
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
NA TEMAT INFORMACJI 
NIEFINANSOWYCH 
GRUPY GOBARTO S.A. 
ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU



2

Spis treści

1. Model biznesowy, główne kierunki przyjętej strategii biznesowej Grupy                        str. 3

2. Główne obszary wpływu Grupy Kapitałowej GOBARTO                                       str. 5

3. Ryzyka niefinansowe związane z działalnością Grupy Kapitałowej GOBARTO                   str. 6

4. Obszar środowiskowy                                                                      str. 6

 4.1. Segment MIĘSO I WĘDLINY                                                           str. 6

 4.2. Segment PRZETWÓRSTWO                                                           str. 9

 4.3. Segment TRZODA CHLEWNA                                                          str. 9

 4.4. Segment ZBOŻA                                                                     str. 12

 4.5. Segment DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA                                                  str. 12

5. Obszar społeczny                                                                         str. 13

 5.1. Segment MIĘSO I WĘDLINY                                                          str. 13

 5.2. Segment TRZODA CHLEWNA                                                         str. 13

 5.3. Segment ZBOŻA                                                                     str. 14

 5.4. Segment DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA                                                  str. 14

6. Obszar pracowniczy                                                                      str. 15

 6.1. Segment MIĘSO I WĘDLINY                                                          str. 15

 6.2. Segment PRZETWÓRSTWO                                                          str. 16

 6.3. Segment TRZODA CHLEWNA                                                         str. 17

 6.4. Segment ZBOŻA                                                                     str. 18

 6.5. Segment DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA                                                  str. 19

7. Ochrona i poszanowanie praw człowieka                                                    str.20

8. Ład korporacyjny                                                                         str. 21

9. Przeciwdziałania korupcji i łapownictwu                                                    str. 21

10. Obszar relacji z rynkiem                                                                  str. 21



3

1. Model biznesowy, główne kierunki przyjętej strategii biznesowej 
Grupy

Grupa Kapitałowa GOBARTO S.A. to pionowo zintegrowany holding z branży mięsnej, koncentrujący swoją 
działalność przede wszystkim na hodowli trzody chlewnej, a także skupie, uboju, dystrybucji oraz rozbiorze 
i konfekcji mięsa wieprzowego w wielu asortymentach. 

Kluczową dla działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. jest sfera produkcyjna i dystrybu-
cyjna. Grupa prowadzi działalność handlową w zakresie dystrybucji wyrobów mięsnych i wędliniarskich oraz 
działalność pośrednictwa w zakresie handlu. Należące do Grupy spółki z segmentu rolnego zajmują się pro-
dukcją roślinną. 

W ramach integracji biznesowej Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. dokonano segmentacji działalności opera-
cyjnej. Podział na segmenty został opracowany w oparciu o rodzaje produktów i usług. Wszystkie spółki wcho-
dzące w skład Grupy zostały przyporządkowane do pięciu segmentów: trzech wiodących, czyli: mięso i wędliny, 
przetwórstwo, trzoda chlewna, oraz dwóch mniej istotnych, czyli: zboża i działalność pozostała. 

W roku 2015 GOBARTO S.A. przyjęła „Strategię działania spółki oraz jej grupy kapitałowej na lata 2015-2019”, 
o czym poinformowała raportem bieżącym nr 35/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku. Strategia określiła główne 
kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej Gobarto S.A. w trzech wiodących segmentach działalności operacyjnej, 
czyli mięso i wędliny, przetwórstwo oraz trzoda chlewna. Zakładały one:

◇ rozwój segmentu surowcowego poprzez rozbudowę ferm własnych i partnerskich,
◇ zwiększenie uboju we własnych zakładach produkcyjnych o 25% poprzez modernizację istniejącej 

infrastruktury oraz optymalizację procesu produkcyjnego,
◇ rozszerzenie zasięgu działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego poprzez budowę nowych 

hurtowni oraz przejęcie istniejących podmiotów,
◇ wzrost własnej produkcji wędlin w ramach Grupy Kapitałowej. 

Realizacja przyjętych przez Grupę Kapitałową GOBARTO S.A. kierunków strategii biznesowej prowadzi do 
umocnienia jej pozycji na polskim rynku mięsnym poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych i możliwości dys-
trybucyjnych oraz coraz większe oparcie się w produkcji o własne surowce. Rozwój poszczególnych segmentów 
Grupy zapewnić ma jej odbiorcą hurtowym 
i detalicznym najwyższą jakość oraz dostępność jak najszerszej gamy produktów. 

W chwili obecnej GOBARTO S.A. jest podmiotem zależnym od CEDROB S.A., który jest większościowym akcjo-
nariuszem Spółki. Według stanu na 31 grudnia 2017 roku CEDROB S.A. posiadał 23.103.888 akcji GOBARTO 
S.A., co stanowiło 83,11% kapitału zakładowego GOBARTO S.A. Po transakcji pakietowej dokonanej w dniu 
6 lutego 2018 roku CEDROB S.A. zwiększył zaangażowanie w GOBARTO S.A. do 23.368.888 akcji, co stanowi 
84,06% jej kapitału zakładowego. 

Segment MIĘSO I WĘDLINY
◇ GOBARTO S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. Do 7 października 

2016 roku spółka funkcjonowała pod nazwą Polski Koncern Mięsny Duda S.A. Gobarto S.A. działa 
w sektorze mięsa wieprzowego. Spółka koncentruje się na dystrybucji, skupie, uboju i rozbiorze 
mięsa, które w wielu asortymentach trafia następnie do odbiorców w Polsce i innych krajach euro-
pejskich oraz do odbiorców w krajach azjatyckich. Sferę produkcyjno-handlową uzupełnia działalność 
usługowa w zakresie zamrażania, składowania i transportu produktów spożywczych, co wymaga spe-
cjalistycznego sprzętu chłodniczego. Zakład produkcyjny znajduje się w Grąbkowie w województwie 
wielkopolskim , a jego roczne moce ubojowe wynoszą około 1 mln sztuk trzody chlewnej. W ramach 
segmentu Mięso i Wędliny Gobarto S.A. konsekwentnie rozwija działalność dystrybucyjną i jest jed-
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nym z największych polskich dostawców mięsa i wędlin do detalu tradycyjnego. W roku 2017 do 
posiadanych przez spółkę centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Krako-
wie, Katowicach, Radomiu i Lublinie dołączyło nowoczesne centrum dystrybucyjne w Gdańsku oraz 
magazyn cross-dock w Olsztynie. 

