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znaleźć. Dobrze jednak, że tak się dzieje. Wła-
śnie tak powinien wyglądać proces szczerej 
wymiany poglądów.

Teraz, gdy oddajemy w Państwa ręce Raport 
podsumowujący obecną edycję Dialogu 
Społecznego i opisujący nowe zobowiąza-
nia, jakie British American Tobacco Polska 
będzie realizować w najbliższej przyszłości, 
chciałbym podziękować wszystkim Part-
nerom, którzy zaangażowali się w Dialog 
– czy to poprzez udział w sesji dyskusyjnej, 
czy w inny sposób przekazując nam uwagi 
dotyczące naszego biznesu.

Mam nadzieję, że także w kolejnych edy-
cjach Dialogu będziemy spotykać się z coraz 
szerszym gronem Partnerów i otrzymy-
wać od Państwa jeszcze więcej sugestii, 
które pomogą nam rozwijać nasz biznes 
z uwzględnieniem oczekiwań Partnerów 
Społecznych.

Szanowni Państwo!
Przyznam otwarcie, że sam – będąc Dy-
rektorem Generalnym British American 
Tobacco Polska od ponad dwóch lat 
– jestem pod wielkim wrażeniem całego 
procesu Dialogu Społecznego, a im mocniej 
jestem w niego zaangażowany, tym bar-
dziej zaczynam wierzyć w jego rezultaty.

British American Tobacco jest pierwszą firmą 
tytoniową na świecie, która rozpoczęła syste-
matyczny proces Dialogu ze swoimi Partne-
rami Społecznymi. Pierwsze kroki stawialiśmy 
w 2001 r. Dzisiaj taka forma przejrzystej ko-
munikacji z otoczeniem jest nieodłączną czę-
ścią naszego biznesu – nie wyobrażam sobie, 
jak moglibyśmy bez niej funkcjonować.

Ten proces jest wspólnym sukcesem – na-
szym i naszych Partnerów. British American 
Tobacco jako jedyna firma tytoniowa została 
umieszczona w prestiżowym wykazie Dow 
Jones Sustainability Index (Indeks Zrówno-
ważonego Rozwoju), wyróżniającym spółki 
giełdowe o najlepszych perspektywach dłu-
goterminowego funkcjonowania na rynku. 
Widząc, że coraz liczniejsze grono Partne-
rów Społecznych chce z nami rozmawiać, 
a przy tym wyraża swoje opinie w otwarty 
i szczery sposób – wierzymy, że coraz więcej 
osób, instytucji i grup społecznych widzi 
wymierne efekty naszego Dialogu. Bez 
wątpienia wszyscy, którzy zechcieli włą-
czyć się w Dialog mają dziś dużo większą 
wiedzę na temat tego, jak działa sama firma 
British American Tobacco i cały przemysł 
tytoniowy. Kiedyś, jako firma działająca 
w kontrowersyjnej branży byliśmy głównie 
obiektem ataków, a nasza komunikacja kon-
centrowała się na odpieraniu zarzutów. Dziś 

prowadzimy regularny, partnerski Dialog, 
w efekcie którego udaje się nam wspólnie 
wypracowywać rozwiązania korzystne dla 
wszystkich jego uczestników.

Przyznam, że sam początkowo spodziewa-
łem się bardziej sceptycznego podejścia 
do Dialogu Społecznego ze strony naszych 
Partnerów Społecznych. Byłem bardzo po-
zytywnie zaskoczony wysokim poziomem 
zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni 
i ujęty otwartością, z jaką przedstawicie-
le różnych środowisk rozmawiali z nami 
o ważnych dla nich kwestiach.

Z mojego punktu widzenia podczas tego-
rocznych sesji dyskusyjnych udało nam się 
przedyskutować najważniejsze zagadnienia 
dotyczące relacji pomiędzy naszą firmą a oto-
czeniem. Nie będę ukrywał, że niektóre py-
tania nas zaskakiwały, a na niektóre nie zna-
liśmy odpowiedzi i musieliśmy je dopiero 

„Odpowiedzialność firmy łączy się z gotowością do zmian.
Dzięki opiniom naszych Partnerów codziennie stajemy się lepsi.”

Luiz Augusto Heeren – odpowiada za wdroże-
nie efektów Dialogu po stronie firmy.

Dyrektor Generalny British American Tobacco 
Polska. Dla British American Tobacco pracuje 
od 1986 r. – karierę zaczynał w Brazylii, jako 
Kierownik ds. Finansów spółki Souza Cruz, 
brazylijskiej filii koncernu. Następnie pracował 
jako Kierownik ds. Rozwoju w Dziale Przejęć 
i Fuzji w centrali British American Tobacco 
w Wielkiej Brytanii, Dyrektor Finansowy w fir-
mie Nobleza Piccardo (argentyńskiej filii 
British American Tobacco), Dyrektor Regionalny 
na Amerykę Południowo-Centralną i Dyrektor 
Generalny w Peru i Ekwadorze.

Luiz Augusto Heeren,
Dyrektor Generalny
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Wszystkie problemy nazywano po imieniu 
– proces dialogu przebiegał przejrzyście, 
bo jedynie to jest gwarancją otwartości i wza-
jemnego rozumienia się. Rozmawiano nie tyl-
ko o ideach, ale i konkretnych rozwiązaniach, 
osadzonych w faktach, realiach, propozycjach. 
To dlatego efekt poprzedniej debaty, zaini-
cjowana wówczas „Akademia Augustowska” 
(wsparcie startu zawodowego młodych ludzi 
na terenach wysokiego bezrobocia) zyskała 
uznanie nie tylko na Podlasiu, nie jedynie 
w kraju, ale i w całej Unii Europejskiej – jako 
przejaw dobrego partnerstwa działań między 
biznesem a środowiskiem lokalnym.

Widać było, że podczas pierwszej edycji 
projektu strony uczyły się siebie wzajemnie. 
A obecnie – stało się jasne, iż oczekiwania 
wobec BAT Polska wzrosły niepomier-
nie. To normalne. Jeśli okazuje się, że ktoś 
umie coś zrobić dobrze – to chcielibyśmy, 
by czynił jeszcze więcej, by stał się nie tylko 
liderem, ale „super liderem” w wielu 
dziedzinach i zadaniach. Konsultacje ze spo-
łecznymi partnerami pokazały, jak bardzo 
w różnych publicznych sprawach brakuje 
w Polsce przywództwa i liderów.

To wielkie oczekiwanie, które ujawniło się 
w tym roku z całą mocą. I wielkie zobo-
wiązanie. Budujące było patrzeć, jak 
już w czasie dyskusji przedstawiciele 
firmy z pasją, wielkimi emocjami i zaan-
gażowaniem odpowiadali na pytania, 
wyjaśniali trudne kwestie, z poczuciem 
misji już od razu zaznaczali, co leży 
w zakresie ich możliwości.

To była wielka lekcja dialogu społeczne-
go i odpowiedzialnej debaty. Z tej lekcji 
płynie jeszcze jedno ważne przesłanie 
– społecznie odpowiedzialna firma 
jest po to, by generować inicjatywy, 
dzięki którym budzi się szersza aktywność 
także innych podmiotów, a to właśnie jest 
najlepszy sposób na tworzenie warunków dla 
wspólnej odpowiedzialności.

Dziękując wszystkim partnerom ze wszyst-
kich stron – zachęcam do lektury raportu. 
Bo jest to kawałek polskiego życia. I kawałek 
prawdy o nas samych.

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy!
Otrzymujecie do rąk raport British Ameri-
can Tobacco Polska, przedstawiający wyniki 
procesu dialogu i konsultacji społecznych 
z szeroką grupą partnerów i interesariuszy. 
Trzy lata temu firma – po raz pierwszy w ra-
mach działań Społecznej Odpowiedzialno-
ści Biznesu – po serii spotkań z przedstawi-
cielami różnych środowisk, po wysłuchaniu 
ich głosów, opinii, oczekiwań, zaprezen-
towała swoje stanowisko odnoszące się 
do zgłaszanych potrzeb. I zobowiązała 
się do podjęcia wielu działań i inicjatyw. 
Co ważniejsze – dzisiaj można powiedzieć, 
iż zrealizowano praktycznie wszystkie 
zaciągnięte wtedy zobowiązania.

Na tym polega unikalny charakter misji 
społecznie odpowiedzialnego biznesu 
w wydaniu BAT Polska. Dialog społeczny jest 
podejmowany po to, by prowadził do kon-
kretnych rozwiązań – z jednej strony spełnia-
jąc oczekiwania stron społecznych, z drugiej 
pozwalając firmie w uczciwy i sumienny 
sposób podejmować się zadań realnych.

Tegoroczna edycja projektu odnosiła się 
do już istniejącego dorobku. Spotkania 
pozwoliły na wymianę zdań i poglądów 
Zarządu firmy i środowisk samorządu lokal-
nego oraz instytucji działających w Augusto-
wie, partnerów biznesowych, plantatorów, 
organizacji związkowych i pracowniczych, 
organizacji pozarządowych funkcjonujących 
w skali kraju, grup sprzedaży, środowisk 
służby zdrowia, przedstawicieli administracji 
centralnej, parlamentarzystów, dziennikarzy. 
Otwarta, nieskrępowana, prawdziwie part-
nerska dyskusja, bez żadnych tematów tabu 
pozwoliła nie tylko odnieść się do zobowią-
zań, jakie BAT Polska realizuje, ale też – nakre-
ślić nowe horyzonty problemów i oczekiwań.

Budujące było obserwować, jak do trudnych 
tematów podchodzili przedstawiciele 
różnych stron – czy to dyskutując o pro-
mocji zakazu i ograniczenia palenia wśród 
niepełnoletnich, czy spierając się o rolę 
firmy tytoniowej w krzewieniu postaw pro 
zdrowotnych oraz działań na rzecz profi-
laktyki zdrowotnej, czy podnosząc kwestie 
zależności między wzrostem akcyzy, cen 
papierosów, a rosnącą skalą przemytu. 

Michał Boni,
Moderator Dialogu

Michał Boni – czuwał nad prawidłowym 
i bezstronnym przebiegiem Dialogu.

Doktor socjologii kultury, działacz „Solidar-
ności” aktywny w strukturach podziemnych 
i podziemnej prasie, członek władz krajowych 
związku. W 1991 r. Minister Pracy i Polityki So-
cjalnej, później sekretarz stanu w Ministerstwie 
odpowiedzialny m.in. za politykę rynku pracy.

Uczestnik międzynarodowych konferencji do-
tyczących rynku pracy. Współpracownik m.in. 
Fundacji Naukowej CASE, Centrum Stosunków 
Międzynarodowych, Polskiej Fundacji Trans-
formacji Gospodarki „Wiedzieć jak” czy Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przedsta-
wiciel PKPP Lewiatan w Europejskiej Fundacji 
na Rzecz Poprawy Jakości Życia w Europie.

„Otwarta, nieskrępowana, prawdziwie partnerska dyskusja
pozwoliła nakreślić nowe horyzonty problemów i oczekiwań.”
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Marek K. Kosycarz,
Dyrektor ds. Korporacyjnych

Zdajemy sobie sprawę z tego, że działamy 
w kontrowersyjnej branży. Palenie papie-
rosów niesie ze sobą ryzyko zachorowań 
na choroby odtytoniowe. Nie istnieje „bez-
pieczny” papieros. Nie można również, 
zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, 
w żaden sposób sugerować, że jedne wyroby 
tytoniowe są mniej szkodliwe od innych. Jedy-
nym sposobem na uniknięcie ryzyka związa-
nego z paleniem tytoniu jest nierozpoczyna-
nie palenia lub zaprzestanie – co jest trudne, 
ale możliwe. Ze wszystkich tych względów 
stoimy na stanowisku, że nasze produkty 
mogą być konsumowane jedynie przez osoby 
dorosłe, świadome ryzyka, jakie podejmują.

Pamiętajmy, że w Polsce mieszka około 
10 milionów dorosłych osób, które czerpią 
przyjemność z palenia i przedkładają ją nad ry-
zyko z nim związane. Papierosy to legalny pro-
dukt, a podatki z tytułu ich sprzedaży generują 
6% wpływów całego budżetu państwa. 

Wiele osób głosi, że świat bez tytoniu byłby 
lepszy. Jestem przekonany, że nawet oni 
dojdą do wniosku, iż świat bez legalnych firm 
tytoniowych to zupełnie inny scenariusz. Do-

póki są konsumenci, którzy świadomie de-
cydują się palić to ich potrzeby powinny 

zaspokajać legalne firmy tytoniowe, 
działające zgodnie z prawem i płacą-

ce podatki niż by to mieli robić nie-
legalni producenci papierosów. 

Podejście British American Tobacco 
Polska do kwestii odpowie-

dzialności korporacyjnej jest 

unikalne. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, któ-
ra ma odwagę pozwolić określić Partnerom 
Społecznym – w otwartym, nieskrępowanym 
i prowadzonym pod niezależnym nadzorem 
Dialogu – co powinniśmy robić, by zasłużyć 
na miano firmy odpowiedzialnej. Nie dekla-
rujemy z góry „zrobimy tak i tak, bo będzie 
to odpowiedzialne społecznie”. Najpierw 
słuchamy oczekiwań wyrażanych przez nasze 
otoczenie i na tej podstawie podejmujemy 
zobowiązania. To, naszym zdaniem, najlep-
szy sposób definiowania odpowiedzialności 
społecznej firmy, ale też – szerzej patrząc – 
na definiowanie obecności firm tytoniowych 
w społeczeństwie.

Niezależnie od rynku, na którym działamy 
odpowiedzialność jest wpisana w strategię 
zarządzania firmą. British American Tobacco 
wydaje Raporty Społeczne w 43 różnych kra-
jach i nie są one publikacjami o charakterze 
promocyjnym, ale dokumentami, które pod-
sumowują wieloetapowy proces spotkań, 
wywiadów i podejmowanych decyzji. Rapor-
ty te oraz raport podsumowujący osiągnięcia 
w zakresie wdrażania odpowiedzialności spo-
łecznej na poziomie globalnym są udostęp-
nione na stronie internetowej www.bat.com.

Chciałbym w tym miejscu szczególnie 
podziękować niezależnym ekspertom 
i uznanym autorytetom, którzy opatrzyli nasz 
Raport komentarzami. W ten sposób czytel-
nicy mogą zapoznać się z niejednokrotnie 
odmiennymi od naszego punktami widzenia, 
co moim zdaniem jest jednym z dowodów 
na otwartość procesu.

„Odpowiedzialność społeczna nie może być
– i w naszym przypadku nie jest – działaniem promocyjnym.”

Filary globalnej strategii British American Tobacco

Szanowni Partnerzy
Społeczni British
American Tobacco Polska!
Dla British American Tobacco Polska od-
powiedzialność społeczna to nieodłączny 
element działania firmy, więcej – to jeden 
z trzech zasadniczych filarów naszej stra-
tegii, zarówno globalnie jak i lokalnie.
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British American Tobacco Polska ustanowiła 
skuteczny proces prowadzenia konsultacji 
ze swoimi kluczowymi Interesariuszami, 
umożliwiający rozpoznanie istotnych obsza-
rów ich zainteresowań w sposób usystema-
tyzowany i spójny. 

Odpowiedzialność społeczna jest włączona 
w standardowe działania biznesowe organi-
zacji poprzez jej politykę, cele oraz struktury 
zarządzania.

Niniejszy Raport odzwierciedla szeroki 
zakres zagadnień środowiskowych, społecz-
nych i ekonomicznych, którymi aktualnie 
zajmuje się British American Tobacco Polska 
z uwzględnieniem tych, za które firma pono-
si odpowiedzialność prawną. 

Interesariusze reagują pozytywnie na proces 
Dialogu Społecznego; ich oczekiwaniem jest 

„kontynuacja Dialogu i wdrożenie zobowiązań”. 

Ocena audytora
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Strategiczne podejście do procesu dialogu z interesariuszami nie jest, 
niestety, typowe dla przedsiębiorstw działających w Polsce. Co praw-
da, wiele firm w Polsce posługuje się terminem CSR, ale najczęściej 
ich zaangażowanie nie ma charakteru strategicznego i sprowadza 
się co najwyżej do nieco bardziej oświeconych form filantropii. Firmy 
obawiają się przejrzystości, związanej nieodłącznie z procesem 
dialogu społecznego i traktują dialog, zazwyczaj zresztą w bardzo 
ograniczonej postaci, jako zobowiązanie wymuszone przez prawo 
i dotyczące jedynie relacji ze związkami zawodowymi czy radami 
pracowników. W konsekwencji swoją odpowiedzialność społeczną 
sprowadzają do okazjonalnego czynienia dobra dla różnych grup 
społecznych. 

O bieżącej wartości firmy decydują przede wszystkim wyniki finanso-
we. Jednak istotnym warunkiem osiągania dobrych wyników w dłuż-
szym horyzoncie czasowym jest efektywne zarządzanie wszystkimi 
zasobami firmy, także kapitałem ludzkim, bazą klientów i partnerów 
biznesowych, jakością produktów i usług, relacjami z różnorodny-
mi grupami interesariuszy. Rozsądni właściciele lub akcjonariusze, 
uczciwi i efektywni pracownicy, lojalni klienci, przychylnie nastawieni 
mieszkańcy społeczności lokalnej – to drogocenne zasoby, które 
najlepiej budują długofalową wartość firmy.

Trudno te zasoby zmierzyć, jeszcze trudniej wyczytać je z bilansu 
rocznego. Dlatego mówi się o niematerialnej, lub społecznej wartości 
firmy – a ta powstaje właśnie w relacji z interesariuszami. Bardzo 
dużo zatem zależy od wiedzy i umiejętności menedżerów, ale rów-
nie dużo zależy od stanu świadomości społecznej, od oczekiwań 
kierowanych wobec biznesu, od codziennych postaw pracowników 
i klientów. Aby skutecznie budować społeczną wartość firmy należy 
przede wszystkim doskonalić metody i zakres partnerstwa społeczne-
go. Transparentny dialog społeczny, taki jak Dialog prowadzony kon-
sekwentnie przez British American Tobacco, staje się jednym z filarów 
gospodarki rynkowej w nowoczesnym państwie demokratycznym 
i pozwala efektywnie budować społeczną wartość firmy.

Istotnym wymiarem wzmacniającym korzyści i dla firmy, i dla jej 
interesariuszy jest sprawozdawczość społeczna (social reporting). 
Raporty społeczne zostały już docenione przez wielu uczestników 
rynku globalnego, zaczynają się do nich przekonywać również 
niektóre firmy działające w Polsce. Największe wyzwanie, jakie staje 
przed firmą, która decyduje się na przygotowanie takiego raportu, 
dotyczy zawartości. Jakie fakty przedstawiać? Jakie wskaźniki efektyw-
ności stosować? Czy poddawać raport zewnętrznej weryfikacji? Jak 
spowodować, aby najważniejsi interesariusze firmy zechcieli w ogóle 
taki raport przeczytać? 

Najlepszym sposobem znalezienia odbiorców raportu jest maksymal-
ne zaangażowanie wszystkich interesariuszy na etapie powstawania 
raportu. Dlatego też prowadzenie dialogu jest jednocześnie natu-
ralną formą przygotowywania raportu społecznego. Interesariusze 
wyrażają swoje oczekiwania, rozmawiają z firmą, podsuwają ciekawe 
pomysły dotyczące usprawniania procesu zarządzania, jakości 
produktów, proponują ważne inicjatywy społeczne. Firma korzysta 
na tym podwójnie – może lepiej realizować oczekiwania społeczne 
i może przygotować raport, w którym na te oczekiwania odpowia-
da. Taki raport staje się ważnym elementem tworzącym ścisłą więź 
pomiędzy firmą i jej otoczeniem, a efektem są przemyślane i trafne 
rozwiązania wzmacniające i wartość firmy, i otoczenie społeczne, 
w którym firma działa.

Mirella Panek-Owsiańska,
Dyrektor Generalna
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wyżej zaprezentowane poglądy stanowią indywidualną opinię Partnerów Społecznych i nie są stanowiskiem British American Tobacco w danej kwestii.
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W polskich środowiskach biznesowych zaczyna się myśleć nie tylko 
o problemach bieżących, ale również o strategiach długofalowych, 
o długookresowych relacjach firmy z otoczeniem, o społecznym 
wizerunku. To bardzo ciekawe zjawisko. Oznacza ono, że polska go-
spodarka, zwłaszcza prywatna, wyrasta z dziecięcego wieku wzrostu 
i stopniowo dojrzewa, wchodząc w interakcje społeczne i troszcząc 
się jednocześnie i o efektywność, i o swój wizerunek. 

Koncepcja odpowiedzialnego przedsiębiorstwa to nie tylko zdawanie 
sobie sprawy z ważnej roli społecznej. To również działanie w swoim 
własnym, dobrze pojętym długookresowym interesie. Finansowanie 
rozwoju kapitału ludzkiego (w tym również na pozór nie mające nic 
wspólnego z biznesem działania, jak współfinansowanie przed-
sięwzięć kulturalnych lub badań o charakterze podstawowym), 
podejmowanie działań przyjaznych środowisku naturalnemu, rozwój 
wrażliwości społecznej, wsparcie dla rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego – to wszystko służy tworzeniu najgłębszych fundamen-
tów konkurencyjności gospodarczej kraju. A tylko w kraju w pełni 
konkurencyjnym powstają i rozwijają się naprawdę konkurencyjne 
przedsiębiorstwa.

Jedne firmy podejmują idee odpowiedzialnego biznesu z własnej 
inicjatywy, świadome długofalowych korzyści, na innych wymusza 
to rynek. Konsumenci żądają od przedsiębiorstw, by działały w zgo-
dzie z regułami środowiska, godnie traktowały swoich pracowników, 
społeczności lokalne. Firmy nie mogą tego ignorować.

