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CSR Report BM Vallá 2021

Achievements, points of emphasis and goals of our communal responsibility.

Raport społeczny BM Vallá 2021

Osiągnięcia, priorytety oraz cele związane z 
odpowiedzialnością społeczną.
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O BM Vallá 
Jesteśmy liderami produkcji betonu oraz 
artykułów murarskich dla islandzkiej 
branży budowlanej. Ochrona środowiska 
oraz zrównoważone wykorzystywanie 
zasobów naturalnych stanowią kluczową 
część naszej działalności.

https://bmvalla.turtl.co/?accessible


Firma prowadzi zróżnicowaną działalność oraz 
posiada sześć oddziałów w kraju, w tym 
betoniarnię, fabrykę artykułów murarskich i 
kostki, fabrykę modułów i prefabrykatów oraz 
biura sprzedaży w czterech lokalizacjach.

 Utrzymujemy również dwa laboratoria, w których odbywają się testy, 
badania oraz rozwój produktów wytwarzanych w przedsiębiorstwie.

Ochrona środowiska oraz zrównoważone wykorzystywanie zasobów 
naturalnych stanowią nieodłączną część naszej działalności, a BM Vallá 
postawił sobie ambitny cel, aby być najbardziej przyjaznym dla środowiska 
producentem betonu w kraju. Systematycznie dążymy do tego, by 
działalność oraz produkcja betonu w BM Vallá stały się neutralne pod 
względem emisji dwutlenku węgla do roku 2030.

Założeniem BM Vallá jest oferowanie pewnych, trwałych oraz 
bezpiecznych dla środowiska materiałów budowlanych. Doświadczeni 
pracownicy udzielają klientom porad dotyczących budowania w sposób 
przyjazny dla środowiska i ograniczania tym sposobem negatywnych 
skutków zmiany klimatu. 

BM Vallá wykonał środowiskową analizę cyklu życia mieszanek 
betonowych jako pierwszy islandzki producent betonu i otrzymał 
certyfikowaną deklarację środowiskową EPD (Environmental Product 
Declaration) w tym zakresie.



Stabilność stanowi jedno z głównych założeń działalności, a zgodnie z 
rocznym sprawozdaniem finansowym za 2021 rok łączny obrót BM Vallá 
wynosił 6,1 miliarda ISK w porównaniu z 5,5 miliarda ISK w roku ubiegłym.

BM Vallá znajduje się na liście czołowych przedsiębiorstw Creditinfo 2021, 
które charakteryzuje to, że działalność jest stabilna, oparta na solidnych 
podstawach oraz działa dla ogólnej korzyści. Ponadto przedsiębiorstwo 
posiada certyfikat równych płac zgodnie z IST 85:2012, a jego system 
zarządzania jakością posiada certyfikat ISO 9001 – BM Vallá jest jedynym 
producentem betonu na Islandii z tym certyfikatem. Trwają prace nad 
wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz 
systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO 45001.

BM Vallá jest własnością Hornsteinn, który dodatkowo jest 
właścicielem Björgun oraz Sementsverksmiðjan. W ciągu roku 
współpracowaliśmy z 5500 klientami wykonując łącznie 129 rocznych 
jednostek pracy.

Pracownicy kierują się w swojej pracy wartościami BM Vallá, które 
stanowią podstawę całej naszej kultury przedsiębiorstwa.

Siła | Jedną z naszych wartości jest siła, ale opiera się ona 
na współpracy, odwadze i ambicji

Niezawodność | Jesteśmy wiarygodni i wiemy, że wiedza i 
doświadczenie kształtują naszą przyszłośćfuture

Wizja | Patrzymy w przyszłość i stawiamy na innowacje, 
zrównoważony rozwój i kwestie środowiskowe
zasady przewodnie
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Od Dyrektora
„Deklarujemy, że bierzemy odpowiedzialność za 
całą emisję produkcji, w tym cementu, mimo że 
nie zalicza się to bezpośrednio do krajowego 
rachunku emisji.”

https://bmvalla.turtl.co/?accessible


Założyliśmy sobie ambitny cel, że cała produkcja betonu oraz działalność 
BM Vallá staną się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 
2030. Te priorytety są kluczowe dla ustanawianych przez nas celów i 
zamierzamy szukać wszystkich możliwych rozwiązań, żeby ograniczyć ślad 
węglowy z naszej działalności.

Aby walczyć ze zmianami klimatu, wszyscy interesariusze w branży 
budowlanej muszą włączyć się w ten proces oraz proponować rozwiązania 
wpływające pozytywnie na klimat. Nie unikamy tej odpowiedzialności i 
osiągnęliśmy w tym roku dobre wyniki z tym związane. Między innymi 
zaoferowaliśmy beton bardziej przyjazny dla środowiska, który ma o 40% 
niższy ślad węglowy w porównaniu z tradycyjnym betonem, ponadto łączna 
emisja gazów cieplarnianych ograniczyła się o 10% na każdy 
wyprodukowany metr sześcienny. Udało nam się również zmniejszyć 
proporcję cementu w naszych mieszankach betonowych o 20%. Te 
pozytywne rezultaty zachęcają nas do dalszych działań i stanowią wyraźny 
zielony krok na naszej drodze do neutralności węglowej.