◇ GOBARTO Dziczyzna Spółka z o.o. zajmuje się skupem i przerobem zwierzyny łownej oraz sprze-
dażą mięsa na terenie Polski i rynkach pozostałych krajów Unii Europejskiej. Główny zakład przerobu 
dziczyzny usytuowany jest w Karolinkach w województwie wielkopolskim. Zakład ten posiada odpo-
wiednie warunki sanitarno-weterynaryjne zgodne ze standardami unijnymi, a stosowane procedury 
zapewniają wysoką i stałą jakość produktu.

◇ NetBrokers Polska Spółka z o.o. Spółka Komandytowa – wiodącą działalnością spółki od roku 
2003 jest działalność handlowa. Spółka jest importerem, który stał się wiodącym dostawcą na rynek 
polski zarówno świeżego mięsa wieprzowego dla zakładów rozbiorowych oraz przetwórni, jak i mięs 
kulinarnych na potrzeby rynku detalicznego. Dodatkowo NetBrokers prowadzi platformę internetową 
skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym, która dostarcza informacji branżowych 
oraz oferuje aplikację umożliwiającą składanie ofert handlowych kupna i sprzedaży towarów.

◇ Bekpol Spółka z o.o. zajmuje się hurtową sprzedażą mięsa, wędlin i drobiu. Funkcjonuje na rynku 
od 1993 roku. Od stycznia 2017 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A.

◇ Meat-Pac Spółka z o.o. zajmuje się przede wszystkim rozbiorem mięsa drobiowego. Od stycznia 
2017 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. 

◇ Jama Spółka z o.o. zajmuje się hurtową sprzedażą mięsa, wędlin i drobiu. W skład Grupy Kapita-
łowej Gobarto wchodzi od listopada 2017 roku.

Segment PRZETWÓRSTWO
Do tego segmentu należy Grupa Kapitałowa Silesia. W strukturach Grupy Kapitałowej Gobarto S.A. znajduje 
się od grudnia 2017 roku. W jej skład wchodzą następujące spółki:

◇ Zakłady Mięsne Silesia S.A., czyli jedna z największych firm na polskim rynku przetwórstwa mię-
snego, zajmująca się rozbiorem i konfekcjonowaniem mięsa wieprzowego, drobiowego i wołowego, 
produkcją dań gotowych oraz karm dla zwierząt domowych. Spółka prowadzi sprzedaż i dystrybucję 
w oparciu o sieci handlowe, sieć hurtowni, grupy zakupowe oraz eksport; 

◇ Silesia Pet Foods Spółka z o.o. zajmująca się produkcją i sprzedażą gotowej karmy dla zwierząt 
domowych;

◇ Vital Food Silesia Spółka z o.o., która zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą gotowych dań i po-
siłków; 

◇ Silesia Logistics Spółka z o.o., która świadczy usługi logistyczne;
◇ Samba Spółka z o.o. zajmująca się sprzedażą detaliczną mięsa i wyrobów z mięsa; 
◇ Panteon S.A. zajmowała się działalnością transportową. Obecnie spółka nie prowadzi działalności 

operacyjnej. 
◇  Centrum Dystrybucji Imperium Spółka z o.o. prowadząca działalność w zakresie przetwarza-

nia, konserwowania i sprzedaży mięsa z drobiu;
◇ Meat Market Spółka z o.o., której przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna mięsa i wy-

robów z mięsa.

Segment TRZODA CHLEWNA
◇ Agro Bieganów Spółka z o.o. zajmuje się produkcją roślinną, chowem bydła mięsnego i zarodo-

wego oraz hodowlą trzody chlewnej w pełnym cyklu produkcyjnym.
◇ Agro Gobarto Spółka z o.o. prowadzi hodowlę trzody chlewnej w pełnym cyklu produkcyjnym oraz 

dostarcza warchlaki na potrzeby innych spółek z grupy.
◇ Bioenergia Spółka z o.o. prowadzi tucz trzody chlewnej.
◇ Agroferm Spółka z o.o. zajmuje się hodowlą trzody chlewnej oraz produkcją roślinną.
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◇ Gobarto Hodowca Spółka z o.o. zajmuje się organizowaniem rozwoju hodowli i sprzedaży trzody 
chlewnej i odpowiada za program Gobarto 500 wspierający ten rozwój. 

◇ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ferma-Pol” Spółka z o.o. zajmuje się hodowlą 
trzody chlewnej oraz produkcją roślinną.

Segment ZBOŻA
◇ Rolpol Spółka z o.o. oraz Agroprof Spółka z o.o. zajmują się produkcją roślinną zbóż i rzepaku. 
◇ Agro Net Spółka z o.o. prowadzi działalność roślinną oraz posiada elewator zbożowy.
◇ Plon Spółka z o.o. – zajmuje się organizacją sprzedaży zbóż.
◇ Brassica Spółka z o.o. zajmuje się organizacją sprzedaży roślin oleistych. 

Segment DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
◇ Tigra Trans Spółka z o.o. Spółka Komandytowa świadczy usługi transportowe.
◇ Bio Gamma Spółka z o.o. powołana w celu prowadzenia działalności z wykorzystaniem odnawial-

nych źródeł energii, w roku sprawozdawczym nie prowadziła działalności operacyjnej.
◇ Bio Delta Spółka z o.o. powołana w celu prowadzenia działalności z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii, w roku sprawozdawczym nie prowadziła działalności operacyjnej.
◇ Polskie Biogazownie „Energy-Zalesie” Spółka z o.o. powołana w celu prowadzenia działalno-

ści z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
◇ Makton Nieruchomości Spółka z o.o. powołana do sprzedaży nieruchomości niezwiązanych 

z podstawową działalnością w segmencie dystrybucyjnym. 
◇ Insignia Management Spółka z o.o. zajmuje się pośrednictwem w zakupach na rzecz spółek 

grupy.
◇ NetBrokers Polska Spółka z o.o. powołana w celu zarządzania spółką NetBrokers Polska Spółka 

z o.o. Spółka Komandytowa.
◇ Tigra Trans Spółka z o.o. powołana w celu zarządzania spółką Tigra Trans Spółka z o.o. Spółka 

Komandytowa.
◇ PorkPro Polska Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zaprzestała w roku sprawozdawczym pro-

wadzenia działalności operacyjnej. 
◇ Pork Pro Polska Spółka z o.o. powołana w celu zarządzania spółką Pork Pro Polska Spółka z o.o. 