British American Tobacco Polska, bezpośredni członek PKPP Lewiatan, 
realizuje koncepcję odpowiedzialnego biznesu w sposób świadomy 
i twórczy, traktując ją jako całościowy styl zarządzania. Ta firma po-
kazuje w praktyce, jak w sposób odpowiedzialny społecznie można 
i należy tworzyć warunki do konstruktywnego dialogu ze swoim 
otoczeniem – dialogu, który owocuje konkretnymi przedsięwzięciami 
mającymi znaczenie dla wszystkich zainteresowanych stron. 

To podejście – by zadania firmy związane ze społeczną odpowiedzial-
nością uzgodnić z jej otoczeniem społecznym, a nie ustalać arbitral-
nie – zasługuje na podziw i upowszechnienie. Jest bowiem wyrazem 
postawy spolegliwej, ukierunkowanej na wsłuchiwanie się w realne 
potrzeby otoczenia. Zadania wynikające z takiej metody dialogu 
społecznego z pewnością będą mieć dla Interesariuszy firmy wysoką 
wartość. 

Wśród ponad 100 postulatów zgłoszonych w tegorocznym Dialogu 
Społecznym BAT Polska szczególne poparcie Lewiatana budzą te, 
które obligują firmę do promowania idei społecznej odpowiedzial-
ności biznesu wśród średnich i małych firm. Dziś bowiem koncepcję 
tę realizują przede wszystkim duże, zaawansowane w rozwoju przed-
siębiorstwa. Czas, by pociągnęły one za sobą naśladowców. Zyska 
na tym cała gospodarka, a w efekcie my wszyscy. 

Życzę firmie BAT Polska, aby idea odpowiedzialności biznesu przynio-
sła jej jak najwięcej sukcesów. 

Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Wyżej zaprezentowane poglądy stanowią indywidualną opinię Partnerów Społecznych i nie są stanowiskiem British American Tobacco w danej kwestii.
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O firmie
British American Tobacco na świecie

Firma British American Tobacco rozpoczę-
ła działalność w 1902 r. Dziś to najbardziej 
międzynarodowa grupa tytoniowa, noto-
wana na światowych giełdach papierów 
wartościowych.

Prowadzimy działalność w 180 krajach, a nasz 
udział w globalnym rynku tytoniowym 
w 2006 r. wyniósł 16%. Oferujemy dorosłym 
konsumentom ponad 300 marek wyrobów 
tytoniowych – nie tylko papierosów, ale rów-
nież cygar i tytoniu do samodzielnego 
skręcania. W każdym z regionów, w którym 
prowadzimy działalność, zajmujemy mocną 
pozycję rynkową, a na ponad 50 rynkach 
pozycję wiodącą. Grupa British American 
Tobacco jest właścicielem 85 fabryk w 66 kra-

jach – fabryk, które w 2006 r. wyprodukowa-
ły ponad 900 mld sztuk papierosów. Spółki 
wchodzące w skład British American Tobacco, 
w tym spółki powiązane, zatrudniają na ca-
łym świecie prawie 97 tys. osób.

Produkujemy wysokiej jakości wyroby tyto-
niowe, które odpowiadają zróżnicowanym 
potrzebom milionów dorosłych konsu-
mentów. Stawiamy sobie za cel, by nasze 
produkty najlepiej zaspokajały potrzeby 
dorosłych osób palących. Jednocześnie 
podkreślamy, że zamierzenia handlowe re-
alizujemy w sposób zgodny z racjonalnymi 
oczekiwaniami, jakie społeczeństwo może 
stawiać przed odpowiedzialnym producen-
tem wyrobów tytoniowych w XXI wieku 

– oczekiwaniami, które staramy się poznać 
m.in. poprzez proces Dialogu Społecznego 
(Social Reporting).

W skali globalnej British American Tobacco 
płaci co roku w postaci podatków ponad 
15 miliardów GBP (ponad 85 miliardów zło-
tych); kwota ta jest ponad 8 razy większa 
niż zyski Grupy British American Tobacco 
po opodatkowaniu.

Wszystkich zainteresowanych dalszymi 
informacjami na temat działalności British 
American Tobacco na szczeblu globalnym 
oraz w poszczególnych krajach zapraszamy 
do odwiedzenia strony internetowej
www.bat.com.
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British American Tobacco w Polsce

Firma British American Tobacco jest obec-
na w Polsce od 1991 r. W listopadzie 1995 r. 
została podpisana umowa prywatyzacyjna, 
na mocy której spółka British American 
Tobacco kupiła 33% akcji Przedsiębiorstwa 
Wyrobów Tytoniowych w Augustowie S.A.
1 stycznia 1997 r. przedsiębiorstwo przyjęło 
nazwę British-American Tobacco Polska S.A. 
Z kolei we wrześniu 1999 r., po światowej 
fuzji British American Tobacco plc oraz 
Rothmans International BV, czwartej 
co do wielkości firmy tytoniowej, również 
w Polsce nastąpiła integracja działalności 
obu tych firm. Obecnie British American 
Tobacco (Hamburg International) GmbH 
posiada w kapitale akcyjnym polskiej 
spółki 96,64% udziałów; pozostali akcjo-
nariusze to Skarb Państwa oraz pracowni-
cy i plantatorzy.

Dziś British American Tobacco zatrudnia 
w Polsce łącznie ponad 1000 osób. Oprócz 
fabryki w Augustowie posiadamy biuro 
w Warszawie i sieć sprzedaży na terenie ca-
łej Polski. Sam zakład w Augustowie zajmuje 
teren o powierzchni 10 hektarów i zatrudnia 
ponad 600 pracowników. Dwa działające 
tam związki zawodowe zrzeszają około 60% 
załogi i współpracują z Zarządem we wszel-
kich kwestiach pracowniczych. Pod koniec 

2002 r. nasza augustowska fabryka została 
uznana za spełniającą wymagania Systemu 
Zarządzania Jakością zgodnego z normą 
ISO 9001:2000. Uzyskaliśmy również certyfi-
kat środowiskowy ISO 14001.

W 2005 r. firma British American Tobacco 
Polska sprzedała 11,35 miliarda sztuk papie-
rosów, osiągając średni udział w sprzedaży 
detalicznej w wysokości ponad 15% i drugie 
miejsce wśród firm polskiej branży tytonio-
wej. Nasze przychody w 2005 r. sięgnęły 
1,97 miliarda złotych; rok ten zamknęliśmy 
zyskiem w wysokości 6,1 miliona złotych, 
przy czym do budżetu państwa wpłaciliśmy 
ponad 1,6 miliarda złotych z tytułu podatku 
akcyzowego i ponad 430 milionów złotych 
z tytułu podatku VAT. 

Inwestycje British American Tobacco w Pol-
sce przekroczyły do tej pory 200 milionów 
dolarów; przeznaczyliśmy je głównie 
na modernizację fabryki w Augustowie oraz 
program współpracy i wsparcia dla lokal-
nych plantatorów tytoniu.

Wszystkich zainteresowanych dalszymi infor-
macjami na temat działalności British American 
Tobacco Polska zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej www.bat.com.pl.
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Struktura zarządzania procesem Dialogu

Nad prawidłowym przebiegiem Dialogu Społecznego, a także – nad realizacją podjętych
zobowiązań czuwa zarząd British American Tobacco Polska w składzie:

W proces Dialogu jest zaangażowana cała firma. Wszystkie zobowiązania prezentowane w niniejszym Raporcie były opracowywane w po-
szczególnych działach oraz przez specjalnie powołany Zespół Sterujący, tzw. Social Reporting Committee. W skład tego zespołu weszli:

Luiz Augusto Heeren  Dyrektor Generalny
Marek K. Kosycarz  Dyrektor ds. Korporacyjnych
Hanna Bielewicz  Kierownik ds. Podatkowych i Skarbowych
Magdalena Cierpiał  Kierownik ds. Rozwoju Marki – Viceroy i Marki Lokalne
Michał Mikiewicz  Kierownik ds. Rozwoju Organizacji
Andrzej Kornatowski  Kierownik ds. Prawnych i Regulacyjnych
Krzysztof Andruszkiewicz Kierownik ds. Komunikacji i Relacji z Interesariuszami
Roman Jamiołkowski  Kierownik Projektu

Luiz Augusto Heeren
Dyrektor Generalny

Monika Ferdin
Dyrektor Działu

Zasobów Ludzkich

Roman Maret
Dyrektor Działu IT

i Administracji

Dariusz Tychowski
Dyrektor Działu Prawnego, 

Radca Prawny

Rafał Ogrodnik
Dyrektor Działu Finansowego

Christine Castillon-Dubus
Dyrektor Marketingu

Marek K. Kosycarz
Dyrektor ds. Korporacyjnych

Steve Rae
Dyrektor Fabryki
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Zasady Prowadzenia Biznesu

British American Tobacco jest firmą komercyjną, której głównym 
celem jest długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy. Jed-
nocześnie zdajemy sobie sprawę, że stają przed nami coraz więk-
sze wymagania dotyczące przejrzystości naszych działań i spełnia-
nia wysokich standardów etyki biznesowej.

Duże firmy odnoszące sukcesy mogą być postrzegane jako orga-
nizacje wpływowe i kierujące się wyłącznie własnym interesem, 
co może tworzyć bariery w zdobywaniu społecznego zaufania. 
Ponadto my, jako firma działająca w branży kontrowersyjnej mo-
żemy spodziewać się przy tym dodatkowej nieufności. Chcąc 
sprostać takim wyzwaniom, na podstawie doświadczeń zebranych 
w wielu krajach w pierwszym cyklu Dialogu Społecznego, Grupa 
British American Tobacco opracowała Zasady Prowadzenia Bizne-
su. Powstały one we współpracy z Partnerami Społecznymi i przy 
wydatnej pomocy Instytutu Etyki Biznesu (Institute of Business Ethics, 
IBE). Naszym zdaniem, zasady te obejmują kluczowe kwestie leżące 
u podstaw społecznej odpowiedzialności międzynarodowej firmy, 
a szczególnie dobrze opisują specyficzne warunki funkcjonowania fir-
my tytoniowej. Zasady te przedstawiamy na kolejnych stronach wraz 
z przykładami praktycznego ich zastosowania.

Oczekiwania społeczne w stosunku do naszej firmy mogą dotyczyć 
wielu różnych dziedzin – zarówno takich, na które firma może mieć 
wpływ jak i takich, które wykraczają poza możliwości jej działania. 
W pewnych kwestiach firma zdecydowanie powinna przewodzić po-
dejmowanym działaniom, w innych – najbardziej skuteczne okazują 
się działania podejmowane wspólnie z Partnerami; są również sfery, 
w których funkcję sprawczą winny wypełniać inne instytucje lub orga-
nizacje. Dlatego też wyróżniliśmy trzy Obszary Odpowiedzialności:

• obszary, w których to my powinniśmy odgrywać wiodącą rolę 
i brać na siebie odpowiedzialność,

• obszary, w których chcemy pracować wspólnie z naszymi Part-
nerami Społecznymi, oraz

• obszary, w których naszym zdaniem wiodącą rolę winny odgrywać 
inne instytucje lub organizacje.

Przykładowo, w ramach Zasady Odpowiedzialnego Zarządzania 
Produktem wyrażamy nasze przekonanie, iż „osoby niepełnoletnie 
nie powinny używać wyrobów tytoniowych”; odpowiedzialność 
za różne aspekty tej kwestii i formy działań wynikających z takiego 
przekonania możemy zobrazować w następujący sposób:

odpowiadamy za to, by nasze dzia-
łania marketingowe w żaden sposób 
nie utrudniały wysiłków na rzecz ogra-
niczenia konsumpcji tytoniu wśród 
nieletnich

powinniśmy współpracować z innymi 
organizacjami, m.in. ze sprzedawcami 
po to, by ograniczać dostęp osób nielet-
nich do naszych produktów

uważamy, że za ograniczanie konsump-
cji tytoniu wśród nieletnich odpowiada 
całe społeczeństwo, w szczególności 
instytucje rządowe i oświatowe oraz wy-
chowawcy i rodzice

Będziemy:

• pracować nad tym, by nasze działania 
marketingowe (które są kierowane 
wyłącznie do dorosłych osób palą-
cych) miały jak najmniejszy potencjal-
ny wpływ na osoby nieletnie

• dokładać wszelkich starań, by nie za-
wierać w przekazie marketingowym 
treści, które mogłyby być atrakcyjne 
dla osób nieletnich

Ze swojej strony, będziemy:

• współpracować ze sprzedawcami 
produktów tytoniowych tak, by za-
pobiegać dostępowi osób nieletnich 
do naszych wyrobów

• analizować, wspólnie z parterami 
społecznymi, czy i w jakich innych 
działaniach zmierzających do ograni-
czenia dostępu nieletnich do wyrobów 
tytoniowych moglibyśmy odegrać 
jakąś rolę

Wniesiemy wkład poprzez:

• wspieranie programów edukacyjnych, 
o ile nasi główni partnerzy uznają 
to za stosowne

powinniśmy 
odgrywać 

wiodącą rolę 
i możemy 
skutecznie 

działać sami

powinni-
śmy pracować 

wspólnie
z innymi, a skutecz-

ne działania
wymagają 
współpracy

wiodącą 
rolę winny 
odgrywać 

inne instytucje, 
a my możemy 

pomóc w miarę 
możliwości
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Ta zasada tworzy fundament, na którym budujemy kontakty z Part-
nerami Społecznymi. Głównym celem naszej działalności jest długo-
terminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy; wierzymy natomiast, 
że najlepszym sposobem na osiąganie wzrostu jest próba zrozumie-
nia i uwzględnienia potrzeb wszystkich naszych Partnerów. Dlatego:

• wierzymy w możliwość długoterminowego zwiększania warto-
ści dla akcjonariuszy (czego przykładem może być zwiększenie 
produkcji eksportowej w naszej fabryce w Augustowie);

• wierzymy w możliwość konstruktywnej współpracy ze wszyst-
kimi Partnerami Społecznymi (czego najlepszym przykładem 
jest sam proces Dialogu Społecznego);

• wierzymy w możliwość tworzenia naszym pracownikom twór-
czego środowiska pracy (czego przykładem może być program 
„Bądź Aktywnym Twórcą”, w ramach którego każdy pracownik 
może zgłosić pomysł na usprawnienie dowolnego procesu biz-
nesowego);

• wierzymy w możliwość aktywnego wspierania społeczności, 
w których działamy (czego przykładem jest „Akademia Augu-
stowska”, inicjatywa mająca na celu aktywizację bezrobotnych 
absolwentów z regionu Augustowa);

• wierzymy, że nasi dostawcy i inni partnerzy biznesowi powinni 
czerpać korzyści ze współpracy z nami (dlatego prowadzimy 
m.in. regularne spotkania z głównymi partnerami handlowymi, 
poświęcone sprawom obecnej i przyszłej współpracy oraz sy-
tuacji w branży).

W oparciu o tę zasadę spełniamy oczekiwania konsumentów doty-
czące produktu, który jest legalnie dostępny, ale który jest przyczyną 
poważnych chorób. Dlatego uważamy, że nasze wyroby i marki 
powinny być rozwijane, produkowane i sprzedawane w sposób od-
powiedzialny. Naszą ambicją jest tworzenie wyrobów tytoniowych, 
odpowiadających konsumentom, które jednocześnie mogą z czasem 
zostać uznane przez instytucje naukowe i władze za znacznie mniej 
ryzykowne dla zdrowia niż obecnie. Zgodnie z tą zasadą:

• wierzymy w konieczność dokładnego informowania o ryzyku 
związanym z konsumpcją tytoniu (dlatego m.in. na firmowej 
stronie internetowej stworzyliśmy sekcję poświęconą kwestiom 
palenia i zdrowia; zorganizowaliśmy także wewnętrzną dysku-
sję w firmie dotyczącą tego tematu);

• wierzymy w konieczność ograniczenia wpływu używania 
tytoniu na zdrowie, przy jednoczesnym poszanowaniu pra-
wa właściwie poinformowanych osób dorosłych do wyboru 
produktów, które im odpowiadają (dlatego m.in. na głównych 
rynkach British American Tobacco są prowadzone prace nad 
produktami, które po niezależnej weryfikacji mogłyby zostać 
ocenione jako zmniejszające szkodliwy wpływ palenia na zdro-
wie – choć w chwili obecnej nie istnieje tzw. „bezpieczny pa-
pieros”, a jedynym sposobem na uniknięcie ryzyka dla zdrowia 
jest niepalenie);

• wierzymy, że istotne informacje dotyczące naszych produktów 
powinny być nadal dostępne (dlatego m.in. opublikowaliśmy 
na firmowej stronie internetowej listę substancji dodatkowych 
używanych do produkcji naszych papierosów);

• wierzymy, że osoby niepełnoletnie nie powinny używać wyro-
bów tytoniowych (dlatego m.in. od 1998 r. aktywnie uczestni-
czymy w Programie Odpowiedzialnej Sprzedaży, a na wszyst-
kich paczkach produkowanych przez nas papierosów umiesz-
czamy napis „Sprzedaż nieletnim zakazana”);

• wierzymy, że nasze marki i wyroby powinny być sprzedawane 
w sposób odpowiedzialny i kierowane wyłącznie do dorosłych 
konsumentów (dlatego m.in. weryfikujemy bazy danych na-
szych konsumentów, a do umów handlowych wprowadziliśmy 
klauzule o możliwości wypowiedzenia umowy parterom han-
dlowym sprzedającym papierosy nieletnim);

• wierzymy, że wyroby tytoniowe powinny być odpowiednio 
opodatkowane, a nielegalny handel nimi powinien być wyelimi-
nowany (dlatego m.in. kontynuujemy badania skali przemytu, 
a do umów handlowych wprowadziliśmy klauzule o prawie 
rozwiązania umowy, jeśli partner handlowy uczestniczy w niele-
galnym handlu);

• wierzymy w możliwość istnienia przepisów uwzględniających 
interesy wszystkich społeczności, w tym osób używających 
tytoniu oraz branży tytoniowej (dlatego m.in. opowiadamy się 
za taką polityką akcyzową, która zapewni przychody do budżetu 
państwa lecz nie spowoduje destabilizacji rynku na skutek prze-
mytu);

• wierzymy, że w kwestii palenia tytoniu w miejscach publicz-
nych można pogodzić interesy palaczy i osób niepalących 
(dlatego m.in. opowiadamy się za tym, by w miejscach pracy 
mogły być tworzone pomieszczenia dla osób palących).

Ta zasada z kolei jest podstawą, na której powinny opierać się wszyst-
kie działania naszej firmy. Wiemy, że sukces w biznesie niesie ze sobą 
zobowiązanie do wysokich standardów zachowania i uczciwości 
we wszystkim, co robimy i w każdym miejscu, w którym działamy. 
Standardy te nie powinny być naginane w imię osiągania lepszych 
wyników. Zgodnie z tą zasadą:

• chcemy w naszym biznesie utrzymywać wysokie standardy 
zachowania i uczciwości (dlatego opracowaliśmy i wdrożyliśmy 
Standardy Postępowania w Biznesie);

• chcemy promować wysokie standardy Społecznej Odpowie-
dzialności Firmy w branży tytoniowej (dlatego dzielimy się do-
świadczeniami z innymi firmami i współpracujemy w tej mierze 
m.in. z Forum Odpowiedzialnego Biznesu);

• wierzymy w konieczność poszanowania uniwersalnie uzna-
nych, podstawowych praw człowieka (dlatego m.in. wdrożyli-
śmy „Jednolite zasady zatrudniania”);

• wierzymy, że nasza branża powinna brać udział w tworzeniu prze-
pisów regulujących jej działalność (dlatego m.in. przekazujemy 
przedstawicielom stosownych władz analizy i raporty dotyczące 
zmian przepisów akcyzowych i niszczenia papierosów z przemytu);

• chcemy osiągać ogólnoświatowe standardy ochrony środowiska 
(dlatego m.in. z powodzeniem dołożyliśmy starań, by nasza 
fabryka w Augustowie uzyskała certyfikat ISO 14001).

Zasada Dobrego
Prowadzenia Firmy
(Good Corporate Conduct)

Zasada Wspólnych Korzyści
(Mutual Benefit)

Zasada Odpowiedzialnego
Zarządzania Produktem
(Responsible Product
Stewardship)
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O Dialogu
Proces Social Reporting

Wraz z postępującym rozwojem gospo-
darczym rosną oczekiwania społeczeń-
stwa wobec reprezentantów globalnego 
biznesu. Firmy odnoszące sukcesy nie są 
już wyłącznie postrzegane jako organiza-
cje biznesowe, ale także oceniane z per-
spektywy swojej przydatności dla społe-
czeństwa. Jako firma tytoniowa chcemy 
sprostać tym wyzwaniom i wykorzystać 
nasz potencjał również do rozwiązywania 
problemów społecznych, udowadniając 
naszą odpowiedzialność za środowisko 
naturalne i działając etycznie, w sposób 
przejrzysty i odpowiedzialny.

Odpowiedzialne prowadzenie działalności 
jest możliwe jedynie wówczas, gdy firma 
słucha swoich partnerów społecznych 
i reaguje na ich wątpliwości, opinie oraz 
oczekiwania. Grono naszych Partnerów Spo-
łecznych stanowią wszelkie instytucje, or-
ganizacje i grupy społeczne, na które British 
American Tobacco wywiera wpływ swoją 
działalnością i które swoją działalnością 
wpływają na nas. 

British American Tobacco, jako pierwsza firma 
tytoniowa na świecie rozpoczęła proces no-
szący angielską nazwę Social Reporting – pro-
ces, który w Polsce nazwaliśmy Dialogiem 
Społecznym. Ideą tego Dialogu jest podejmo-
wanie przez firmę – w odpowiedzi na oczeki-
wania jej Partnerów Społecznych, zgłoszone 
podczas sesji dyskusyjnych – konkretnych 
zobowiązań. Dzięki temu możemy realizować 

przedsięwzięcia, które faktycznie wy-
chodzą naprzeciw potrzebom otocze-
nia, unikając budowania strategii od-
powiedzialności społecznej wyłącznie 

w oparciu o własne pomysły.