Deklarujemy, że bierzemy odpowiedzialność za całą emisję produkcji, w tym 
cementu, mimo że nie zalicza się to bezpośrednio do krajowego rachunku 
emisji. Tym sposobem bierzemy 100% odpowiedzialność za cały łańcuch 
wartości, ponieważ cement ma znaczny udział w emisji betonu i jest 
odpowiedzialny za 85–90% z niej.

Przewidywane zmiany w rozdziale o betonie w rozporządzeniu budowlanym 
zwiastują nową erę, jako że wpływ betonu na środowisko będzie jeszcze 
lepiej kontrolowany, co wspiera naszą politykę dotyczącą neutralności 
węglowej. Jesteśmy więc przekonani, że beton stanowi bardzo dobry wybór 
dla solidnego budownictwa, ponieważ niewiele jest materiałów 
budowlanych, które zapewniają równie wysoką wytrzymałość oraz 
bezpieczeństwo.

Istotne jest dla nas planowanie w oparciu o obieg zamknięty oraz ponowne 
użycie i zwiększyliśmy recykling betonu o 7%. Planujemy wiele ciekawych 
projektów, które dążą do jeszcze lepszych rezultatów związanych z 
gospodarką o obiegu zamkniętym, zarówno w naszej działalności, jak i u 
partnerów.

W tym roku uzyskaliśmy certyfikat równych płac i wykonaliśmy tym 
sposobem ważny krok w kierunku większej równości płci. Powstał fundusz 
społeczny Hjálparhella BM Vallá, który wsparł m.in UNICEF oraz projekt 
Römpum upp Reykjavík.

Dla nas, pracowników, wydanie pierwszego raportu społecznego BM Vallá 
stanowi powód do wielkiej radości, podobnie jak możliwość przekazania 
informacji o naszych priorytetach, rezultatach oraz celach związanych z 
odpowiedzialnością społeczną. Chcemy rosnąć i rozwijać się w zgodzie ze 
środowiskiem oraz społeczeństwem, a poprzez jasną wizję przyszłości 
dotyczącą neutralności węglowej oraz odpowiedzialności za całą emisję 
wykonujemy nasz ruch w kierunku bardziej zielonego jutra.

Þorsteinn Víglundsson
dyrektor Hornsteinn, spółki-matki BM Vallá.
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Rynek i środowisko pracy
Kładziemy duży nacisk na tworzenie przyjaznego 
środowiska pracy dla personelu oraz działania na 
rzecz dobrej kultury pracy.

https://bmvalla.turtl.co/?accessible


Zwiększony popyt na kadry 
wymusił nowe wyzwania 
zarówno w związku ze 
wzrostem liczby pracowników 
zagranicznych, jak i bardziej 
zróżnicowaną formą 
zatrudnienia.

Przez ostatnie dwa lata skupiliśmy się na 
szkoleniach związanych z pozytywną 
komunikacją oraz wzmocnieniem przekazu 
informacji, szczególnie w zakresie informowania 
zagranicznych pracowników. W związku z tym 
wszystkie materiały dla pracowników zostały 
przetłumaczone na język angielski oraz polski, a 
na zebraniach dla pracowników są obecni 
tłumacze, jeśli zachodzi taka potrzeba.

BM Vallá stosuje zorganizowany, sprawdzony 
system szkoleń, a wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy muszą przejść kurs dla nowego 
personelu, składający się m.in. ze szkolenia z 
bezpieczeństwa oraz z prezentacji działalności. 
Pracownicy BM Vallá przyjaźnie witają osoby 
nowo zatrudnione oraz ambitnie podchodzą do 
wspierania nowych współpracowników.

W BM Vallá oraz spółce matce, Hornsteinn, 
pracuje niemal 180 osób w sześciu oddziałach: 
Reykjavík, Garðabær, Akranes, Reyðarfjörður 
oraz Akureyri. Liczba zatrudnionych kobiet jest 
nieco nieproporcjonalna, bo stanowią one 12% 
pracowników.

Firma działa w branży, która dotychczas była 
uznawana za męską, ale podejmujemy 
działania nad wyrównaniem tej proporcji płci 
wewnątrz przedsiębiorstwa poprzez nacisk na 
elastyczne zadania oraz godziny pracy.

W roku 2021BM Vallá otrzymał certyfikat 
równych płac. Poprzez pracę zgodnie z 
systemem oraz procedurami w ramach 
systemu równych płac, firma zapewnia w 
jeszcze większym stopniu brak dyskryminacji 
płci, jeśli chodzi o wynagrodzenie i uznanie za 
równie wartościową pracę.

