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Raport obejmuje dane za rok finansowy 

F12 (12 miesięcy od 1 kwietnia 2011 r. 

do 31 marca 2012 r.), chyba że w treści 

wskazano inaczej.

Raport został sporządzony w zgodzie 

ze standardem Global Reporting 

Initiative G3.1. poziom aplikacji B+.





Proces raportowania/inicjatywa

1.Kompania Piwowarska publikuje raporty zrównoważonego rozwoju od kilku lat. Są one 

świadectwem przejrzystości i jasnej polityki informacyjnej oraz strategii firmy, ukierunkowanej na 

nieustanne usprawnianie jej działalności w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

2.Efekty naszych działań w ramach 10 obszarów zrównoważonego rozwoju są jak najbardziej 

mierzalne. W Kompanii Piwowarskiej proces raportowania odbywa się w trybie półrocznym, 

w specjalnym programie służącym zarządzaniu i raportowaniu społecznemu – Sustainability 

Assessment Matrix – SAM. 

3.Z matrycy SAM wynika proces powstawania raportu zrównoważonego rozwoju wg przyjętego 

wewnętrznie systemu oraz standardu GRI. Raportowanie wynika z naszych celów przyjętych 

w ramach jednego z 10 obszarów zrównoważonego rozwoju – Transparency and Ethics 

(Przejrzystość informacji o postępach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i etyka). 



Zaangażowanie interesariuszy 
w proces tworzenia raportu

1. W tworzenie raportu zrównoważonego rozwoju za rok F12 zaangażowani byli przede 

wszystkim pracownicy Kompanii Piwowarskiej reprezentujący różne departamenty 

i m.in. raportujące dane w ramach matrycy zrównoważonego rozwoju SAM. Największym 

wyzwaniem stojącym przed zespołem przygotowującym raport był wybór najważniejszych 

kwestii, które powinny zostać ujęte w raporcie.

2. Kompania Piwowarska, by zaangażować interesariuszy w proces kształtowania nowej polityki 

zaangażowania społecznego, skorzystała z rozwiązania, jakim jest panel dla interesariuszy 

opierający się o zasady standardu AA1000SES. W lipcu 2011 roku odbyły się dwa panele 

w głównych lokalizacjach Kompanii Piwowarskiej – Warszawie i Poznaniu, na które zostali 

zaproszeni interesariusze firmy - w sumie 28 osób. Spotkania były moderowane przez 

niezależnego doradcę, a ich celem było pozyskanie opinii i oczekiwań interesariuszy KP 

odnośnie jej działań społecznych, 



Ramy czasowe raportowania

Tworzenie raportu obejmuje praktycznie cały rok budżetowy F12 (1 kwietnia 2011 – 31 

marca 2012) i część F13

Raport SD za F12 związany był m.in. z:

• przeprowadzeniem panelów dla interesariuszy, opierającym się o zasady standardu 

AA1000SES (lipiec 2011)

• zorganizowaniem warsztatu dla przedstawicieli różnych departamentów firmy 

zaangażowanych w proces raportowania (sierpień 2011)

• raportowanie w SAM za I półrocze F12 – wyniki w ramach 10 obszarów 

zrównoważonego rozwoju (październik 2011)

• spotkania teamu SD, zaangażowanego w proces raportowania 

• raportowanie w SAM za cały rok F12– wyniki w ramach 10 obszarów zrównoważonego 

rozwoju (kwiecień 2012)

• zebranie danych ze wszystkich powyższych w postaci raportu - wyniki i opis - (kwiecień 

– wrzesień 2012)

• weryfikacja zewnętrzna (wrzesień-październik 2012)

Opublikowanie kolejnego raportu za F13 (1 kwietnia  2012 - 31 marca 2013) zostało 
zaplanowane na wrzesień 2013 roku. Będzie on kompatybilny z poprzednimi wydaniami, 
czyli zgodny z wewnętrznymi wytycznymi SAM Sustainability Assessment Matrix oraz 
standardem GRI.



Cele raportowania

1. Jednym ze standardów przyjętych w ramach raportowania SAM 

jest przejrzystość i jasna polityka informacyjna. Kompanii 

Piwowarskiej stawiane są coraz wyższe wymagania, a jednym 

z nich jest publikowanie raportów dotyczących 

zrównoważonego rozwoju. Celem jest przekazanie rzetelnego 

obrazu wyników firmy we wszystkich obszarach 

zrównoważonego rozwoju a także możliwość porównania 

i wymiany tzw. dobrych praktyk w ramach 10 obszarów SD 

w całej Grupie SABMiller.

Informacje te są ważne dla wszystkich interesariuszy firmy, 

pokazują sposób zarządzania i kierunek rozwoju. 

2. Dzięki systematycznemu publikowaniu raportów 

zrównoważonego rozwoju można w syntetycznej, zunifikowanej 

formie, zgodnej z międzynarodowymi standardami, podawać 

konkretne informacje. To z kolei pozwala śledzić postępy firmy na 

polu społecznej odpowiedzialności  i rozliczać ją ze skuteczności 
podejmowanych działań. 

3. Raporty zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 

pokazują nie tylko systematyczną poprawę w wielu dziedzinach. 

Wyłania się z nich również obraz lidera branży, znakomicie 

wypadającego na tle innych browarów w Grupie SABMiller. 
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