Proces realizacji podjętych zobo-
wiązań i raportowania o jego prze-

biegu jest, w pewnym sensie, podobny 
do procesu informowania o wynikach 

osiąganych przez firmę w sferze finansowej 
lub w sferze ochrony środowiska. Po to, 
by na wszystkich jego etapach zapewnić 
wysoki standard i obiektywizm, Dialog jest 
prowadzony przez zewnętrzne podmioty, 
a jego przebieg oraz niniejszy Raport są 
weryfikowane przez niezależną firmę audy-
torską. Audytorem jest firma Bureau Veritas, 
działająca w ponad 140 krajach (w Polsce 
od 1958 r.), której rolą jest:

• monitorowanie sposobu prowadzenia 
całego procesu;

• badanie i weryfikacja ścisłości spra-
wozdań z sesji dyskusyjnych;

• monitorowanie Raportu, opisującego 
przebieg i efekty procesu;

• badanie i weryfikacja zgodności na-
szych odpowiedzi oraz przedstawia-
nych danych ze stanem faktycznym. 

We wszystkich firmach z Grupy British 
American Tobacco, które podejmują się Dia-
logu wdrożono ten sam sposób prowadzenia 
procesu oraz publikowania Raportów Od-
powiedzialności Społecznej. Wszystkie firmy 
stosują wytyczne GRI (Global Reporting 
Initiative, patrz strona 85) oraz standard spra-
wozdawczości AA1000 / AA1000 AS, opra-
cowany przez Instytut Odpowiedzialności 
Społecznej i Etycznej (The Institute of Social 
and Ethical AccountAbility). Oznacza to, że:

• bierzemy pod uwagę stanowisko 
i oczekiwania wszystkich partnerów 
społecznych;

• włączamy do dyskusji wszystkie ob-
szary działalności firmy, które mają 
charakter społeczny i etyczny;

• dostosowujemy zakres Dialogu do po-
trzeb, zainteresowań i oczekiwań gości;

• sporządzamy regularne sprawozdania 
z przebiegu procesu;

• zapewniamy weryfikację procesu przez 
kompetentne, niezależne podmioty;

• w rzetelny sposób informujemy part-
nerów o społecznej stronie działalno-
ści firmy i procesie Dialogu (procesie 
Social Reporting);

• dostarczamy informacje umożliwiają-
ce porównania historyczne;

• włączamy zasady procesu Dialogu 
(procesu Social Reporting) w praktykę 
działania firmy oraz w procesy decy-
zyjne i zarządcze;

• podejmujemy pod odpowiednim 
nadzorem kroki mające usprawnić 
społeczną stronę działalności British 
American Tobacco w reakcji na sygna-
ły ze strony Partnerów Społecznych.

Przebieg procesu najkrócej przedstawia 
schemat zamieszczony na następnej stronie, 
ujmujący zasadnicze, powtarzane w każdym 
cyklu etapy planowania, słuchania, odpowia-
dania i raportowania.

Roman Jamiołkowski,
Kierownik Projektu

„Angażujemy naszych Partnerów w dialog o tym, jak odpowiedzialna firma tytoniowa 
powinna realizować swoje cele biznesowe.”
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Informacje na temat działań, które podjęli-
śmy w Polsce w tegorocznej edycji Dialogu 
znajdą Państwo na stronie 37 niniejszego 
Raportu.

Proces Dialogu Społecznego przynosi korzy-
ści wszystkim jego uczestnikom. Dla wielu 
Partnerów Społecznych ważna jest możli-
wość uczestniczenia w otwartej, partner-
skiej wymianie poglądów z kierownictwem 
firmy, stawiania trudnych pytań, poszukiwa-
nia kompromisowych rozwiązań. Przedsta-
wiciele różnych środowisk mają możliwość 
wpływania na działalność firmy i zapocząt-

kowania wspólnych przedsięwzięć, które 
rozwiążą konkretne problemy, odpowiedzą 
na określone potrzeby.

Dla nas praca nad Dialogiem Społecznym 
jest nieocenionym narzędziem, pozwalają-
cym lepiej zrozumieć naszych Partnerów i ka-
żącym nam przyjrzeć się jeszcze raz wszyst-
kim decyzjom, które mogą mieć na nich 
bezpośredni wpływ. W parze z większym za-
ufaniem i zrozumieniem ze strony Partnerów 
Społecznych idzie również większa lojalność 
i zaangażowanie ze strony naszych pracowni-
ków oraz partnerów handlowych. 
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(1) W pierwszym kwartale 2004 r. opublikujemy 
na stronie internetowej www.bat.com.pl listę 
substancji i materiałów stosowanych w produkcji 
naszych papierosów.

Lista takich substancji jest co roku aktualizowana i przedstawiana Ministerstwu Zdrowia, 
a następnie umieszczana na stronie www.bat.com.pl
(w sekcji: „Palenie a zdrowie”). 

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

Dialog 2003/2004
Zobowiązania z cyklu 2003/2004
i ich realizacja
W 2003 r., jako pierwsza firma tytoniowa w Polsce, zapoczątkowaliśmy proces Dialogu Społecznego. Zorganizowaliśmy wtedy 15 sesji dys-
kusyjnych, w których wzięło udział blisko 90 osób reprezentujących 46 różnych instytucji, organizacji i grup społecznych. Uczestnicy spo-
tkań zgłosili ponad 100 postulatów dotyczących różnych obszarów – od kwestii odpowiedzialnego marketingu i zapobiegania dostępowi 
nieletnich do papierosów, przez kwestie ochrony środowiska po sprawy związane ze współpracą z różnymi środowiskami: społecznością 
lokalną czy plantatorami tytoniu. Aby sprostać oczekiwaniom stawianym firmie przez jej otoczenie pogrupowaliśmy część oczekiwań wo-
kół najczęściej pojawiających się wątków i podjęliśmy 72 zobowiązania, z których najwięcej, bo aż 20 dotyczyło miejsca pracy. 

Dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że udało nam się zrealizować wszystkie zobowiązania. Wiele z nich ma charakter ciągły i realizujemy 
je na bieżąco, ponieważ na stałe weszły do naszej praktyki zarządzania firmą. 

Na naszej stronie internetowej www.bat.com.pl oraz w broszurze opublikowanej w 2005 r. informowaliśmy o tym, jak wykonujemy poszcze-
gólne zobowiązania. Na kolejnych stronach niniejszego Raportu przedstawiamy:

• tabelaryczne zestawienie wszystkich zobowiązań podjętych przez British American Tobacco Polska w poprzednim cyklu Dialogu oraz 
krótkie informacje na temat ich realizacji, zweryfikowane przez niezależnego audytora;

• kilka przykładów działań związanych ze sferą odpowiedzialności społecznej firmy.

Obszar: Ryzyko związane z paleniem

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(2) Stworzymy na naszej stronie internetowej nową 
sekcję poświęconą kwestiom palenia i zdrowia.

(3) Postaramy się także zamieścić na tej stronie 
odnośniki do stron internetowych uznanych 
publicznie polskich instytucji ochrony zdrowia.

(4) Zwrócimy się do organizacji promujących zdro-
wy styl życia i do organizacji pomagających rzucić 
palenie o zgodę na umieszczenie ich adresów 
internetowych na stronie www.bat.com.pl.

Sekcja zatytułowana „Palenie a zdrowie” została stworzona w czerwcu 2004 r.
Poruszamy w niej takie kwestie, jak: rzucanie palenia, bierne palenie, a także kwestię 
„czy może istnieć ‚bezpieczniejszy papieros’?”. 

Za zgodą organizacji promujących zdrowy styl życia i pomagających rzucić palenie 
umieściliśmy w tej sekcji linki do następujących stron:

- www.rzucpalenie.com.pl
- www.mediweb.pl 
- www.promocjazdrowia.pl 
- www.venus.ci.uw.edu.pl oraz
- www.zdrowie.med.pl.

Status: Zobowiązanie wykonane.
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

(7) Zgodnie z prawem, wygląd wszystkich paczek 
papierosów produkowanych przez British Ameri-
can Tobacco Polska będzie odpowiadał obecnym 
i przyszłym regulacjom w tej dziedzinie. Przed 
wprowadzeniem nowych ostrzeżeń zdrowotnych 
opracujemy pakiety informacyjne dla handlu 
i konsumentów omawiające ten temat.

Zgodnie z dyrektywą, wycofaliśmy się ze stosowania określeń „light” (lekkie), które 
mogłyby sugerować mniejszą szkodliwość produktu oraz wprowadziliśmy nowe 
ostrzeżenia zdrowotne. Naszych partnerów handlowych poinformowaliśmy o tych 
zmianach, dystrybuując pakiety informacyjne (broszury, płyty CD ROM, ulotki 
i plakaty). Podobne informacje zamieściliśmy też w punktach sprzedaży oraz w prasie 
handlowej.

Konsumenci, których dane znajdują się w firmowej bazie danych otrzymywali w ciągu 
roku broszury pocztą. Dodatkowo w każdej paczce wybranych marek z naszego port-
fela od sierpnia do listopada 2004 r. znalazła się specjalna wkładka informacyjna 
– jej łączny nakład wyniósł ponad 43 miliony sztuk.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(5) Zgodnie z zapisami dyrektywy Unii Europejskiej 
regulującymi zawartość ostrzeżeń zdrowotnych, 
na paczkach produkowanych przez nas papiero-
sów umieścimy numer telefonu organizacji poma-
gającej rzucić palenie.

Wśród nowych ostrzeżeń zdrowotnych, jakie od września 2004 r. pojawiły się 
na paczkach papierosów jest ostrzeżenie, które brzmi: „Dzwoniąc pod nr telefonu
0 801 108 108 uzyskasz pomoc w rzuceniu palenia”. 

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(6) Począwszy od 2004 r. będziemy kierować wnio-
ski badawcze składane przez polskie instytucje do 
rozpatrzenia przez Grupę ds. Badań Naukowych 
British American Tobacco.

Informacja o możliwości kierowania wniosków badawczych do Grupy ds. Badań Na-
ukowych British American Tobacco została opublikowana na stronie www.bat.com.pl 
(w sekcji: „Odpowiedzialność Społeczna Firmy – Wsparcie Badań Naukowych”). 

British American Tobacco nie otrzymało żadnych wniosków o wsparcie badań naukowych.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(8) W ciągu 12 miesięcy – począwszy od listopada 
2003 r. – zaprosimy wszystkich naszych pracow-
ników do wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej 
kwestii palenia i zdrowia. W przygotowaniu dysku-
sji wykorzystamy materiały opracowane globalnie 
przez British American Tobacco oraz kwestie pod-
niesione w dyskusji przez Partnerów Społecznych 
w Polsce w 2003 r.

Wydaliśmy specjalną broszurę zatytułowaną „Palenie a Zdrowie”, którą wręczaliśmy 
naszym pracownikom na spotkaniach, podczas których omawiany był ten temat. 

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania
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Obszar: Zapobieganie paleniu wśród nieletnich

(1) Będziemy zabiegać o legalizację publicznego 
wspierania przez firmy tytoniowe – w formie 
finansowej i rzeczowej – osób i instytucji zajmu-
jących się działalnością edukacyjną, kultural-
ną i zdrowotną, o ile wsparcie to nie będzie zwią-
zane z eksponowaniem produktów tytoniowych.

Listy z pytaniem, czy możliwa byłaby nowelizacja stosownej ustawy wysłaliśmy 
w maju 2004 r. do marszałków Sejmu i Senatu, Zastępcy Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz do posła – członka Sejmowej Komisji ds. Zdrowia; niestety,
pisma te pozostały bez odpowiedzi.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(2) Będziemy starać się zaangażować do kolejnych 
edycji „Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży” 
(POS) nowych partnerów, w tym władze oraz 
instytucje państwowe, jak np. Inspekcja Handlowa.

W 2004 r. do współpracy przy Programie pozyskaliśmy wraz z partnerami Koalicji na rzecz 
„Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży” władze 9-ciu gmin, które współorganizowały Dni 
Odpowiedzialnej Sprzedaży. W 2005 r. takie Dni odbyły się już w 14 miastach i gminach.

W 2005 r. patronat nad Dniami objęli prezydenci i burmistrzowie miast; patrole straży 
miejskiej, policji i często patrole harcerskie roznosiły sprzedawcom materiały Progra-
mu, a dla samych detalistów organizowano specjalne sesje szkoleniowe.

Do propagowania celów POS po raz kolejny zaprosiliśmy media, zarówno centralne 
jak i lokalne, a media branżowe zaprosiliśmy do objęcia POS patronatem prasowym.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(3) W 2004 r. zwiększymy nasz wkład w budżet „Pro-
gramu Odpowiedzialnej Sprzedaży” o prawie 20%.

W 2004 r. zwiększyliśmy nasz wkład w budżet POS o 28% w stosunku do poprzednie-
go roku, to jest z 250 do 320 tysięcy złotych.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(4) Będziemy co roku dokonywać kompleksowej 
oceny „Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży”.

(5) W oparciu o wyniki tej oceny będziemy w miarę 
potrzeb korygować przedsięwzięcia planowane na 
kolejne lata.

Badania „Tajemniczy Klient” dokonane w latach 2004 i 2005 pokazały pozytywny 
wpływ działań samorządów i partnerów Programu na zachowania sprzedawców,
w tym na coraz częstsze kontrolowanie wieku osób chcących kupić papierosy.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

(7) Będziemy nadal aktywnie uczestniczyć 
w procesie wdrażania regulacji dających 
detalistom prawo żądania okazania dokumentu 
tożsamości przez osobę chcącą kupić wyroby 
tytoniowe.

W 2004 r. weszła w życie – przy uwzględnieniu postulatów branży tytoniowej 
– zmiana do Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyro-
bów tytoniowych, dająca sprzedawcom prawo żądania, by młodo wyglądające osoby, 
które chcą kupić wyroby tytoniowe okazały dokument potwierdzający pełnoletność. Po-
informowanie sprzedawców o tym przepisie było głównym przesłaniem POS w 2005 r. 

Dodatkowo przeprowadzono specjalne szkolenia dla 320 sprzedawców dotyczące 
odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(10) Będziemy dbać o to, by nasi przedstawiciele 
handlowi podkreślali wagę Programu Odpowie-
dzialnej Sprzedaży w kontaktach z partnerami 
handlowymi.

Przed każdą edycją POS wszystkich przedstawicieli handlowych zapoznajemy 
z celami, zasadami oraz materiałami Programu. Do ich zadań należy dostarczenie 
tych materiałów do odwiedzanych punktów sprzedaży.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(6) Będziemy analizować, jakie programy lub 
przedsięwzięcia mogłyby zostać wdrożone po to, 
by dotrzeć do rodziców z informacją o paleniu 
wśród nieletnich, oraz by wpływać na postawy 
rodziców wobec tego problemu.

Na podstawie dokonanej analizy zdecydowano, że zostanie przeprowadzona kampania 
społeczna skierowana również do rodziców. Dzięki wsparciu ze strony innej firmy tyto-
niowej Dniom w poszczególnych regionach towarzyszyła dwutygodniowa społeczna 
kampania reklamowa pod hasłem „Reaguj, gdy nieletni chce kupić papierosy!”.

Więcej informacji: http://www.mediarun.pl/news/id/5520

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(8) Będziemy regularnie kontrolować naszą bazę 
danych konsumentów po to, by mieć pewność, 
iż zawiera ona wyłącznie dane dorosłych osób 
palących.

(9) W pierwszym kwartale 2004 r. umieścimy na 
stronie internetowej www.bat.com.pl informację 
o sposobach weryfikacji wieku osób trafiających do 
bazy danych.

Dane zawarte w bazie kontroluje na bieżąco nasz dział marketingu. Dodatkowo w lipcu 
2004 r. podpisaliśmy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji umowę,
na mocy której latem 2004 r. całą naszą bazę zbadali specjaliści Ministerstwa. Wtedy
z 900 000 wpisów usunięto dane 3000 osób, które okazały się być niepełnoletnimi.

Informację o zasadach weryfikacji wieku osób, których dane trafiają do firmowej bazy 
danych umieściliśmy na stronie www.bat.com.pl w marcu 2004 r. w sekcji „Odpowie-
dzialność społeczna”.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(11) W pierwszym kwartale 2004 r. wprowadzimy 
do wszystkich umów handlowych klauzulę o pra-
wie do rozwiązania umowy z klientami sprzedają-
cymi papierosy nieletnim.

Takie porozumienia uzupełniające, dające prawo natychmiastowego wypowiedzenia 
umowy w przypadku, gdy poweźmiemy wiarygodną informację, że dany partner 
handlowy sprzedaje wyroby tytoniowe osobom, które nie ukończyły 18-go roku życia 
są stałym elementem naszych umów handlowych.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania
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Obszar: Odpowiedzialny marketing

(3) Wzmocnimy kontrolę dystrybucji firmowych 
materiałów marketingowych tak, by były one 
kierowane i trafiały wyłącznie do dorosłych osób 
palących.

(4) Będziemy regularnie kontrolować naszą bazę 
danych konsumentów indywidualnych po to, by 
mieć pewność, iż zawiera ona wyłącznie dane 
dorosłych osób palących.

(5) W pierwszym kwartale 2004 r. umieścimy na 
stronie internetowej www.bat.com.pl informa-
cję o sposobach weryfikacji wieku osób trafiają-
cych do bazy danych.

Na materiałach marketingowych wysyłanych konsumentom, których dane znajdują 
się w firmowej bazie danych pojawia się symbol zgodności z Międzynarodowymi
Standardami Marketingu i odsyłacz do strony internetowej www.bat.com.pl.
Wszystkie przesyłki są opatrywane ostrzeżeniem: „Przesyłka przeznaczona wyłącznie 
dla pełnoletnich osób palących. Prosimy o natychmiastowy zwrot, jeżeli przesyłkę 
otrzyma osoba niepełnoletnia lub niepaląca.”

W bazie danych British American Tobacco Polska przechowywane są dane dorosłych 
osób palących, którzy wyrazili pisemnie zgodę na to, by otrzymywać firmowe mate-
riały informacyjne i marketingowe.

Dane w bazie są na bieżąco kontrolowane przez dział marketingu British American 
Tobacco Polska. Dodatkowo w lipcu 2004 r. podpisaliśmy z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji umowę, na mocy której zweryfikowano wiek osób tra-
fiających do naszej bazy. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez MSWiA w 2004 r. 
z bazy liczącej 900 000 wpisów usunięto dane 3000 niepełnoletnich osób.

Informację o zasadach i sposobach weryfikacji wieku osób, których dane trafiają do 
bazy danych British American Tobacco Polska umieściliśmy na stronie internetowej 
www.bat.com.pl w marcu 2004 r. w sekcji „Odpowiedzialność społeczna”. 

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(1) Będziemy nadal dbać o to, by nasze działa-
nia marketingowe były zgodne z polskim pra-
wem i Międzynarodowymi Standardami Marketingu.

(2) Będziemy zachęcać Partnerów Społecznych,
by informowali nas o zdarzeniach, które ich zda-
niem są sprzeczne z tym zobowiązaniem.
Po to, by ułatwić taki proces, w niniejszym Ra-
porcie publikujemy Międzynarodowe Standardy 
Marketingu; są one również dostępne na stronie 
www.bat.com.pl.

Wszystkie nasze materiały marketingowe weryfikujemy pod kątem ich zgodności 
z polskim prawem i Międzynarodowymi Standardami Marketingu; odpowiadają za to 
dział prawny i korporacyjny naszej firmy.

W 2004 r. zamieściliśmy na naszej stronie internetowej Międzynarodowe Standardy 
Marketingu wraz z prośbą, by każdy, komu działania British American Tobacco Polska 
wydadzą się sprzeczne z tymi regulacjami, poinformował nas o tym.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(6) Przed wejściem w życie dyrektywy produkto-
wej Unii Europejskiej opracujemy i rozprowadzi-
my specjalne materiały informacyjne dla handlu 
i konsumentów, poświęcone kwestii wyróżników 
określających różne warianty naszych marek.

Zgodnie z dyrektywą, wycofaliśmy się ze stosowania określeń „light” (lekkie), które 
mogłyby sugerować mniejszą szkodliwość produktu i wprowadziliśmy nowe ostrzeże-
nia zdrowotne. Naszych partnerów handlowych poinformowaliśmy o tych zmianach, 
dystrybuując pakiety informacyjne (broszury, płyty CD ROM, ulotki i plakaty). Podobne 
informacje zamieściliśmy też w punktach sprzedaży oraz w prasie handlowej.

Konsumenci, których dane znajdują się w firmowej bazie danych otrzymali broszury 
pocztą. W paczkach papierosów naszych wybranych marek od sierpnia do listo-
pada 2004 r. znalazła się wkładka informacyjna – jej łączny nakład wyniósł ponad 
43 miliony sztuk.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

(10) Badamy możliwość zorganizowania centrum 
telefonicznego, za pośrednictwem którego dorośli 
palacze mogliby dzielić się poglądami w sprawie 
naszych produktów.

(11) Analizujemy także skuteczne metody zako-
munikowania numeru telefonicznego takiego 
centrum – umieszczenie numeru na paczkach 
papierosów jest jedną z możliwości branych
pod uwagę.

W 2004 r. stworzyliśmy Centrum Interakcji z Konsumentem, które jest miejscem wy-
miany informacji nie tylko na temat naszych produktów, ale i innych obszarów naszej 
działalności. W ramach Centrum działają trzy infolinie: tzw. infolinia korporacyjna 
(801 228 228) oraz dwie poświęcone konkretnym markom papierosów. Numery tych 
infolinii umieściliśmy na paczkach naszych papierosów. Dodatkowo wprowadziliśmy 
możliwość kontaktu konsumentów z Centrum Interakcji z Konsumentem za pomocą 
poczty elektronicznej.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(8) Utrzymamy regularne spotkania z głównymi 
partnerami handlowymi poświęcone sprawom 
obecnej i przyszłej współpracy oraz sytuacji 
w branży.