Równość i równość płac

BM Vallá kładzie nacisk, by zakresy 
odpowiedzialności oraz procedury były jasno 
określone, by zarządzanie opierało się na 
przejrzystości oraz uczciwości, by przekaz 
informacji wewnątrz firmy był aktywny oraz by 
wszyscy pracownicy mieli łatwy dostęp do kadry 
zarządzającej. Dużą wagę przywiązuje się do 
równouprawnienia, a wszelkiego rodzaju 
dyskryminacja jest niedozwolona. Polityka 
równych płac stanowi nierozłączną część 
polityki wynagrodzeń firmy.

Obowiązuje strategia działań interwencyjnych, 
której celem jest wyeliminowanie mobbingu, 
molestowania seksualnego oraz przemocy w 
miejscu pracy zgodnie z rozporządzeniem nr 
1009/2015 oraz ustawą nr 46/1980 o warunkach, 
higienie i bezpieczeństwie w miejscu pracy. Zob. 
również politykę równych płac.

Regularnie wykonywane są badania zadowolenia 
z pracy i na ich podstawie przygotowywane są 
plany pracy działu zasobów ludzkich, żeby 
reagować szybko i sprawnie na informacje o tym,
co można usprawnić. Standardowo udział w 
ankietach bierze ok. 70% pracowników, a poziom 
zadowolenia wypada na poziomie 4 z 5 
możliwych, co uznaje się za bardzo dobry wynik.



W BM Vallá ok. 50% pracowników jest obcego 
pochodzenia, więc nie wyolbrzymiając, można 
powiedzieć, że firma jest wielokulturowa. 
Najwięcej pracowników pochodzi z Polski, sporo 
jest również z Litwy, Kamerunu, Filipin, Ukrainy, 
Stanów Zjednoczonych, Tajlandii oraz Łotwy. To 
ważne, żeby wszystkie informacje były 
przekazywane w języku islandzkim, angielskim i 
polskim oraz by wszyscy mieli równe szanse 
rozwoju zawodowego wewnątrz firmy, 
niezależnie od pochodzenia.

Wielokulturowe miejsce pracy

Nasi pracownicy są w różnym wieku i 
kładziemy silny nacisk, by wszyscy posiadali 
równe perspektywy, niezależnie od tego, ile 
mają lat.

Our staff varies widely in age, and we place 
great emphasis on equal opportunity, 
regardless of age. 

Rozwój kariery i dobre warunki pracy

Firma dąży do tego, by stanowić pożądane 
miejsce pracy zapewniające dobre warunki oraz 
możliwości rozwoju zawodowego. Myśl 
przewodnią w komunikacji stanowi kodeks etyki i 
współpracy kadry wydany w tym roku. 
Opracowano go we współpracy z personelem w 
celu dokładniejszego określenia priorytetów, 
zasad oraz kryteriów dotyczących pozytywnej 
komunikacji oraz współpracy.
Przedsiębiorstwo zapewnia wszystkim 
odpowiednią odzież roboczą, wyposażenie 
ochronne oraz środki ochrony indywidualnej. 
Praca wykonywana jest zgodnie z polityką 
zdrowotną wspierającą zdrowie fizyczne, 
psychiczne oraz społeczne. Podczas wszelkiej 
pracy w firmie kładziony jest nacisk na 
utrzymanie zdrowia na ciele i umyśle oraz brane 
jest pod uwagę, że dobre zdrowie stanowi jeden 
z głównych fundamentów aktywnego 
uczestnictwa w społeczeństwie. Zachęca się 
pracowników do uczestniczenia w działaniach 
prozdrowotnych firmy, do zainteresowania się
zdrowym stylem życia oraz do dbania o własne 
zdrowie.



Pracownicy otrzymują dodatek sportowy, żeby 
obniżyć koszty rekreacji i uprawniania sportu.
Firma współpracuje z Heilsuvernd, 
licencjonowanym usługodawcą w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
Państwowej Inspekcji Pracy.

W stołówce BM Vallá kładziony jest duży nacisk 
na zdrowe jedzenie, a pracownicy mają 
możliwość bezpłatnego skorzystania z wysokiej 
jakości urozmaiconych, wartościowych 
obiadów, opłacając jedynie podatek od 
świadczeń dodatkowych.

W związku z wyspecjalizowaną działalnością 
firmy większość pracowników posiada 
wykształcenie wymagane do danej pracy, takie 

 jak uprawnienia do obsługi maszyn oraz 
dodatkowe kategorie prawa jazdy lub wyższe 
wykształcenie w zakresie inżynierii maszyn, 
budownictwa, geologii lub chemii.

Zachęcamy do przekwalifikowania

Przedsiębiorstwo stawia sobie za cel 
utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy oraz 
doświadczenia pracowników i wspiera ich w 
dalszej nauce lub kształceniu w celu 
poszerzenia umiejętności i wiedzy. W tym celu 
firma sponsoruje pracownikom dodatkowe 
kategorie prawa jazdy, uprawnienia do obsługi 
maszyn oraz studia zakresu zarządzania. 

