decy-
zjami administracyjnymi.

OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. 
nie otrzymało żadnych skarg od stron 
trzecich związanych z prowadzoną 
działalnością.

The measurement results do not 
exceed the acceptable values stipu-
lated by the Permits. We also fulfill all 
other obligations imposed on our plant 
by the administrative decisions men-
tioned above.

OSI Food Solutions Poland  
Sp. z o.o. has not received any third 
party complaints related to the con-
ducted activity. 

5. Cele i zadania  
 środowiskowe

Cele strategiczne zostały sformuło-
wane w Polityce Środowiskowej OSI.

Organizacja ustanawiając swoje 
cele i zadania środowiskowe oraz do-
konując ich przeglądu uwzględnia:
• zgodność z Polityką ZSZ
• wymagania prawne i inne, do któ-

rych spełnienia się zobowiązała
• znaczące aspekty środowiskowe
• warunki technologiczne, operacyjne 

i ekonomiczne
• możliwości zabezpieczenia finanso-

wego
• punkt widzenia zainteresowanych 

stron
• wskaźniki efektów działalności śro-

dowiskowych
• ustalenia z realizacji poprzednich 

celów i zadań.
Grupa OSI Europa ustanowiła dla 

wszystkich swoich zakładów zbiorcze, 
długoterminowe cele operacyjne wy-
mienione poniżej:

Strategic goals have been defined 
in the OSI Environmental Policy.

The organization, when establish-
ing and reviewing its environmental 
goals and objectives, takes the follow-
ing into consideration:
• compliance with the IMS Policy
• legal and other regulations it has 

undertaken to fulfill
• significant environmental aspects
• technological, operational and eco-

nomical conditions
• financial collateral possibilities
• viewpoints of interested parties
• environmental activity effect  

indicators
• findings from implementation  

of previous goals and objectives.

The OSI Europe Group has estab-
lished the following consolidated, 
long-term operational goals for all its 
plants:

5. Environmental Goals  
 and Objectives

Obszar
Area

Cel 
Goal

Termin realizacji
Target Date

Energia 
Energy

Zmniejszenie zużycia energii o 10% 
Reduction of energy consumption by 10%

2020

Odpady
Waste

Zero odpadów przekazywanych na wysypisko
Zero waste to landfill

2020

Woda
Water

Zmniejszenie zużycia wody o 10%
Reduction of water consumption by 10%

2020

Odpowiedzialność 
socjalna
Social Accountability

Uzyskanie „zielonego” wyniku audytu  
odpowiedzialności socjalnej
Achievement of a 100% SWA Green Facility Status

2020
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Cele na rok 2020 są oparte na 
wielkości produkcji ogółem dla wszyst-
kich zakładów OSI na całym świecie. 
Rokiem bazowym jest rok 2012. OSI 
Polska wnosi swój wkład do tych ce-
lów, poprzez ustanowienie lokalnych 
krótkoterminowych celów związanych 
z ochroną środowiska, których wyniki 
są corocznie weryfikowane.

Cele i zadania w zakresie  
systemu zarządzania  
środowiskowego na rok 2014  
- zrealizowane 

The goals for 2020 are based on 
the total production volume for all 
OSI plants worldwide. 2012 has been 
assumed as a base year. OSI Poland 
contributes to these goals through 
establishment of local short-term envi-
ronmental goals, the results of which 
are verified annually. 

Goals and objectives  
of the environmental  
management system  
for 2014 - finished

Zakres 
Objective Area

Cel 
Goal

Termin 
realizacji/
Status 
Target Date 
/Status

Wprowadzenie „Zielonych Zaku-
pów” w celu zapewnienia rów-
nowagi ekologicznej w zakresie 
nabywanych dóbr oraz promo-
wania dostawców świadomych 
ekologicznie
Introduction of the Green Purchas-
ing in order to provide environmen-
tal sustainability with regard to 
purchased goods and promotion  
of environmentally-aware suppliers

Wprowadzenie Europejskiej Polityki 
„Zielonych Zakupów” w OSI Polska
Wprowadzenie wymagań środowisko-
wych do procesu zakupów 
Introduction of the European Green 
Purchasing Policy within OSI Poland
Introduction of environmental re-
quirements into the purchase process

XII 2014
Zakończone 

/Finished

Zmniejszenie zużycia gazu  
do podgrzewania wody
Reduction of gas consumption for 
water heating

Zwiększenie wykorzystania mocy  
z pompy ciepła
Instalacja automatycznych zaworów 
w zbiorniku ciepłej wody
Increase in utilization of the heat 
pump power
Installation of automatic valves  
in the hot water tank

IV 2014
Zakończone 

/Finished

Zmniejszenie zużycia wody 
Reduction of water consumption

Wprowadzenie zamkniętego obiegu 
wody w maszynach formujących 
Używanie wody tylko w celu  
uzupełnienia ubytków 
Introduction of a closed circuit  
of water in the Formax machines
Water used only for replenishment  
of losses 

IV 2014
Zakończone 

/Finished

Zmniejszenie ilości odpadów
Reduction of waste volume

Wprowadzenie zasady segregacji 
rękawic nitrylowych i bawełnianych, 
w celu powtórnego użycia rękawic 
bawełnianych
Implementation of the principle  
of segregation of nitrile and cotton 
gloves for re-use of cotton gloves

III 2014
Zakończone 

/Finished

Cele i zadania w zakresie  
systemu zarządzania  
środowiskowego  
na rok 2015-2016

Goals and objectives  
of the environmental  
management system  
for 2015-2016

Zakres 
Objective Area

Cel 
Goal

Termin  
realizacji 
Target Date

Zmniejszenie negatywnego wpły-
wu na środowisko w łańcuchu 
dostaw
Reduction of the adverse environ-
mental impact in the supply chain

Wprowadzenie stworzonego przez OSI 
Systemu Zarządzania Środowiskowe-
go u głównych dostawców mięsa do 
OSI Polska
Implementation of the OSI-created 
Environmental Management System 
in main meat suppliers of OSI Poland

XII 2016

Zmniejszenie zużycia  
energii elektrycznej 
Reduction of consumption  
of electric power 

Zwiększenie zużycia „zielonej energii” 
z paneli fotowoltaicznych oraz turbin 
wiatrowych – wyprodukowanie 60 000 
kWh energii „zielonej”
Increase in consumption of “green 
energy” from photovoltaic panels and 
wind turbines – production of up to 
60,000 kWh of “green” energy

XII 2015

Wzrost wykorzystania wody  
deszczowej 
Increase in use of rainwater

Wzrost wykorzystania wody deszczo-
wej do chłodzenia instalacji amonia-
kalnej łącznie o 10% w stosunku do 
roku 2014
2014 – 2 956 m3

Increase in use of rainwater for cool-
ing of the ammonia installation by a 
total of 10% in relation to 2014
2014 – 2,956 m3

XII 2015

Cele operacyjne / Operational goals

Zmniejszenie zużycia  
gazu ziemnego
Reduction of use  
of natural gas

Zwiększenie wykorzystania ciepła  
odpadowego z instalacji amoniakal-
nej, zmniejszenie zużycia gazu.
Increase in use of waste heat from the 
ammonia installation, reduction of 
use of gas

XII 2015

Wzrost świadomości ekologicznej
Increase of ecological awareness

Organizacja Dnia Ochrony Środowi-
ska dla pracowników OSI i ich rodzin 
połączona z akcją informacyjną  
oraz konkursem wiedzy
Organization of the World Environ-
ment Day for the OSI employees  
and their families, combined with  
an informational action and a quiz

VI 2015

3534



6. Wskaźniki  
 środowiskowe

6.1. Efektywność energetyczna

Aby móc ciągle się w doskonalić  
i działać zgodnie z polityką środowiskową, 
regularnie mierzymy i monitorujemy wyni-
ki wskaźników środowiskowych. Jednym 
z obszarów, w których jest to wykonywane 
jest raport KPI (kluczowych wskaźników 
środowiskowych). Jest on przygotowywa-
ny co miesiąc, a wyniki są porównywane  
z określonymi na początku roku celami  
dla poszczególnych wskaźników. 