(9) Będziemy także nadal mierzyć stopień zado-
wolenia ze współpracy z British American Tobacco 
Polska wśród hurtowników i detalistów poprzez 
badanie satysfakcji klienta (Customer Satisfaction 
Measurement – CSM).

W 2004 r. odbyliśmy spotkania z naszymi kluczowymi dostawcami i odbiorcami. 
W programie spotkań obok bieżących, handlowych kwestii znalazły się również takie 
tematy, jak Dialog Społeczny firmy (Social Reporting) oraz nowe przepisy dotyczące 
wyrobów tytoniowych, wynikające z wdrożenia przepisów unijnych.

Badanie CSM rozpoczęło się w lutym 2005 r., a jego rezultaty zostały przedstawione 
Zarządowi firmy w kwietniu 2005 r.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(7) Przed końcem 2003 r. dostarczymy naszym 
partnerom handlowym dodatkowe informacje 
związane z marżami handlowymi.

Informacje te przesłaliśmy do hurtowników oraz detalistów na przełomie 2003
i 2004 roku. W tamtym okresie na cenę detaliczną papierosa składały się następujące 
elementy:

koszty produktu   9,85%
marża producenta   9,12%
całkowita marża handlowa  12,05%
VAT    18,03%
akcyza    50,95%

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

Obszar: Odpowiedzialność wobec lokalnej społeczności

(1) Tworzymy „Akademię Augustowską”, której ce-
lem jest między innymi aktywizacja bezrobotnych 
absolwentów szkół wyższych z regionu Augusto-
wa. Przedsięwzięciem tym kieruje Wyższa Szkoła 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, a nasi 
menedżerowie będą dzielić się ze studentami 
praktyczną wiedzą biznesową oraz takimi umiejęt-
nościami, jak np. umiejętność poszukiwania pracy 
czy planowania własnej kariery w organizacji 
międzynarodowej.

„Akademia Augustowska” – autorski program stworzony przez British American 
Tobacco Polska przy aktywnej współpracy Partnerów z lokalnego samorządu, insty-
tucji edukacyjnych, pracodawców, szkół i uczelni wyższych z regionu Augustowa 
– rozpoczęła działalność w 2004 r. Realizację programu Akademii, który ma na celu 
przygotowanie młodzieży, osób bezrobotnych oraz studentów uczelni partnerskich 
do aktywnych, samodzielnych i przemyślanych działań na rynku pracy, powierzono 
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Więcej na ten temat na stronie 69 oraz www.akademia.frp.pl

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania
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(4) Będziemy współpracować z lokalnymi mediami 
po to, by upowszechniać wiedzę na temat nowych 
inicjatyw mających na celu ekonomiczną edukację 
lokalnej społeczności.

Współpraca ta ma stały charakter – przykładowo, zapraszamy lokalne media 
na wszystkie ważne wydarzenia w życiu „Akademii Augustowskiej”.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(2) Zbadamy, jakie formy regularnej współpracy 
ze szkołami i uczelniami wyższymi byłyby możliwe 
tak, by np. studenci mogli zwiedzać naszą fabrykę 
i zasięgać tam informacji z interesujących ich 
dziedzin.

W październiku 2004 r. rozpoczęliśmy współpracę z wybranymi uczelniami. Celem 
tego projektu było przekazywanie studentom wiedzy z dziedziny odpowiedzialności 
społecznej zdobywanej w ramach Dialogu Społecznego British American Tobacco.

Przeprowadziliśmy rekrutację „ambasadorów” naszej firmy na 10 uczelniach w Polsce. 
Ich zadaniem była organizacja spotkań dla studentów i pracowników naukowych, 
podczas których przedstawialiśmy tematykę społecznej odpowiedzialności bizne-
su i nasze działania w tym zakresie.

W ramach „Akademii Augustowskiej” studenci i uczniowie odbyli wizyty w naszej 
fabryce w Augustowie.

Co roku informujemy również studentów o możliwości odbycia letnich praktyk 
w firmie oraz o programie menedżerskim dla absolwentów„The Challenge Initiative”.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(3) Rozpoczniemy współpracę z Fundacją na Rzecz 
Rozwoju Przedsiębiorczości, której będziemy 
pomagać w propagowaniu staży studenckich i za-
rządzaniu programem preferencyjnych pożyczek 
na uruchomienie działalności gospodarczej.

Współpraca taka ma miejsce w ramach „Akademii Augustowskiej”.

Więcej na ten temat na stronie 69 oraz www.akademia.frp.pl

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(5) Będziemy wspierać lokalne kampanie charyta-
tywne, a w 2004 r. na cele charytatywne przezna-
czymy kwoty porównywalne z kwotami wyasy-
gnowanymi na ten cel w 2003 r.

Kwota darowizn, jakich dokonaliśmy w 2003 r. sięgnęła 180 tysięcy złotych. W 2004 r. 
przekazaliśmy na cele charytatywne 340 tysięcy, a w kolejnym roku 570 tysięcy złotych.

Ze względów prawnych nie możemy publicznie informować ani o beneficjentach,
ani nawet o rodzajach darowizn.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Obszar: Przemyt i nielegalny handel

(3) W 2004 r. rozpoczniemy również przedsięwzię-
cie mające na celu niszczenie papierosów z prze-
mytu (wspólnie z innymi firmami tytoniowymi).

Doprowadziliśmy, wspólnie z branżą tytoniową, do uchwalenia nowelizacji przepi-
sów Kodeksu Karno-Skarbowego, która nakazuje niszczenie nielegalnych papierosów 
przechwyconych po 17 grudnia 2005 r.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(2) Będziemy nadal prowadzić badania skali prze-
mytu papierosów do Polski.

Badanie skali przemytu w lipcu 2004 r. przeprowadził, w 63 miastach, Instytut Do-
radztwa i Badań Rynku ALMARES.

Analiza zebranych danych pokazała, że udział papierosów nielegalnych w obrocie 
w skali całego kraju spadł, do poziomu 13,6% w 2004 r. Rósł jednak udział nielegal-
nych papierosów w obrocie w regionie wschodnim oraz w regionie północnym.

Kolejne badanie, przeprowadzone pod koniec 2005 r. nie wykazało istotnych zmian 
w porównaniu do 2004 r.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(1) Dołożymy starań, by zostało podpisane
Memorandum of Understanding.

Rozpoczęliśmy starania o podpisanie Memorandum – deklaracji podjęcia przez Mini-
sterstwo Finansów oraz British American Tobacco Polska wspólnych działań mających 
na celu eliminowanie zjawiska przemytu wyrobów tytoniowych na polskim rynku. 
Zgodnie ze złożonym projektem, formami takiej potencjalnej współpracy byłyby 
wymiana informacji oraz szkolenia dla urzędników celnych.

Podpisanie takiego dokumentu pozostaje wciąż kwestią otwartą.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(4) W 2004 r. rozpoczniemy przedsięwzięcie wspie-
rające kampanię przeciwko przemytowi w regionie 
Augustowa.

Współpracujemy z Izbą Celną w Białymstoku, na bieżąco pomagając w identyfikacji prze-
myconych i zarekwirowanych papierosów w naszych laboratoriach w Polsce i za granicą.

Organizujemy również spotkania poświęcone metodom zwalczania przemytu. 
Dwukrotnie zorganizowaliśmy, wspólnie z Departamentem Kontroli Celnej RP i pod 
patronatem Szefa Służby Celnej międzynarodową konferencję poświęconą metodom 
zwalczania nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania
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Obszar: Kwestie prawno-polityczne

(5) W pierwszym kwartale 2004 r. wprowadzi-
my do wszystkich umów handlowych klauzu-
lę o prawie British American Tobacco Polska do 
rozwiązania umowy z klientami sprzedającymi 
produkty z przemytu.

Do wszystkich umów z partnerami handlowymi wprowadziliśmy klauzulę, dającą 
nam prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy uzyskamy 
wiarygodną informację, że dany partner handlowy uczestniczy w jakikolwiek sposób 
w handlu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi.

Z kolei w porozumieniach z hurtownikami oferującymi wyroby tytoniowe w pasie 
przygranicznym na zachodzie Polski do umów włączyliśmy klauzulę dającą nam 
prawo do odmowy sprzedaży wyrobów tytoniowych danemu partnerowi handlowe-
mu w przypadku, gdy zamówiona ilość tych wyrobów nie jest uzasadniona wielko-
ścią dotychczasowej sprzedaży przez danego partnera, w związku z czym istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że wyroby tytoniowe zakupione od nas mogłyby stać się 
przedmiotem przemytu.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(6) Na życzenie władz umożliwimy prowadzenie 
badań produktów w naszym laboratorium.

Informację o tym, że udostępniamy nasze laboratorium oraz o tym, jakie badania 
mogą być tam wykonywane przekazaliśmy służbom celnym.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(1) Będziemy nadal przykładać wielką wagę do 
kwestii zgodności naszych działań z prawem. 

(2) Wszelkie działania lobbingowe będziemy nadal 
prowadzić zgodnie z dotychczasową zasadą przej-
rzystości i zgodności z polskim prawodawstwem.

Postępujemy zgodnie z zasadami przejrzystości i zgodności podejmowanych działań 
z polskim prawodawstwem. Nasze stanowiska dotyczące propozycji zmian legisla-
cyjnych – wypracowywane bądź to we współpracy z innymi firmami zrzeszonymi 
w Krajowym Stowarzyszeniu Przemysłu Tytoniowego, bądź tylko we własnym imie-
niu – dostarczamy organom administracji publicznej na piśmie.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(3) Utrzymamy zasadę, by nie finansować w żaden 
sposób organizacji lub partii politycznych.

Audyt przeprowadzony przez niezależną firmę w 2004 i 2005 roku nie wykazał żad-
nych darowizn przekazanych na cele polityczne.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Obszar: Miejsce pracy

(6) Będziemy zachęcać pracowników do podno-
szenia kwalifikacji zawodowych, o ile tylko będzie 
to korespondowało z potrzebami firmy.

(7) Będziemy także nadal aktywnie uczestniczyć 
w globalnych programach rozwoju kadr i zapew-
nimy, by polscy pracownicy mieli możliwość pracy 
za granicą.

(8) Zapewnimy im również odpowiednie informa-
cje o takich możliwościach.

Prowadzimy regularne spotkania z pracownikami dotyczące oceny dotychczasowych 
osiągnięć i planów rozwoju kariery (Career Developement Meeting).

Informujemy pracowników o wszelkich możliwościach pracy za granicą, wykorzystu-
jąc do tego celu system komunikacji wewnętrznej.

W 2004 r. wsparcie ze strony firmy w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych 
poprzez udział w kursach i programach otrzymało ze strony firmy 15-tu pracowników, 
a w 2005 roku 7-miu.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(1) Zapewnimy, iż przed podjęciem decyzji o ja-
kichkolwiek zwolnieniach będą wzięte pod uwagę 
wszelkie inne możliwości.

(2) Utrzymamy współpracę ze związkami zawodo-
wymi w tej kwestii.

(3) Będziemy brać pod uwagę takie rozwiązania, 
jak zatrudnienie w niepełnym wymiarze.

(4) Będziemy nadal oferować pomoc wszystkim 
pracownikom opuszczającym firmę w wyniku 
zwolnień.

W 2004 r. w wyniku restrukturyzacji z warszawskiego biura firmy odeszło za porozu-
mieniem stron 12 osób, przy czym w trakcie restrukturyzacji była rozważana możli-
wość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin. Każdej z tych osób zaoferowaliśmy 
pomoc i pakiety osłonowe przewyższające standardy określone w Kodeksie Pracy. 
Wszyscy pracownicy byli poinformowani o przyczynach restrukturyzacji.

Prowadzimy regularny dialog ze związkami zawodowymi a tam, gdzie jest to uzasad-
nione bądź wymagane przez przepisy prawa, związki są również włączane w proces 
decyzyjny dotyczący zmian w strukturze zatrudnienia.

Więcej informacji: tabela GRI (LA1), str 88

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(5) Dążymy do tego, by strategia szkoleń i rozwoju 
British American Tobacco Polska odpowiadała 
potrzebom firmy. Strategia ta będzie regularnie 
weryfikowana, oceniana pod względem efektyw-
ności oraz komunikowana wszystkim pracowni-
kom. Ponadto przy tworzeniu strategii będziemy 
aktywnie zbierać opinie pracowników na jej temat.

Strategia szkoleń i rozwoju została zakomunikowana wszystkim pracownikom firmy.

Opinie na jej temat zbieraliśmy podczas badań opinii pracowników „Your Voice” 
przeprowadzanych w 2004 i 2005 roku. Wyniki badań zostały uwzględnione podczas 
weryfikacji założeń tej strategii.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(9) Utrzymamy, zgodnie z wymogami Kodeksu 
Pracy, firmowy fundusz socjalny. Rozważymy 
ponadto konkretne prośby o wsparcie finansowe 
dla pracowników znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji.

Firmowy fundusz socjalny jest utrzymany zgodnie z wymogami prawa. 

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania
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(14) Stworzymy program komunikowania we-
wnętrznego, dzięki któremu wszyscy pracownicy 
powinni wiedzieć, jakie cele stawia sobie firma, 
w jakim stopniu są one realizowane oraz jakie kroki 
trzeba będzie podejmować, gdy wyniki pracy 
będą niezadowalające.

(15) Zapewnimy, iż menedżerowie będą przekazy-
wać pracownikom wszelkie potrzebne im informa-
cje oraz zbierać opinie i uwagi pracowników.

(16) Uwzględnimy kwestie ochrony środowi-
ska i bezpieczeństwa pracy w firmowej polityce 
informacyjnej.

(17) Informacje o jakości produktów umieścimy 
w ramach spotkań informacyjnych działów (Team 
Briefing).

W sierpniu 2004 r. powstała nowa strategia komunikacji wewnętrznej.

Podczas comiesięcznych spotkań wszystkich pracowników firmy (Team Briefing)
pracownicy wypełniają ankiety pozwalające oceniać postrzeganie sytuacji firmy.

Komunikaty dot. bezpieczeństwa pracy i wypadkowości umieszczamy w punktach
informacyjnych w fabryce w Augustowie. Temat wypadkowości związanej z użytko-
waniem służbowych samochodów znalazł się również w prezentacjach Team Briefing.

Informacje dotyczące jakości naszych produktów umieściliśmy w prezentacjach Team 
Briefing.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(10) Chcemy, by wszyscy nasi menedżerowie byli 
w pełni świadomi swoich obowiązków prawnych 
i korporacyjnych w związku z pełnionymi funkcja-
mi oraz by przeszli odpowiednie, związane z tym 
szkolenie.

Informacje o zmianach w prawie oraz wynikających z prawa obowiązkach kadry kie-
rowniczej zostały uwzględnione w programie rozwoju pracowników wprowadzanym 
w pierwszym kwartale 2005 r. Z kolei obowiązki wobec firmy zostały sformułowane 
w dokumencie „Standardy Postępowania w Biznesie”, z którym w 2004 r. zapoznali 
się wszyscy pracownicy.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(11) Będziemy tworzyć firmową strategię wynagra-
dzania zgodnie z międzynarodowymi standardami 
British American Tobacco tak, by nagradzane 
były efekty pracy, a sama strategia była zrozumia-
ła i przejrzysta.

(12) Będziemy nadal oferować pracownikom równe 
szanse rozwoju, niezależnie od płci pracownika. 
Oczekujemy, że pracownicy będą informować 
dział personalny o wszelkich odstępstwach od tej 
zasady.

(13) Gwarantujemy, że będziemy bezzwłocznie 
reagować w przypadku udokumentowanego 
łamania tej zasady.

Informacje dotyczące strategii wynagradzania przekazywaliśmy pracownikom 
w 2004 r. Opinie na temat tej strategii były zbierane podczas badania opinii pracow-
ników „Your Voice”. 

Proporcje kobiet i mężczyzn zajmujących stanowiska kierownicze są regularnie mie-
rzone i publikowane w ramach systemu kluczowych wskaźników w obszarze zasobów 
ludzkich (tzw. HR Key Performance Indicators). Obecnie około 25% osób na stanowi-
skach kierowniczych w British American Tobacco Polska to kobiety, co jest porówny-
walne ze wskaźnikami British American Tobacco na szczeblu globalnym. 

Wszystkich pracowników zachęcamy, by sygnalizowali ewentualne przypadki dys-
kryminacji z powodu płci. Utworzyliśmy procedurę tzw. Białej Linii, która zapewnia 
anonimowość i możliwość zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości z pominięciem 
drogi służbowej. Jak dotąd nie mieliśmy takich sygnałów.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(18) Będziemy regularnie oceniać wszystkie istnie-
jące w firmie kanały komunikowania pod kątem ich 
skuteczności.

Badanie opinii pracowników „Your Voice” zawierało pytania dotyczące oceny funk-
cjonowania kanałów i narzędzi komunikacji wewnętrznej w naszej firmie. Ponadto 
w ramach każdego ze spotkań Team Briefing pracownicy wypełniają ankiety oceniają-
ce zrozumiałość prezentacji.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Obszar: Współpraca z polskimi plantatorami tytoniu

(19) Po to, by budować dobre relacje pomiędzy po-
szczególnymi osobami, działami czy lokalizacjami 
położymy nacisk na pracę w zespołach łączących 
pracowników z różnych działów i miejsc.

Przeprowadzone w 2004 r. badanie opinii „Your Voice” wykazało, że współpraca 
w zespołach łączących pracowników z różnych miejsc i działów firmy uległa znacznej 
poprawie.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(20) Chcemy rozwijać kontakty z wyższymi 
uczelniami. W ramach takich kontaktów, będziemy 
starali się popularyzować firmę i możliwości, jakie 
stawia ona przed absolwentami, oraz współpra-
cować z uczelniami w kwestii przekazywania 
studentom wiedzy na temat możliwości rozwoju 
ich kariery.

W październiku 2004 r. rozpoczęliśmy współpracę z wybranymi uczelniami. Celem 
tego projektu było przekazywanie studentom wiedzy z dziedziny odpowiedzialności 
społecznej zdobywanej w ramach Dialogu Społecznego British American Tobacco.

Przeprowadziliśmy rekrutację „ambasadorów” naszej firmy na 10 uczelniach w Polsce. 
Ich zadaniem była organizacja spotkań dla studentów i pracowników naukowych, 
podczas których przedstawialiśmy tematykę społecznej odpowiedzialności bizne-
su i nasze działania w tym zakresie.

W ramach „Akademii Augustowskiej” studenci i uczniowie odbyli wizyty w naszej 
fabryce w Augustowie.

Co roku informujemy również studentów o możliwości odbycia letnich praktyk 
w firmie oraz o programie menedżerskim dla absolwentów „The Challenge Initiative”.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(1) Będziemy udzielać stosownego wsparcia przy 
powstawaniu grupy producenckiej w naszym 
regionie oraz przy utrzymywaniu przez nią stan-
dardów jakości upraw. Szczegóły tego wsparcia 
ustalimy w ramach regularnej współpracy ze 
związkami plantatorów i samą grupą producencką. 
Ponadto, będziemy wspierać polskich plantatorów 
dostarczając im stosownych informacji w kontek-
ście wejścia Polski do Unii Europejskiej.

(2) Będziemy również dzielić się doświadczeniem 
zebranym na innych rynkach tak, by polski tytoń 
stawał się bardziej konkurencyjny, zarówno pod 
względem jakości, jak i ceny.

Regularnie organizujemy sesje szkoleniowe i spotkania warsztatowe dla Grupy Pro-
ducentów Tytoniu oraz Zrzeszenia Producentów Tytoniu, w tym spotkania dotyczące 
różnych aspektów obecności Polski w Unii Europejskiej oraz różnych aspektów upra-
wy tytoniu. 

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(3) Będziemy nadal uczestniczyć w negocja-
cjach w Ministerstwie Rolnictwa.

(4) Będziemy przedstawiać rządowi argumenty 
wspierające wysiłki polskich plantatorów, zmierza-
jące do zwiększenia konkurencyjności i dochodo-
wości uprawy tytoniu w Polsce.

W 2004 r. uczestniczyliśmy w spotkaniach z Krajowym Stowarzyszeniem Przemysłu 
Tytoniowego i związkami plantatorów tytoniu poświęconych dyskusji nad dopłatami 
uzupełniającymi dla rolników. Odegraliśmy również rolę konsultacyjną w negocja-
cjach z Ministerstwem Rolnictwa dotyczących tych dopłat.

Wspieramy działania plantatorów poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych 
dotyczących uprawy tytoniu, które przedstawia KSPT.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania
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Obszar: Ekologia

(5) Będziemy kontynuować organizowanie warsz-
tatów pozwalających na zdobywanie przez planta-
torów wiedzy na temat prowadzenia działalności 
gospodarczej (pierwsze zostały przeprowadzone 
we wrześniu 2003 r.).

Tak, jak opisaliśmy powyżej – regularnie organizujemy warsztaty i sesje szkoleniowe 
dotyczące uprawy tytoniu, w tym aspektów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Status: Zobowiązanie ciągłe, wykonywane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(1) Dołożymy starań, by fabryka w Augustowie 
uzyskała w 2004 r. certyfikat ISO 14001, potwier-
dzający międzynarodowy standard systemów 
zarządzania środowiskiem.

Nasza fabryka w Augustowie przeszła pomyślnie audyt wykonany przez Lloyd’s 
Register Quality Assurance i w listopadzie 2004 r. otrzymała certyfikat ISO 14001:1996. 
Przejście na nową wersję normy ISO 14001:2004 nastąpiło w kwietniu 2006 r.; certyfi-
kat ISO 14001, jaki obecnie posiada fabryka ma numer GDK0400430/E.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(2) Zbadamy praktyczne możliwości umieszczenia 
na opakowaniach naszych papierosów znaku typu 
„dbaj o środowisko” („no littering”).