Ponadto wszyscy pracownicy obcego pochodzenia 
mają możliwość uczęszczania na kurs języka 
islandzkiego.
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Bezpieczeństwo i 
zdrowie
Pracujemy według jasnej polityki BHP oraz 
uznajemy to za jedną z podstaw 
odpowiedzialnej polityki zasobów ludzkich.

https://bmvalla.turtl.co/?accessible


BM Vallá prowadzi aktywną działalność edukacyjną 
i profilaktyczną, opartą na przepisach oraz 
systemowym podejściu do wszystkich aspektów 
pracy i zarządzania w celu zapobiegania wypadkom i 
chorobom wynikającym z obowiązków służbowych.

Kładziony jest nacisk na analizę ryzyka oraz działania minimalizujące 
ryzyko podczas pracy. Zachęca się pracowników do dbania o własne 
bezpieczeństwo podczas pracy poprzez wykonywanie krótkiej analizy 
ryzyka przed rozpoczęciem danej czynności.

Wszyscy pracownicy mają wyraźne pozwolenie na zatrzymanie wszystkich 
prac, które każdorazowo uznają za niewystarczająco bezpieczne.
Do kontroli oraz monitorowania używa się różnych kryteriów oraz metod, 
takich jak analizy ryzyka, rejestr zdarzeń, rozmowy o bezpieczeństwie oraz 
projekty naprawcze.

Wykonywane są wewnętrzne audyty, zapisywane są wskazówki i 
systematycznie pracuje się nad ulepszeniami. Rejestry, projekty naprawcze 
oraz działania z audytów wewnętrznych są notowane w centralnym 
rejestrze zdarzeń.

Zdarzenia są opracowywane wedle potrzeb, a wszystkie poważne 
zdarzenia, wymagające pierwszej pomocy, pomocy lekarskiej lub 
powodujące nieobecność, są analizowane i rozkładane na czynniki, po 
czym opracowuje się działania zapobiegawcze, żeby nie dopuścić do ich 
powtórzenia.



W roku 2021 zanotowano:

169 niedoszłych wypadków i 8 wypadków z udziałem ludzi
3 wypadki powodujące nieobecność
5 wypadków wymagających pomocy lekarskiej
28 rozmów o bezpieczeństwie – zarejestrowana rozmowa 
kierownika z pracownikiem o kwestiach bezpieczeństwa
62 projekty naprawcze dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Wdrożenie i monitorowanie dwóch standardów: dotyczących 
bezpieczeństwa gości i podwykonawców oraz bezpiecznej jazdy.

Rozmowy o bezpieczeństwie jako praktyczne zarządzanie przez 
kierowników – kierownicy mają za cel wyjście w teren oraz 
porozmawianie z pracownikami o bezpieczeństwie pracy. Rozmowy są 
notowane w rejestrze zdarzeń.

Zarejestrowane poważne niedoszłe wypadki, które mogły spowodować 
nieobecność lub śmierć, wymagają takiego samego dochodzenia oraz 
działań zapobiegawczych, jak wypadki.

Nacisk na szkolenie i przyjmowanie nowych pracowników Wszyscy nowi 
pracownicy przed rozpoczęciem pracy powinni przejść podstawowe 
szkolenie BHP. Następnie otrzymują przeszkolenie na danym 
stanowisku.

Ulepszona kultura bezpieczeństwa, w której kierownicy ustanawiają cele, 
które mają działać na rzecz jej ulepszenia.

W tym roku planowane jest zakończenie wdrażania normy zarządzania 
bezpieczeństwem ISO45001.

Wszystkie incydenty należy zgłaszać Nasz cel na rok 2022
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Równouprawnie
nie i polityka 
równych płac
Posiadamy certyfikat równych płac, 
a polityka równych płac stanowi 
nierozłączną część polityki 
wynagrodzeń.

https://bmvalla.turtl.co/?accessible


BM Vallá kładzie nacisk, by zakresy odpowiedzialności oraz procedury były jasno określone, by 
zarządzanie opierało się na przejrzystości oraz uczciwości, by przekaz informacji wewnątrz firmy był 
aktywny oraz by wszyscy pracownicy mieli łatwy dostęp do kadry zarządzającej.

Dużą wagę przywiązuje się do równouprawnienia, a wszelkiego rodzaju dyskryminacja jest niedozwolona. Polityka równych płac stanowi nierozłączną 
część polityki wynagrodzeń firmy.