Dane z zakresu zużycia energii, mate-
riałów, wody, ilości wytworzonych odpa-
dów, emisji odnoszą się do całego Zakładu 
OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o.  
w Górce, k/Ostródy.

Jako podstawę do obliczeń wskaźników 
efektywności przyjęto rok 2014  
jako bazowy.

Do wytworzenia energii cieplnej, pracy 
instalacji oraz użytkowania maszyn i urzą-
dzeń oraz dla potrzeb podróży samochoda-
mi służbowymi zużywane są nieodnawial-
ne nośniki energii:
• olej napędowy - zużywany do testowego 

uruchamiania pompowni przeciw poża-
rowej, zlokalizowanej na ternie zakładu 
oraz w 7 samochodach służbowych (6 
osobowych, 1 ciężarowy)

• prąd elektryczny
• gaz ziemny 

To enable constant improvement and 
compliance with the environmental policy, 
we measure and monitor our environmen-
tal performance on a regular basis. One  
of the areas concerned is the KPIs (envi-
ronmental key performance indicators) 
report. It is developed on a monthly basis 
and the results are compared with the 
target values for individual indicators,  
set at the beginning of each year. 

The data concerning consumption  
of energy, materials, water, quantity  
of generated waste, emissions, refer to  
the entire Plant of OSI Food Solutions  
Poland Sp. z o.o. in Górka near Ostróda.

2014 was assumed as a base year for 
calculation of performance indicators.

For generation of heat energy, work of 
the installations, use of machinery and de-
vices, as well as for the purposes of travel 
by company cars, the following non-renew-
able energy products are consumed:
• diesel oil – used for test starting  

of the firefighting pump chamber 
located at the premises and in 7 
company cars (6 passenger cars  
and 1 lorry)

• electric power
• natural gas

6. Environmental  
 Performance Indicators

6.1. Energy Efficiency

Nośnik energii
Energy product

Współczynnik przeliczeniowy
 Conversion coefficient

Całkowite zużycie 
sumaryczne - 2014
Total consumption 
- 2014

Olej napędowy  
(pompownia p.poż,  
samochody służbowe)
Diesel oil  
(firefighting pump chamber,  
company cars)

WO – wartość opałowa
CV – calorific value
WO/CV - 43,33 MJ/kg 1)

1MJ = 0,278 kWh 3)

8 148 [l]
82,44 [MWh]

Benzyna  
(samochody służbowe)
Petrol 
(company cars)

11,55 kWh/litr/liter 2)
 7 810,54 [l]
 90,21 [MWh]

Nośnik energii
Energy product

Współczynnik przeliczeniowy
 Conversion coefficient

Całkowite zużycie 
sumaryczne - 2014
Total consumption 
- 2014

Gaz ziemny wysokooktanowy 
(kotłownia gazowa)
High-octane natural gas 
(gas boiler room)

WO - wartość opałowa
CV – calorific value
WO/CV - 35,94 MJ/kg 1)

1MJ = 0,278 kWh 3)

65 967 [m3]
659,10 [MWh]

Sieciowy prąd elektryczny
Network electric power

5 599,80 [MWh]

A. Suma:
A. Total:

6 431,55 [MWh]

B. Wielkość produkcji:
B. Production volume:

19 074,619 [t]

R. Efektywność energetyczna (stosunek A/B) 
     wyrażona w MWh/t produkcji
R. Energy efficiency (A/B ratio) 
     expressed in MWh/t of production

0,337 [MWh/t]

1) Źródło: Wartości opałowe (WO) zostały przyjęte na podstawie krajowych wartości przyjętych do rapor-
towania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za poszczególne lata. 
www.kobize.pl/materialy-do-pobrania.html

 Source: Calorific values (CV) have been assumed on the basis of national values adopted for reporting 
within the Community Emissions Trading System for respective years. 
www.kobize.pl/materialy-do-pobrania.html

2) Źródło: Za Ministerstwo Środowiska, Deklaracja środowiskowa za rok 2013- Współczynniki przelicze-
niowe przyjęte według GEMIS v4.6 (Global Emission Model for Integrated Systems) - dla samochodów 
osobowych z silnikiem benzynowym OTTO, www.gemis.de

 Source: Ministry of Environment, Environmental declaration for 2013 – Conversion coefficients adopted 
according to GEMIS v4.6 (Global Emission Model for Integrated Systems) – for passenger cars with an 
OTTO petrol engine, www.gemis.de

3) Źródło: www.min-pan.krakow.pl/zaklady/zrynek/jp _ www.htm

 Source: www.min-pan.krakow.pl/zaklady/zrynek/jp _ www.htm

OSI Poland korzysta także ze źródeł 
energii odnawialnej wytwarzanej przez 
kolektory słoneczne. Stosując zainsta-
lowane urządzenia jesteśmy w stanie 
wytworzyć około 80 MWh/rok.

OSI Poland also utilizes renewable 
energy generated by solar collectors. 
Using the installed devices, we are 
able to generate approx. 80 MWh/year.

Zużycie energii ze źródeł odnawialnych
Renewable energy consumption

Współczynnik  
przeliczeniowy
Conversion  
coefficient

Całkowite zużycie  
sumaryczne – 2014
Total consumption  
– 2014

Kolektory słoneczne
Solar collectors

0,55 [MWh]

A. Suma:
A. Total:

0,55 [MWh]

B. Wielkość produkcji:
B. Production volume:

19 074,619 [t]

R. Efektywność energetyczna (stosunek A/B) 
     wyrażona w MWh/t produkcji
R. Energy efficiency (A/B ratio)  
     expressed in MWh/t of production

0,000029 [MWh/t]
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Wywiad z Andrzejem Orkisiewiczem,  
Specjalistą ds. Infrastruktury Technicznej, OSI Polska
Interview with Andrzej Orkisiewicz,  
Technical Infrastructure Specialist, OSI Poland

Jakie rozwiązania techniczne  
w zakresie oszczędzania energii 
zostały wdrożone w nowym  
zakładzie?

Po pierwsze posiadamy pompę ciepła 
oraz wymienniki, odzyskujące ciepło  
z instalacji amoniakalnej. Oświetlenie 
w budynku i na zewnątrz, tam gdzie 
było to możliwe, zostało wykonane  
w technologii LED i jego działanie jest 
zarządzane poprzez system BMS.  
Na dachu zostały zainstalowane 
panele fotowoltaiczne, które są źró-
dłem energii odnawialnej. Dodatkowo 
w przyszłości zostaną zainstalowane 
dwie turbiny wiatrowe, stanowiące 
dodatkowe źródło zielonej energii.

Czy mógłbyś opisać w jaki sposób 
jest wykonywany pomiar energii  
w OSI Polska?

W zakładzie są zainstalowane  
mierniki energii elektrycznej,  
tak aby monitorować zużycie energii  
w poszczególnych obszarach Produkcji, 
części socjalno-biurowej, technicznej 
oraz zewnętrznego otoczenia zakładu. 
System, który posiadamy do tego celu 
to BMS, który zbiera sygnały z wyzna-
czonych punktów pomiarowych  
oraz gromadzi je w bazie danych  
Historian. Gromadzimy dane dotyczą-
ce zużycia energii elektrycznej, energii 
cieplnej, zużycia zimnej i ciepłej wody, 
gazu, sprężonego powietrza, tempe-
ratury w poszczególnych pomiesz-
czeniach. Prowadzimy też monitoring 
instalacji detekcji wycieku gazów 
(metan, azot, amoniak). System BMS  
w przypadku wykrycia awarii jest  
w stanie natychmiast przekazać  
informację o zaistniałym zdarzeniu  
do dyżurnego technika (SMS).

What kind of technological  
solutions in the area of energy  
saving have been implemented  
at the new plant?

First of all, we have a heat pump and 
heat exchangers, recovering heat from 
the ammonia installation. The lighting 
inside and outside the building, wher-
ever possible, has been made in the 
LED technology and its operation is 
managed through the BMS system. On 
the roof, we have photovoltaic panels, 
which are a source  
of renewable energy. Additionally, two 
wind turbines will be installed in the 
future  
as an additional source of green en-
ergy.

Could you describe the manner of 
energy measurement in OSI  
Poland?

