
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja 
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi. Materiał opracowany  przez Słowińską Grupę Rybacką 

współfinansowany jest  ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” PROW 2014-2020

Zaangażowanie 
społeczne
w obszarze 

współpracy biznesu
z organizacjami 
pozarządowymi
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otwarcie w

1994
roku

ponad

220 pracowników

4 brygady

3 zmiany

Farm Frites i Aviko

przerób ponad

200.000 ton

ziemniaków rocznie
na frytki, placki i płatki

2 udziałowców

3
linie produkcyjne

Kim jesteśmy?



Linie produkcyjne

– od 1994 roku

– wydajność - max. 15 ton/godz.,
100.000 ton/rok

– rodzaje frytek: proste, karbowane, 
typu „steakhouse”, talarki proste, 
talarki karbowane, cząstki 
ziemniaka ze skórką

– od 2004 roku

– wydajność - 500 kg/godz.,
2.800 ton/rok

– placki bezglutenowe

– rodzaje placków - z cebulą, 
z czosnkiem i majerankiem

– od 2011 roku

– wydajność – 1500 kg/godz.,
11.000 ton/rok 
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LINIA FRYTEK LINIA PLACKÓW LINIA PŁATKÓW

Co robimy?
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Nagroda Gryfa Pomorskiego w kategorii Lider Odpowiedzialności Społecznej 

Nasze osiągnięcia

Złoty Laur Pomorskiej Nagrody Jakości w kategorii średnia organizacja

Drugie miejsce w konkursie „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”

„Zdrowy pracownik, zdrowa firma” – pierwsze miejsce 

w kategorii średnie przedsiębiorstwo w konkursie Pracodawców RP

Liderzy Filantropii – trzecie miejsce w kategorii „Firma, która 

w minionym roku przekazała na cele społeczne największy odsetek swoich 

dochodów przed opodatkowaniem”

„Nagroda Jakości” – w podziękowaniu za wysoką jakość produktów 

dostarczanych do firmy McDonald’s

2018

2017

2017

2016

2015

2015
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Polityka Zaangażowania Społecznego

Otwarta 
komunikacja

Wpływ na pozytywne 
zmiany w otoczeniu

Angażowanie 
pracowników i dostawców 
w działania prospołeczne 

dialog z interesariuszami

wsparcie lokalnych inicjatyw oraz realizacja własnych projektów 
w obszarach: sport, profilaktyka zdrowotna, ekologia oraz rozwój kompetencji

wolontariat pracowniczy, 
zaangażowanie pracowników 

oraz dostawców 
w działania charytatywne
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Polityka Zaangażowania Społecznego

Wpływ na pozytywne 
zmiany w otoczeniu

Kryteria współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 realizacja działań na rzecz mieszkańców regionu lęborskiego,

 działanie w obszarze sportu, profilaktyki zdrowotnej, ekologii oraz rozwoju kompetencji,

 dokumentacja działań i raportowanie,

 jasno określony cel oraz mierniki, 

 pomysł odpowiadający na zdiagnozowaną potrzebę społeczną,

 promocja firmy jako partnera,

 zaangażowanie pracowników firmy w działania organizacji.



 Seniorzy: Stowarzyszenie Na 102 (książka pt. 

„Zwyczajni niezwyczajni mieszkańcy ziemi lęborskiej”, 

Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

 „Wehikuł usamodzielnienia” – projekt realizowany 

wspólnie z Regionalnym Centrum Młodzieży w Lęborku

 Kluby sportowe: piłka halowa, klub strzelecki, klub karate,

nordic walking

Współpraca z NGOsami

712

 Fundacja „Jesteśmy Razem” – Centrum Rehabilitacji Dzieci



Katarzyna Majchrzak

katarzyna.majchrzak@ffp.pl

www.ffp.pl

Dziękuję 




