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Od ponad 80 lat LLBG kieruje się silnymi wartościami 
firmy. Poprzez szacunek – dla produktów, planety i 
ludzi – zrównoważony rozwój stanowi część naszych 
kluczowych przekonań od samego początku.

Rok 2022 to czas na zwiększenie naszego 
zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
ponieważ jeśli chodzi o naszą planetę, nie ma czasu 
do stracenia: nasza przyszłość zależy od tego, co 
robimy dzisiaj. Dlatego właśnie uczyniliśmy kwestię 
zrównoważonego rozwoju integralną częścią naszej 
pięcioletniej strategii, wyznaczając jasne cele na lata 
2027 i 2039, kiedy to nasza firma będzie obchodzić 
stulecie istnienia.

Produkty piekarnicze mogą przyczynić się do zmian 
w kierunku bardziej zrównoważonego systemu 
żywnościowego. Pieczywo to produkt niskoemisyjny, 
który będzie odgrywać coraz większą rolę na drodze ku 
bardziej zbilansowanej diecie opartej na roślinach.

Niemniej jednak, powinniśmy być świadomi 
naszego śladu węglowego i być częścią rozwiązania 
zmierzającego do stworzenia świata o zerowej emisji 
netto. Każdy kilogram CO2 ma znaczenie i ważne 
jest oddzielenie naszego rozwoju od naszych emisji 
dwutlenku węgla.

W LLBG wierzymy, że zrównoważony rozwój jest 
siłą dla dobra i siłą dla wzrostu. Chcemy stawać 
się firmą większą, ale przede wszystkim lepszą. 
Chociaż osiągnięcie naszych celów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju wymaga czasu, jesteśmy 
pewni, że uda nam się je zrealizować. Nie tylko 
dzięki naszej solidnej strategii zrównoważonego 
rozwoju, opisanej w tej broszurze, ale także dzięki 
zaangażowaniu naszych współpracowników. Tylko 
wtedy, gdy połączymy siły i wszyscy staniemy się 
ambasadorami zrównoważonego rozwoju, osiągniemy 
nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
wspólnie wypieczemy lepszy świat!
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W LLBG wspólnie pieczemy lepszy świat.
Od ponad 80 lat kierujemy się szacunkiem dla produktów, planety i ludzi, co jest 

podstawą naszej strategii zrównoważonego rozwoju do 2050 roku. 
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Respect for product, 
planet & people
Z szacunkiem dla produktów, planety i ludzi 
wpisanym w nasze DNA, zrównoważony rozwój, 
jako jedna z wartości naszej firmy, nie jest dla 
LLBG niczym nowym. Niemniej jednak, nasz 
szybkozmieniający się świat skłonił nas do 
przyspieszenia naszych inicjatyw w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, wzywając do 
odnowienia strategii zrównoważonego rozwoju z 
uwzględnieniem śmielszych ambicji w tym zakresie.

W 2021 roku, po konsultacjach z naszymi 
rodzinnymi udziałowcami, skupiliśmy się 
na zrozumieniu wyzwań związanych ze 
zrównoważonym rozwojem i doprecyzowaniu 
naszej wizji zrównoważonego rozwoju. Możemy 
z dumą powiedzieć, że teraz mamy dobrze 
określoną strategię zrównoważonego rozwoju, 
zbudowaną na naszym fundamencie – produkt, 
planeta i ludzie. Tworzy ją 10 projektów 
obejmujących całe przedsiębiorstwo i mających 
na celu spełnienie naszych ambicji dotyczących 
zrównoważonego rozwoju.

product planet people



product

#3
Purpose-led

brands

#1
Responsible

sourcing

#5
Energy transition

& reduction

#4
Reporting & 

carbon roadmap

#2
Sustainable
innovation

10 projektów obejmujących całe przedsiębiorstwo, mających na celu 
spełnienie naszych ambicji dotyczących zrównoważonego rozwoju



peopleplanet

#6
Wheat & regenerative

agriculture

#7
Circular

packaging

#10
Happy employees

#8
Zero food

waste

 
#9

Community

10 projektów obejmujących całe przedsiębiorstwo, mających na celu 
spełnienie naszych ambicji dotyczących zrównoważonego rozwoju