Electricity meters have been installed 
at our plant in order to monitor the 
consumption of energy in particular 
areas of production, social and office 
area, technological area and the exter-
nal surrounding of the plant.  
Our system dedicated for this purpose 
is BMS, collecting signals from desig-
nated measurement points and storing 
them in a Historian database.  
We collect data concerning consump-
tion of electric power, heat, cold and 
hot water, gas, compressed air, tem-
perature in different rooms. We also 
monitor the gas leak detection instal-
lation (methane, nitrogen, ammonia). 
In case of any failure, the BMS system 
is able to immediately provide informa-
tion about the incident to the techni-
cian on duty (SMS).

Co dzieje się z zebranymi danymi?

Zebrane dane widoczne w formie 
raportu, pozwalają nam na szczegó-
łową analizę zużyć w poszczególnych 
obszarach budynku. Pozawala to na 
optymalizację wybranych procesów  
i wdrażanie nowych projektów, umoż-
liwiających oszczędzanie wybranych 
źródeł energii.

Jakiś praktyczny przykład?

Tak – pierwsze raporty umożliwiły 
nam podjęcie działań skierowanych  
na modyfikację układu ciepłej wody, 
tak by bardziej efektywnie wykorzysty-
wać energię ciepła odpadowego.
W OSI Polska używamy gazu jako do-
datkowego źródła ciepła, w przypadku 
gdy temperaturę na zewnątrz spada 
poniżej -10°C, a ciepło odzyskiwane  
z instalacji amoniakalnej nie wystar-
cza do ogrzania wymaganego obszaru. 
Dlatego zużycie jest tak zróżnicowane 
w poszczególnych miesiącach – w za-
leżności od warunków pogodowych.

What happens with the collected 
data?

The collected data, published as  
a report, allow us to make a detailed 
analysis of consumption in individual 
areas of the building. It allows us to 
optimize selected processes and im-
plement new projects aimed at saving 
of selected energy sources.

How about a practical example?

Here you go – the first reports have 
enabled us to undertake actions aimed 
at modification of the hot water sys-
tem in order to utilize the waste heat 
energy more effectively.
OSI Poland uses gas as a supplemen-
tary source of heat when the outside 
temperature falls below -10°C and the 
heat recovered from the ammonia in-
stallation is insufficient to heat the re-
quired area. This is why the consump-
tion varies so much from one month to 
another – depending on the weather.
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Zużycie gazu (2014) [kWh] / Total Gas Consumption (2014) [kWh]

Zużycie gazu na tone produktu (2014) [kWh/t] 

/ Gas Consumption per Ton of Product (2014) [kWh/t]
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6.2. Wykorzystanie zasobów 6.2. Usage of resources

ZASOBY 
RESOURCES

Jednostka
Unit

Całkowite zużycie  
sumaryczne – 2014
Total usage – 2014

SUROWCE / RAW MATERIALS  

 Wołowina 
 Beef

[t] 19 163,692 [t]

 Kartony 
 Cardboard packaging

[t] 728,388 [t]

 Folia i worki foliowe 
 Plastic foil and plastic bags

[t] 43,652 [t]

CHEMIKALIA / CHEMICALS

 Środki chemiczne 
 Chemicals

[t] 28,572 [t]

GAZY / GASES

 Azot 
 Nitrogen

[t] 278,226 [t]

A. Suma:
A. Total:

[t] 20 242,53 [t]

B. Wielkość produkcji: 
B. Production volume:

[t] 19 074,619 [t]

R. Wykorzystanie zasobów (stosunek A/B) wyrażona w t/t produkcji
R. Usage of resources (A/B ratio) expressed in t/t of production

1,061 
[t/t]

Do naszej produkcji zużywamy mięso 
wołowe oraz korzystamy z materiałów 
opakowaniowych. Ich zużycie ściśle po-
wiązane z wielkością produkcji. Staramy 
się, tam gdzie to możliwe, minimalizo-
wać wielkość opakowań. Surowiec mię-
sny pochodzi jedynie od certyfikowanych, 
zaakceptowanych przez nas dostawców. 
Opakowania kartonowe zakupujemy od 
firmy posiadającej certyfikat Systemu Za-
rządzania Środowiskiem ISO 14001:2004, 
jak też certyfikat PEFC (Łańcuch dostaw 
produktów zawierających surowce leśne ) 
oraz FSC Coc (Certyfikat kontroli pocho-
dzenia). 

Jako zakład przetwórstwa spożyw-
czego przykładamy dużą wagę do za-
chowania najwyższej jakości warunków 
sanitarno-higienicznych, z czego wynika 
zużycie środków chemicznych.

Azot jest środkiem chłodniczym 
wykorzystywanym w jednym z czterech 
tuneli mroźniczych. Jego zużycie zależy 
od wielkości produkcji (głównie granulat 
wołowy) na azotowej linii produkcyjnej, a 
więc jest ściśle powiązane z zapotrzebo-
waniem płynącym z rynku.

For production, we use beef and  
packaging materials. Consumption 
thereof is strictly connected with the 
production volume. Wherever possible, 
we strive to minimize the size of packag-
ing. Raw meat is supplied exclusively by 
certified, approved suppliers. Cardboard 
packaging is purchased from a company 
holding an Environmental Management 
System certificate ISO 14001:2004, as 
well as the PEFC (Chain of Custody of 
Forest-based Products) certificate and  
the FSC CoC (FSC Chain of Custody) 
certificate.

As a food processing establishment, 
we put much emphasis on preservation 
of top quality of hygiene and sanitary 
conditions, which results in consumption 
of chemicals.

Nitrogen is a refrigerant used in one 
of four freezing tunnels. Its consumption 
depends on the production  
volume (mainly beef granulate)  
on the nitrogen production line,  
and is therefore strictly connected  
with the market demand.
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Efektywność wykorzystania zasobów 
Wykres poniżej obrazuje straty poli-

czalne (produkt uboczny - odpad mięsa), 
które stanowią różnicę całkowitej ilości 
mięsa dostarczonego i wytworzonego pro-
duktu. Jak wynika z poniższego wykresu 
mamy bardzo dużą efektywność  
w zakresie otrzymywanego surowca i 
wytwarzanego produktu. Liczby przedsta-
wione na osi są % stratą z całości surow-
ca zużytego do produkcji, i pokazują w jak 
niewielkim stopniu jest on utracony.

Resource Use Efficiency 
The graph below shows the ac-

counted loss (side product – waste meat) 
constituting the difference between 
the total volume of delivered meat and 
manufactured product. As shown in the 
graph, we have very high efficiency with 
regard to the received raw material and 
the manufactured product. The numbers 
shown in the axis represent the % loss 
of total raw material used in production, 
showing the small extent of its loss.
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Odpad mięsa w % na kg wyprodukowanego wyrobu (2014) [kg/kg]

/ Waste meat in % per kg of Production (2014) [kg/kg]

ZASOBY
RESOURCES

Jednostka 
Unit

Całkowite zużycie – 2014
Total usage – 2014

Woda miejska 
Water

[m3] 26 240

Woda głębinowa 
Deep well water

[m3] 4 433

A. Suma:
A. Total:

[m3] 30 673

B. Wielkość produkcji:
B. Production volume:

[t] 19 074,619

R. Wykorzystanie zasobów 
    (stosunek A/B) wyrażona w t/t produkcji
R. Consumption of resources (A/B ratio) 
    expressed in t/t of production

1,608 [m3/t]

6.3. Zużycie wody

Do procesu produkcji oraz mycia i 
dezynfekcji zakładu zużywamy wodę 
wodociągową; woda z ujęcia głębinowego 
oraz woda deszczowa, po oczyszczeniu , są 
stosowane w procesach technologicznych. 
Korzystając z dodatkowych źródeł wody 
minimalizujemy ilość tego surowca pocho-
dzącą z wodociągu. 

Water from the municipal supply 
system is used for processes of produc-
tion as well as washing and disinfect-
ing of the plant; deep well water and 
rainwater, after treatment, are used 
in technological processes. By using 
additional water intakes, we minimize 
the quantity of this resource taken 
from the water supply system.