Obowiązuje strategia działań interwencyjnych, której celem jest wyeliminowanie mobbingu, molestowania seksualnego oraz przemocy w miejscu 
pracy zgodnie z rozporządzeniem nr 1009/2015 oraz ustawą nr 46/1980 o warunkach, higienie i bezpieczeństwie w miejscu pracy.
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Projekty społeczne
Dofinansowujemy różne projekty 
społeczne poprzez nasz fundusz 
społeczny Hjálparhella BM Vallá.  

https://bmvalla.turtl.co/?accessible


UNICEF – dofinansowanie projektu COVAX finansującego szczepienia 
przeciw COVID-19 w uboższych krajach
Römpum upp Reykjavík – partner projektu, któremu przekazaliśmy płyty 
chodnikowe, piasek i materiały
Knattspyrnufélag Fjarðabyggðar
Þögul tár (Ciche łzy) – dofinansowanie filmu dokumentalnego 
Krabbameinsfélag Íslands o samobójstwach – wsparcie działalności 
stowarzyszenia
Sekcja koszykówki UMF Þór – wsparcie działalności sekcji koszykówki 
Tindastóll – wsparcie działalności stowarzyszenia Stígamót – wsparcie 
działalności stowarzyszenia
SÁÁ – wsparcie działalności stowarzyszenia
Björgunarfélag Akraness – wsparcie działalności pogotowia ratunkowego

Nasz Fundusz Społeczny: Hjálparhella BM Vallá wspiera różne projekty

W tym roku przyczyniliśmy się do różnych projektów, takich jak wsparcie UNICEF Island i Rampar w Reykjavík.
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Środowisko i klimat
Zamierzamy być najbardziej przyjaznym 
dla środowiska producentem betonu w 
kraju. Przeczytaj o naszych priorytetach, 
rezultatach oraz celach związanych ze 
środowiskiem i klimatem.

https://bmvalla.turtl.co/?accessible


Ograniczyliśmy emisję gazów 
cieplarnianych z działalności o 10%* 
w ciągu roku, czyli 2915 tCO2. 
Osiągnęliśmy ten wynik poprzez 
używanie cementu bardziej 
przyjaznego dla środowiska, 
zwiększenie proporcji recyklingu 
oraz rozwój nowych mieszanek 
betonowych.

*na wyprodukowany metr sześcienny.

Położyliśmy główny nacisk na 
zwiększenie użycia cementu 
bardziej przyjaznego dla 
środowiska. 

Na rezultaty nie trzeba było długo 
czekać i mogliśmy zaoferować 
cement ze śladem węglowym 
niższym o 20% w porównaniu z 
tradycyjnym czystym cementem 
wykorzystywanym w firmie rok 
wcześniej.

40% zmniejszyć ślad 
węglowy betonu

Pracowaliśmy systematycznie nad 
rozwojem oraz ulepszeniem 
mieszanek betonowych, 
równolegle ze ścisłą kontrolą 
jakości, żeby zapewnić tę samą 
jakość, a przy tym ograniczyć 
negatywny wpływ na środowisko. 
Wraz z nowymi mieszankami 
betonowymi zaoferowaliśmy 
beton ze śladem węglowym 
niższym o 40% w porównaniu z 
tradycyjnym betonem.

Bierzemy pełną odpowiedzialność 
za całą emisję powstającą przy 
produkcji oraz transporcie 
surowców wykorzystywanych do 
betonu na całym świecie, mimo że 
emisja z produkcji cementu nie 
zalicza się bezpośrednio do 
krajowego rachunku emisji. Cement 
stanowi 85–90% łącznego śladu 
węglowego każdego 
wyprodukowanego metra 
sześciennego.

Osiągnięcia i cele środowiskowe

10% wydzielone emisje 20% niższy ślad 
węglowy cementu

100% odpowiedzialność za 
wszelką utylizację betonu



Średnie emisje zmniejszyły się na przestrzeni lat

Używając przyjaznego dla środowiska cementu, byliśmy w stanie zredukować emisję dwutlenku węgla o 8,3% na przestrzeni lat, czyli o 27 
kg na metr sześcienny wyprodukowanego betonu. Dodatkowo zwiększyliśmy wskaźnik recyklingu betonu o 7%.

Nazywamy to w 100% odpowiedzialnym środkiem zaradczym i przejęciem odpowiedzialności za cały łańcuch wartości wykorzystania 
cementu w produkcji.

„Redukcja emisji o 2915 t CO2 odpowiada 
emisji z 1800 samochodów * w skali roku.”

*W przeliczeniu na przeciętny samochód osobowy przejeżdżamy 15 

000 km rocznie, a emisje 108 g/km. Zgodnie z wytycznymi FÍB.

2020 2021 Change

Średnia emisja na jednostkę kgCO₂ na  /m3 312* 285* -8,3%*

Wzrost produkcji między latami +20%*

Współczynnik betonu poddawanego 
recyklingowi

81%* 88%* +7%*

Przeciwdziałanie – m3 użyte 
ponownie / m3 wyprodukowane

2,85%* 4,5%* +1,65%*

Z przeciwdziałaniem – oszczędzone tCO₂ - 2.915

*Na wyprodukowane m3 betonu



Emisje gazów cieplarnianych na poziomie krajowym

Chociaż łączna emisja z 

działalności wzrosła ze względu 

na wzrost produkcji, osiągnięto 

dobre wyniki w redukcji 

globalnej emisji gazów 

cieplarnianych, spadek o 10% 

dzięki środkom łagodzącym 

związanym ze zmniejszonym 

zużyciem cementu i nowego 

betonu.