Znak tego typu wprowadziliśmy na paczki naszych papierosów wraz z nowymi ostrze-
żeniami zdrowotnymi i innymi oznaczeniami zgodnymi z przepisami Unii Europejskiej.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania

(3) Umieścimy na stronie internetowej 
www.bat.com.pl informacje skierowane 
do naszych konsumentów o potrzebie wyrzucania 
opakowań i niedopałków w miejscach do tego 
przeznaczonych.

Informacje dotyczące potencjalnego wpływu niedopałków i opakowań po papierosach 
na środowisko naturalne, wraz z kierowaną do konsumentów prośbą o wyrzucanie 
ich w miejscach do tego przeznaczonych zamieściliśmy na stronie www.bat.com.pl 
w czerwcu 2004 r.

Status: Zobowiązanie wykonane.

Zobowiązanie Wykonanie zobowiązania



Odpowiedzialność społeczna w praktyce

Magdalena Cierpiał,
Kierownik ds. Rozwoju Marki

– Viceroy i Marki Lokalne

Międzynarodowe Standardy Marketingu 
zostały stworzone przez największe koncer-
ny tytoniowe w 2001 r. Jako ich sygnatariusz 
zgodziliśmy się ograniczyć środki promocji 
i dystrybucji naszych wyrobów. W wielu 
krajach ograniczenia te często wykracza-
ją ponad minimum wymagane prawem. 
W przypadku, gdy zapisy Standardów są 
mniej restrykcyjne od obowiązujących re-
gulacji prawnych, nadrzędnym jest zawsze 
prawo danego kraju.

Przyjęcie tych zaostrzonych wymogów 
skłoniło nas do podjęcia decyzji o wycofaniu 
się z uczestnictwa w zawodach Formuły 1. 
W ten sposób rezygnujemy z wszelkich form 
komunikacji w środkach masowego przeka-
zu, uważając, że należy skoncentrować wy-
siłki na punktach sprzedaży odwiedzanych 
przez dorosłych palaczy. W październiku 
2006 r., podczas Grand Prix Brazylii miał 
miejsce ostatni wyścig, na którym promo-
waliśmy markę naszych papierosów.

Na kolejnych kilku stronach niniejszego 
Raportu publikujemy pełny tekst Między-
narodowych Standardów Marketingu, są 
one dostępne także na stronie internetowej 
www.bat.com.pl.

W roku 2005 w trakcie prowadzenia Dialogu 
przez British American Tobacco, Partnerzy 
Społeczni poprosili firmę o zweryfikowanie 
Standardów pod kątem ich bieżącej sto-
sowności. BAT zawsze stało na stanowisku, 
że Standardy te powinny odpowiadać 
ciągle ewoluującemu środowisku między-
narodowego marketingu oraz regulacji. 
Na przełomie lat 2005 i 2006 BAT dokonało 
dogłębnego przeglądu oraz aktualizacji 
Standardów uwzględniając nowe regulacje, 
opinie Partnerów Społecznych oraz dysku-
sje ze spółkami Grupy na szczeblu 
międzynarodowym. Wyniki pra-
cy zostaną ogłoszone jeszcze 
w 2007 roku. 

Międzynarodowe Standardy Marketingu
produktów tytoniowych

1Przykład
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Wstęp

Strony podpisujące się pod niniejszymi Standardami (zwane w dalszej 
treści „Uczestnikami”) wyrażają przekonanie, że produkty tytoniowe 
powinny być sprzedawane w odpowiedzialny sposób oraz, że po-
winny być podjęte uzasadnione środki zapewniające, by promocja 
i dystrybucja produktów tytoniowych była skierowana do dorosłych 
palaczy, a nie do osób młodocianych jak również aby ta promocja 
i dystrybucja były spójne z zasadą wyboru przez dobrze poinformo-
wane osoby dorosłe.

Niniejsze Standardy powinny być przestrzegane zarówno co do litery, 
jak też ich ducha.

Podpisując niniejsze Standardy Uczestnicy pragną zachęcić do przy-
jęcia ich przez wszystkich innych, którzy wytwarzają lub sprzedają 
produkty tytoniowe oraz zachęcić do przyjęcia zasad wyrażonych 
poprzez niniejsze Standardy tych, których działalność ma związek 
z wytwarzaniem, sprzedażą, dystrybucją czy marketingiem produk-
tów tytoniowych.

Praktyka Uczestników nie powinna być mniej restrykcyjna niż niniej-
sze Standardy, o ile nie wymaga tego prawo, natomiast dowolny bar-
dziej restrykcyjny wymóg prawa czy dobrowolne zobowiązanie jest 
ważniejsze od niniejszych Standardów.

Uczestnicy powinni włączyć niniejsze Standardy do własnych kodek-
sów wewnętrznych.

Uczestnicy zamierzają popierać szerokie włączenie niniejszych Stan-
dardów do systemów prawnych ich krajów.

Niniejsze Standardy nie dotyczą wzajemnych zależności pomiędzy 
Uczestnikami a ich dostawcami, dystrybutorami czy innymi partne-
rami handlowymi, chociaż Uczestnicy zachęcają te strony do prze-
strzegania standardów w jakichkolwiek transakcjach zawieranych 
z konsumentami.

Uczestnicy podejmą uzasadnione środki zapobiegawcze, aby strony 
trzecie nie używały firmowych nazw produktów tytoniowych ani 
logo w sposób naruszający niniejsze Standardy.

Niniejsze Standardy nie mają na celu zakazywania wykorzystywania 
dowolnych znaków handlowych jako nazw firmowych czy znaków 
na opakowaniach.

Uczestnik powinien doprowadzić do pełnego przestrzegania ni-
niejszych Standardów tak szybko, jak to tylko możliwe, a w żadnym 
przypadku nie później niż w ciągu 12 miesięcy od ich podpisania, 
natomiast jeżeli istniejące postanowienia umowne uniemożliwia-
ją wcześniejsze przestrzeganie – w terminie do 31 grudnia 2002 r. 
z zastrzeżeniem, że we wszystkich przypadkach przestrzeganie 
niniejszych standardów nie narusza obowiązującego prawa. Harmo-
nogram spełniania standardów sponsorowania jest przedstawiony 
w paragrafach 17 i 19.

Definicje

Poniższe definicje mają na celu udzielenie pomocy w interpretacji 
niniejszych Standardów.

Osoba dorosła
Osoba, która ukończyła co najmniej 18 lat, za wyjątkiem, gdy wyma-
gania prawne lub dobrowolne zobowiązania podjęte przez Uczestni-
ków podają starszy wiek dla legalnej sprzedaży, zakupu, posiadania 
czy konsumpcji produktów tytoniowych, w których to przypadkach 
termin „osoba dorosła” oznacza osobę co najmniej w minimalnym 
ustalonym wieku.

Reklama
Wszelkie komunikaty realizowane przez Uczestnika, lub w jego imieniu, 
skierowane do konsumentów, których celem jest zachęcanie do wybra-
nia jednej marki produktów tytoniowych zamiast innej marki.

Wydarzenie promocyjne
Wydarzenie lub działalność zorganizowana przez Uczestnika, lub 
w jego imieniu, której celem jest promowanie marki produktu tytonio-
wego, przy czym to wydarzenie lub działalność nie miałaby miejsca, 
gdyby nie pomoc udzielona przez Uczestnika, lub w jego imieniu.

Sponsorowanie
Dowolny publiczny lub prywatny wkład na rzecz strony trzeciej 
w związku z dowolnym wydarzeniem, zespołem czy działalnością 
podjętą w celu promowania marki produktu tytoniowego, które 
to wydarzenie, zespół czy działalność nadal istniałyby czy miały miej-
sce bez takiego wkładu.

Produkty tytoniowe
Wytwarzane papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, tytoń drob-
no pocięty oraz uformowane wstępnie prymki.

Osoba młodociana
Dowolna osoba, która nie jest dorosła. Ten termin obejmuje również 
liczbę mnogą.

Treść Standardów

1. Treść niniejszych Standardów dotyczy całości komunikowania reali-
zowanego przez Uczestnika, lub w jego imieniu, skierowanego do kon-
sumentów, którego celem jest zachęcanie do wybrania jednej marki 
produktów tytoniowych zamiast innej marki. Pewne działania komu-
nikacyjne związane ze sponsorowaniem działalności są przedmiotem 
odrębnego zestawu wymagań przedstawionych w paragrafie 19.

2. Żadna reklama nie powinna:
• być kierowana do młodocianych ani być przygotowana w spo-

sób szczególnie dla nich atrakcyjny;
• przedstawiać znanej osobistości ani zawierać domyślnego 

czy wyraźnego poparcia przez tę osobę;
• prezentować jakichkolwiek osób w wieku poniżej 25 lat;

Międzynarodowe Standardy Marketingu
produktów tytoniowych



• sugerować, że dzięki paleniu można osiągnąć:
- popularność;
- sukces sportowy;
- sukces zawodowy;
- sukces seksualny;

• nie może sugerować, że większość ludzi jest palaczami czy pa-
laczkami.

3. Wszelkie nowe reklamy publikowane lub rozpowszechniane 
po podpisaniu niniejszych Standardów, włącznie z odnawianymi oraz 
wymienianymi reklamami, powinny zawierać wyraźnie widoczne 
ostrzeżenie o zagrożeniu zdrowia za wyjątkiem reklam, które:

• pojawiają się w punktach sprzedaży, gdy istotny obszar rekla-
mowy jest mniejszy od 250 centymetrów kwadratowych;

• są indywidualnie, lub w kombinacji z innymi reklamami, mniej-
sze niż 25 centymetrów kwadratowych oraz są umieszczone 
na promowanym towarze, albo

• do dnia 1 grudnia 2006 r. są wykorzystywane oraz powiązane 
ze sponsorowaną działalnością.

Standardy wykorzystywania środków przekazu

4. Druk:
4.1. Żadna reklama nie powinna być umieszczana w jakiejkol-
wiek drukowanej publikacji chyba, że istnieją uzasadnione pod-
stawy do tego, by żywić podejrzenie, iż:
(a) co najmniej 75% czytelników takiej publikacji to osoby 

dorosłe oraz
(b) liczba osób nieletnich, które przeczytają reklamę jest 

mniejsza niż 10% wszystkich osób młodocianych w kraju 
obrotu.

4.2. Żadna reklama nie powinna być umieszczana na opako-
waniu ani na zewnętrznej stronie okładki magazynów, gazet 
czy podobnych publikacji drukowanych z zamiarem przeczyta-
nia ich przez konsumentów.
4.3. Należy podjąć uzasadnione kroki w celu zapewnienia, 
by żadna reklama nie była umieszczona w publikacji drukowa-
nej obok materiału, który jest szczególnie adresowany do osób 
młodocianych.

5. Reklamy uliczne oraz tablice reklamowe (billboard):
5.1. Żadna reklama nie powinna być umieszczana na jakiejkol-
wiek tablicy reklamowej, na ścianie murowanej, na przystanku 
ani na stacji, jeżeli:

• jest zlokalizowana w odległości bliższej niż 100 metrów 
od jakiegokolwiek punktu na terenie szkoły, do której 
uczęszczają przeważnie osoby młodociane;

• indywidualnie, albo w sposób zamierzony razem z innymi 
reklamami, przekracza ogółem 35 metrów kwadratowych.

6. Kino: Żadna reklama nie powinna być wyświetlana w kinie, chyba 
że istnieją uzasadnione podstawy, by żywić przekonanie, iż co naj-
mniej 75% widzów w kinie to osoby dorosłe.

7. Telewizja i radio: Żadna reklama nie powinna być emitowana w te-
lewizji lub przez radio, za wyjątkiem sytuacji, w której:

(a) każda osoba włączająca kanał lub program, w których 
ta reklama jest umieszczona, musi potwierdzić, że jest oso-
bą dorosłą oraz

(b) emisja jest ograniczona do krajów, w których takie reklamy 
nie są zakazane przez prawo.

8. Internet: Żadna reklama nie powinna być umieszczana w Interne-
cie, za wyjątkiem sytuacji, w której:

(a) każda osoba wchodząca na stronę internetową, na której 
ta reklama jest umieszczona, musi potwierdzić, że jest oso-
bą dorosłą oraz

(b) dostęp jest ograniczony do krajów, w których takie rekla-
my nie są zakazane przez prawo.

9. Video, audio oraz komputer: Żadna reklama elektroniczna nie zo-
stanie umieszczona na kasetach video lub audio, na płytach kom-
paktowych, cyfrowych dyskach video ani na podobnych nośnikach, 
dopóki nie zostaną podjęte uzasadnione środki zaradcze, aby przewi-
dywanymi odbiorcami tych pozycji były osoby dorosłe. W celu unik-
nięcia wątpliwości, Uczestnicy mogą dokonywać dystrybucji kaset 
video lub audio, płyt kompaktowych, cyfrowych dysków video oraz 
podobnych nośników z zastrzeżeniem, że treść, okładka i opakowanie 
oraz środki dystrybucji spełniają niniejsze Standardy.

10. Umieszczanie produktu w dziełach sztuki: Nie będzie żadnych 
bezpośrednich ani pośrednich płatności za umieszczanie produktów 
tytoniowych, reklam ani pozycji zawierających nazwę marki tytoniu 
w ramach dowolnych:

• filmów;
• programów telewizyjnych;
• sztuk teatralnych czy innych przedstawień;
• koncertów muzycznych czy nagrań;
• filmów komercyjnych lub video;
• gier video ani
• dowolnych innych nośników,

jeżeli te nośniki są przewidziane dla szerokiej publiczności.

Standardy promocji oraz wydarzeń

11. Wszelkie działania oraz komunikowanie się w związku z: 
• ofertami promocyjnymi;
• wydarzeniami promocyjnymi;
• pozycjami promocyjnymi czy
• próbkowaniem

powinny być zgodne z treścią niniejszych Standardów.

12. Oferty promocyjne
12.1 Oferty promocyjne oraz programy związane z poszczególnymi 
markami, które mogą pojawiać się na pudełku, w punkcie sprzedaży 
detalicznej, a także mogą być rozsyłane pocztą, albo za pomocą 
innych środków komunikowania, powinny być kierowane jedynie 
do dorosłych osób palących, o ile nie jest to zabronione przez prawo.
12.2. Powinny zostać podjęte uzasadnione kroki, aby zapewnić, 
że osoby młodociane oraz (o ile nie jest to zabronione przez 
prawo) osoby niepalące zostały wykluczone z list pocztowego 
marketingu bezpośredniego.
12.3. Uczestnictwo szerokiej publiczności w ofertach promocyj-
nych będzie uwarunkowane udowodnieniem dopuszczalności 
wiekowej oraz potwierdzeniem faktu palenia (o ile nie jest 
to zabronione przez prawo).
12.4. Kiedy oferty promocyjne zezwalają na to, aby dorosłemu 
palaczowi towarzyszyła inna osoba w wydarzeniu (imprezie) 
strony trzeciej, albo w innej działalności, taka osoba towarzy-
sząca powinna być dorosła.

13. Wydarzenia promocyjne: Każdy uczestnik powinien zapewnić, 
że tylko osoby dorosłe uzyskały dostęp do wydarzenia promocyjnego.
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14. Przedmioty promocyjne:
14.1. Żadne reklamy nie powinny być umieszczane na:

• przedmiotach, które są sprzedawane osobom młodocia-
nym, lub są przewidziane zasadniczo do użytkowania 
przez osoby młodociane, albo na

• torbach zakupowych.
14.2. Żadna reklama o powierzchni większej niż 25 centyme-
trów kwadratowych – sama lub w zamierzonym połączeniu 
z innymi reklamami – nie powinna być umieszczana na dowol-
nym przedmiocie (innym niż przedmiot o funkcji związanej 
z paleniem), który jest sprzedawany, rozprowadzany lub ofero-
wany szerokiej publiczności.
14.3. Wszelkie elementy ubrania oferowane na sprzedaż, albo 
rozprowadzane przez Uczestnika, mogą być oferowane jedynie 
w rozmiarach dla osób dorosłych.

15. Oferowanie próbek: Powinny zostać podjęte uzasadnione środki 
w celu zapewnienia, aby:

(a) próbki produktów tytoniowych nie były oferowane oso-
bom młodocianym czy niepalącym;

(b) próbki były oferowane tylko w wyodrębnionych miejscach, 
do których wstęp jest zastrzeżony dla osób dorosłych;

(c) osoby zatrudnione bezpośrednio lub pośrednio przez 
Uczestnika dla oferowania próbek produktów tytonio-
wych, albo do prowadzenia działalności promocyjnej:

• miały co najmniej 21 lat oraz
• sprawdzały wiek oraz fakt palenia (o ile nie jest to za-

bronione przez prawo) osób, którym są oferowane 
próbki oraz promocje;

(d) nie zamówione próbki produktów tytoniowych nie mogły 
być rozprowadzane pocztą ani bezpośrednio ani przez 
stronę trzecią.

Standardy sponsorowania

Wydarzenia (imprezy) sponsorowane

16. Żadne sponsorowanie nie powinno być przewidziane dla:
• wydarzenia lub działalności oznaczonej nazwą marki pro-

duktu tytoniowego, o ile nie istnieje uzasadniona podsta-
wa do żywienia przekonania, że wszystkie osoby przystę-
pujące do zawodów, albo w inny sposób biorące aktywny 
udział w sponsorowanym wydarzeniu czy sponsorowanej 
działalności, są osobami dorosłymi, albo

• dla zespołu czy osoby indywidualnej noszącej nazwę mar-
ki produktu tytoniowego, o ile nie wszystkie osoby spon-
sorowane przez Uczestnika są dorosłe.

17. Po dniu 1 grudnia 2006 r. żadne sponsorowanie nie powinno być 
zapewnione, o ile:

(a) nie ma uzasadnionych podstaw do żywienia przekonania, 
że w sponsorowanym wydarzeniu lub w sponsorowanej 
działalności weźmie udział co najmniej 75% osób dorosłych;

(b) nie ma uzasadnionych podstaw do żywienia przekonania, 
że sponsorowane wydarzenie lub sponsorowana działal-
ność będzie szczególnie przyciągać młodocianych;

(c) Uczestnik zakłada, że sponsorowane wydarzenie lub spon-
sorowana działalność uzyska nagłośnienie w telewizji, 
w radio i w Internecie inne niż w wiadomościach, chyba, 
że takie nagłośnienie spełnia niniejsze standardy;

(d) odniesienie sukcesu w zasadniczej działalności powiązanej 
ze sponsorowaniem wymaga od dowolnej osoby z danej 

grupy wiekowej spośród osób biorących udział wyższej 
sprawności niż średnia.

Sponsorowanie reklamowania

18. Wszystkie osoby indywidualne upoważnione do noszenia reklamy 
produktu tytoniowego, logo lub nazwy marki podczas wydarzenia 
sponsorowanego lub sponsorowanej działalności, powinny być oso-
bami dorosłymi.
19. Wszystkie formy reklamy związane ze sponsorowaniem lub po-
mocnicze wobec sponsorowania powinny spełniać wymagania ni-
niejszych standardów. Następujące pozycje są usunięte z niniejszych 
standardów do dnia 1 grudnia 2006 r.:

• szyldy na miejscu sponsorowanego wydarzenia;
• nieprzewidziana transmisja telewizyjna lub radiowa 

ze sponsorowanego wydarzenia;
• wykorzystywanie znaków handlowych lub logo w stosun-

ku do ludzi lub sprzętu biorącego udział w sponsorowa-
nym wydarzeniu.

Standardy pakowania, sprzedaży oraz dystrybucji

20. Papierosy nie będą sprzedawane ani rozprowadzane konsumen-
tom w paczkach zawierających mniej niż 10 sztuk.

21. Tytoń drobno krojony nie będzie sprzedawany ani rozprowadza-
ny konsumentom w kapciuchach mniejszych niż 10 gramów.

22. Żadne zachęty ani materiały nie będą wykorzystywane do sprze-
dawania pojedynczych papierosów.

23. Wszystkie paczki papierosów oraz wszystkie pierwotne opako-
wania innych produktów tytoniowych powinny posiadać wyraźnie 
widoczne ostrzeżenia o szkodliwości palenia.

24. Wszystkie kartony i wiązki oferowane na sprzedaż bezcłową po-
winny posiadać wyraźnie widoczne ostrzeżenia o szkodliwości palenia

25. Należy podjąć uzasadnione kroki w celu zapobieżenia osobom 
młodocianym dostępu do automatów sprzedających papierosy.

Dostęp osób młodocianych do wyrobów tytoniowych
oraz ograniczenie minimalnego wieku

26. Dostęp osób młodocianych: Uczestnicy dołożą usilnych starań 
we współpracy z rządami oraz z innymi instytucjami stanowiącymi 
prawo, klientami i innymi osobami w celu uniemożliwienia młodocia-
nym dostępu do wyrobów tytoniowych. Powinni również poszuki-
wać sposobów wzmocnienia i wprowadzenia w życie środków unie-
możliwiających młodocianym dostęp do wyrobów tytoniowych.

27. Ograniczenie wieku minimalnego: Uczestnicy są zaangażowani 
w proces tworzenia prawa oraz wprowadzania w życie ograniczeń 
minimalnego wieku legalnego sprzedawania czy kupowania pro-
duktów tytoniowych w każdym kraju, w którym są sprzedawane 
ich produkty tytoniowe. Uczestnicy wspierają odnośne władze, pro-
ducentów produktów tytoniowych, dystrybutorów i sprzedawców 
detalicznych po to, by zapewnić skuteczne wprowadzenia tych ogra-
niczeń w życie.
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O programie „The Challenge Initiative” mówi Magdalena Szumna, 
Kierownik ds. Rekrutacji

Jednym z największych atutów British American Tobacco Polska są ludzie, dlatego też – chcąc wy-
brać i jak najlepiej przygotować przyszłą kadrę kierowniczą – stworzyliśmy program „The Challen-
ge Initiative”. Program jest prowadzony od 1997 r., a udział w nim wzięło do dziś ponad 70 osób.