6.3. Water usage

Wywiad z Jakubem Kwiatkowskim,  
Menedżerem Operacyjnym OSI Polska
Interview with Jakub Kwiatkowski,  
Operational Manager, OSI Poland

Jakie rozwiązania technologiczne 
w zakresie wody zostały zaimple-
mentowane w nowym zakładzie?

W związku ze specyfiką pracy 
zakładu potrzebujemy dużą ilość wody 
technicznej, dlatego podczas projek-
towania nowy zakład został wyposa-
żony w dodatkowe instalacje wodne. 
Zbieramy „czystą” wodę deszczową 
z dachu do zbiornika o poj. 450m3. 
Wybudowaliśmy studnię głębinową, 
jak również bazujemy na standardo-
wym podłączeniu do sieci wodociągów 
miejskich.

Skąd pomysł zróżnicowania źródeł 
wody?

Były 2 kryteria: pierwsze to ochrona 
środowiska a drugie – aspekt ekono-
miczny. Dodatkowe źródła wody po-
zwalają nam w aktywny sposób wpły-
wać na oszczędzanie zasobów naszej 
planety. Zebrana podczas deszczu 
woda spływa grawitacyjnie do zbior-
nika retencyjnego i jest zużywana do 
chłodzenia amoniaku w skraplaczach. 
W przypadku braku deszczówki funk-
cje zasilania woda przejmuje studnia 
głębinowa, a w ostateczności jest to 
wodociąg miejski.

Jaka jest z tego korzyść? 

Musimy mieć na względzie, że 
woda miejska musi zostać wydobyta 
pompami głębinowymi, potrzeba ener-
gii do jej uzdatnienia, następnie jest 
ona przepompowywana do kolektora 
miejskiego, skąd jest dystrybuowana 
do odbiorców końcowych, takich jak 
OSI. Oznacza to duży nakład energii 
na każdy 1m3 standardowo wypro-
dukowanej wody. My, dzięki naszym 
rozwiązaniom, pomijamy energochłon-
ny proces standardowego uzdatniania 
i dystrybucji wody. 

Dodatkowo w budynku zainsta-

What kind of water-related techno-
logical solutions have been imple-
mented at the new plant?

Due to the specific nature of  
work in our plant, we need plenty of 
technical water. Therefore, at the stage 
of design, the new plant has been 
equipped with additional water instal-
lations. We collect “clean” rainwater 
from the roof to a tank with a capacity 
of 450m3. We have built a deep well, 
and we also rely on a standard con-
nection to a municipal water supply 
network.

Why the idea of   diversification of 
sources of water?

There were 2 criteria: the first one 
was environmental protection, and the 
second one – the economical aspect. 
Additional sources of water allow us 
to actively contribute to saving of our 
planet’s resources. The collected rain-
water flows by gravity into a retention 
tank and is used for cooling of ammo-
nia in condensers. In the absence of 
rainwater, the water supply function is 
taken over by the deep well, and, as a 
last resort, by the municipal water sup-
ply system.

What is the advantage?

We must keep in mind that munici-
pal water must be extracted through 
submersible pumps, it takes energy  
for its treatment, and then it is pumped 
to the municipal collector, from where 
it is further distributed to end users, 
such as OSI. This means a consider-
able energy consumption per 1m3 of 
water provided in the standard way. 
Through our solutions, we can omit  
the standard energy-intensive process 
of water treatment and distribution.

Additionally, a lot of elements  
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lowano szereg elementów (baterie, 
prysznice, spłuczki), pozwalających 
ograniczyć zużycie wody miejskiej. 

W procesie technologicznym za-
stosowano zamknięty obieg wody, do 
chłodzenia urządzeń formujących,  
co pozwoliło na oszczędność 9m3  
wody na dzień produkcyjny.

(faucets, showers, flushes) have been 
installed at the building, allowing  
us to save the municipal water.

In the technological process,  
we utilize close circuit of water  
for cooling of Formax machines,  
which enabled savings of 9m3  
of water per production day.

6.4. Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami jest ważnym 
elementem Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania w OSI Food Solutions 
Poland. Realizując cel Grupy „0 odpa-
dów na wysypisko” wprowadziliśmy 
dokładną segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania, a tam gdzie 
to możliwe staramy się dążyć do ich 
ponownego wykorzystania. Odpady 
są umieszczane w koszach oraz wor-
kach różnego koloru na terenie całego 
Zakładu. 

Odpady są przekazywane uprawnionym 
odbiorcom, jest prowadzony ich rejestr oraz 
prawnie wymagana dokumentacja (Karty 
Przekazania Odpadu, Rejestr Odpadów).

Waste management is an important 
part of the Integrated Management 
System at OSI Food Solutions Poland. 
Implementing the Group’s goal “Zero 
Waste to Landfill”, we have introduced 
thorough segregation of waste in 
places of its generation, and wherever 
possible, we strive to recycle it. The 
waste is placed in colour-coded bins 
and bags all around the premises of 
the Plant.

The waste is transferred to author-
ized recipients, a waste inventory and 
the documentation required by law 
(Waste Transfer Cards, Waste Inven-
tory) are maintained.

6.4. Waste Management 

RODZAJ ODPADU 
WASTE TYPE

KOD ODPADU
WASTE CODE

Jednostka
Unit

Wytworzona  
ilość  

– Górka 2014
Volume - 2014

Opakowania z papieru i tektury 
Paper and cardboard packaging

15 01 01 [Mg] 32,300

Opakowania z tworzyw sztucznych
Plastic packaging

15 01 02 [Mg] 10,890

Zmieszane odpady opakowaniowe
Mixed packaging waste

15 01 06 [Mg] 132,690

Żelazo i stal
Iron and steel

17 04 05 [Mg] 1,292

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne 
niż wymienione w 16 02 15
Components removed from discarded equip-
ment other than those mentioned in 16 02 15

16 02 16 [Mg] 0

Zużyte urządzenia inne niż wymienione  
w 16 02 09 do 16 02 13
discarded equipment other than those  
mentioned in 16 02 09 to 16 02 13

16 02 14 [Mg] 0,200

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny  
do wycierania i ubrania ochronne inne  
niż wymienione w 15 02 02
Sorbents, filter materials, wiping cloths  
and protective clothing other than those  
mentioned in 15 02 02

15 02 03 [Mg] 1,211

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
Sludges from on site waste water treatment

02 02 04 [Mg] 68,600

ODPADY NIEBEZPIECZNE
HAZARDOUS WASTE

[Mg]

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe nie zawierające związków chlorow-
coorganicznych
Mineral-based non-chlorinated engine, gear 
and lubricating oils

13 02 05* [Mg] 0,840

Baterie i akumulatory ołowiowe
Lead batteries

16 06 01* [Mg] 0,002
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RODZAJ ODPADU 
WASTE TYPE

KOD ODPADU
WASTE CODE

Jednostka
Unit

Wytworzona  
ilość  

– Górka 2014
Volume - 2014

Opakowania zawierające pozostałości  
substancji niebezpiecznych lub nimi  
zanieczyszczone 
Packaging containing residues of or contami-
nated by dangerous substances

15 01 10* [Mg] 0,120

Opakowania z metali zawierające  
niebezpieczne porowate elementy  
wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie  
z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
Metallic packaging containing a dangerous 
solid porous matrix, including empty pressure 
containers

15 01 11* [Mg] 0,020

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy inne niż wymienione w 16.02.2009  
do 16.02.2012
Discarded equipment containing hazardous 
components other than those mentioned  
in 16.02.2009 to 16.02.2012

16 02 13* [Mg] 0,300

Filtry olejowe
Oil filters

16 01 07* [Mg] 0,100

Sorbenty materiały filtracyjne, tkaniny do wy-
cierania i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi
Absorbents, wiping cloths, protective clothing 
contaminated by dangerous substances

15 02 02* [Mg] 0,175

Zaolejona woda z odwadniania olejów  
w separatorach
Oily water from interceptor

13 05 07* [Mg] 0,690

A1. Suma wszystkich odpadów:
A1. Total waste:

[Mg] 249,430

B. Wielkość produkcji:
B. Production volume:

[t] 19 074,619

R1. Całkowita roczna ilość wytwarzanych odpadów 
      (stosunek A1/B) wyrażona w Mg/t produkcji
R1. Total annual volume of generated waste  
      (A1/B ratio) expressed in Mg/t of production