Spółka Komandytowa. W roku sprawozdawczym zaprzestała prowadzenia działalności operacyjnej.
◇ Rosan Agro Spółka z o. o. zajmuje się produkcją żywca wieprzowego. Zarejestrowana na Ukrainie 

jest jednocześnie spółką dominującą Grupy Rosana. 
◇ PF „MK” Rosana, podmiot wchodzący w skład Grupy Rosana na Ukrainie, zajmuje się ubojem, 

rozbiorem, produkcją wędlin oraz sprzedażą mięsa i wędlin pod własną marką Rosana. 
◇ Dom Handlowy ROSANA, podmiot wchodzący w skład Grupy Rosana na Ukrainie zajmuje się 

sprzedażą i dystrybucją wędlin. 
◇ Dom Handlowy ROSANA PLUS, podmiot wchodzący w skład grupy Rosana utworzony w celu 

prowadzenia sprzedaży produktów grupy.
◇ Pieprzyk Rogatyń Spółka z o.o. nie prowadziła w roku sprawozdawczym działalności operacyjnej. 
◇ PP Świniokompleks Zoria nie prowadziła w roku sprawozdawczym działalności operacyjnej.
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2. Główne obszary wpływu Grupy Kapitałowej GOBARTO

GOBARTO S.A. zdefiniowała główne obszary wpływu Grupy Kapitałowej na otoczenie zewnętrzne. Zostały one 
szczegółowo opisane w poszczególnych częściach Raportu niefinansowego.

Główne obszary wpływu GOBARTO S.A.

obszar środowi-
skowy obszar społeczny obszar pracow-

niczy

ochrona i posza-
nowanie praw 

człowieka

polityka antymo-
bbingowa i prze-

ciwdziałania 
dyskryminacji

ład korporacyjny
przeciwdziałanie 
korupcji i łapow-

nictwu

obszar relacji 
z rynkiem

3. Ryzyka niefinansowe związane z działalnością Grupy Kapitałowej 
GOBARTO

Grupa Kapitałowa GOBARTO prowadzi stały monitoring i analizę ryzyk związanych z bieżącą działalnością. 
W poniższym zestawieniu przedstawione są główne ryzyka związane z głównymi obszarami wpływu Grupy 
Kapitałowej GOBARTO na otoczenie zewnętrzne.

Ryzyko środowiskowe Ryzyko związane z obszarem społecznym

◇ Ryzyko związane z wykorzystaniem materiałów rzadkich 
i niebezpiecznych

◇ Ryzyko związane z nadmiernym zużyciem paliw i energii
◇ Ryzyko związane z marnotrawieniem wody
◇ Ryzyko związane z nadmierną emisją szkodliwych substan-

cji do atmosfery

◇ Ryzyko braku transparentności w korzystaniu z pomocy 
opartej na środkach publicznych

◇ Ryzyko uzyskania rezultatów niewspółmiernych do wydat-
kowanych środków

◇ Ryzyko związane z negatywnym oddziaływaniem na lokal-
ną społeczność

Ryzyko pracownicze Ryzyko związane z prawami człowieka

◇ Ryzyko utraty kluczowych pracowników i ważnych kompe-
tencji

◇ Ryzyko nierównego traktowania pracowników (pod wzglę-
dem płci, wynagrodzeń, awansu)

◇ Ryzyko sporów zbiorowych z pracownikami
◇ Ryzyko wystąpienia zagrożeń w pracy

◇ Ryzyko naruszenia swobody zrzeszania się i zawierania 
układów zbiorowych

◇ Ryzyko nieprzestrzegania praw człowiek wśród pracowni-
ków i kontrahentów GK GOBARTO

Ryzyko związane z mobbingiem  
i dyskryminacją Ryzyko związane z ładem korporacyjnym

◇ Ryzyko wystąpienia zachowań niepożądanych w pracy 
(mobbing, dyskryminacja)

◇ Ryzyko wystąpienia zachowań niepożądanych w kontak-
tach z kontrahentami (mobbing, dyskryminacja)

◇ Ryzyko nieprzestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Ryzyko związane z mobbingiem  
i dyskryminacją Ryzyko związane z ładem korporacyjnym

◇ Ryzyko konfliktu interesów
◇ Ryzyko nadużyć w relacjach kontrahentami
◇ Ryzyko korupcji w relacjach z kontrahentami

◇ Ryzyko związane nieodpowiednią jakością i bezpieczeń-
stwem produktów

◇ Ryzyko związane z nieodpowiednim oznakowaniem pro-
duktów

◇ Ryzyko związane z nierzetelnym regulowaniem zobowią-
zań wobec kontrahentów
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4. Obszar środowiskowy

4.1. Segment MIĘSO I WĘDLINY
Spółki należące do Grupy Kapitałowej GOBARTO działające w segmencie produkcji MIĘSA i WĘDLIN nie uży-
wają lub w znikomym stopniu używają w swojej codziennej działalności materiałów i surowców rzadkich oraz 
materiałów niebezpiecznych (m.in. paliwa).

W okresie sprawozdawczym zużycie energii elektrycznej w spółkach należących do Grupy Kapitałowej GOBAR-
TO i działających w segmencie MIĘSO I WĘDLINY kształtowało się następująco.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, Spółka GOBARTO S.A. korzystała z innych nośników energii. Ich roczne 
zużycie kształtowało się następująco:
a) Nośniki pierwotne:

◇ Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym wysokometanowy: 36,9 tys. m3,
◇ Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym zaazotowany: 1388,5 tys. m3,
◇ Benzyna silnikowa o zawartości ołowiu nieprzekraczająca 0,013g/l o liczbie oktanowej (RON): 7,4 

ton,
◇ Oleje napędowe do silników (Diesla): 472,5 ton. 

b) Wtórne:
◇ Ciepło w parze i gorącej wodzie ze wszystkich źródeł pochodzenia: 36223 GJ (wytworzone z paliw 

pierwotnych w/w).

Z pierwotnych nośników energii korzystała również GOBARTO Dziczyzna Sp. z o. o. W okresie sprawozdaw-
czym ich zużycie kształtowało się następująco:

◇  Gaz ziemny: 62 265 m3,
◇  Oleje napędowe do silników (Diesla): 6671 litrów.

W okresie sprawozdawczym zużycie wody w spółkach należących do Grupy Kapitałowej GOBARTO i działają-
cych w segmencie MIĘSO I WĘDLINY kształtowało się następująco:

Roczne zużycie energii elektrycznej w mWh

21 000 20 474,3

845 324 548,4 379,1

Gobarto S.A. Gobarto
Dziczyzna
Sp. z o.o.

Bekpol
Sp. z o.o.

Meat-Pac
Sp. z o.o.

Jama
Sp. z o.o.

18 000

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000

0
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Spółka GOBARTO S.A. dla zakładu produkcyjnego w Grąbkowie pobiera wodę z własnego ujęcia wód pod-
ziemnych, a w pozostałych lokalizacjach, w tym we wszystkich centrach dystrybucyjnych, woda pobierana 
jest z sieci wodociągowej i dostarczana przez zewnętrznych dostawców. Pozostałe spółki z Grupy, działające 
w segmencie MIĘSO I WĘDLINY, pobierają wodę z sieci wodociągowej. Żadna spółka działająca w segmencie 
MIĘSO I WĘDLINY nie korzysta ze szczególnie cennych zasobów wód, takich jak np. wody mineralne.