Od początku trwania tego programu wśród studentów i absolwentów szkół wyższych prowa-
dziliśmy kampanię pod hasłem „We Challenge You... to Shape our World” („rzucamy Ci wy-
zwanie... kształtuj nasz świat”). Działania informacyjne związane z programem „The Challenge 
Initiative” realizujemy we współpracy z największymi internetowymi portalami w Polsce 
zajmującymi się sprawami rynku pracy; wśród narzędzi, jakie stosujemy są różnego rodzaju 
publikacje, artykuły i ogłoszenia. 

W tej kampanii ważny jest także bezpośredni kontakt z uczelniami, kołami studenckimi oraz 
biurami karier. Od trzech lat pracownicy British American Tobacco Polska wraz ze stażystami 
zatrudnionymi w danym okresie odwiedzają uczelnie prezentując firmę oraz możliwości roz-
woju, jakie oferujemy studentom i absolwentom. Ponadto staramy się przekazywać studen-
tom wiedzę, którą mogą wykorzystywać nie tylko w przypadku rekrutacji do British American 
Tobacco Polska. Prezentacji firmy towarzyszą warsztaty, których celem jest zapoznanie uczest-
ników ze specyfiką najczęściej używanego w naszej firmie narzędzia selekcji kandydatów, 
jakim jest „Centrum Oceny”.

W ostatniej kampanii „We Challenge You”, w roku akademickim 2005/2006 zaproponowali-
śmy kilka nowych rozwiązań, które ułatwiły kandydatom aplikowanie na staż (np. aktywny 
formularz internetowy), a także pokazały im oczami naszych pracowników, jak działa nasza 
firma (np. specjalna gazetka BATzone).

Kampania „We Challenge You” w liczbach wygląda następująco:

• 12 prezentacji i warsztatów przeprowadzonych w marcu 2006 r. na wyższych uczel-
niach w całej Polsce (w 2005 r. było ich 8); odwiedziliśmy także nowe miasta, m.in. 
Lublin, Łódź czy Olsztyn.

• Około 1800 aplikacji kandydatów na staż (w 2005 r. było ich blisko 400).
• 145 osób obecnych na czacie podczas Wirtualnych Targów Pracy (w 2005 r. udział wzię-

ło 85 osób).
• Prawie 38 tys. osób, które obejrzały prezentację naszej firmy na stronie www.pracuj.pl 

(w 2005 r. takich osób było prawie 9,5 tys.).

Unikalnym elementem procesu rekrutacji na staż w British American Tobacco jest „trzydnio-
wa próbka pracy”. Kandydaci otrzymują do rozwiązania zadanie biznesowe i przez trzy dni 
pracują z nami w biurze, w fabryce lub w terenie. Mają wtedy możliwość poznania kultury 
organizacyjnej British American Tobacco oraz przekonania się, czy jest to faktycznie miejsce 
dla nich. Jednocześnie my, jako pracodawca, mamy szansę zdecydowanie lepiej poznać kan-
dydatki i kandydatów oraz obserwować ich w realnym otoczeniu biznesowym.

O swoich doświadczeniach mówi Wojtek Otręba, stażysta

Podczas pracy w dziale Marketingu Finansów miałem okazję pracować nad projektami ściśle 
związanymi z obszarem marketingu. O wadze moich projektów świadczy fakt, że na podsta-
wie ich wyników podejmowane były decyzje, których „wartość” liczona była w milionach zło-
tych. Miałem także okazję pracować operacyjnie – kontrolowałem budżety oraz dokonywa-
łem wielu analiz na potrzeby mojego działu. Stażyści w Dziale Finansów poznają też specyfikę 
pracy innych departamentów – jest to niezbędny element programu menedżerskiego. Nad 
zdobywaniem wiedzy a także nad rozwojem kompetencji kierowniczych czuwa tzw. kierow-
nik programu – doświadczony menedżer, który podczas indywidualnych spotkań ze stażystą 
omawia i ocenia rezultaty jego pracy oraz wskazuje mu kierunek dalszego rozwoju.

34

we challenge you
to shape our
world
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3Przykład

Udział w wolontariacie pracowniczym 
uwrażliwia na problemy innych ludzi, posze-
rza horyzonty i wyzwala dużo pozytywnej 
energii. To świetny sposób na integrację 
pracowników różnych szczebli i działów.

Do Revity po raz pierwszy pojechaliśmy 
w 2005 r. Od tego czasu otwocki ośrodek 
dla niepełnosprawnych intelektualnie do-
rosłych odwiedzaliśmy kilkanaście razy. 
Robiliśmy porządki w ogrodzie, przepro-
wadzaliśmy różne prace remontowe, przy-
woziliśmy prezenty świąteczne, ale przede 
wszystkim spędzaliśmy czas z mieszkańcami 
ośrodka, z którymi bardzo szybko udało 
nam się zaprzyjaźnić. W Revicie czas płynie 
dużo wolniej niż w Warszawie. Za każdym 
razem, gdy tam przyjeżdżamy, mam wraże-
nie, jakby zupełnie nic się tutaj nie zmieniło 
i że byliśmy tu wczoraj. Mieszkańcy ośrodka 
niecierpliwie oczekują na nasz przyjazd. 
Chociaż zazwyczaj wstają około godziny 10-
-tej, w dzień naszych odwiedzin są gotowi 
już od siódmej rano.

Ostatnio przeprowadzaliśmy w biurze drugą 
już aukcję świąteczną, na której licytowane 
były prace plastyczne, wykonane przez 
podopiecznych Revity. Podczas zeszło-
rocznej edycji pracownicy zebrali blisko 
2000 złotych. Za tę kwotę nasi przyjaciele 
wyremontowali świetlicę i kupili do niej krze-
sła. Przywieźliśmy również wiele prezentów 
– przybory do wyszywania i malowania 

Każdy może pomóc, czyli – wolontariat w British American Tobacco Polska

oraz zabawki. Udało nam się praktycznie 
podwoić kwotę przekazaną w zeszłym 
roku i bardzo dobrze, bo potrzeby 
w otwockim ośrodku są coraz większe. 
Mam nadzieję, że nasz prezent pozwoli 
na remont łazienki, w której zawaliła się 
podłoga oraz na wymianę nieszczelnych 
drzwi wejściowych. Sama licytacja 
była bardzo pasjonująca – dziękujemy 
wszystkim za udział! Największa walka 
toczyła się o haftowany obrazek z łód-
ką. Jego sprzedaż, za ponad 300 złotych, 
ustanowiła nowy rekord. Oczywiście 
mamy nadzieję, że przestanie on 
być rekordem w przyszłym roku. 

Fundacja Revita powstała 
w 1990 r. Została założona 
przez rodziców osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie. 
Dzięki wspólnym staraniom 
zarządu fundacji i osób sto-
warzyszonych 23 październi-
ka 2000 r. w Otwocku-Śród-
borowie przy ul. Zamenhof-
fa 13 uruchomiono całodo-
bowy Ośrodek Opiekuńczo-
-Rehabilitacyjny. Przebywają 
w nim osoby w wieku od 30 
do 50 lat, obu płci, wymagające 
ciągłej opieki.

Hanna Bielewicz,
Kierownik ds. Podatkowych i Skarbowych
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British American Tobacco (BAT) współpra-
cuje z blisko 250 000 plantatorów w po-
nad 20 krajach, którzy stanowią pierwsze 
ogniwo łańcucha dostaw dostarczającego 
ok. 300 000 ton tytoniu. Dla zapewnienia 
niezmiennie wysokiej jakości wyrobów, firma 
zdecydowała, że sama będzie zajmować się 
produkcją głównych typów tytoniu prowa-
dząc bezpośrednią kontraktację i przerób 
w 23 działalnościach nazywanych przez nas 
programami operacyjnymi i realizowanych 
w różnych krajach na różnych kontynentach. 
Kluczową rolę w tych programach pełnią 
plantatorzy tytoniu. BAT jest światowym 
pionierem w ustanowieniu z nimi partner-
skich relacji, bowiem ich historię zapocząt-
kowaliśmy w 1919 roku. W wyniku zebranych 
doświadczeń firma wypracowała Zintegro-
wany System Zarządzania Zbiorami. Jest on 
połączeniem Dobrych Praktyk Agronomicz-
nych i Odpowiedzialności Społecznej firmy. 
Pomaga on zachować równowagę pomiędzy 
produkcją tytoniu, możliwą do wykonania 
z ekonomicznego punktu widzenia a zarzą-
dzaniem środowiskiem. Łączy też tradycyjne 
gospodarowanie zbiorami z najnowszymi 
osiągnięciami naukowymi.

Praktyki Agronomiczne w bezpośrednich pro-
gramach uprawy BAT zawierają sekcje Zinte-
growanego Systemu Zarządzania Zbiorami 
odnoszące się do następujących aspektów 
środowiskowych i socjalnych:

• zarządzanie ochroną przed szkod-
nikami i ograniczenie użycia środków 
agrochemicznych;

• ochrona środowiska;
• konserwacja i poprawa żyzności gleby;
• ochrona zasobów wodnych;
• wykorzystanie paliw w suszeniu tytoniu;
• zalesianie;
• ochrona zdrowia rolników oraz reduko-

wanie ciężkiej (ręcznej) pracy;
• szkolenia dla rolników;
• optymalizacja plonów, jakości oraz 

zysku rolników przy równoczesnym 
zapewnieniu globalnej i lokalnej kon-
kurencyjności.

W Polsce BAT nie prowadzi bezpośredniej 
kontraktacji uprawy i przerobu liści tytoniu. 
W tej dziedzinie ściśle współpracuje z Uni-
versal Leaf Tobacco, firmą prowadzącą dzia-
łalność w Polsce na rzecz kilku producentów 
papierosów i dzięki efektowi skali, uzasadnio-
ną ekonomicznie.

Niemniej BAT zobowiązał się i zainwestował 
w pożyczki dla plantatorów na modernizację 
niezbędnego sprzętu i inną pomoc ponad 
20 mln zł. Utworzony przez BAT w momencie 
prywatyzacji sektora tytoniowego i stale działa-
jący Fundusz Plantatorski pomaga we wdra-
żaniu elementów naszego Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Zbiorami. Podstawowe 
elementy są zawarte w opublikowanych i roz-

powszechnianych przez Universal wśród 
plantatorów Dobrych Praktykach Agronomicz-
nych w formie zaleceń dotyczących produkcji 
tytoniu. Zakres i rodzaj niezbędnej pomocy jest 
konsultowany i uzgadniany z Universalem 
a także z reprezentantami Związku Plantato-
rów i Grupy Producenckiej.

Jednym z wielu uzyskanych efektów partner-
stwa wartym uwagi jest zmniejszenie zużycia 
drewna opałowego w naszym okręgu przez 
80 proc. plantatorów uprawiających odmianę 
Virginia. Było to możliwe poprzez wyposażenie 
ich w nowoczesne zautomatyzowane suszar-
nie kontenerowe, w których energię cieplną 
zapewnia spalanie oleju opałowego. Plany 
obciążenia tego paliwa wyższym podatkiem 
akcyzowym bez odpowiednich rekompensat 
dla plantatorów tytoniu, mogą jednak zaha-
mować postęp w tej dziedzinie lub nawet 
spowodować regres przekładający się na osią-
gnięcia w dziedzinie ochrony środowiska.

Witold Kasprzak
British American Tobacco Polska

Artykuł został opublikowany
w nr 39/2006 gazety rolniczej Chłopska Droga.

Dobre praktyki rolnicze i odpowiedzialność socjalna w uprawie tytoniu
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Dialog 2006
Oczekiwania i zobowiązania z cyklu 2006

Podobnie, jak w poprzednim cyklu Dia-
logu również podczas tegorocznych sesji 
dyskusyjnych Partnerzy Społeczni zgłosili 
wobec British American Tobacco Polska 
niemal 100 różnych oczekiwań. Tym, co od-
różnia ten cykl od poprzedniego są nowe 
kanały komunikacji, które wprowadziliśmy 
po to, by ułatwić wymianę poglądów i do-
trzeć do jeszcze większej grupy Partnerów 
Społecznych. Dlatego oczekiwania wobec 
naszej firmy zbieraliśmy nie tylko podczas 
sesji dyskusyjnych z poszczególnymi gru-
pami Interesariuszy, ale również na spotka-
niach indywidualnych, korespondencyjnie 
oraz korzystając z forum internetowego 
na stronie marki Pall Mall. W Dialogu mógł 
wziąć udział każdy, kto odwiedził stronę 
www.odpowiedzialnosc.pl; tam też za-
mieszczaliśmy relacje z kolejnych spotkań, 
zgłaszane oczekiwania oraz nasze odpo-
wiedzi i nowe zobowiązania.

Na kolejnych stronach niniejszego Raportu 
przedstawiamy zestawienie wszystkich 
oczekiwań wyrażonych wobec British 
American Tobacco Polska w obecnym cyklu 
Dialogu, wraz z podjętymi przez firmę zo-
bowiązaniami oraz terminami ich realizacji 
i miernikami wypełnienia poszczególnych 

zobowiązań. Jeżeli w odpowiedzi na dane 
oczekiwanie nie mogliśmy podjąć konkret-
nego zobowiązania, odpowiedni komentarz 
zawarliśmy w polu „Uwagi”. Wiele indywi-
dualnych oczekiwań było ze sobą zbieżnych 
lub dotyczyło podobnych kwestii, a różnice 
w sformułowaniu takich oczekiwań często 
miały jedynie językowy charakter. Dlatego, 
za zgodą i pod kontrolą audytora, część 
oczekiwań pozwoliliśmy sobie pogrupować 
wokół najczęściej pojawiającego się wątku 
– dlatego ostatecznie liczba oczekiwań 
prezentowanych w Raporcie wynosi 64. 
Przy każdym oczekiwaniu znajdą Państwo 
również notkę informującą, na której z sesji 
dyskusyjnych zostało ono zgłoszone. 

Oczekiwania i odpowiadające im zobowiąza-
nia pogrupowaliśmy w następujący sposób:

• Ryzyko związane z paleniem; 
• Odpowiedzialny marketing wyrobów 

tytoniowych oraz zapobieganie pale-
niu wśród nieletnich; 

• Odpowiedzialność firmy oraz idea 
Dialogu Społecznego; 

• Współpraca z lokalną społecznością; 
• Przemyt wyrobów tytoniowych i kwe-

stie prawne; 

• Podatki; 
• Zakaz palenia w miejscach publicznych; 
• Sytuacja na rynku pracy; 
• Miejsce pracy; 
• Współpraca z polskimi plantatorami 

tytoniu.

Każdy z tych bloków tematycznych otwiera 
krótkie wprowadzenie opisujące nasze poglą-
dy lub dotychczasową praktykę w danym ob-
szarze. Stanowisko naszej firmy uzupełniliśmy 
o wyniki badań, opinie osób i instytucji, które 
pozwolą czytelnikom zapoznać się z porusza-
nymi problemami w szerszym kontekście.

Wszystkim Partnerom, z którymi mieliśmy przy-
jemność rozmawiać – na sesjach dyskusyjnych, 
korespondencyjnie lub za pośrednictwem 
Internetu – serdecznie dziękujemy za wszelkie 
uwagi, opinie i wyrażone oczekiwania.

W rozdziale Dialog 2006 – liczby, zestawienia, 
informacje dodatkowe (str. 78) przedstawia-
my daty poszczególnych spotkań oraz pełną 
listę wszystkich Partnerów zaproszonych 
do tej edycji Dialogu. Poniżej zaś prezentuje-
my mapę Przestrzeni Dialogu Społecznego 
wraz z uczestniczącymi w nim Partnerami 
Społecznymi.
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Ryzyko związane z paleniem

Wiele kwestii związanych z naszymi pro-
duktami wywołuje ożywioną dyskusję. 
Przyjemności palenia papierosów towa-
rzyszy zagrożenie dla zdrowia w postaci 
poważnych chorób, takich jak rak płuc, 
schorzenia układu oddechowego oraz 
choroby serca. Mówiąc najprościej – pa-
lenie jest przyczyną określonych chorób, 
a wielu ludziom trudno rzucić palenie.

Opinie dotyczące niebezpieczeństw, na ja-
kie narażone jest zdrowie palacza, opierają 
się głównie na badaniach epidemiologicz-
nych (statystykach populacyjnych), badają-
cych czynniki ryzyka występujące w dużych 
grupach ludzkich. Faktem jest, że badania 

epidemiologiczne prowadzone przez wiele 
lat wskazują na znacznie wyższą zachoro-
walność na pewne choroby wśród palaczy 
w porównaniu z osobami niepalącymi. Me-
todami naukowymi nie da się jednoznacznie 
określić, którzy palacze zachorują, a którzy 
nie. Jedynym sposobem uniknięcia ryzyka 
związanego z paleniem jest niepalenie, 
a najlepszym sposobem zmniejszenia ryzyka 
jest rzucenie palenia.

Badania łączące palenie z szeregiem cho-
rób przyczyniły się do rozpoczęcia prac 
mających przynieść odpowiedź na pytanie, 
czy można zmodyfikować papierosy w taki 
sposób, by stały się bezpieczniejsze. Z prak-
tyki wynika, że duża liczba ludzi będzie 
nadal palić mimo świadomości, że z pale-
niem wiąże się ryzyko dla zdrowia. 

Naszym zdaniem, należy kontynuować 
prace nad takimi papierosami – lub, szerzej 
mówiąc: takimi wyrobami tytoniowymi, 
z którymi mogłoby wiązać się potencjalnie 
mniejsze ryzyko, a które zostaną zaakcep-
towane przez konsumentów. Opracowanie 
potencjalnie „bezpieczniejszego” papierosa 
– zwłaszcza takiego, który uzyskałby po-
parcie władz odpowiedzialnych za zdrowie 
publiczne – na pewno byłoby korzystne 
zarówno dla branży tytoniowej, jak i osób 

palących. Dla nas jest to zadanie prio-
rytetowe. Staramy się współpracować 

z ustawodawcami, autorytetami me-
dycznymi oraz odpowiednimi insty-
tucjami naukowymi po to, by ustalić, 
jakie modyfikacje wprowadzone 
do produktu mogłyby spotkać się 
z ich aprobatą, jak należałoby je te-

stować i jak informować konsu-
mentów o ich właściwościach.

Badania nad możliwością 
zmodyfikowania papierosa 
prowadzimy od lat 50-tych, 
kiedy to środowiska naukowe 
i medyczne zaczęły zwracać 
uwagę na wpływ palenia 
na zdrowie. Obecnie trwają 
badania nad papierosami 
o bardzo niskiej zawartości 

substancji smolistych, w których dodatkowo 
zostałyby zredukowane niektóre składniki 
występujące w dymie, oraz nad nowatorski-
mi rozwiązaniami, które całkowicie zmieniają 
skład dymu papierosowego. Należy jednak 
podkreślić, że wciąż nie istnieje „bezpieczny 
papieros”, który pozwoli uniknąć chorób od-
tytoniowych.

Na dwóch rynkach, w Republice Południo-
wej Afryki i w Szwecji, testujemy mniej szko-
dliwą formę konsumpcji tytoniu – snus. Wy-
niki badań wskazują na to, że jest on znacz-
nie mniej szkodliwy dla zdrowia niż papie-
rosy. Snusu się nie pali – jest to dokładnie 
zmielony wilgotny tytoń, kupowany luzem 
lub w małych saszetkach, które umieszcza 
się pod górną wargą. Testy rynkowe tego 
produktu to odpowiedź na oczekiwania 
wielu przedstawicieli służby zdrowia, którzy 
stwierdzili, że snus w kontrolowanych daw-
kach może przyczynić się do ograniczenia 
wpływu tytoniu na zdrowie. Jest to również 
odpowiedź dla konsumentów, którzy stwier-
dzili w trakcie naszego Dialogu, że opraco-
wanie mniej szkodliwych produktów to jed-
na z najważniejszych rzeczy, jakie może 
zrobić producent wyrobów tytoniowych.

W Unii Europejskiej nie możemy wprowadzać 
snusu, ponieważ w 1992 r. na terenie Unii 
wprowadzono zakaz sprzedaży większości 
tytoni bezdymnych. Wyjątkiem jest Szwecja, 
gdzie snus ma swoją tradycję i gdzie ustęp-
stwo od ogólnie obowiązujących regulacji 
zostało wynegocjowane wraz z warunkami 
akcesji Szwecji do Unii Europejskiej. Zwolen-
nicy snusu, wśród których jest kilku niezależ-
nych ekspertów w dziedzinie zdrowia sądzą, 
że zakaz powinien zostać zdjęty. Jesteśmy 
tego samego zdania i mamy nadzieję, że dys-
kusja na szczeblu Unii Europejskiej na temat 
naszych doświadczeń z rynków, gdzie pro-
dukt ten jest testowany będzie możliwa.

Palenie a zdrowie to najtrudniejszy spośród 
tematów, na jakie rozmawialiśmy z uczest-
nikami sesji dyskusyjnych. Dlatego jesteśmy 
szczególnie zadowoleni z konstruktywnych 
wniosków i cennych uwag, jakie przyniosły 
te spotkania.

Andrzej Kornatowski,
Kierownik ds. Prawnych i Regulacyjnych

„Palenie a zdrowie to najtrudniejszy spośród tematów,
na jakie rozmawialiśmy z uczestnikami sesji dyskusyjnych.”
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„Informować, w jakim stopniu firmie 
udaje się realizować działania w zakresie 
zmniejszenia ryzyka związanego
z produktami firmy, w tym poszukiwanie 
nowych, mniej szkodliwych produktów. 
Szerzej komunikować działania 
podejmowane w zakresie prac nad 
bezpieczniejszym produktem.”

Sesja(e): parlament

Będziemy dzielić się wiedzą na temat 
naszych badań w zakresie szkodliwości 
wyrobów tytoniowych. W tym celu 
(1) postaramy się zorganizować konferencję 
z udziałem specjalistów British American 
Tobacco, na którą zaprosimy przedstawicieli 
środowisk medycznych.

(2) Opublikujemy materiały na temat 
tytoniu bezdymnego (snus) i zaprosimy 
przedstawicieli polskich środowisk 
naukowych specjalizujących się 
w badaniach tytoniu do porównania 
publicznie dostępnych informacji na temat 
tytoniu bezdymnego (snus) i papierosów.