0,015 [Mg/t]

A2. Suma odpadów niebezpiecznych:
A2. Total hazardous waste:

[Mg] 2,247

R2. Całkowita roczna ilość wytwarzanych  
       odpadów niebezpiecznych (stosunek  
       A2/B) wyrażona w Mg/t produkcji
R2. Total annual volume of generated  
      hazardous waste (A2/B ratio) expressed  
      in Mg/t of production

0,00012 [Mg/t]

Ilość wytworzonych odpadów w dużej 
mierze jest uzależniona od wielkości 
produkcji, ponieważ największą masę 
odpadów stanowią właśnie materiały 
opakowaniowe związane z przyjęciem 
surowca mięsnego. Podlegają one 
prasowaniu w celu zmniejszenia ich 
objętości. Pozostałe odpady są groma-
dzone w sposób selektywny. Wszystkie 

The volume of the generated waste is 
largely dependent on the production 
volume, as it is packaging waste con-
nected with acceptance of raw meat 
which makes up the greatest bulk of 
the waste. It is subject to pressing in 
order to reduce its volume. Other waste 
is collected selectively. All waste is 
transferred to authorized companies 

odpady są przekazywane uprawnio-
nym firmom w celu recyclingu lub 
odzysku, przy czym wymagamy od 
odbiorów wskazania formy zagospoda-
rowania odpadów, preferując recykling 
i odzysk.

for recycling or recovery, whereas we 
require the recipients to indicate the 
form of waste management, preferring 
recycling and recovery.

6.5. Bioróżnorodność

6.6. Emisje

Zakres bezpośredniego inwestowania 
na posiadanym obszarze 11ha wyniósł 
36 985,8m², z czego 18 659,8 m² stanowi 
powierzchnia biologicznie czynna.

The extent of direct investment in 
the owned area of 11 ha is 36 985,8 m², 
of which 18 659,8 m² is biologically ac-
tive area.

6.5. Biodiversity

6.6. Emissions

POWIERZCHNIA  
UŻYTKOWANEJ ZIEMI 
Area of the used land

Jednostka / Unit 2014

A. Powierzchnia użytkowanej ziemi  
     w terenie zabudowanym
A. Area of the used land in built-up area

[m²] 18 326

B. Wielkość produkcji
B. Production volume

[t] 19 074,619 

R. Wskaźnik różnorodności biologicznej  
    (stosunek A/B) wyrażony w m²/t produkcji
R. Biodiversity ratio (A/B ratio)  
     expressed in m²/t of production

[m²/t] 0,961 

Całkowita roczna emisja CO2 / Total annual emissions of CO2 

Pochodzenie emisji
Origin of the emissions

Rodzaj gazu
Gas

Współczynnik  
emisji CO2 (WE)

CO2 emission  
factor (EF)

2014

Olej napędowy 
(pompownia p.poż,  
samochody służbowe)
Diesel oil 
(firefighting pump station, 
company cars)

WO/CV* = 43,33 
MJ/kg 1)

8 148 [l]
296,56 [GJ]

CO2
WE/EF = 73,33 

kg/GJ 4) 21,75 [Mg CO2]

Gaz ziemny wysokometanowy 
(kotłownia gazowa)
High-methane natural gas  
(gas boiler room)

WO/CV* = 35,94 
MJ/m3 4)

65 967 [m3]
2 370,85 [GJ]

CO2
WE/EF = 55,82 

kg/GJ 4) 132,34 [Mg CO2]

Benzyna 
(samochody służbowe)
Petrol 
(company cars)

 7 810,54 [litr/liter]

CO2
WE/EF = 3055 g/

litr 6) 23,86 [Mg CO2]

A. Wielkość emisji CO2:
A. CO2 emission volume:

 177,95 [Mg CO2]

B. Wielkość produkcji
B. Production volume

 19 074,619 [t]

R. Wskaźnik rocznej emisji CO2 (stosunek A/B)  
    wyrażony w Mg  CO2/t produkcji
R. CO2 annual emission ratio (A/B ratio)  
    expressed in Mg CO2/t of production

0,009 [Mg CO2/t]

*WO – wartość opałowa, *CV – calorific value
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4) Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) zostały przyjęte na podstawie krajowych 
wartości przyjętych do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do 
Emisji za poszczególne lata. 
www.kobize.pl/materialy-do-pobrania.html 
Source: Calorific values (CV) and CO2 emission factors (EF) have been assumed on the basis of national 
values adopted for reporting under the Community Emission Allowance Trading System for respective 
years. 
www.kobize.pl/materialy-do-pobrania.html

5) Źródło: Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Tauron Sprzedaż  
Sp. z o.o. w 2013 r.,  
www.tauron-pe.pl/tauron/grupa-tauron/spolki-grupy/tauron-sprzedaz/Strony/struktura-paliw.aspx 
Source: Information on the environmental impact of electric power generation of Tauron Sprzedaż  
Sp. z o.o. in 2013,  
www.tauron-pe.pl/tauron/grupa-tauron/spolki-grupy/tauron-sprzedaz/Strony/struktura-paliw.aspx

6) Źródło: Współczynniki przeliczeniowe przyjęte według GEMIS v4.6 (Global Emission Model for Integra-
ted Systems) - dla samochodów osobowych z silnikiem benzynowym OTTO,  
www.gemis.de 
Source: Conversion coefficients assumed after GEMIS v4.6 (Global Emission Model for Integrated Sys-
tems) – for passenger cars with an OTTO petrol engine,  
www.gemis.de

7) Źródło: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW 
www.krajowabaza.kobize.pl/docs/male _ kotly.pdf 
Source: Indicators of pollution emissions from fuel combustion – boilers with nominal heat output up to 
5 MW 
www.krajowabaza.kobize.pl/docs/male _ kotly.pdf

8) Przyjęto na podstawie średniej zawartości siarki w gazie ziemnym, z informacji uzyskanej w KOBIZE 
Assumed on the basis of average content of sulfur in natural gas, after information obtained in KOBIZE

9) Źródło: KOBIZE wskaźniki emisji dla spalania  
www.eko-akademia.pl/2013/02/kobize-wskazniki-emisji-dla-spalania-on-propanu-i-propanu-butanu- 
w-kotlach/  
Source: KOBIZE emission indicators for combustion 
www.eko-akademia.pl/2013/02/kobize-wskazniki-emisji-dla-spalania-on-propanu-i-propanu-butanu- 
w-kotlach/

Roczna emisja do powietrza ze spalania paliw płynnych
Annual emission into the air from combustion of liquid fuels

Rodzaj 
sub-

stancji 
Sub-

stance

Jed-
nostka

Unit

Współczynniki przeliczeniowe
Conversion coefficients

2014

Olej  
napędowy /

diesel oil – 
8 148 [kg]

Gaz ziemny /
natural gas – 

65 967 [m3]

SO2 kg

22822,82 x S [g/Mg] 9)
S = 0,001 zawartość siarki w ON/ 

sulfur content in DO 9)

0,156 
– ON/DO

0,002 x S [g/m3]7)
S = 0,02 [g/m3] wartość dla gazu / 

value for gas 8)

0,0026  
– gaz/gas

NOx kg

6006 [g/Mg] – dla ON / for DO 9) 41,106 – ON/
DO  

1,52 [g/m3] – dla gazu ziemnego / 
for natural gas 7)

100,27
– gaz/gas

PM  
(pył/ust) kg

1201,2 [g/Mg] – dla ON / for DO 9) 8,221 – ON/
DO

0,0005 [g/m3] – dla gazu ziemnego / 
for natural gas 7)

0,032 
– gaz/gas

A. Suma/Total: 149,79 [kg]

B. Wielkość produkcji /Production volume: 19 074,619 [t]

R. Roczna emisja do powietrza (stosunek A/B) 
    wyrażony w kg/t produkcji
R. Annual emission into the air (A/B ratio)  
    expressed in kg/t of production

0,0078 [kg/t]

Czynniki chłodnicze

Wywiad  
z Mariuszem Musiałowskim,  
Menedżerem Produkcyjno- 
Technicznym, OSI Polska.