Część spółek działających w segmencie MIĘSO I WĘDLINY powoduje emisje szkodliwych substancji do at-
mosfery, ale w stopniu znikomym lub nie przekraczającym dopuszczalnych norm prawnych. Działalność pozo-
stałych spółek z tego segmentu nie wiąże się – zarówno z pośrednią, jak i bezpośrednią – emisją szkodliwych 
substancji do atmosfery.

Wolumen substancji wyemitowanych przez GOBARTO S.A. do atmosfery w okresie sprawozdawczym kształto-
wał się następująco.

GOBARTO S.A.
Cała spółka Centra Dystrybucyjne

Rodzaj substancji kg kg
Dwutlenek węgla 2.687.284 91.540

Amoniak 755 –
Niemetanowe lotne związki organiczne 1.566 –

Pył całkowity 2 –
Tlenek węgla 176 12
Tlenki azotu 1.538 75
Tlenki siarki 12 3

Fluoroweglowodory 1.542 569

Wszystkie spółki z segmentu MIĘSO i WĘDLINY w sposób świadomy i odpowiedzialny gospodarują wytworzo-
nymi odpadami oraz nadzorują ten proces. Odpady przekazywane są do dalszego zagospodarowania wyłącznie 

Roczne zużycie wody w m3
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uprawnionym do tego podmiotom, posiadającym wymagane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. 
Spółki prowadzą pełną ewidencję wytwarzanych odpadów za pomocą Kart Ewidencji i Kart Przekazania Odpa-
dów.

W spółkach, których działalność powoduje emisje hałasu, jego poziom podlega badaniu w okresie co dwa 
lata. Jak dotychczas wykonane badania nie wykazały przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w żadnej 
ze spółek.

Żadna ze spółek działających w segmencie MIĘSO i WĘDLINY nie oddziałuje negatywnie na cenne przyrodni-
czy obszary i siedliska.

4.2. Segment PRZETWÓRSTWO
Materiały i surowce niebezpieczne lub rzadkie nie są składnikami wyrobów produkowanych przez spółki nale-
żące do Grupy Kapitałowej GOBARTO i działające w segmencie PRZETWÓRSTWA. Spółki w codziennej działal-
ności w stopniu znikomym używają materiałów niebezpiecznych (m.in. paliwa).

Spółki w codziennej działalności korzystają z energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. W przypadku najwięk-
szej ze spółek w tym segmencie – Zakłady Mięsne Silesia S.A. – roczne zużycie energii elektrycznej wyniosło 16 
877,625 MWh, natomiast gazu ziemnego ok. 2 940 000 m3. Obszarami szczególnie energochłonnymi w dzia-
łalności tej spółki są układy chłodnicze do potrzeb technologicznych oraz do zachowania ciągu chłodniczego 
wyrobów i surowców.

W okresie sprawozdawczym w Zakładach Mięsnych Silesia S.A. zostało zużyte ok. 355 000 m3 wody. Woda po-
bierana jest z sieci wodociągowej i dostarczana przez zewnętrznych dostawców. W celu optymalizacji procesu 
zużycia wody w spółkach następuje wymiana sprzętu na nowszy lub konserwacja dotychczasowego. Żadna ze 
spółek nie korzysta ze szczególnie cennych zasobów wód, jak np. wody mineralne.

Działalność spółek z segmentu PRZETWÓRSTWO nie wiąże się z bezpośrednią emisją szkodliwych substancji 
do atmosfery, w tym również gazów cieplarnianych. W Zakładach Mięsnych Silesia S.A. w celu ograniczenia 
emisji realizuje się modernizację parku maszynowego, poprzez zakup dymogeneratorów ze zraszaczami dymu 
oraz – w ramach nowego projektu – uruchomienie linii do produkcji parówek i zakup dopalacza dymów wę-
dzarniczych.

Spółki z segmentu PRZETWÓRSTWO w sposób świadomy i odpowiedzialny gospodarują wytworzonymi odpa-
dami oraz nadzorują ten proces. Odpady przekazywane są do dalszego zagospodarowania wyłącznie upraw-
nionym do tego podmiotom, posiadającym wymagane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. 

Działalność spółek z segmentu PRZETWÓRSTWO powoduje hałas, ale jego poziom mieści się w dopuszczal-
nych normach określonych przepisami prawa. Żadna ze spółek działających w segmencie PRZETWÓRSTWO 
nie oddziałuje negatywnie na cenne przyrodniczo obszary i siedliska.

4.3. Segment TRZODA CHLEWNA
Spółki należące do Grupy Kapitałowej GOBARTO, działające w obszarze hodowli i tuczu trzody chlewnej, 
w codziennej działalności nie używają lub używają w stopniu znikomym materiałów i surowców rzadkich oraz 
materiałów niebezpiecznych (m.in. paliwa).

W okresie sprawozdawczym zużycie energii elektrycznej w spółkach należących do Grupy Kapitałowej GOBAR-
TO i działających w segmencie TRZODA CHLEWNA kształtowało się następująco.
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Ponadto, w okresie sprawozdawczym, spółki z segmentu TRZODA CHLEWNA korzystały z innych nośników 
energii – zarówno pierwotnych, jak i wtórnych.

Stopień zużycia
Olej  

napędowy  
(w m3 lub l))

Olej opałowy 
(w m3 lub l)

Gaz ziemny 
(w m3)

Gaz propan 
(w m3)

Węgiel 
kamienny 

(w tonach)

Benzyna 
silnikowa 
(w litrach)

Energia  
cieplna (w GJ)

Agro Bieganów 
Sp. z o.o. 373 48 19 361 85,4 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Agro Gobarto Sp. 
z o o 

90 013 l (do 
silników diesla) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 480 188 Nie dotyczy

Bioenergia  
Sp. o.o.

13 219 l (do 
silników diesla) 1100 l Nie dotyczy Nie dotyczy 11,95 Nie dotyczy Nie dotyczy

Ferma-Pol  
Sp. z o.o. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 7113

Agroferm  
Sp. z o.o. 39 349 15 486 l Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Spółki podejmują następujące działania w celu optymalizacji zużycia energii oraz rozwoju odnawialnych źródeł:
◇ Agro Bieganów Sp. z o.o. – stopniowa wymiana maszyn i urządzeń na nowe bardziej energo-

oszczędne.
◇ Agro Gobarto Sp. z o.o. – rozwijanie własnych źródeł energii ze źródeł odnawialnych – spółka jest 

w trakcie uzyskiwania zgód i decyzji wymaganych przepisami prawa. Jednocześnie prowadzone są 
analizy zużycia energii, mające na celu opracowanie potencjalnych możliwości optymalizacyjnych.