Program Sponsor 

Program Manager

Nele Van Malderen
Chief Communication 
& Sustainability Officer

Sidonie Descheemaeker 
Sustainability Program 

Manager
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Zespół LLBG odpowiedzialny za 
program zrównoważonego rozwoju



Sebastian Vermeulen
Zero food waste

Ilse Wuyts
Responsible sourcing

Felix Zwaenepoel
Sustainable innovation

Pieter Sercu
Purpose-led brands

Toon De Roeck
Reporting & carbon 

roadmap

Jan Sinnaeve
Energy transition & 

reduction

Gita Prochazkova
Wheat & regenerative 

agriculture

Our team of Project Managers

Artur Starek
Circular packaging
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Zespół LLBG odpowiedzialny za 
program zrównoważonego rozwoju



Quality product 
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Purpose-led
brands

Responsible
sourcing

Sustainable
innovation

Lepszy świat dzięki produktom najwyższej jakości.

Dzięki uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w naszej strategii  
zaopatrzenia, innowacyjności produktów i marek z misją dostarczamy światu

produkty piekarnicze lepsze dla ludzi i lepsze dla planety.
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Responsible 
sourcing

Projekt:
Zakupione towary i usługi stanowią prawie 
70% naszych emisji dwutlenku węgla. 
W LLBG dążymy do wdrożenia strategii 
zaopatrzeniowej, która wyróżnia się 
wskaźnikami KPI tradycyjnych zamówień, 
jak również zrównoważonym rozwojem, 
pozwalającym na prowadzenie działalności 
w sposób etyczny i wywieranie mniejszego 
wpływu na środowisko a większego na 
społeczeństwo.

Ambicje:
W 2023 roku zwiększymy nasze ambicje w 
zakresie zaopatrzenia zawarte w nowym 
kodeksie postępowania dostawców, 
uwzględniając kryteria związane z ochroną 
środowiska, odpowiedzialnością społeczną 
i ładem korporacyjnym (ESG). Ten nowy 
kodeks postępowania dostawców umożliwi 
nam współpracę z naszymi dostawcami i 
przestrzeganie norm ESG.
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Wszystkie ziarna kakaowe 
posiadają certyfikaty RFA

Nasz Brązowy Medal 
Ecovadis pokazuje, 
że rozwijamy się jako 
odpowiedzialny dostawca 
produktów piekarniczych 
dla naszych klientów LLBG

Wszystkie oleje palmowe 
posiadają certyfikaty RSPO

Osiągnięcia:
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Sustainable 
innovation

Projekt:
Innowacje kształtują przyszłość. W LLBG 
pragniemy osiągnąć pozycję lidera w 
zakresie zrównoważonych produktów, 
ponieważ lepszy produkt to produkt bardziej 
zrównoważony i zdrowszy.

Ambicje:
W 2023 roku wdrożymy nasze nowe 
strategiczne ramy innowacji, włączymy kwestie 
zdrowia i zrównoważonego rozwoju jako 
źródła innowacji. Stworzymy również portfolio 
z zachowaniem odpowiedniej równowagi 
pomiędzy zdrowymi i wykwintnymi produktami 
piekarniczymi.



15

Pączki NAFNAC:  
bez sztucznych aromatów, bez 
sztucznych barwników 

Zdrowa przyjemność – Tarte à moi: 
produkt cukierniczy z oznaczeniem 
Nutri-Score A i B

Odżywcze pieczywo bogate w 
błonnik i z dodatkiem skiełkowanych 
ziaren
 
Owsiane i wielozbożowe bułki: 
zdrowa alternatywa dla słynnych 
belgijskich bułek maślanych

Osiągnięcia:



panesco
keep exploring 

panesco
keep exploring 
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Purpose-led  
brands

Projekt:
W LLBG stawiamy sobie za cel, aby wspólnie 
wypiec lepszy świat. Dążymy do stworzenia 
portfolio marek z misją, które służą 
rozwojowi i dobru.

Ambicje:
Nasze główne marki zostaną poddane 
badaniu celów marek, włączając cele 
i zrównoważony rozwój do swojego 
pozycjonowania. Efekt? Marki LLBG 
opowiadające historię przekładającą się na 
inspirujące plany aktywacji marki.
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Healthy planet
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Circular
packaging

Zero food
waste

CommunityReporting &
carbon

roadmap

Wheat &
regenerative
agriculture

Energy
transition & 
reduction

Lepszy świat i zdrowsza planeta.

Poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych do poziomu określanego przez naukę jako 
konieczny chcemy utrzymać naszą planetę w zdrowiu i ograniczyć globalne ocieplenie.  

W kontekście naszych własnych emisji, jak i wszystkich etapów naszego łańcucha wartości. 
Dbałość o naszą planetę to jednak coś więcej niż tylko redukcja emisji dwutlenku węgla. To także 

dbanie o kondycję gleby, zmniejszenie ilości odpadów i zaangażowanie społeczne.



planet
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Reporting  
& carbon roadmap

Ślad węglowy
LLBG
2021

Zakres 3 88%

Zakres 1 5%
Zakres 2

7%
Przejrzyste informowanie o naszych ambicjach w zakresie 
zrównoważonego rozwoju ma kluczowe znaczenie 
dla śledzenia postępów i zaangażowania (przyszłych) 
pracowników.

Każdego roku przeprowadzamy analizę śladu węglowego 
w całej firmie pokazującą intensywność emisji dwutlenku 
węgla w naszych działaniach i identyfikującą nasze słabe 
punkty w tym zakresie.

Nasza analiza śladu węglowego wykazuje, że jedynie 12% 
naszych emisji dwutlenku węgla jest bezpośrednio związanych 
z naszymi działaniami (zakres 1 i 2), zaś 88%  stanowią emisje 
pośrednie pochodzące z naszego łańcucha wartości 
(zakres 3). Te emisje pośrednie w znacznej mierze zależą od 
naszego najważniejszego surowca jakim jest pszenica.
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Zakres 1 & 2 Zakres 3

2022 20222027 20302039 2050

-30%
-50%

0 0

-25%

2030

Nasze cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku 
węgla? Chcemy osiągnąć zerową emisję netto 
dwutlenku węgla (zakres 1 i 2) do 2039 roku, 
w którym to będziemy obchodzić naszą setną 
rocznicę istnienia. Ograniczymy zużycie energii i 
przejdziemy na energię odnawialną.

Chcemy również osiągnąć zerową emisję netto w 
naszym całym łańcuchu wartości do 2050 roku, 
skupiając się na regeneracyjnej uprawie pszenicy 
cyrkularności opakowań i niemarnowaniu 
żywności.

Plan działania na rzecz redukcji  
emisji dwutlenku węgla



planet
22

-30% 
do 2027 roku

4% 
rok do roku

Poziom zerowy netto 

do 2039 roku

Energy transition 
& reduction

zmniejszenie  
zużycia energii

Obniżenie emisji w zakresie 1 i 2:

Projekt:
LLGB dąży do ograniczenia zużycia energii 
do minimum technicznego, ponieważ 
najlepszą energią jest energia, której nie 
zużywamy. W związku z tym, że zużycia 
energii po prostu uniknąć nie możemy, 
planujemy przejść na odnawialne źródła 
energii w nadchodzących latach.

Ambicje:
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Poziom zerowy netto 

do 2039 roku

Osiągnięcia:
La Lorraine Polska przejdzie na energię 
elektryczną pozyskiwaną w 100% z 
odnawialnych źródeł energii w roku 2023, 
ograniczając emisje w zakresie 1 i 2 o 75% 
(roczne ograniczenie emisji o 35 000 ton)

La Lorraine Rumunia pozyskuje około  
15% swojego zużycia energii z paneli
Słonecznych

Dzięki nowej polityce flotowej w Belgii 
całą flotę będą stanowić samochody 
elektryczne do 2030 roku



planet
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Wheat & regenerative 
agriculture 

Projekt:
Chcemy tego, co najlepsze z natury, dla natury. 
Dlatego aktywnie wspieramy przechodzenie 
na bardziej zrównoważony i regeneracyjny 
sposób uprawy pszenicy. Aby ograniczyć 
nasz ślad węglowy, z uwagi na to, że pszenica 
jest naszym głównym źródłem CO2 , a także 
aby poprawić kondycję gleby, zwiększyć 
bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić 
jakość naszych produktów.