Zakres 1 Jednostki 2020 2021

Całkowite emisje tCO₂í 2.819 3.099

Lokalne zużycie paliwa tCO₂í 332 239

Zużycie paliwa przez pojazd tCO₂í 2.487 2.781

Zakres 2 Jednostki 2020 2021

Całkowite emisje tCO₂í 95,8 81,4

Elektryczność tCO₂í 31,8 30,9

Ciepłownictwo tCO₂í 64 51

Zakres 3 Jednostki 2020 2021

Całkowite emisje (waste from operations) tCO₂í 155 194

Zakres 1, 2, and 3 - Całkowite emisje tCO₂í 3.070 3.374

„100% odpowiedzialne 
emisje wykraczają poza 
skały – nazywamy to 
zrównoważonym 
podejściem”.



Oszczędność energii

Całkowite zużycie energii (kWh) spadło o 22,5%*. Zużycie energii 
(kWh) z paliw kopalnych spadło o 13%*.Całkowite zużycie wody 
(m3) zmniejszyło się o 18%* i było największym spadkiem ciepłej 
wody.

* Na podstawie zużycia energii pr. wyprodukowanych metrów sześciennych.

„Całkowite zużycie energii (kWh) spadło o 
22,5% w ciągu roku.”

Zużycie energii

Zużycie energii Jednostki 2020 2021

Total eZużycie energii             kWst 21.368.737 20.773.809

Paliwa kopalne kWst 11.111.883 12.123.419

Biopaliwa kWst 21

Elektryczność kWst 3.030.844 2.941.331

Ciepłownictwo kWst 7.226.010 5.709.039

Bezpośrednie zużycie energii kWst 11.111.883 12.123.440

Pośrednie zużycie energii          kWst 10.256.854 8.650.370



Konsumpcja wody

Jednostki 2020 2021

Całkowite zużycie wody m³ 177.357,9 145.066,5

Zimna woda m³ 52.771,5 46.634,8

Gorąca woda m³ 124.586,4 98.431,7

Kluczowe liczby w zielonej rachunkowości

Skład energetyczny

Skład energetyczny Jednostki 2020 2021

Całkowite zużycie energii kWst 21.368.737 20.773.809

Paliwa kopalne % 52% 58%

Odnawialne 
źródła energii

% 48% 42%



Circular and environmental friendly collaborators

Zieloni kontrahenci

Wspólny projekt Green 
Contractors obejmuje 
wspólną odpowiedzialność za 
recykling opakowań. 
Wykonawcy zwracają 
opakowania do BM Vallá, 
która dostarcza opakowanie 
do Pure North i zajmuje się 
recyklingiem plastiku.

Wskaźnik recyklingu wzrósł 
do 29% w porównaniu do 13% 
rok wcześniej.

„„Współpraca 
zaowocowała 29% 

wskaźnikiem 
recyklingu.““

Okrągły Dom

Innowacyjne projekty BM Vallá, VSÓ ráðgjöf i s.ap.arkitektar 
pracowały i mają na celu opracowanie prefabrykowanych 
elementów budowlanych z betonu przyjaznego dla środowiska, 
które można demontować i ponownie montować.

Pomysł polega na zbudowaniu i zaprojektowaniu pierwszego 
islandzkiego domu rowerowego, który maksymalizuje 
wykorzystanie zasobów i minimalizuje ślad węglowy.

Celem jest, aby 90% materiału budowlanego było odnawialne lub 
ponownie wykorzystywane.



Współpracownicy o obiegu zamkniętym i 
przyjaznym dla środowiska

Dom przyjazny dla środowiska

Domy odlewane na miejscu mają 
również potencjał, aby być 
bardziej przyjaznymi dla 
środowiska, dlatego wspólnie z 
Félagsbústaðir i s.ap.arkitektar 
pracujemy nad innowacyjnym 
projektem.

Celem jest pójście o krok dalej niż 
standardy certyfikacji i 
wykorzystanie betonu z mniejszą 
ilością cementu oraz ponowne 
wykorzystanie surowców i 
wypełniaczy zgodnie z 
cyrkularnym myśleniem.

Zielone parki przemysłowe

W Akranes Folium zbuduje 
zielone parki przemysłowe, w 
których ekologiczny wygląd, 
planowanie i projektowanie są 
zasadami przewodnimi we 
wszystkich projektach.

BM Vallá odpowiada za 
produkcję prefabrykowanych 
elementów budowlanych, 
których celem jest wykorzystanie 
jak najbardziej przyjaznej dla 
środowiska receptury betonu, 
bez kompromisów w zakresie 
wymagań dotyczących 
wytrzymałości, jakości i trwałości.
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Polityka ochrony 
środowiska
Cel stanowiący o neutralności węglowej z 
działalności w roku 2030 wymusza 
systematyczny rozwój produktów, zmiany 
procedur oraz działania naprawcze, żeby 
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

https://bmvalla.turtl.co/?accessible


Cel stanowiący o neutralności węglowej z działalności w roku 2030 
wymusza systematyczny rozwój produktów oraz innowacje, zmiany 
procedur i ambitne działania naprawcze, tak żeby możliwe było 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pod każdym aspektem 
związanym z produkcją BM Vallá.