◇ Bioenergia Sp. z o.o. – zastosowanie elektronicznych sterowników wentylacji, dobrych praktyk 
rolniczych oraz nowoczesnych maszyn zespolonych w agregaty uprawowe. Wykorzystanie nawozów 
organicznych powstałych po procesie fermentacji metanowej. Jednocześnie Spółka rozwija własne 
źródła energii ze źródeł odnawialnych – jest w trakcie uzyskiwania wymaganych przepisami prawa 
zgód i decyzji. 

◇ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ferma-Pol Sp. z o.o. – zakupy energii cieplnej (ok. 
50% całej zużywanej energii) ze źródła odnawialnego oraz stosowanie urządzenia wentylacji wycią-
gowej sterowanego „płynnie” o łagodnym rozruchu.

Spółki z tego segmentu w racjonalny i przemyślany sposób podchodzą do kwestii gospodarowania zasobami 
wodnymi. Spółka pobierają wodę z sieci wodociągowej dostarczanej przez zewnętrznych dostawców i opo-

Roczne zużycie energii elektrycznej w MWh
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miarowanej. Dodatkowo Agro Gobarto Sp. z o.o. korzysta własnego ujęcia wód podziemnych. Zużycie wody 
w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco.

W celu optymalizacji zużycia wody Agro Bieganów Sp. z o.o. realizuje stopniową wymianę urządzeń przesy-
łowych na nowe oraz bieżący monitoring, pozwalający kontrolować zużycie wody. Planowana jest również 
modernizacja fermy trzody chlewnej, podczas której montowane będą nowoczesne systemy pojenia wraz 
z nową linią przesyłu wody. Z kolei Bionergia Sp. z o.o. stosuje na fermie system żywienia na mokro, dzięki 
czemu większość potrzebnej wody do egzystencji zwierząt pobierana jest z paszą z koryt, co w sposób istotny 
ogranicza rozchlapywanie wody przez zwierzęta przy smoczkach. Dodatkowo spółka do mycia chlewni stosuje 
myjki wysokociśnieniowe.

Działalność spółek z segmentu TRZODA CHLEWNA powoduje emisje zanieczyszczeń do atmosfery, jednakże 
w stopniu nie przekraczającym dopuszczalnych norm prawnych. 

Wszystkie spółki z segmentu TRZODY CHLEWNEJ w sposób świadomy i odpowiedzialny gospodarują wy-
tworzonymi odpadami oraz nadzorują ten proces. Odpady przekazywane są do dalszego zagospodarowania 
wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom, posiadającym wymagane decyzje w zakresie gospodarowania 
odpadami. Spółki prowadzą pełną ewidencję wytwarzanych odpadów za pomocą Kart Ewidencji i Kart Prze-
kazania Odpadów. Sztuki padłe inwentarza zagospodarowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009. Dodatkowo racjonalne wykorzystywanie zasobów energetycznych 
paszy oraz wody pozwala zoptymalizować poziom generowanych odpadów i ścieków.

Spółki prowadzą następujące działania w zakresie wykorzystania zasobów odnawialnych i odzyskiwania su-
rowców:

◇ Agro Bieganów Sp. z o.o. – stosowanie zbilansowanych dawek pokarmowych dla zwierząt hodow-
lanych, bieżący monitoring zużycia wody, energii elektrycznej, paszy oraz paliw. Ponadto planowana 
jest modernizacja fermy trzody chlewnej, podczas której nastąpi wymiana wszystkich urządzeń ma-
jących wpływ na zużycie materiałów na nowe

◇ Agro Gobarto Sp. z o.o. i Bioenergia Sp. z o.o. – wykorzystanie produktu ubocznego w postaci 
gnojowicy w celach nawozowych na lokalnych gruntach własnych oraz rozwój projektu biogazowni 
rolniczej w sąsiedztwie fermy.
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Działalność spółek w obszarze chowu i hodowli trzody chlewnej powoduje emisje zanieczyszczeń do atmosfery, 
jednakże w stopniu nie przekraczającym dopuszczalnych norm prawnych. 
 
Działalność spółek specjalizujących się w chowie i hodowli trzody chlewnej powoduje hałas, ale mieści się on 
w dopuszczalnych normach. Poziom emitowanego hałasu podlega badaniu w okresie co dwa lata. Do tej pory 
badania nie wykazały przekroczeń ponad normy prawne. Żadna ze spółek działających w segmencie TRZODA 
CHLEWNA nie oddziałuje negatywnie na cenne przyrodniczo obszary i siedliska.

W 2017 roku wobec Agro Gobarto Sp. z o.o. Marszałek Województwa Śląskiego prowadził postępowanie admi-
nistracyjne w sprawie cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania decyzji Marszałka Województwa Śląskiego 
nr 3148/OS/2009 z dnia 28 września 2009 r. (z późn. zm.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instala-
cji do chowu świń w ilości więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg zlokalizowanej na fermie 
trzody chlewnej w Krzepicach. Postępowanie zostało zakończone wydaniem decyzji umarzającej postępowanie 
(decyzja nr 2471/OS/2017 z dnia 17.07.2017 r.).

4.4. Segment ZBOŻA
Spółki z segmentu ZBOŻA z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności używają do produkcji materiałów i su-
rowców niebezpiecznych dla środowiska, takich jak: środki ochrony roślin, nawozy, paliwa, które są istotnym 
elementem produkcji rolnej., Ich zużycie nie przekracza jednak dopuszczalnych norm prawnych.

W celu racjonalnego gospodarowania zasobami spółki prowadzą analizę zasobów gleb, pozwalającą planować 
nawożenie zgodnie z zasobnością i potrzebami pokarmowymi roślin, oraz bieżący monitoring agrofagów, dzięki 
czemu możliwe jest stosowanie środków ochrony roślin po przekroczeniu progu szkodliwości. Prowadzona jest 
również segregacja odpadów.

W ramach bieżącej działalności spółki korzystają z poszczególnych nośników energii, takich jak: gaz propan 
butan, olej opałowy, olej napędowy czy energia elektryczna.

Woda jest pobierana z sieci wodociągowej – głównie do zabiegów ochrony roślin.

Spółki współpracują z podmiotami uprawnionymi do odbioru odpadów niebezpiecznych na odbiór opakowań 
po środkach ochrony roślin, nawozach, paliwach przepracowanych czy filtrach zużytych.

Działalność spółek w segmencie ZBOŻA powoduje emisje zanieczyszczeń do atmosfery, jednak w stopniu nie 
przekraczającym dopuszczalnych norm prawnych. 