W jaki sposób jest chłodzony tak 
wrażliwy produkt, aby spełnić  
zarówno wymagania jakościowe 
jak i środowiskowe?

Głównie za pomocą 
3 amoniakalnych tuneli 
spiralnych. Amoniak jest 
czynnikiem chłodniczym 
o znakomitych właści-
wościach termodyna-
micznych, używany w 
obiegu zamkniętym jest 
też gazem bezpiecznym. 
Posiadamy również je-
den tunel azotowy, który 
służy nam do produkcji 
wyrobów innych niż 
hamburgery.

Czy są jakieś dodatkowe korzyści 
wynikające z wykorzystania tech-
nologii amoniakalnej?

Ciepło odpadowe ze sprężarek wytwa-
rzających chłód używamy do ogrzewania 
budynku i ciepłej wody użytkowej oraz 
do podgrzewania gruntu pod mroźniami 
oraz do central wentylacyjnych. Chłód 
wytwarzany przez instalacje amoniakalną 
jest wykorzystywany do tuneli spiralnych, 
central klimatyzacyjnych w części biurowej 
i produkcyjnej, przy czym wykorzystujemy 
glikol jako czynnik pośredni, przekazujący 
energię w postaci ciepła lub chłodu.

Interview with  
Mariusz Musiałowski,  
Production & Maintenance  
Manager, OSI Poland.

How do you cool such sensitive 
products so that both quality  
and environmental requirements 
could be fulfilled?

Mostly with 3 am-
monia spiral tunnels. 
Ammonia is a refriger-
ant with unsurpassed 
thermodynamic prop-
erties; when  
used in closed circuit,  
it is also  
a safe gas. We also 
have one nitrogen 
tunnel, used for 
production of other 
products than ham-
burgers.

Are there any additional advantag-
es resulting from use of the ammo-
nia technology?

The waste heat from the cold-
generating compressors is used to heat 
the building, hot utility water and the 
ground under the freezer rooms, as 
well as for ventilation units. The cold 
generated by the ammonia installa-
tion is used for spiral freezing tunnels 
and air conditioning units in the office 
and production areas, whereas we use 
glycol as an intermediary, transmitting 
energy in the form of heat or cold.

Refrigerants
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Zintegrowany System  
Zarządzania i ślad węglowy
Integrated Management  
System and Carbon Footprint

Wywiad  
z Anną Horbajczuk,  
Menedżerem Projektów  
i Zasobów Ludzkich,  
Pełnomocnikiem ISO.

W jaki sposób ochrona środowiska 
jest uwzględniana procesie zarzą-
dzania?

Nasz Zintegrowany System Za-
rządzania (ZSZ) jest zbudowany na 
bazie wytycznych wszystkich naszych 
standardów jakości: ISO 9001, ISO 
14001, PN-N-18001, IFS, SQMS, SWA, 
EMAS. Wszystkie części tego syste-
mu są na jednakowym poziomie – to 
znaczy, że ochrona środowiska ma ten 
sam poziom „ważności” co oszczęd-
ność kosztów, jakość, bezpieczeństwo 
i higienę pracy czy odpowiedzialność 
socjalną. Zarządzanie środowiskowe 
jest włączone w system wskaźników 
procesów, który podlega comiesięcznej 
analizie.

Czy możesz opowiedzieć o śladzie 
węglowym w OSI?

Od kilku lat nasza firma wylicza 
swój ślad węglowy, korzystając ze 
specjalnie do tego celu opracowanego 
narzędzia. Dane, które do tego celu 
zbieramy obejmują cały obszar funk-
cjonowania firmy. Jest to naprawdę 
niesamowite doświadczenie, które 
uświadamia nam, jak duży wpływ na 
ślad węglowy mają wszystkie nasze 
działania, i że podejmując świadomie 
decyzje w zakresie np. zakupów może-
my aktywnie oddziaływać na wielkość 
emisji CO2.

W praktyce – jak można powiązać 
wpływ środowiskowy z zakupa-
mi, które są wykonywane każdego 
dnia?

„W tym roku OSI Europa opraco-
wało Procedurę Zielonych Zakupów, 
dla wszystkich zakładów OSI. Zgod-

Interview  
with 
Anna Horbajczuk,  
Project & HR Manager,  
ISO Representative.

How is environmental protection 
taken into consideration in the 
management process?

Our Integrated Management 
System (IMS) is built on the basis of 
guidelines of all our quality standards: 
ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, IFS, 
SQMS, SWA, EMAS. All parts of  
this system are on the same level  
of importance – this means that  
environmental protection has the  
same priority level as cost-effective-
ness, quality, occupational health  
& safety, or social accountability.  
Environmental management is  
included in our process indicators 
measurement system subject  
to monthly analysis.

What can you tell us about Carbon 
Footprint at OSI?

For several years, we have been  
calculating our carbon footprint  
using a specially developed tool.  
The data we collect for this purpose 
cover the entire area of functioning  
of the company. It is a really great  
experience which makes us realize 
how much all our activities impact  
the carbon footprint and that by  
taking conscious decisions, e.g.  
about purchases, we can actively in-
fluence the CO2 emissions.

In practice, how can you connect 
the environmental impact with 
everyday purchases?

This year, OSI Europe has devel-
oped the Green Purchasing Procedure 
for all OSI plants. According to it,  

nie z nią każdy dokonywany przez 
nas zakup, musi być kontrolowany 
pod kątem wielu czynników, między 
innymi wpływu na środowisko, ale 
również zgodności z wymaganiami 
jakościowymi, BHP czy socjalnymi. 
Taki sposób podejścia podnosi zarów-
no świadomość naszych pracowników 
jak też pośrednio oddziałujemy na 
naszych dostawców i ich podejście do 
środowiska.”

any purchase made by us must be  
inspected for many factors, including 
the environmental impact, but also 
compliance with the quality,  
health and safety, or social require-
ments. This approach not only  
raises the awareness of our employees 
but interacts indirectly with our  
suppliers and their approach  
to the environment.”

Emisja CO2 z uwzględnieniem  
naszego śladu węglowego

Emisja CO2 jest wyliczana na podstawie 
zużycia energii elektrycznej, gazu  
oraz azotu. OSI Polska stawia sobie za  
ciągły cel ograniczenie tej emisji.

CO2 emissions are calculated on  
the basis of consumption of electricity,  
gas and nitrogen. OSI Poland has 
made it a continuous goal to reduce 
these emissions. 

CO2 Emissions including  
our carbon footprint
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7. Zrównoważony rozwój w OSI 

Zrównoważony rozwój to temat bardzo 
nam bliski od wielu lat. Nie chodzi tylko  
o słowa, ponieważ istota naszej działalno-
ści powoduje, że zawsze bierzemy pod  
uwagę przyszłość. Idea zrównoważonego 
rozwoju nie jest więc dla nas nowa –  
zawsze ciężko pracowaliśmy aby być firma 
odpowiedzialną, troszczącą się o pracow-
ników, klientów, lokalna społeczność oraz 
ogół społeczeństwa. Nasz plan zrówno-
ważonego rozwoju jest oparty na zintegro-
wanym podejściu, skierowanym na trzy 
obszary:

1. Zrównoważony łańcuch dostaw
2. Odpowiedzialność socjalna
3. Środowisko
Wybraliśmy te trzy obszary, jako 

najlepiej odzwierciedlające naturę naszej 
organizacji i naszych działań. Aby zade-
monstrować nasze zaangażowanie opra-
cowaliśmy wspólny raport, dla wszystkich 
naszych działań w OSI Europa. Jeśli jeste-
ście Państwo zainteresowani otrzymaniem 
kopii – prosimy o kontakt:

horbajczuka@osi-foodsolutions.pl

Dobrostan zwierząt
Jednym z kluczowych aspektów na-

szej działalności jest zaangażowanie w 
dobrostan zwierząt w łańcuchu dostaw 
naszej firmy.