(3) W uzasadnionych przypadkach 
będziemy starali się również komunikować 
nasze działania w tej sferze, po konsultacji
z odpowiednimi władzami.

Dokumentacja konferencji, w tym 
zestawienie przedstawicieli środowisk 
lekarskich zaproszonych do udziału 
w konferencji.

Wytypowanie specjalistów oraz zaproszenie 
ich do porównania informacji na temat 
tytoniu bezdymnego (snus) oraz 
papierosów.

Dokumentacja konsultacji z władzami oraz 
propagowania ewentualnych działań.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (1) MiernikiZobowiązanie

Obszar: Ryzyko związane z paleniem

„Wprowadzić temat szkodliwości palenia 
do szkoleń dla sprzedawców w ramach 
‚Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży’.”

Sesja(e): plantatorzy

W 2006 r. ograniczyliśmy nasze działania na 
rzecz „Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży” 
jedynie do promocji jego idei przy okazji 
różnych konferencji z zakresu odpowiedzialności 
społecznej, zawieszając jednocześnie nasze 
aktywne uczestnictwo w samym Programie, 
który był w 2006 r. kontynuowany przez jego 
dotychczasowych partnerów.

(4) Od 2007 r. wrócimy do wspólnej 
realizacji „Programu Odpowiedzialnej 
Sprzedaży”.

Dokumentacja działań podjętych w ramach 
POS oraz budżetu programu.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (2) MiernikiZobowiązanie

„Poinformować, jaki plan ‚B’ ma firma 
(np. alternatywna produkcja) na 
wypadek, gdy wszyscy szybko rzucą 
palenie.”

Sesja(e): dodatkowe oczekiwanie 
zgłoszone telefonicznie

(5) O ile to będzie możliwe, opublikujemy 
na naszej stronie internetowej
(www.bat.com.pl) badania dotyczące 
poziomu konsumpcji wyrobów tytoniowych 
oraz jej trendów w Polsce i na świecie. 
Badania te opatrzymy dodatkowym 
komentarzem uwzględniającym nasze 
stanowisko na temat perspektyw 
biznesowych dla przemysłu tytoniowego.

(6) Będziemy również prowadzić dialog 
z Partnerami Społecznymi na temat 
zmniejszania szkodliwości palenia, np.
w odniesieniu do tytoniu bezdymnego.

Publikacja materiałów na temat trendów
na rynku tytoniowym na korporacyjnej 
stronie internetowej www.bat.com.pl.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed końcem kwietnia 2007 r.

Oczekiwanie (3) MiernikiZobowiązanie
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

„Założyć nową albo wspierać istniejącą 
fundację pomagającą osobom, które 
zapadły na choroby odtytoniowe, skupiając 
się szczególnie na terenach wiejskich
i kierując działania szczególnie do osób we 
wczesnych stanach chorobowych.”

„Podjąć dyskusję o ewentualnym 
wsparciu służby zdrowia, w tym
o utworzeniu dodatkowego funduszu 
ubezpieczeniowego dla osób palących.”

Sesja(e): parlament; władze lokalne; 
forum Pall Mall; sesje indywidualne

Nie możemy podjąć zobowiązań zgodnych z wyrażonym oczekiwaniem.

Polskie prawo zabrania sponsorowania firmom tytoniowym. Zgodnie z prawem natomiast 
0,5% wartości podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych powinno być przeznaczone 
na finansowanie programu określającego politykę zdrowotną, społeczną i ekonomiczną 
zmierzającą do zmniejszenia używania wyrobów tytoniowych. Prowadzenie polityki 
zdrowotnej leży w gestii odpowiednich władz.

Oczekiwanie (4) i (5) Uwagi

„Zachęcać osoby palące do okresowych 
badań profilaktycznych. Wspierać 
działania na rzecz wykrywania raka płuca 
we wczesnym stadium rozwoju.”

Sesja(e): służba zdrowia

Nie możemy podjąć zobowiązań zgodnych z wyrażonym oczekiwaniem.

Uważamy, że osoby palące dobrze znają ryzyko poważnych chorób, jakie mogą być wywołane 
paleniem tytoniu, a prowadzenie polityki zdrowotnej leży w gestii odpowiednich władz.

Oczekiwanie (8) Uwagi

„Wprowadzać innowacje produktowe
w segmencie tanich papierosów.” 

Sesja(e): przedsiębiorcy

To oczekiwanie uważamy za spełnione.

Wprowadziliśmy już w markach z niższych segmentów cenowych aktywny filtr węglowy 
– jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku tytoniowym w Polsce. Od marca 
2006 r. stosujemy tę technologię w naszej najtańszej marce, Viceroy (Viceroy Charcoal Filter). 
Taki sam filtr jest również stosowany w naszych markach ze średniego i wyższego segmentu 
cenowego, Pall Mall i Kent. W najbliższej przyszłości nie widzimy możliwości wprowadzenia 
podobnych rozwiązań w innych markach z naszego portfela.

Oczekiwanie (6) Uwagi

„Rozpocząć działania prowadzące do 
umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych 
również na tytoniu do palenia.”

Sesja(e): parlament

To oczekiwanie uważamy za spełnione.

Zgodnie z przepisami umieszczamy ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach tytoniu 
do palenia. Treść ostrzeżeń i sposób umieszczania ich na opakowaniach produktów 
tytoniowych są określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 lutego 2004 r. 
w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym
i ostrzeżeń/informacji umieszczanych na opakowaniach produktów tytoniowych.

Oczekiwanie (7) Uwagi

„Rozważyć wprowadzenie nowych 
ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach 
papierosów lub na ulotkach, jak ‚palisz
– pamiętaj o badaniach profilaktycznych’.”

Sesja(e): służba zdrowia

Nie możemy podjąć zobowiązań zgodnych z wyrażonym oczekiwaniem.

Treść ostrzeżeń zdrowotnych występujących w Polsce jest dostosowana do wymogów Unii 
Europejskiej. Obecnie dyrektywa produktowa Unii Europejskiej definiuje zamkniętą listę 
ostrzeżeń zdrowotnych, które mogą być zamieszczane na wyrobach tytoniowych.

Oczekiwanie (9) Uwagi



1Komentarz

Irytujące jest to, że programy związane 
z polityką społeczną, programy uczące 
asertywności tak często umierają śmiercią 
naturalną. Sam jeździłem po kraju z takimi 
programami, ale – w końcu zabrakło pie-
niędzy. Tymczasem autorytety społeczne, 
autorytety naukowe powinny starać się od-
działywać na dzieci i młodzież.

Toksyczność palenia to nie jedyny, i nie naj-
ważniejszy, problem wśród dzieci. Należy 
pamiętać, że dla różnych osób ryzyko zwią-
zane z paleniem jest różne. Przykładowo, 
wśród 4-ech, 7-miu a może 20% rodzin 
występuje historia choroby niedokrwiennej 
– i tu, w takich rodzinach właśnie należy 
zrobić wszystko, aby nie rozpoczynać pale-
nia lub rzucić natychmiast. Natomiast chcąc 
trafić do całego społeczeństwa, marnujemy 
moim zdaniem pieniądze – bo chcąc do-
trzeć do wszystkich, do nikogo nie trafiamy 
skutecznie.

Zauważmy również takie zjawisko: „pier-
wotna prewencja” jest tematem 50% 
sympozjów na Zachodzie; w Polsce tema-
tyka dotyczy w 90% leczenia, co jest nie-
szczęściem polskiej służby zdrowia. Mniej 

pieniędzy wydalibyśmy koncentrując się 
na grupach podwyższonego ryzyka, osiąga-
jąc jednocześnie lepsze wyniki. Do grupy tej 
stosunkowo łatwo byłoby dotrzeć poprzez 
lekarzy pierwszego kontaktu – wystarczyło-
by zadawać proste pytania, np.: „czy przed 
55 rokiem życia ktoś z Twojej rodziny cho-
rował na choroby układu krążenia lub miał 
stwierdzony nowotwór?”. Koncerny farma-
ceutyczne dają dziś pacjentom, poprzez 
lekarzy, informację nt. leków i leczenia; 
chcąc zapobiegać chorobom związanym 
z paleniem, moglibyśmy również dawać 
lekarzom i pacjentom wiedzę. Taki program, 
gdyby powstał, mógłby wykorzystywać 
proste ankiety – w USA u lekarza od razu 
trzeba wypełnić kwestionariusz, kto z rodzi-
ny na co chorował; w Polsce takie narzędzie 
jest bardzo rzadko stosowane.

W przypadku dzieci i młodzieży z kolei war-
to docierać do rodzin, szczególnie do matek. 
Jeśli mężczyzna ma zawał, to – statystycznie 
– żona będzie o niego bardziej dbała przez 
ok. 3 m-ce, później zagrożenie „zaciera 
się” w świadomości. Natomiast jeśli chodzi 
o dzieci – tego zagrożenia się nie zapomina, 
trzeba je tylko matce uświadomić.

O ryzyku palenia i profilaktyce mówi
profesor Marek Naruszewicz z Pomorskiej Akademii Medycznej

Wyżej zaprezentowane poglądy stanowią indywidualną opinię Partnerów Społecznych i nie są stanowiskiem British American Tobacco w danej kwestii.
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Christine Castillon-Dubus,
Dyrektor Marketingu

Odpowiedzialny marketing wyrobów tytoniowych.
Zapobieganie paleniu wśród nieletnich

Ponieważ z paleniem tytoniu wiąże się ry-
zyko zachorowania na poważne choroby, 
zgadzamy się z tym, że branża tytoniowa 
powinna podlegać specjalnym regula-
cjom prawnym. Wszelkie działania marke-
tingowe związane z produktami tytonio-
wymi powinny być adresowane wyłącznie 
do dorosłych osób palących. 

British American Tobacco jest sygnatariu-
szem Międzynarodowych Standardów Mar-
ketingu (International Marketing Standards, 
IMS), w ramach których kilka międzyna-
rodowych firm tytoniowych dobrowolnie 
zobowiązało się przyjąć ograniczenia, nie-
jednokrotnie bardziej restrykcyjne od obo-
wiązującego w danym kraju prawa. Ustalają 
one, między innymi, że komunikacja w na-
szej branży nie powinna być skierowana 
do młodzieży, angażować słynnych osób 
ani sugerować, iż palenie przekłada się 
na popularność, czy sukcesy sportowe. Przy-
kładem dostosowania naszej strategii marke-
tingowej do tych zasad było zrezygnowanie 
ze sponsorowania wyścigów Formuły 1.

Jako British American Tobacco Polska 
w pełni stosujemy się do tych Standardów; 
co więcej, staramy się przekonać inne firmy 
do tego, by stały się one obowiązującym ko-
deksem postępowania dla całego polskiego 
przemysłu tytoniowego.

Uważamy natomiast, że zarówno produ-
cenci, jak i sprzedawcy powinni mieć prawo 
do przekazywania dorosłym osobom palą-
cym informacji na temat kontrowersyjnych, 
ale mimo wszystko legalnych produktów, ja-
kimi są papierosy – oczywiście w odpowie-
dzialny sposób. Marketing w naszej firmie 
nie oznacza namawiania ludzi do palenia. 
Chodzi nam o spełnienie oczekiwań konsu-
mentów, którzy wybrali palenie w sposób 
odpowiedzialny i świadomy, a także o wy-
różnienie naszych marek na tle konkurencji. 
Nie wszystkie produkty tytoniowe są takie 
same – chcemy, by konsumenci byli dobrze 
poinformowani o właściwościach i jakości 
wyrobów naszej firmy.

„Palenie nieletnich jest niedopuszczalne – mówię o tym nie tylko jako Dyrektor Marketingu, 
ale przede wszystkim jako matka.”

Zawsze działamy zgodnie z prawem, a dzia-
łalność marketingową chcemy prowadzić 
w taki sposób, by odpowiadała ona rozsąd-
nym oczekiwaniom Partnerów Społecznych. 
Dlatego prezentujemy aktywną postawę 
w komunikacji z naszymi konsumentami 
oraz z osobami i instytucjami zaintereso-
wanymi ograniczeniami, jakim powinny 
podlegać sprzedaż wyrobów tytoniowych 
– wysłuchujemy ich opinii i podejmujemy 
konkretne działania. 

Nie chcemy, aby papierosy trafiały w ręce 
osób nieletnich. Wzrastająca konsumpcja ty-
toniu wśród młodzieży to poważny problem 
społeczny. Walka z nim stanowi duże wyzwa-
nie. W Polsce jest ponad 200 000 punktów 
sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosy 
można kupić praktycznie wszędzie. To wła-
śnie detaliści odgrywają kluczową rolę w tym 
ogromnym przedsięwzięciu, jakim jest pro-
gram przeciwdziałania dostępowi nieletnich 
do wyrobów tytoniowych. Nie odnosiłoby 
ono sukcesów, gdyby nie zaangażowanie 
z ich strony. Brali oni aktywny udział w szko-
leniach, spotkaniach i akcjach informacyjnych 
przeprowadzanych w ramach „Programu Od-
powiedzialnej Sprzedaży” w roku 2005.

Nasza firma zawiesiła w 2006 r. swoje ak-
tywne uczestnictwo w Programie, który 
był kontynuowany przez pozostałych jego 
partnerów. Nato-
miast podczas 
tegorocznych 
sesji dyskusyjnych 
padło ze strony 
naszych Partnerów 
Społecznych bardzo wiele 
oczekiwań odnośnie kontynuacji 
Programu i zmiany jego formuły. 

W odpowiedzi na postulaty zgła-
szane przez sprzedawców oraz aby 
zwiększyć skuteczność zakazu sprze-
daży wyrobów tytoniowych osobom 
niepełnoletnim, wspólnie z innymi 
firmami tytoniowymi doprowa-
dziliśmy do uchwalenia przepisu, 

który pozwala sprzedawcom weryfikować 
wiek młodych klientów, którzy chcą nabyć 
papierosy. Był to jeden z bardziej znaczą-
cych sukcesów, w całej, blisko dziesięcio-
letniej historii Programu. Wiele zostało 
już zrobione. Coraz więcej sprzedawców 
zwraca uwagę na problem palenia wśród 
młodzieży, rośnie też świadomość społecz-
na na temat tego problemu. Choć te pozy-
tywne rezultaty mogą zostać uznane przez 
niektórych za mało spektakularne, uważamy, 
że Program ten trzeba kontynuować i aby 
zwiększać jego skuteczność, będziemy an-
gażować kolejnych partnerów.
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„Zwiększyć jednoznaczność sformułowań 
używanych w komunikatach firmy. 
Przykładowo, używać określenia ‚branża 
kontrowersyjna’ zamiast ‚branża 
postrzegana jako kontrowersyjna’.”

Sesja(e): parlament

(7) Zmienimy odpowiednio sformułowania 
używane przez nas w komunikatach 
dotyczących naszej branży – zarówno
na naszej stronie internetowej,
jak i w publikowanych przez nas 
materiałach.

Zmiana określeń używanych na stronie 
internetowej i w publikowanych 
materiałach.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy do końca drugiego kwartału 2007 r.

Oczekiwanie (10) MiernikiZobowiązanie

Obszar: Odpowiedzialny marketing wyrobów tytoniowych.
Zapobieganie paleniu wśród nieletnich

„Zainicjować ponowną dyskusję całej 
branży na temat standardów
w marketingu wyrobów tytoniowych.”

Sesja(e): parlament

(8) Zaprosimy organizacje zrzeszające 
przedstawicieli branży do dyskusji na temat
Międzynarodowych Standardów Marketingu 
(MSM). Zarekomendujemy konkretne 
rozwiązania w zakresie przestrzegania MSM 
przez całą branżę tytoniową i postaramy się 
osiągnąć porozumienie w tym zakresie. 

Dokumentacja spotkań z Krajowym 
Stowarzyszeniem Przemysłu Tytoniowego 
oraz Polskim Stowarzyszeniem Przemysłu 
Tytoniowego i składanych rekomendacji.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (11) MiernikiZobowiązanie

„Kontynuować ‚Program Odpowiedzialnej 
Sprzedaży’ (POS). Rozszerzać jego zasięg, 
poprzez angażowanie nowych partnerów 
zwłaszcza spośród branży tytoniowej
i alkoholowej oraz wzbogacanie Programu 
o nowe formy. Wspierać i motywować 
sprzedawców, by nie sprzedawali 
papierosów nieletnim. Wspierać 
akcje ograniczające dostęp dzieci do 
papierosów, współpracując w tym zakresie 
z innymi organizacjami. Działać na rzecz 
rozszerzania zakresu oddziaływania takich 
kampanii społecznych.”

Sesja(e): przedsiębiorcy; władze lokalne; 
parlament; służba zdrowia; forum Pall Mall

W 2006 r. ograniczyliśmy nasze działania 
na rzecz „Programu Odpowiedzialnej 
Sprzedaży” (POS) jedynie do promocji 
jego idei przy okazji różnych konferencji 
z zakresu odpowiedzialności społecznej, 
zawieszając jednocześnie nasze aktywne 
uczestnictwo w samym Programie, który 
w 2006 r. był kontynuowany przez jego 
dotychczasowych partnerów.

W 2007 r. wrócimy do realizacji POS. 
(9) Opracujemy i przedstawimy partnerom 
Programu inicjatywy, mające na celu 
poszerzenie grona firm zaangażowanych 
w jego realizację, ze szczególnym 
uwzględnieniem firm tytoniowych oraz firm 
z branży alkoholowej. (10) Zaproponujemy 
również działania, które mogłyby poszerzyć 
dotychczasową formę POS o nowe 
aktywności. Jeśli nasze propozycje zostaną 
zaakceptowane przez pozostałe firmy, 
zaproponujemy konkretne projekty, które 
będziemy współrealizować przy najbliższej 
edycji Programu.

Kontynuacja POS w 2007 r.

Dokumentacja działań na rzecz poszerzenia 
Programu, propozycji nowych projektów 
oraz realizacji tych projektów.

W przypadku uzyskania akceptacji 
pozostałych partnerów Koalicji na rzecz 
odpowiedzialnej sprzedaży
– zaproponowanie oraz realizacja 
konkretnych projektów w tym zakresie.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (12) MiernikiZobowiązanie
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

„Rozpowszechniać materiały 
informacyjne dotyczące ‚Programu 
Odpowiedzialnej Sprzedaży’ (plakaty, 
reklama w prasie) z co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem, dla 
lepszego nagłośnienia tej inicjatywy.”

Sesja(e): władze lokalne

(11) Uzgodnimy z partnerami Programu 
rodzaj materiałów informacyjnych 
wspierających POS oraz sposób i terminy ich 
dystrybucji w kolejnych edycjach Programu 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dokumentacja dystrybucji materiałów oraz 
spotkań lub korespondencji na ten temat
z partnerami Programu.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (13) MiernikiZobowiązanie

„Poszukiwać nowych form zapobiegania 
paleniu wśród nieletnich. Skoncentrować 
się na działaniach skierowanych 
bezpośrednio do młodzieży, również tej 
z gimnazjów oraz szkół podstawowych, 
mniejszych miejscowości, czy należącej do 
grupy wysokiego ryzyka zapadnięcia na 
choroby odtytoniowe. Utworzyć program 
uczący asertywnych postaw wobec 
negatywnej presji otoczenia, przykładowo 
– kontynuować wcześniej realizowaną 
akcję ‚Nałogom nie’. Edukować, dlaczego 
warto nie zaczynać palenia poprzez 
wspieranie mody na niepalenie. Podjęte 
działania realizować wspólnie z policją, 
służbą zdrowia, nauczycielami oraz 
przedstawicielami całej branży tytoniowej. 
Prowadzić działania z zakresu profilaktyki.”

Sesja(e): parlament; służba zdrowia; 
władze lokalne; pracownicy; forum 
Pall Mall; sesje indywidualne

(12) Zwrócimy się do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej (MEN) z propozycją włączenia 
tematu szkodliwości palenia do programów 
nauczania. Jeśli Ministerstwo przyjmie 
tę inicjatywę, będziemy uczestniczyć 
w tworzeniu takiego programu oraz 
potrzebnych materiałów we współpracy
ze środowiskami nauczycielskimi. 

(13) Dodatkowo zwrócimy się do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z prośbą o podpisanie 
z nami umowy o weryfikację danych 
osobowych zawartych w naszej 
bazie, w tym również wieku osób, 
których dane są tam przechowywane. 
Do kwestionariusza, który wypełniają 
osoby chcące znaleźć się w naszej bazie 
danych dodamy nową klauzulę, zwracającą 
uwagę na odpowiedzialność wynikającą 
z ewentualnego podania informacji 
niezgodnych z prawdą.

Pisemna prośba skierowana do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. W przypadku zgody 
MEN – dokumentacja konkretnej propozycji 
oraz realizacji projektu.

Podjęcie starań na rzecz podpisania umowy 
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o weryfikacji danych 
osobowych zawartych w naszej bazie 
konsumentów.

Dokumentacja starań podjętych na rzecz 
podpisania umowy z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji; w razie 
zgody Ministerstwa, pisemne potwierdzenie 
faktu podpisania umowy.

Wprowadzenie nowej klauzuli
do kwestionariusza.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (14) MiernikiZobowiązanie

„Wspierać popularyzację sportu wśród 
młodzieży.”

Sesja(e): władze lokalne; forum Pall Mall

Jako firma tytoniowa nie angażujemy się
w działalność związaną ze sportem.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Marketingu promocja sportu, a także 
jakiekolwiek działania podjęte bezpośrednio 
przez naszą firmę skierowane do młodzieży 
stanowiłyby niedozwoloną formę komunikacji. 

Polskie prawo zabrania sponsorowania 
firmom tytoniowym, co w znacznym stopniu 
utrudnia nam wspieranie takich inicjatyw.

(14) Możemy jednak i będziemy nadal 
wspierać, poprzez zakładowy fundusz 
socjalny, zajęcia sportowe dla pracowników 
oraz ich rodzin.