Nasz główny producent cementu, Norcem AS w Norwegii, postawił sobie 
porównywalne cele dotyczące neutralności węglowej i określił już 
działania umożliwiające osiągnięcie 60% celu. Polegają one m.in. na 
oferowaniu nowych rodzajów cementu, karbonatyzacji betonu, 
wychwytywaniu oraz pompowaniu do ziemi / wiązaniu dwutlenku węgla 
oraz lepszym wykorzystaniu energii.

Environmental friendly concrete

Udział cementu wynosi 85–90% łącznej emisji CO₂ w działalności BM 
Vallá, oferowanie nowych rodzajów betonu zawierających cement 
bardziej przyjazny dla środowiska stanowi więc priorytet. Obecnie firma 
może zaproponować swoim klientom beton mający o 40% mniejszy ślad 
węglowy.

Dążymy do zerowej emisji netto



BM Vallá polityka środowiskowa uwzględnia codzienne 
działania, w całej produkcji, w doborze dostawców i 
usługodawców.

Planowane działania ograniczające negatywny wpływ produkcji na 
środowisko:

Produkcja betonu oraz działalność będą neutralne węglowo do roku 
2030. Kierowanie się odpowiedzialnym wykorzystaniem surowców.
Nacisk na ciągły monitoring, ulepszenia oraz zarządzanie czynnikami, 
które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.
Praca nad systematycznym rozwojem produktu, innowacjami i badaniami 
we własnej działalności oraz przy współpracy z dostawcami i partnerami.
Działanie na rzecz obiegu zamkniętego poprzez przetwarzanie, 
naprawianie, ponowne użycie w produkcji oraz recykling w sposób 
odpowiedzialny.
Segregacja odpadów w działalności, zwiększenie recyklingu oraz 
ograniczenie wytwarzania/składowania śmieci zmieszanych wraz ze 
zmniejszeniem marnowania żywności. Nie odstępowanie nigdy od 
wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska i przestrzeganie 
jeszcze silniejszych wymagań, jeśli jest to możliwe.
Wspieranie działań oszczędzających energię w przedsiębiorstwie 
poprzez monitorowanie, mierzenie oraz szukanie sposobów na 
ograniczenie zużycia prądu i wody.
Wspieranie ekologicznych środków transportu, gdy jest to możliwe, 
poprzez wykorzystywanie w działalności pojazdów napędzanych 
odnawialnymi źródłami energii.
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Zapobieganie korupcji
Przestrzegana jest jasna polityka 
stosowania się do obowiązujących 
przepisów i ustaw (ang. compliance), a 
zasady są regularnie aktualizowane 
zgodnie z każdorazowymi wartościami oraz 
kryteriami społecznymi.

https://bmvalla.turtl.co/?accessible


Istnieją liczne rozwiązania dla pracowników, którzy mają wątpliwości lub 
chcą zgłosić naganne zachowanie, podejrzenie złamania prawa lub 
przepisów przedsiębiorstwa poprzez narzędzie „SpeakUp”.

Wdrożono kodeks etyczny dla handlu oraz wydano obszerne instrukcje 
dotyczące przeciwdziałaniu korupcji, praniu pieniędzy oraz działań na 
rzecz bezpieczeństwa w sieci. Ponadto obowiązuje polityka dotycząca 
sankcji gospodarczych oraz praw człowieka.
Dodatkowo pracownicy są szkoleni z ustawy o konkurencji, gwarancjach, 
monitorowaniu oraz powiązanych sankcjach.

Postępowanie oraz reagowanie na takie uwagi i zgłoszenia odbywa się 
zgodnie z przepisami ustawy nr 40/2020 o ochronie informatorów oraz 
procedurami firmy o zgłaszaniu przez pracowników naruszenia prawa lub 
innego nagannego zachowania.

Stosuje się kodeks etyczny dla dostawców zgodny z uznanymi 
międzynarodowymi standardami oraz z ogólnymi przepisami dotyczącymi 
praw człowieka, prawa pracy, zapobiegania korupcji oraz ochrony 
środowiska.

Prowadzona jest jasna polityka dotycząca zgodności z obowiązującymi przepisami i przepisami, a 
zasady zgodności są regularnie aktualizowane zgodnie z wartościami i normami społecznymi w 
dowolnym momencie.
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Polityka zrównoważonego 
rozwoju oraz 
odpowiedzialność 
społeczna
Zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność 
społeczna są dla nas bardzo istotne, a nasze 
zobowiązanie o neutralności węglowej do roku 
2030 stanowi myśl przewodnią celów 
strategicznych.

https://bmvalla.turtl.co/?accessible


Nasze zobowiązanie do neutralności węglowej 2030 jest światłem przewodnim w wyznaczonych celach 
strategicznych.