Nasze wewnętrzne standardy w 
tym zakresie bazują na obowiązują-
cych wymaganiach prawnych, niejed-
nokrotnie wykraczając poza te ramy, 
są opracowane zgodnie z najnowsza 
wiedzą naukową, podlegają ciągłemu 
przeglądowi i rozwojowi . Aby zapew-
nić zgodność z tymi standardami, OSI 
raz w roku przeprowadza kontrolę u 
każdego swojego dostawcy. Dodatko-
wo każda ubojnia codziennie kontro-
luje dobrostan zwierząt. Na poziomie 
gospodarstw zajmujących się hodowlą 
bydła, OSI współpracuje z McDonald’s 
Polska we wprowadzaniu standard 
MAAP (= Program McDonald’s Za-
pewnienia Jakości Gospodarstw 
Rolnych). 

Program zbudowany jest wokół 6 
głównych obszarów::

Sustainability is a subject that 
has been close to our hearts for many 
years. This is not just about the words, 
as the very nature of our business 
means we always consider the future. 
Therefore, the idea of sustainability 
is not new to us – we have always 
worked hard to be a responsible  
company, caring for our employees, 
customers, the local community,  
and the society at large. Our sustain-
ability plan is based on an integrated 
approach targeting three focus areas:

1. Sustainable supply chain
2. Social accountability
3. Environment
We have chosen these three areas 

as they are the best reflection of the 
nature of our organization and our 
activities. To demonstrate our commit-
ment, we have drawn a joint report  
for all our operations in OSI Europe.  
If you are interested in receiving  
a copy, please contact:

horbajczuka@osi-foodsolutions.pl

Animal Welfare
A key aspect of our business is 

involvement in animal welfare in the 
supply chain of our company.

Our internal standards in this 
regard are based on the legal require-
ments in force, frequently going above 
and beyond them, are developed in 
accordance with the latest scientific 
knowledge and subject to constant 
review and development. To ensure 
compliance with these standards,  
OSI performs an annual verification  
at each of its meat suppliers.  
Additionally, each slaughterhouse  
performs a daily animal welfare con-
trol. At the cattle farm level, OSI  
closely cooperates with McDonald’s 
Poland in supporting the implementa-
tion of the MAAP Standards  
(= McDonald’s Agricultural Assurance 
Program). 

The programme is concentrated 
around six key areas:

7. Sustainability at OSI

+ Personel – BHP, szkolenia z zakresu 
postępowania ze zwierzętami, zasad 
żywienia zwierząt, znajomości zacho-
wań zwierząt.

+ Identyfikacja i pochodzenie – zna-
kowanie, prowadzenie szczegółowej 
dokumentacji.

+ Ochrona środowiska – ochrona wód, 
powietrza, gleby, oszczędność energii, 
gospodarka odpadami.

+ Budynki i wyposażenie: wymagania 
dotyczące konstrukcji i utrzymania 
budynków, normy powierzchniowe, 
wentylacja i temperatura, oświetlenie.

+ Personnel – OHS, trainings in  
animal handling, feeding rules, 
knowledge of animal behaviour.

+ Identification and origin – marking, 
maintenance of detailed documen-
tation.

+ Environmental protection – protec-
tion of water, air, soil, energy sav-
ing, waste management.

+ Buildings and equipment: require-
ments for construction and mainte-
nance of buildings, area standards, 
ventilation and temperature,  
lighting. 
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+ Opieka weterynaryjna – plan i doku-
mentacja leczenia, środki medycz-
ne, hospitalizacja i izolacja chorych 
zwierząt.

+ Żywienie – zakaz stosowania anty-
biotykowych stymulatorów wzrostu 
i białek pochodzenia zwierzęcych.

+ Dobrostan – humanitarne postępo-
wanie ze zwierzętami, opieka nad 
zwierzętami, dozór i obserwacja 
zachowań.

W programie MAAP współpracu-
jemy z Polską Federacją Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka oraz 
niezależnymi firmami audytorskimi, 
jak również z naszymi Dostawcami. 
Stawiamy sobie ambitne cele dotyczą-
ce wzrostu wolumenu mięsa MAAP 
w naszych dostawach. Dla naszego 
standard hodowli bydła regularnie 
przeprowadzamy analizę zbieżności 
z programem MAAP i pracujemy nad 
ciągłym jego doskonaleniem. 

OSI Polska zgłosiło udział swojego 
projektu “OSI liderem w zapewnie-
niu jakości bydła” - Rozwój program 
MAAP w Polsce od roku 2004” w 
programie Najlepszy Zrównoważony 
Dostawca McDonald’s 2014. Nasz pro-
jekt zdobył nagrodę!

+ Veterinary care – treatment plan 
and documentation, medication, 
hospitalization and isolation of sick 
animals.

+ Feeding – prohibition to use antibi-
otic growth stimulators and pro-
teins of animal origin.

+ Animal Welfare - humane handling 
of animals, animal care, supervi-
sion and observation of behaviour.

Under the MAAP programme,  
we cooperate with the Polish Federa-
tion of Cattle Breeders and Dairy Farm-
ers as well as independent auditing 
companies and our Suppliers.  
We set ourselves ambitious goals 
concerning an increase in the MAAP 
meat volume in our supply. For the 
sake of our cattle farming standard, 
we conduct regular analyses of conver-
gence with the MAAP programme and 
we work for its continuous improve-
ment.

OSI Poland applied for participation 
of its project “OSI Takes Leadership on 
Farm Assured Beef” – MAAP develop-
ment in Poland since 2004” in McDon-
ald’s 2014 Best of Sustainable Supply 
programme. Our project won  
a reward!

Świadomość pracowników

Kampania związana  
z Międzynarodowym Dniem 
Ochrony Środowiska

Co roku, 5 czerwca, na całym świecie 
obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony 
Środowiska. OSI Europa po raz pierwszy 
włączyło się w obchody tego dnia w roku 
2012, i ze względu na sukces tej inicjatywy 
podjęliśmy decyzję o jej corocznej kontynu-
acji we wszystkich zakładach. OSI Polska 
uczestniczy w kampanii od dwóch lat, co 
okazało się być zabawnym i ciekawym 
sposobem 
na wzrost 
świadomości 
i zachęcanie 
do zaanga-
żowania pra-
cowników i 
ich rodzin. 
W roku 
2014 hasło 
kampanii 
brzmia-
ło: Zmieniaj nawyki – nie klimat. Hasło 
dotyczyło małych wysp – ich unikalnych 
wyzwań w zakresie rozwoju i osiągnięć. 
Wśród tych wyzwań najważniejsze są 
zmiany klimatu. Wiele zakładów OSI w 
Europie brało udział w tej kampanii przygo-
towując ulotki, prezentacje lub organizując 
konkursy.

W OSI Polska przygotowaliśmy ulotki 
informacyjne, zorganizowaliśmy konkurs 
wiedzy oraz Rajd Rowerowy dla pracowni-
ków i ich rodzin. 

World Environment  
Day Campaign

Each year, on 5th June, the world cel-
ebrates the World Environment Day. In 
2012, OSI Europe joined the celebration 
of this day for the first time and due to 
the success of this initiative, we decided 
to make it an annual event at all plants. 
OSI Poland has participated in this cam-
paign for two years and this has proven 
to be a fun and interesting way of rais-

ing awareness 
and encourag-
ing employ-
ees and their 
families to 
get involved. 
In 2014, the 
theme of the 
World Envi-
ronment Day 
campaign 
was Raise 

your voice – not the sea level. This 
referred to the Small Islands and their 
unique development challenges and 
successes. Among these challenges, 
climate changes are the most important. 
Many European plants of OSI participat-
ed in this campaign, preparing leaflets, 
presentations and organizing contests.

At OSI Poland, we issued information 
leaflets, organized a quiz and a Bicycle 
Tour for employees and their families.

Awareness at Work
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Bezpieczeństwo  
I Higiena Pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa, kom-
fortu i ochrony pracowników i osób 
przebywających na terenie OSI Polska

W OSI Polska zwracamy najwyższa 
uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo 
pracy naszych pracowników.  
W każdym obszarze naszych procesów 
zdrowie i bezpieczeństwo są monito-
rowane i nadzorowane. Chcemy, aby 
nasi pracownicy byli zaangażowani  
w proces zapewnienia bezpieczeństwa 
i higieny pracy, dlatego powołaliśmy 
Zespół ds. BHP oraz Przedstawicie-
la Załogi ds. BHP, którzy pomagają 
nam nieustannie rozwijać się w tym 
obszarze. Każda osoba może w prosty 
sposób zgłosić swój pomysł, zaobser-
wowaną niezgodność lub potencjalne 
zagrożenie. Staramy się pokryć różne 
potrzeby pracowników, zapewniając 
dodatkowe środki ochrony indywidu-
alnej, mające uprościć pracę i uczynić 
ją bezpieczniejszą. Naszym celem jest 
bezwypadkowość, przyjazne środowi-
sko pracy i zdrowi pracownicy. W roku 
2014 otrzymaliśmy certyfikat zgodno-
ści z norma PN-N-18001.