Ambicje:
• Zmniejszenie użycia nawozów i optymalizacja 

praktyk rolniczych, zmniejszenie naszego 
śladu węglowego związanego z pszenicą o 
20% do 2027 roku

• Przywrócenie kondycji gleby w celu 
wychwytywania większej ilości związków 
węgla z atmosfery przez nasze pola pszenicy

• Wsparcie rolników i dostawców w zakresie 
przechodzenia na rolnictwo regeneracyjne
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Osiągnięcia:
Badania terenowe w celu uzyskania 
wstępnych danych dotyczących związków 
węglowych w odniesieniu do różnych 
odmian pszenicy i zastosowania nawozów

Projekty pilotażowe w celu zrównoważonego 
pozyskiwania pszenicy

Stworzenie ekosystemów, w których rolnicy, 
spółdzielnie, młyny, piekarnie, uniwersytety i 
klienci łączą siły w celu przejścia na bardziej 
zrównoważone praktyki rolnicze
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Circular packaging

Chcemy osiągnąć
w 100% zamknięty obieg 
opakowań 
do 2025 roku

Projekt:
W LLBG pragniemy zmniejszyć nasz wpływ 
na środowisko przez optymalizację naszych 
opakowań. 
W tym celu stosujemy program 3R (z jęz. 
angielskiego: reducing, reusing & recycling): 
redukcja, ponowne użycie i recykling.

Ambicje:
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75% 
naszych opakowań
zawiera materiały
pochodzące z recyklingu

90% 
naszych opakowań 
nadaje się do recyklingu

Osiągnięcia:

Nowe kartony
La Lorraine
mniej CO2, mniej wody,
mniej tuszu i brak składników
wybielających



-50%  
wewnętrznych

odpadów 
żywnościowych 

do 2030 roku

-50%  
zewnętrznych

odpadów 
żywnościowych 

do 2050 roku
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planet

Zero food 
waste

Projekt:
Podczas gdy rosnąca populacja naszej 
planety potrzebuje większej ilości żywności 
niż kiedykolwiek dotąd, 40% całej żywności 
jest marnowane na drodze pomiędzy 
gospodarstwem a widelcem. W LLBG dążymy 
do wyeliminowania marnowania żywności: 
w naszych własnych działaniach, w naszych 
punktach sprzedaży i na poziomie naszych 
konsumentów.

Ambicje:
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Osiągnięcia:

> 5000 ton 
nadwyżek żywności jest 
odzyskiwanych na potrzeby
biogazyfikacji

Too Good To Go@Panos:
blisko  

50.000 posiłków 
zaoszczędzonych rocznie

udana  droga do redukcji
w Czechach: tylko

7% odpadów żywnościowych



planet

Dostęp do dobrego 
jedzenia dla 
wszystkich

Wsparcie 
edukacji 
młodzieży
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Community
Projekt:
LLGB pragnie odwdzięczyć się lokalnym 
społecznościom, w których działa. Aby zwiększyć 
nasz wpływ na społeczność, skupiamy się na 
dwóch rodzajach inicjatyw społecznych.

Ambicje:
Dobre pieczywo dla wszystkich:
przynajmniej jeden społeczny projekt 
strukturalny na dany rynek do końca 2025 roku

Pracownia La Lorraine:
dwa projekty pilotażowe uruchomione do 
końca 2023 roku
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20 +
inicjatyw związanych z  
darowiznami żywności
w poszczególnych krajach

Osiągnięcia:

w Belgii: 
wsparcie na rzecz Habbekrats,
towarzystwa pomocy młodzieży

w Rumunii: 
rozpoczęcie partnerstwa edukacyjnego
z lokalnymi szkołami bazując na 
specjalnym programie nauczania 
LLBG



Happy people
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Lepszy świat i szczęśliwi ludzie.

Ludzie są naszym najważniejszym zasobem strategicznym,  
dlatego naszym obowiązkiem jest dbanie o nich. Opierając się na naszych 

platformach zaangażowania pracowików pragniemy dać naszym pracownikom 
szanse na pełny rozwój ich potencjału. Tworzymy jedność pomiędzy szczęśliwymi  

i zdrowymi pracownikami, którzy rozwijają się w bezpiecznym, inkluzywnym  
i satysfakcjonującym miejscu pracy.