4.5. Segment DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
Pozostałe Spółki należące do Grupy Kapitałowej GOBARTO w codziennej działalności nie używają lub używają 
w stopniu znikomym materiałów i surowców rzadkich oraz materiałów niebezpiecznych (m.in. paliwa).

W codziennej działalności używane są różne nośniki energii, takie jak: energia elektryczna, gaz ziemny, bio-
masa, biogaz, olej napędowy, olej opałowy czy ciepło. Żadna ze spółek nie korzysta z cennego źródła wody, 
jak np. mineralnej.

Działalność spółek powoduje emisję zanieczyszczeń do atmosfery, jednak w stopniu nie przekraczającym do-
puszczalnych norm prawnych. 
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5. Obszar społeczny

5.1. Segment MIĘSO I WĘDLINY
Ze spółek działających w segmencie MIĘSO I WĘDLINY w okresie sprawozdawczym ze środków publicznych 
korzystała jedynie Jama Sp. z.o. o. Spółka otrzymała pomoc w ramach projektu POMOC DE MINIMIS – re-
alizowanego przez Starostę Wałbrzyskiego we współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy. W ramach pomocy 
nastąpiła refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia.

Z zamówień publicznych korzystała GOBARTO S.A. Łączna kwota przychodów pozyskanych w ramach zamó-
wień publicznych wyniosła blisko 3,2 mln zł netto. W przypadku Spółki Jama Sp. z o.o. przychody z tego tytułu 
były niewielkie i wyniosły w okresie sprawozdawczym jedynie kilka tysięcy złotych.

W przypadku działalności spółek z segmentu produkcji mięsa i wędlin mogą występować nieprzyjemny zapach 
oraz przekroczenie norm hałasu. Spółki mając świadomość możliwości wystąpienia wyżej wskazanych uciążli-
wości podejmują działania w celu ich ograniczenia i zminimalizowania oddziaływania. 

Cześć spółek wspiera w stopniu incydentalnym gminy, lokalne jednostki bądź wydarzenia. W przypadku spółki 
GOBARTO S.A. łączna kwota darowizn w okresie sprawozdawczym wyniosła 6486,85 zł, natomiast dla GOBAR-
TO Dziczyzna Sp. z o.o. – 2066,13 zł. Z kolei Jama Sp. z o.o. wspiera swoimi towarami instytucje społeczne 
i sportowe.

W okresie sprawozdawczym spółki z tego segmentu nie prowadziły działalności sponsoringowej oraz wolonta-
riackiej swoich pracowników.

5.2. Segment TRZODA CHLEWNA
Spółki z segmentu TRZODA CHLEWNA w okresie sprawozdawczym korzystały ze środków publicznych w na-
stępujących zakresie.

Agro Gobarto Sp. z o.o. ◇ dopłaty obszarowe – 6 809,61 zł
◇ dopłaty do ziemi – 13 489, 45 zł
◇ zaliczka na płatności bezpośrednie – 94 452,45 zł

Agro Bieganów Sp. z o.o. ◇ Jednolita płatnośc obszarowa – 636342,25 zł 
◇ Płatnośc za zazielenie – 569044,61 zł 
◇ Płatnośc redystrybujcyjna – 4602,54 zł 
◇ Płatnośc do bydła – 7582,56 zł 
◇ Płatnośc do krów – 9548,34 zł 
◇ Dyscyplina finansowa – 19793,31 zł 
◇ ONW- PROW – 22 375 zł 
◇ zwrot akcyzy 166.875,11

Agroferm Sp. z o.o. ◇ ARMIR – 977 345,69 zł
◇ ONW – 7 831,25 zł 
◇ zaliczka na dopłaty bezpośrednie do gruntów – 3 345,68 zł

Ferma-Pol Sp. z o.o. ◇ dotacje do ubezpieczeń – 46 892,44zł 
◇ zwrot akcyzy – 48 399 zł
◇ dopłaty obszarowe – 169 296,97zł

Spółki z tego segmentu nie korzystały z zamówień publicznych.
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W przypadku działalności spółek z segmentu TRZODA CHLEWNA mogą występować uciążliwości w postaci 
nieprzyjemnego zapachu oraz przekroczenie norm hałasu. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne 
skargi na wyżej wskazane uciążliwości. Spółki mając świadomość możliwości wystąpienia wyżej wskazanych 
uciążliwości podejmują działania w celu ich ograniczenia i zminimalizowania oddziaływania.

Cześć spółek wspiera w stopniu incydentalnym gminy, lokalne jednostki bądź wydarzenia. Kwoty darowizn 
w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco.

Agro Gobarto Sp. z o.o. 17 553,72 zł

Agro Bieganów Sp. z o.o. 10 700 zł

Agroferm Sp. z o.o. 2 218,75 zł

Ferma-Pol Sp. z o.o. 3 610,40 zł

W okresie sprawozdawczym spółki z tego segmentu nie prowadziły działalności sponsoringowej oraz wolonta-
riackiej swoich pracowników.

5.3. Segment ZBOŻA
Wybrane spółki z segmentu ZBOŻA w okresie sprawozdawczym korzystały ze środków publicznych w postaci 
dopłat obszarowych.

Agroprof Sp. z o.o. 445 456,95 zł

Agro Net Sp. z o.o. 536 467,68 zł

Rolpol Sp. z o.o. 262 386,42 zł

Spółki z tego segmentu nie korzystały z zamówień publicznych.

W przypadku działalności spółek z segmentu ZBOŻA mogą występować nieprzyjemny zapach oraz przekro-
czenie norm hałasu. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne skargi na pojawiające się z tego tytułu 
uciążliwości.

Jedyną spółką z segmentu ZBOŻA, która w okresie sprawozdawczym angażowała się w pomoc – w postaci 
incydentalnych darowizn – była Rolpol Sp. z o.o.

5.4. Segment DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
Z pozostałych spółek należących do Grupy Kapitałowej GOBARTO ze środków publicznych korzystała Polskie 
Biogazownie Energy – Zalesie Sp. z o.o., która w ramach pomocy de minimis w latach 2016-2017 otrzymała 
rozłożenie zaległego podatku od nieruchomości za rok 2015 na raty.
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6. Obszar pracowniczy

6.1. Segment MIĘSO I WĘDLINY
Na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnienie w spółkach z segmentu MIĘSO i WĘDLINY prezentowało się na-
stępująco.

Odsetek kobiet w spółkach w stosunku do wszystkich zatrudnionych wyglądał na dzień 31.12.2017 następu-
jąco.