Nasz Klient – McDonald’s troszczy 
się zarówno o swoich klientów jak  
i o pracowników firm, będących jego 
dostawcami. To zaangażowanie prze-
jawia się z programie odpowiedzial-
ności socjalnej dostawcy w miejscu 
pracy (SWA), który zawiera zestaw 
globalnych standardów, gwarantują-
cych wszystkim pracownikom dostaw-
ców sprawiedliwe traktowanie oraz 
zapewnienie bezpiecznego i zdrowego 
środowiska pracy. Program ten jest 
wynikiem kompleksowego procesu, 
obejmującego analizy porównawcze 

Occupational  
Health & Safety

Ensuring safety, comfort and 
protection to employees and persons 
present in the premises of OSI Poland

In OSI Poland, we pay highest  
attention to the health and safety  
of our employees. In each area of  
our processes, health and safety  
are monitored and supervised.  
We would like our employees  
to be involved in the process  
of ensuring of occupational health 
and safety, therefore we have  
established the OHS Team  
and the OHS Employee Representa-
tive, who help us to continuously  
develop in this area. Everyone  
can easily raise an idea, report  
an observed non-conformity  
or a potential threat. We try to  
meet different employee needs,  
providing additional PPE, intended  
to make the work easier and safer. 
Our objective is the accident-free  
status, friendly work environment  
and healthy employees. In 2014,  
we have received the PN-N-18001 
(OHSAS) certificate.

Our customer, McDonald’s,  
cares both about its customers  
and the employees of its suppliers. 
This commitment is evidenced  
in the supplier social workplace ac-
countability programme (SWA) which 
includes a unified set of global stand-
ards, ensuring all suppliers employees 
to be fairly treated and provided with 
a safe and healthy work environ-
ment. This programme is a product 
of a comprehensive process including 
benchmarking activities with a num-
ber of organizations at the leading  

Odpowiedzialność 
socjalna

Będąc firmą, która świadomie działa 
w ramach Kodeksu Odpowiedzialności 
Socjalnej dostawcy McDonald’s, OSI 
nieustannie monitoruje etyczność swo-
jego postępowania jako pracodawcy. 
Uznajemy, że nasi pracownicy  
są naszym najcenniejszym zasobem. W 
roku 2011 
został uru-
chomiony 
projekt, ma-
jący na celu 
ustalenie 
standardów 
postępo-
wania w 
odniesieniu  
do Misji i 
Wizji firmy. 
W projekcie  
brały udział 
wszystkie 
zakłady,  
włączając 
Polskę. 

OSI 
Polska jest 
aktywnym 
członkiem „Klubu Stu” – organizacji 
wspierającej rozwój młodych sportow-
ców siatkówki z klubu sportowego 
„Foto Ola”.

Aktywnie wspieramy również klub 
tenisa stołowego „Ostródzianka”.

Otrzymaliśmy nagrodę Firma Roku 
2013 Powiatu Ostródzkiego w kategorii 
średnich przedsiębiorstw. Nagroda jest 
uhonorowaniem przedsiębiorców, za ich 
wkład w rozwój gospodarczy regionu. 

Social 
Accountability

Being a company which operates 
consciously under the McDonald’s 
Social Accountability Code for Suppli-
ers, OSI continually monitors its ethical 
behaviour as an employer. We acknowl-
edge that our employees are our most 
valuable asset. In 2011, a project was 

launched 
to estab-
lish the 
standards 
of conduct 
with regard 
to the 
company’s 
Mission 
and Vision. 
All plants, 
including 
Poland, 
have par-
ticipated in 
the project. 

OSI 
Poland is 
an active 
member 
of ‘Club of 

Hundreds’ – an organization supporting 
development of young volleyball players 
from the “Foto Ola” sports club. 

We also actively support a local table 
tennis club - MLKS Ostródzianka, 

We have received an award for the 
Company of the Year 2013 of the Ostró-
da County, in the category of medium-
sized enterprises. This award honours 
entrepreneurs for their contribution to 
the economic development of the region. 

z wieloma wiodącymi w tym zakresie 
organizacjami, konsultacje czołowych 
ekspertów oraz ciągłego dialogu  
i kontaktów z dostawcami i stronami 
zainteresowanymi w każdym obszarze 
świata. Te działania spowodowały, 
że opracowano wymagany standard 
minimalny, który jest wprowadzany  
i oceniany w całym łańcuchu dostaw.

edge in this area, consultations  
by the foremost experts, as well as 
constant dialogue and contacts  
with suppliers and interested parties 
in every area of the world. These ac-
tivities have led to development  
of a required minimum standard, 
which is implemented and evaluated 
in the entire supply chain.
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Ślad węglowy

Od roku 2009, OSI przygotowuje 
analizę śladu węglowego w zakre-
sie 1, 2 oraz 3 zgodnie z metodologią 
ISO14064Dane są przygotowywane 
przez wszystkie zakłady OSI w Euro-
pie, włącznie z zakładem w Polsce. 
W procesie tym jest wykorzystywane 
dedykowane narzędzie, które zapew-
nia kompleksową analizę zużywanych 
surowców i zasobów oraz wytwa-
rzanych produktów i prowadzonych 
procesów. W efekcie generowany jest 
raport obejmujący szczegółowe emisje 
danego zakładu. Wyniki tej kalkulacji 
są analizowane rocznie.

Jeśli mają Państwo pytania związane z Deklaracją Środowiskową  
prosimy o kontakt z Menedżerem Środowiskowym i Zasobów Ludzkich:

If you have any questions regarding the Environmental Statement  
please contact Environmental & HR Manager:

Anna Horbajczuk, tel. +48 89 651 94 06

System Zarządzania 
Środowiskowego dla Dostawców

OSI pracuje intensywnie ze swoimi 
dostawcami surowca mięsnego,  
w celu zapewnienia właściwego 
poziomu zarządzania środowiskiem. 
W roku 2013 OSI rozpoczęło proces 
wprowadzania Specyfikacji Zarządza-
nia Środowiskowego dla głównych 
dostawców surowca. Specyfikacja 
bazuje na założeniach normy ISO14001 
i zawiera 9 sekcji:
1. Polityka Środowiskowa
2. Odpowiedzialność środowiskowa
3. Zgodność z prawem
4. Program poprawy
5. System Zarządzania Środowiskiem
6. Cele firmy
7. Szkolenie & Świadomość
8. Najlepsze dostępne rozwiązania
9. Zarządzanie ryzykiem środowisko-

wym

Carbon Footprint

Since 2009, OSI has been develop-
ing a Carbon Footprint analysis in the 
scope of 1, 2 and 3 in accordance with 
the ISO14064 methodology. The data 
are prepared by all OSI plants in Eu-
rope, including the Polish plant.  
This process involves a dedicated  
tool providing a comprehensive analy-
sis of the consumed raw materials  
and resources as well as manufactured 
products and conducted processes. 
Consequently, a report is generated, 
including emission details of a given 
plant. The results of these calculations 
are evaluated annually.

Supplier Environmental 
Management System

OSI works extensively with our 
raw meat suppliers in order to ensure 
maintenance of a proper level of envi-
ronmental management. In 2013, OSI 
began implementation of the Environ-
mental Management Specifications  
for main raw meat suppliers.  
This specification is based on the  
assumptions of the ISO14001 standard 
and contains 9 sections:
1. Environmental Policy
2. Environmental Responsibility
3. Legal Compliance 
4. Improvement Programme
5. Environmental Management  

System
6. Company Business Objectives
7. Training & Awareness
8. Best Available Techniques
9. Environmental Risk Management
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