Polityka zrównoważonego rozwoju BM Vallá odzwierciedla priorytety dotyczące odpowiedzialności społecznej i opiera się na światowych celach 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie zrównoważonego rozwoju w związku z kryteriami środowiskowymi, społecznymi oraz 
zarządzania.

BM Vallá postanowił skupić się na pięciu światowych priorytetach, które odpowiadają strategii firmy. Są one następujące:
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Cele Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ
Działalność jest powiązana z Celami 
Zrównoważonego Rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, które 
odzwierciedlają nasze priorytety dotyczące 
klimatu oraz odpowiedzialności społecznej.

https://bmvalla.turtl.co/?accessible


Innowacje i wsparcie finansowe

Wykorzystujemy wszystkie zasoby w sposób możliwie ekonomiczny i 
dążymy do utrzymania racjonalnego kosztu kapitału.
Inwestujemy w innowacje oraz rozwój nowatorskich metod produkcji 
oraz towarów bardziej przyjaznych dla środowiska.
Bierzemy udział w projektach spoza firmy promujących rozwijanie oraz 
korzystanie z materiałów oraz metod produkcji bardziej przyjaznych 
dla środowiska

Przestrzeganie ustaw i przepisów oraz 
przejrzystość

Zapewniamy zgodność z międzynarodowymi konwencjami praw 
człowieka dotyczącymi korupcji oraz przestrzegania prawa pracy 
poprzez procedury wewnętrzne, jak np. politykę ochrony informatorów
Stawiamy restrykcyjne wymagania dotyczące naszych transakcji z 
dostawcami oraz partnerami
Zapewniamy, że na każde stanowisko w firmie jest zatrudniana 
najbardziej kompetentna osoba, niezależnie od płci, wyznania, razy oraz 
orientacji seksualnej 

Kryteria zarządzania



Zdrowie i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Zamierzamy wzmocnić kulturę bezpieczeństwa oraz uznajemy zdrowie 
i bezpieczeństwo pracowników za priorytet
Zamierzamy zapewnić, żeby wszyscy pracownicy wracali cało i zdrowo 
do domu po zakończeniu dnia pracy
Zamierzamy ograniczyć czas tracony z powodu wypadków przy pracy 
do zera
Zamierzamy wzmocnić kulturę bezpieczeństwa oraz prowadzić 
aktywną działalność szkoleniową i profilaktyczną w celu zapobiegania 
wypadkom i chorobom wynikającym z pracy

Odpowiedzialny członek społeczeństwa

Chcemy być pożądanym miejscem pracy, zapewniającym dobre warunki 
oraz możliwości rozwoju zawodowego
Udostępniamy przejrzyste informacje o działalności, wynikach i 
produkcji
Zamierzamy być aktywnym uczestnikiem projektów w najbliższym 
otoczeniu. Prowadzimy fundusz społeczny Hjálparhella BM Vallá i 
wspieramy projekty społeczne

Kryteria społeczne



Dążymy do neutralności węglowej z działalności w roku 2030
Zamierzamy zmniejszyć ślad węglowy na każdy wyprodukowany metr 
sześcienny o 30% do roku 2024
Zamierzamy promować gospodarkę o obiegu zamkniętym, m.in. 
poprzez ograniczenie niesegregowanych odpadów
Będziemy ustawicznie zwiększać proporcję przetwarzania i recyklingu w 
całej naszej działalności

Odpowiedzialne użycie surowców

Zamierzamy zmniejszyć proporcję cementu w naszych 
mieszankach betonowych
Zamierzamy jeszcze bardziej odpowiedzialnie korzystać z zasobów 
wody i prądu
Zamierzamy ograniczyć użycie paliw kopalnianych wraz z 
odpowiedzialną logistyką floty oraz transportu
Zapewniamy odpowiedzialne użycie surowców w całej naszej 
działalności wraz z ograniczeniem marnowania

Kryteria środowiskowe

Promujemy gospodarkę o obiegu zamkniętym



Skupiamy się w nadchodzących miesiącach na osiągnięcie 
neutralności węglowej, ukierunkowanej na następujące 
działania:

Zmniejszenie zużycia cementu w recepturach betonu.
Oferuj beton przyjazny dla środowiska, który ma mniejszy ślad 
węglowy.
Ogranicz zużycie wody w produkcji mając na uwadze 
odpowiedzialne użytkowanie.
Weź udział w projektach z naszymi partnerami, których celem 
jest zmniejszenie śladu węglowego budowy.

Normy i środki środowiskowe

Nakreśliliśmy działania, które mają na celu osiągnięcie 
neutralności węglowej do 2030 roku.

Zidentyfikowano już rozwiązania na poziomie 60% celu.
Pracujemy nad innymi środkami, takimi jak wspieranie 
projektów z zakresu sekwestracji dwutlenku węgla, 
wykorzystanie betonu w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz 
inne środki łagodzące w celu zmniejszenia negatywnego 
wpływu naszej działalności na środowisko.



Dziękujemy za lekturę
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