Spółka Odsetek mężczyzn Odsetek kobiet
Gobarto S.A. 63% 37%
Gobarto Dziczyzna Sp. z o.o. 50% 50%
MeatPac Sp. z o.o. 56% 44%
Bekpol Sp. z o.o. 75% 25%
Jama Sp. z o.o. 74% 26%

Na dzień 31.12.2017 osoby niepełnosprawne były zatrudnione w spółkach: Gobarto S.A. oraz Bekpol Sp. z o.o.
 
Spółki nie stosują outsourcingu kadrowego, nie zatrudniają też pracowników nisko-kosztowych, z krajów słab-
szych ekonomicznie lub podejrzewanych o naruszanie praw człowieka.
 
We wszystkich spółkach działających w segmencie MIĘSO i WĘDLINY istnieją zagrożenia związane z wyko-
nywaniem pracy. Spółki podejmują jednak szereg działań w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Jednym 
z nich są regularne szkolenia z zakresu BHP dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Wielkość zatrudnienia na dzień 31.12.2017
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i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 180, 
poz. 1860).
 
W okresie sprawozdawczym w GOBARTO S.A. miało miejsce 14 wypadków w trakcie pracy. Najczęściej były 
to urazy kończyn górnych i dolnych spowodowane przeciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego (skręcenia, 
naderwania więzadeł). W spółce Bekpol Sp. z o.o. stwierdzono 4 wypadki w trakcie pracy. W żadnym z przy-
padków zespół powypadkowy nie stwierdził zaniedbań ze strony pracodawcy. W okresie sprawozdawczym nie 
było w spółkach wypadków śmiertelnych. Nie odnotowano również przypadków choroby zawodowej.
 
W ramach dodatkowych świadczeń pozapłacowych dla pracowników spółek oferowane są dofinansowania do 
pakietów sportowo-rekreacyjnych „OK System”.

6.2. Segment PRZETWÓRSTWO
Na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnienie w spółkach z segmentu PRZETWÓRSTWO prezentowała się na-
stępująco.

Odsetek kobiet w spółkach w stosunku do wszystkich zatrudnionych wyglądał na dzień 31.12.2017 następu-
jąco.

Spółka Odsetek mężczyzn Odsetek kobiet
Zakłady Mięsne Silesia S.A. 46% 54%
Silesia Logistic Sp. z o.o. 90% 10%
MeatMarket Sp. z o.o. 23% 77%
PET FOOD Sp. z o.o. 75% 25%

Na dzień 31.12.2017 Zakłady Mięsne Silesia S.A. zatrudniały 19 osób niepełnosprawnych.

Spółki nie stosują outsourcingu kadrowego, nie zatrudniają też pracowników nisko-kosztowych, z krajów słab-
szych ekonomicznie lub podejrzewanych o naruszanie praw człowieka.

Wielkość zatrudnienia na dzień 31.12.2017
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We wszystkich spółkach działających w segmencie PRZETWÓRSTWO istnieją zagrożenia związane z wyko-
nywaniem pracy. Spółki podejmują jednak szereg działań w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Jednym 
z nich są regularne szkolenia z zakresu BHP dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 180, 
poz. 1860).

W okresie sprawozdawczym w Zakładach Mięsnych Silesia S.A. odnotowano 11 wypadków związanych w wyko-
nywanymi obowiązkami zawodowymi. Dodatkowo odnotowano 1 wypadek w Centrum Dystrybucji Imperium. 
W pozostałych spółkach z tego segmentu nie odnotowano wypadków. Nie stwierdzono wypadków śmiertel-
nych. Nie odnotowano również przypadków choroby zawodowej.

6.3. Segment TRZODA CHLEWNA
Na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnienie w spółkach z segmentu PRZETWÓRSTWO prezentowało się na-
stępująco.

Odsetek kobiet w spółkach w stosunku do wszystkich zatrudnionych wyglądał na dzień 31.12.2017 następu-
jąco.

Spółka Odsetek mężczyzn Odsetek kobiet
Agro Gobarto Sp. z o.o. 62% 38%
Agro Bieganów Sp. z o.o. 80% 20%
Agroferm Sp. z o.o. 58% 42%
Ferma-Pol Sp. z o.o. 75% 25%

Wielkość zatrudnienia na dzień 31.12.2017
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Na dzień 31.12.2017 niepełnosprawni byli zatrudnieni w spółkach: Agro Gobarto Sp. o.o., Agro Bieganów Sp. 
z o.o. oraz Ferma-Pol Sp. z o.o.

Spółki nie stosują outsourcingu kadrowego, nie zatrudniają też pracowników nisko-kosztowych, z krajów słab-
szych ekonomicznie lub podejrzewanych o naruszanie praw człowieka.

We wszystkich spółkach działających w segmencie TRZODA CHLEWNA istnieją zagrożenia związane z wyko-
nywaniem pracy. Spółki podejmują jednak szereg działania w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Jednym 
z nich są regularne szkolenia z zakresu BHP dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 180, 
poz. 1860).

W okresie sprawozdawczym w Agro Gobarto Spółka zo.o. odnotowano 3 wypadki – 2 na fermie Włodowice 
oraz 1 na fermie Krzepice. Dodatkowo odnotowano 2 wypadki w Agro Bieganów Spółka z o.o. W pozostałych 
spółkach nie odnotowano wypadków. Nie stwierdzono również wypadków śmiertelnych ani przypadków cho-
roby zawodowej.

W Ferma-Pol Sp. z o.o. działają dwa związki zawodowe:
◇ Porozumienie Branżowych Związków Zawodowych zrzeszających 18 pracowników,
◇ Komisja zakładowa NSZZ „Solidarność” zrzeszająca 10 pracowników.

Dialog prowadzony jest poprzez bezpośrednie kontakty pracodawcy z przedstawicielami zakładowych orga-
nizacji związkowych reprezentujących interesy pracowników zrzeszonych w tych organizacjach. W okresie 
sprawozdawczym nie odnotowano konfliktów lub sporów zbiorowych na linii: związki zawodowe – pracodawca.

We wszystkich spółkach w ramach dodatkowych świadczeń pozapłacowych dla pracowników oferowane są 
dofinansowania do pakietów sportowo-rekreacyjnych „OK System”. Ponadto Ferma-Pol Spółka z o.o. dofi-
nansowuje naukę w szkołach wyższych dla 2 pracowników na podstawie umowy o podnoszenie kwalifikacji 
w formach szkolnych.

6.4. Segment ZBOŻA
Na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnienie w spółkach z segmentu ZBOŻA prezentowało się następująco.

Wielkość zatrudnienia na dzień 31.12.2017
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Odsetek kobiet w spółach w stosunku do wszystkich zatrudnionych wyglądał na dzień 31.12.2017 następująco.