Osiągnięcia:
• Od momentu uruchomienia Akademii 

LLBG w 2018 roku zorganizowaliśmy 
ponad 250 różnych sesji szkoleniowych 
docierając do ponad 1 500 pracowników.

• Nasze szkolenie „Świat pieczywa” było 
ogromnym sukcesem, ponieważ podczas 
szkolenia przekazaliśmy nasze know-how 
w zakresie wypiekania pieczywa naszym 
pracownikom. 
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W LLBG panuje kultura ciągłego doskonalenia. Nasze 
motto? „Nigdy nie przestawaj się uczyć, bo życie 
nieustannie daje nam lekcje.” Nasza Akademia LLBG 
oferuje zróżnicowany program szkoleniowy mający 
na celu motywowanie i zatrzymywanie najlepszych 
pracowników. Naszym celem jest zwiększanie ambicji 
w zakresie nauki i rozwoju, ponieważ kiedy nasi 
pracownicy się rozwijają, rozwija się nasza firma.



Osiągnięcia:
Poprawiamy nasze parametry bezpieczeństwa, 
czyniąc LLBG bezpieczniejszym miejscem pracy:

21,1 wskaźnik
częstotliwości wypadków

0,51 wskaźnik
ciężkości wypadków

-6% w porównaniu  
do 2018 roku  

-42% w porównaniu  
do 2018 roku 
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Bezpieczeństwo naszych pracowników 
jest dla nas najważniejsze. Dlatego 
dążymy do stworzenia środowiska 
pracy o zerowej wypadkowości. Poprzez 
oceny bezpieczeństwa i duży nacisk na 
zapobieganie i zarządzenie ryzykiem. 
Nie zapominamy o kampaniach na 
rzecz bezpieczeństwa, szkoleniach z 
zakresu wewnętrznego zaangażowania i 
bezpieczeństwa dla naszych pracowników.
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Aby żyć i funkcjonować jak najlepiej, pracownicy 
LLBG muszą być w doskonałej formie fizycznej i 
psychicznej. Dlatego też do naszej platformy  
Fit Together dodaliśmy sekcję poświęconą 
kondycji psychicznej. Poprzez praktyczne 
warsztaty i inspirujące prezentacje LLGB dąży  
do tego, by pracownicy czuli się dobrze fizycznie i 
psychicznie. 

Osiągnięcia:
W 2022 roku nasi pracownicy przemierzają 
i zbierają kilometry w ramach naszego 
programu Fit Together, którego celem jest 
zasadzenie ponad 3 000 drzew w Rumunii.
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Wspólnie pragniemy uczcić ciężką pracę i zaangażowanie 
naszych współpracowników poprzez nowy program 
uznaniowy. Naszym celem jest również sprawienie, by 
nasze środowisko pracy było bardziej zróżnicowane i 
inkluzywne, tworząc rodzinę LLBG, w której każdy czuje 
się jak w domu. Poprzez wsparcie dla ofiar katastrof 
w naszej społeczności i darowizn na rzecz organizacji 
humanitarnych łączymy siły, aby dbać o siebie 
nawzajem. Wynik: szczęśliwi i dumni pracownicy LLBG.

Osiągnięcia:
• Wspieramy różnorodność i jesteśmy 

dumni z 64 różnych narodowości, które z 
nami pracują.

• Udział kobiet w naszej firmie wynosi 36%, 
z czego 33% kobiet piastuje stanowiska 
menedżerskie.

• Stworzyliśmy Fundusz solidarnościowy 
LLBG, przekazując 100 000 euro na 
wsparcie ofiar kryzysu w Ukrainie.
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Wierzymy, że możemy utrzymać nasz rozwój, jednocześnie zmierzając w  
kierunku lepszego świata, ponad pokoleniami i ponad granicami. Wznosząc się wysoko, 

utrzymując nasz ślad środowiskowy na niskim poziomie. Z jasnymi celami na przyszłość i 
silnym zaangażowaniem, aby działać lepiej już dziś. Z naszymi pracownikami, dostawcami, 

klientami i rodzinnymi udziałowcami zmierzamy do zerowej emisji netto. 
W ten sposób wspólnie pieczemy lepszy świat. 



Baking a better world together
#sustainably



Daj się zainspirować 
naszymi filmami o 

zrównoważonym rozwoju

Jesteś z nami dla lepszego jutra?