Spółka Odsetek mężczyzn Odsetek kobiet
Rolpol Sp. z o.o. 0% 100%
Agro Net Sp. z o.o. 50% 50%
Agroprof Sp. z o.o. 50% 50%
PLON Sp. z o.o. 100% 0%

Na dzień 31.12.2017 w spółkach z segmentu ZBOŻA nie były zatrudnione osoby niepełnosprawne. 

Spółki nie stosują outsourcingu kadrowego, nie zatrudniają też pracowników nisko-kosztowych, z krajów słab-
szych ekonomicznie lub podejrzewanych o naruszanie praw człowieka.

We wszystkich spółkach działających w segmencie ZBOŻA istnieją zagrożenia związane z wykonywaniem pra-
cy. Spółki podejmują jednak szereg działania w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Jednym z nich są 
regularne szkolenia z zakresu BHP dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 
1860).

W okresie sprawozdawczym w Agroprof Sp. z o.o. odnotowano 1 wypadek. W pozostałych spółkach nie odno-
towano wypadków ani przypadków choroby zawodowej.

W spółkach w ramach dodatkowych świadczeń pozapłacowych dla pracowników oferowane są dofinansowania 
do pakietów sportowo-rekreacyjnych „OK System”. 

6.5. Segment DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
Na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnienie w spółkach z segmentu DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA prezentowało 
się następująco.

Wielkość zatrudnienia na dzień 31.12.2017
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Odsetek kobiet w spółkach w stosunku do wszystkich zatrudnionych w okresie sprawozdawczym wyglądał na 
dzień 31.12.2017 następująco.

Spółka Odsetek mężczyzn Odsetek kobiet
Insignia Management Sp. z o.o. 23% 67%
Energy Zalesie Sp. z o.o. 100% 0%
Tigra Trans Sp. z o.o. 100% 0%

Na dzień 31.12.2017 w spółce Tigra Trans Spółka z o.o. Spółka Komandytowa była zatrudniona 1 osoba nie-
pełnosprawna. 

Spółki nie stosują outsourcingu kadrowego, nie zatrudniają też pracowników nisko-kosztowych, z krajów słab-
szych ekonomicznie lub podejrzewanych o naruszanie praw człowieka.
 
We wszystkich spółkach działających w segmencie DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA istnieją zagrożenia związane 
z wykonywaniem pracy. Spółki podejmują jednak szereg działania w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
Jednym z nich są regularne szkolenia z zakresu BHP dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 
(Dz.U. Nr 180, poz. 1860).
 
W okresie sprawozdawczym w spółkach z segmentu POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ nie odnotowano żadnych wy-
padków, w tym śmiertelnych. Nie stwierdzono również przypadków choroby zawodowej.

W spółkach, w ramach dodatkowych świadczeń pozapłacowych dla pracowników, oferowane są dofinanso-
wania do pakietów sportowo-rekreacyjnych „OK System”. Dodatkowo, w spółce Polskie Biogazownie Energy 
Zalesie Spółka z o.o. dla pracowników oferowane jest dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego trwającego 
nieprzerwanie 2 tygodnie.

7. Ochrona i poszanowanie praw człowieka

W żadnej ze spółek należących Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. nie został przyjęty odrębny akt wewnętrzny 
dotyczący polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej. Regulacje dotyczące tych zagadnień zostały jed-
nak zawarte w takich aktach, jak: regulamin pracy czy polityka różnorodności.

Żadna ze spółek należących do Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. nie zleciła przeprowadzenia u swoich pod-
wykonawców i klientów audytu pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji.

W okresie sprawozdawczym w żadnej ze spółek należących Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. nie stwierdzono 
przypadków zgłoszeń dyskryminacji, mobbingu bądź molestowania seksualnego w stosunku do pracowników. 

Wszystkie spółki należące do Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. w swojej działalności opierają się na powszech-
nie obowiązujących przepisach prawa, w tym dotyczących ochrony praw człowieka. Każda ze spółek dokłada 
starań, aby w każdym obszarze aktywności podejmowane działania uwzględniały poszanowanie wynikających 
z przyrodzonej godności ludzkiej praw człowieka do życia, ochrony zdrowia, wolności itp., stąd w wewnętrz-
nych aktach normatywnych uwzględnione zostały zapisy odnoszące się do poszanowania ww. praw jak również 
zakazujące ich naruszania. 

W żadnej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. w okresie sprawozdawczym nie stwier-
dzono przypadków naruszenia praw człowieka.
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We wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. stosowane są zasady, mające 
na celu ochronę danych osobowych pracowników, partnerów biznesowych oraz kontrahentów
W okresie sprawozdawczym w żadnej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. nie odnoto-
wano zgłoszeń związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych.

8. Ład korporacyjny

Organy spółek należących do Grupy Kapitałowej Gobarto S.A. działają na podstawie i w granicach powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlo-
wych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1577). Ponadto, dokumenty korporacyjne takie jak statut lub umowa spółki oraz 
regulaminy poszczególnych organów określają zasady ich funkcjonowania oraz kompetencje. Przedmiotowe 
dokumenty określają organizację i sposób wykonywania czynności przez poszczególne organy, ich liczebność, 
zasady powoływania i odwoływania członków, zasady zwoływania posiedzeń, podejmowania uchwał, prze-
chowywania i przekazywania efektów prac organów a także wskazują kompetencje organów, uprawnienia 
i obowiązki w zakresie podejmowania decyzji dotyczących określonych działań spółki.

Co do zasady w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Grupy Kapitałowej Gobarto S.A. 
funkcjonują dwa organy, to jest zarząd oraz zgromadzenie wspólników. W podmiotach, które spełniają ustawo-
we przesłanki do posiadania organu nadzoru funkcjonuje on w postaci Rady Nadzorczej (są to spółki akcyjne 
Gobarto S.A., Zakłady Mięsne Silesia S.A. oraz PANTEON S.A.). 

9. Przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

W okresie sprawozdawczym w spółkach należących do Grupy Kapitałowej GOBARTO nie odnotowano przypad-
ków wystąpienia zdarzeń o zabarwieniu korupcyjnym bądź łapowniczym. 

10. Obszar relacji z rynkiem

Spółki należące do Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. rzetelnie regulują swoje zobowiązania wobec kontrahen-
tów i nie są stroną postępowań o zapłatę kierowanych przeciwko nim.

W okresie sprawozdawczym nie było również prowadzone przeciwko spółkom żadne postępowanie przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zarząd GOBARTO S.A.

21 marca 2018 Dariusz Formela   Prezes Zarządu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 marca 2018 Roman Miler   Wiceprezes Zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 marca 2018 Rafał Oleszak   Wiceprezes Zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 marca 2018 Przemysław Koźlakiewicz Wiceprezes Zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