Raport na temat wykorzystania funduszu 
socjalnego na inicjatywy związane
ze sportem.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (15) MiernikiZobowiązanie
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„Prowadzić ,np. za pośrednictwem Ko-
ścioła, działania zmierzające do pogłę-
bienia świadomości rodziców na temat 
konsekwencji palenia przy dzieciach.”

Sesja(e): parlament

(15) Zaproponujemy Partnerom POS 
działania mające na celu pogłębienie 
świadomości rodziców na temat 
konsekwencji palenia przy dzieciach. Jeśli 
nasze propozycje zostaną zaakceptowane, 
zaprosimy przedstawicieli rodziców do 
włączenia się w realizację celów Programu.

(16) Zwrócimy się do przedstawicieli 
duchowieństwa z prośbą o podjęcie tematu 
niepalenia w obecności dzieci. 

Dokumentacja propozycji złożonych 
partnerom POS.

Pisemna prośba złożona odpowiednim 
władzom kościelnym.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (16) MiernikiZobowiązanie

„Promować markę British American 
Tobacco np. poprzez prowadzenie takich 
działań, jak ‚Program Odpowiedzialnej 
Sprzedaży’.” 

Sesja(e): pracownicy

(17) Nadal będziemy umieszczać 
logo korporacyjne na materiałach 
marketingowych dla identyfikacji rodziny 
naszych produktów. (18) Będziemy 
promowali markę British American Tobacco 
Polska przy okazji konferencji oraz innych 
wydarzeń, takich jak np. „Program 
Odpowiedzialnej Sprzedaży”, w których 
będziemy uczestniczyć, z zastrzeżeniem 
ograniczeń przewidzianych prawem.

Dokumentacja działań podjętych w celu 
promowania marki British American Tobacco 
Polska.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (17) MiernikiZobowiązanie

„Utrzymywać bliskie relacje ze wszystkimi 
podmiotami wchodzącymi w skład 
łańcucha sprzedaży (w tym z tzw. 
podhurtem).”

Sesja(e): pracownicy

(19) Będziemy utrzymywali stałe relacje 
ze wszystkimi podmiotami wchodzącymi 
w skład naszego łańcucha sprzedaży, 
dzięki utworzeniu nowej struktury działu 
sprzedaży hurtowej.

Dokumentacja zasad współpracy z różnymi 
podmiotami wchodzącymi w skład łańcucha 
sprzedaży.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (18) MiernikiZobowiązanie

„Zapewnić większą obecność produktów 
British American Tobacco w kluczowych 
punktach handlowych w Augustowie. 
Ustanowić przedstawiciela handlowego 
w Augustowie.”

Sesja(e): pracownicy

(20) Będziemy dążyć do zapewnienia 
lepszej widoczności oraz dystrybucji 
naszych produktów w Augustowie zarówno
w tradycyjnych punktach sprzedaży, jak 
i w hotelach, restauracjach oraz klubach 
(w tzw. kanale sprzedaży HoReCa). W tym 
celu zwiększymy liczbę wizyt naszych 
przedstawicieli handlowych w punktach 
sprzedaży w tym rejonie.

Zwiększona liczba wizyt Przedstawiciela 
Handlowego w Augustowie.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (19) MiernikiZobowiązanie



2Komentarz

Czytelnicy strony domowej Centrum Etyki 
Biznesu (jednostki wspólnej Instytutu Filo-
zofii i Socjologii PAN oraz Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona 
Koźmińskiego w Warszawie) www.cebi.pl 
znają zapewne mój referat „Etyka marketin-
gu marketingiem etyczności” wygłoszony 
w 2004 roku na konferencji nt. kontrowersji 
dotyczących marketingu w Polsce. Teza 
tego referatu głosi, że etyka marketingu 
jest swego rodzaju marketingiem etyki. Jaka 
to jest etyczność? Jest to etyczność rozpięta 
między dwoma biegunami: (a) biegunem 
negatywnym wyznaczonym przez moral-
ność krańcową, tj. zachowaniem, „którego 
motywacja orientuje się na najniższą możli-
wą granicę tego, co dozwolone” [W. Schöl-
lgen, Grenzmoral: Soziale Krisis und neuer 
Aufbau, Dusseldorf 1946, s.19 ], a nawet 
„przekraczanie w dół [...] marginalnego po-
ziomu etosu” [A. Dylus, Erozja standardów 
etycznych w biznesie, w: J. Mariański, red., 
Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 288], 
(b) biegunem pozytywnym wyznaczonym 
przez moralność wysoką. 

Jaką tedy etykę prezentuje Raport BAT 
w odniesieniu do uprawianego przez fir-
mę w Polsce marketingu? Nie jest to etyka 
skrajna, ani po jednej, ani po drugiej stronie 
diapazonu. Stara się ona być na tyle od-
legła, na ile to możliwe od bieguna nega-
tywnego kierując się Międzynarodowymi 
Standardami Marketingu (IMS), o czym 
Pani Christine Castillon-Dubus wyraźnie 

pisze. Przede wszystkim firma stara się prze-
ciwdziałać sięganiu po wyroby tytoniowe 
przez dzieci i młodzież poniżej 18 roku 
życia. Nie wszystko jednak zależy od firmy, 
wiele zależy od sprzedawców, ale przecież 
firma ma możność oddziaływania na ludzi 
handlu. Czy czyni to z dostateczną mocą? 
Wydaje się, że zawieszenie udziału w „Pro-
gramie Odpowiedzialnej Sprzedaży” w roku 
2006 (wcześniej firma w nim brała udział) 
zaważyło na domaganiu się przez Partne-
rów Społecznych rezygnacji z zaniechania 
i powrotu do Programu.

Dalej, firma zapewnia, że zrezygnowała 
z ogłaszania się w zawodach Formuły 1, 
co w Polsce jest istotne w związku z uczest-
nictwem w tych zawodach Roberta Kubicy. 
Firma zapewnia także, że spełnia minima 
etyczności przestrzegając prawa i nie re-
klamując swych wyrobów poza miejscami 
sprzedaży z nadzieją, że zwrócą one uwagę 
jedynie osób dorosłych. Nadzieja, nadzieją, 
ale dorośli czasem nie spacerują sami. Wielu 
z nich wysyła dzieci do kiosku, a kioskarze... 
chcą zarobić. Sprawa trudna. Może warto 
byłoby wyróżniać odpowiedzialnych rodzi-
ców i sprzedawców?

Marketing wyrobów tytoniowych opisany 
w Raporcie w większym stopniu zwraca 
uwagę na to czemu firma zapobiega oraz 
czego chciałaby uniknąć. Jest to więc mar-
keting prewencyjny. Autorka rozdziału zdaje 
sobie z tego sprawę pisząc, że osiągnięte 
pozytywne rezultaty mogą być uznane 

za mało spektakularne. Proponowałbym 
w przyszłości większą uwagę zwrócić 
także na to, co stanowi istotę marketingu, 
tj. na tę jej część, jaka adresowana jest 
do klientów i konsumentów. Z rozmów 
z przedstawicielami firmy wiem, iż firma 
stara się zachęcić kupujących wyroby tyto-
niowe, by kupowali wyroby raczej tej firmy, 
aniżeli innych („wyróżnienie naszych marek 
na tle konkurencji”). Czy zatem marketing 
skierowany na rywalizację o klienta nie bu-
dzi zastrzeżeń rywali oraz Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów? Raport o tym 
milczy, a szkoda. Ponadto firma oświad-
cza, że chce, „by konsumenci byli dobrze 
poinformowani o właściwościach i jakości 
wyrobów”, zagadnienie to zasługiwałoby 
na szersze omówienie w Raporcie, tym 
bardziej, iż nie jest to sprawa chęci, lecz 
obowiązku określonego norma prawną. 
Warto byłoby także wyraźnie odnieść się 
do kontrowersyjnej sprawy jakości wyrobów 
droższych. Chodzi np. o to czy są to wyroby 
„zdrowsze” (jeśli ten przymiotnik pasuje 
do wyrobów tytoniowych), choć czasem 
o wyrobach tańszych, wolnych od domie-
szek, sądzi się, że są mniej szkodliwe.

Marketing wyrobów kontrowersyjnych 
nie jest sprawą łatwą. Jest to swego rodzaju 
slalom między ciasno ustawionymi bramkami. 
Sądzę, że w tej dyscyplinie firma stara się uzy-
skać punktowane miejsce. Świadczą o tym de-
klaracje zamierzeń i zobowiązań stanowiące 
odpowiedź na wyzwania kierowane pod ad-
resem firmy przez jej Partnerów Społecznych.

Wyżej zaprezentowane poglądy stanowią indywidualną opinię Partnerów Społecznych i nie są stanowiskiem British American Tobacco w danej kwestii.
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Roman Maret,
Dyrektor Działu IT
i Administracji

Odpowiedzialność firmy
oraz idea Dialogu Społecznego

Pracujemy nad tym i udowadniamy, 
że firma tytoniowa może być firmą od-
powiedzialną. Od 2003 r. prowadzimy 
w Polsce proces Dialogu Społecznego, 
czyli partnerskiego dialogu ze wszystkimi 
instytucjami i społecznościami zaintere-
sowanymi kwestiami związanymi z naszy-
mi wyrobami i z tym, w jaki sposób dzia-
łamy. Jesteśmy zdecydowani, aby działać 
w sposób jak najbardziej otwarty i przej-
rzysty – wprowadzając świat zewnętrzny 
do wnętrza firmy. Wsłuchujemy się w opi-
nie naszych Partnerów, na których wpływ 
ma nasza działalność oraz tych, 
którzy wpływają na nas.

W pierwszym cyklu Dialogu, podjęliśmy 
ponad 70 zobowiązań w odpowiedzi 
na oczekiwania wyrażone przez osoby re-
prezentujące kilkadziesiąt różnych instytucji, 
organizacji i grup społecznych. Dziś z dumą 
możemy poinformować, że wypełniliśmy 
wszystkie z nich, a te, które mają charakter 
ciągły są realizowane na bieżąco. Co ważne, 
cały proces Dialogu poddaliśmy weryfikacji 
niezależnego audytora – firmy Bureau Veri-
tas – który potwierdził, że faktycznie wyko-
naliśmy to, do czego się zobowiązaliśmy.

Poprzedni cykl Dialogu został opisany 
w publicznie udostępnionym Raporcie 

(m.in. na stronie www.bat.com.pl); 
z kolei obecny Raport, który trzymają 
Państwo w rękach, opisuje punkt 
po punkcie zasady, przebieg i efekty 
aktualnego cyklu Dialogu. 
Po to, by informacje o tym przedsię-
wzięciu mogły docierać do jeszcze 
szerszej grupy osób, uruchomiliśmy 
stronę www.odpowiedzialnosc.pl. 

Za pośrednictwem tej strony umożliwia-
my wszystkim Partnerom Społecznym 

śledzenie przebiegu procesu i zadawanie 
pytań związanych z prowadzonym 

przez nas Dialogiem Społecznym. 

Sugestie i komentarze uczest-
ników Dialogu Społecznego 
pomagają nam kształtować 
nasze zobowiązania i przyszłą 
działalność. Zobowiązania te 
– opisane w niniejszym Raporcie 
– są wypracowywane przez sa-

mych pracowników British American Tobacco 
Polska; zarząd firmy nie narzuca żadnych 
konkretnych rozwiązań, a jedynie opiniuje 
i zatwierdza przedsięwzięcia, które zdaniem 
poszczególnych działów i grup pracowni-
ków firma powinna realizować. Mamy na-
dzieję, że dzięki temu będziemy skutecznie 
angażować się w projekty, które faktycznie 
odzwierciedlają potrzeby otoczenia i unik-
niemy budowania strategii odpowiedzialno-
ści społecznej wyłącznie w oparciu o wła-
sne pomysły.

Nasi Partnerzy Społeczni doceniają taki mo-
del budowania otwartych stosunków z oto-
czeniem. Podczas sesji dyskusyjnych w 2006 r. 
wielokrotnie byliśmy proszeni o to, by propa-
gować go wśród innych firm i zapoczątkować 
dyskusję o odpowiedzialności społecznej 
całej branży tytoniowej. Jak Państwo zauważą 
w zestawieniu oczekiwań dotyczących idei 
Dialogu (w tabeli na str 49), zobowiązujemy 
się opracować i przedstawić Krajowemu Sto-
warzyszeniu Przemysłu Tytoniowego (KSPT) 
projekt, w ramach którego cała branża mo-
głaby realizować działania z zakresu odpo-
wiedzialności społecznej biznesu.

Cieszy nas to, że w dyskusji wciąż pojawiają 
się nowe tematy i nowe oczekiwania. Prze-
konaliśmy się, że zaproponowana przez 
nas formuła Dialogu jest potrzebna, a sam 
Dialog jest procesem otwartym i podlegają-
cym ciągłemu rozwojowi. Tworzy się kapitał, 
w postaci wzajemnego zaufania i partner-
skich relacji, z którego w równym stopniu 
korzysta firma jak i otoczenie społeczne.

„Zdaniem niektórych, przemysł tytoniowy i odpowiedzialność wzajemnie się wykluczają 
– my jednak sądzimy, że charakter naszych produktów czyni tę odpowiedzialność jeszcze 
ważniejszą.”
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

„Kontynuować sam proces Dialogu
i realizację podjętych zobowiązań.”

Sesja(e): parlament

(21) Będziemy kontynuować proces Dialogu 
Społecznego oraz realizację podjętych 
zobowiązań. Proces ich wypełniania 
przedstawiliśmy do oceny niezależnemu 
audytorowi.

Sprawozdanie z realizacji zobowiązań
z zeszłego cyklu Dialogu opublikujemy 
w kolejnym Raporcie Odpowiedzialności 
Społecznej.

Przeprowadzimy kolejny cykl Dialogu 
Społecznego w przeciągu 2–3 lat
w zależności od tempa realizacji zobowiązań 
z obecnego cyklu.

Dokumentacja kolejnego cyklu Dialogu 
Społecznego.

Termin: Kolejny cykl Dialogu rozpoczniemy przed 2010 r.

Oczekiwanie (20) MiernikiZobowiązanie

Obszar: Odpowiedzialność firmy oraz idea Dialogu Społecznego

„Upublicznić postulaty zgłaszane podczas 
Dialogu Społecznego.”

Sesja(e): przedsiębiorcy; władze lokalne

(22) Wszelkie oczekiwania zgłoszone 
podczas tegorocznych sesji dyskusyjnych 
oraz zobowiązania, jakie na ich podstawie 
podjęliśmy zostały zweryfikowane przez 
niezależnego audytora i opublikowane 
w niniejszym Raporcie, który prześlemy 
do wszystkich Partnerów Społecznych 
zaproszonych do Dialogu. (23) Ponadto 
zorganizujemy spotkanie prasowe dotyczące 
publikacji Raportu Odpowiedzialności 
Społecznej. (24) Dodatkowo oczekiwania 
i zobowiązania zostaną przedstawione na 
naszej stronie internetowej: www.bat.com.pl.

(25) Raport z realizacji zobowiązań podjętych 
w tegorocznym cyklu Dialogu Społecznego 
przedstawimy w kolejnym cyklu Dialogu.

Weryfikacja realizacji zobowiązań 
przez niezależnego audytora oraz ich 
przedstawienie w następnym Raporcie 
Odpowiedzialności Społecznej. 
Dokumentacja potwierdzająca wysłanie 
Raportu Partnerom Społecznym. 
Opublikowanie stosownych informacji
na www.bat.com.pl.

Termin: Zobowiązania dotyczące publikacji Raportu zrealizujemy w pierwszym kwartale 2007 r.,
a zobowiązanie dotyczące udokumentowania realizacji zobowiązań – przy publikacji kolejnego Raportu 
Odpowiedzialności Społecznej.

Oczekiwanie (21) MiernikiZobowiązanie

„Publikować ‚bilans’ kosztów 
poniesionych w procesie Dialogu 
i korzyści wynikających z Dialogu 
Społecznego.”

Sesja(e): parlament

(26) Przed rozpoczęciem następnego 
cyklu Dialogu Społecznego przedstawimy 
raport podsumowujący koszty związane 
z prowadzeniem Dialogu oraz realizacją 
zobowiązań a także korzyści dla wszystkich 
stron wynikające z prowadzenia Dialogu 
i realizowania inicjatyw z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu powstałych 
podczas obecnego cyklu.

Bilans korzyści oraz kosztów prowadzenia 
Dialogu Społecznego opublikowany 
w kolejnym Raporcie Odpowiedzialności 
Społecznej.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przy publikacji kolejnego Raportu Odpowiedzialności 
Społecznej.

Oczekiwanie (22) MiernikiZobowiązanie
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„Promować ideę społecznej 
odpowiedzialności biznesu wśród małych 
i średnich firm. Rozważyć opracowanie 
kodeksu prowadzenia biznesu dla małych 
i średnich przedsiębiorstw.”

Sesja(e): parlament; władze lokalne

(27) Będziemy promować ideę społecznej 
odpowiedzialności biznesu i dzielić się 
naszą wiedzą w tym zakresie z innymi, 
biorąc czynny udział w konferencjach oraz 
seminariach. (28) Będziemy poszukiwać 
inicjatyw promujących ideę CSR,
na przykład organizowanych przez 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), 
czy Polską Konfederację Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan proponując 
współpracę w tym zakresie.

Dokumentacja udziału w konferencjach 
i spotkaniach poświęconych tematyce 
społecznej odpowiedzialności biznesu.

Termin: Zobowiązania te będziemy realizowali w trybie ciągłym.

Oczekiwanie (23) MiernikiZobowiązanie

„Rozważyć możliwość współpracy 
z innymi firmami branż kontrowersyjnych, 
która promowałaby model współpracy 
z lokalną społecznością (w kraju 
i za granicą, szczególnie wschodnią).”

Sesja(e): władze lokalne

(29) Będziemy angażować się w inicjatywy 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), 
zrzeszającego między innymi firmy z branż 
kontrowersyjnych, promujące współpracę 
biznesu z lokalną społecznością. 
(30) Podzielimy się naszym doświadczeniem
i wiedzą w tej mierze z innymi firmami, poprzez 
czynny udział w konferencjach i spotkaniach 
dotyczących społecznej odpowiedzialności 
biznesu. (31) Będziemy starali się o promocję 
takich inicjatyw współpracy z lokalną 
społecznością, jak „Akademia Augustowska” 
również na forum międzynarodowym.

Dokumentacja udziału w inicjatywach 
FOB, udziału w konferencjach dotyczących 
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz 
działań podjętych dla promowania inicjatyw 
dotyczących społecznej odpowiedzialności 
biznesu.

Termin: Zobowiązania te będziemy realizowali w trybie ciągłym.

Oczekiwanie (24) MiernikiZobowiązanie

„Poszerzyć obszar odpowiedzialności 
o sferę odpowiedzialności całej branży 
tytoniowej.”

Sesja(e): parlament

(32) Przedstawimy Krajowemu Stowarzyszeniu 
Przemysłu Tytoniowego (KSPT) ideę Dialogu 
Społecznego oraz standard AA 1000 AS, 
według którego prowadzimy nasz proces 
Dialogu i zachęcimy członków KSPT do 
prowadzenia podobnych działań we własnym 
zakresie. Nie widzimy natomiast potrzeby 
prowadzenia Dialogu całej branży, gdyż 
uważamy, że proces ten powinien posiadać 
jednego konkretnego „właściciela” wszystkich 
oczekiwań, w pełni odpowiedzialnego za 
wypracowanie i realizację zobowiązań.

Dokumentacja prezentacji dla członków 
KSPT.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (25) MiernikiZobowiązanie

„Przekazywać niepotrzebny sprzęt 
informatyczny i biurowy na rzecz różnych 
organizacji potrzebujących wsparcia.”

Sesja(e): pracownicy

(33) Będziemy nadal przekazywali sprzęt 
komputerowy wycofywany z użytku 
w naszej firmie na rzecz organizacji, które 
będą się do nas w tej sprawie zwracały.

Przekazywanie sprzętu i dokumentacja akcji 
charytatywnych.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (26) MiernikiZobowiązanie
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Odpowiedzialny biznes to podejście strate-
giczne i długofalowe, skierowane na poszu-
kiwanie rozwiązań maksymalnie korzystnych 
dla wszystkich interesariuszy. Większość 
definicji odpowiedzialnego biznesu odchodzi 
od tradycyjnego określania zadań stojących 
przed firmą, sprowadzających się wyłącznie 
do wypracowywania – w sposób zgodny 
z przepisami prawa – zysku, czy też zwiększa-
nia wartości firmy. To podstawowe zadanie 
nie jest oczywiście pomijane, ale wskazuje się 
na różne elementy towarzyszące, konieczne 
dla funkcjonowania i rozwoju firmy na kon-
kurencyjnym rynku. Dzięki temu zwraca się 
uwagę na sposób postępowania w procesie 
osiągania zysku i efekty tego postępowania, 
a jednocześnie poszerza się samo pojęcie zy-
sku, które nabiera wymiaru społecznego. 

W różnych określeniach odpowiedzialnego 
biznesu podkreśla się takie elementy, jak:

• osiąganie trwałego zysku przy jed-
noczesnym mądrym kształtowaniu 
relacji ze wszystkimi interesariuszami;

• wykorzystywanie procesu budowania 
dialogu z interesariuszami w celu do-
skonalenia strategii rozwoju firmy;

• budowanie strategii przewagi konku-
rencyjnej na rynku opartej na zapew-
nieniu trwałej wartości zarówno dla 
udziałowców jak i dla innych interesa-
riuszy;

• dostarczanie usług i produktów 
w sposób nie degradujący środowiska 
przyrodniczego i społecznego;

• uwzględnianie w prowadzeniu bizne-
su wartości etycznych;

• uczciwe wypełnianie zobowiązań;
• stosowanie przejrzystych praktyk biz-

nesowych opartych na szacunku dla 
pracowników i społeczności.

U podstaw tych, w zasadzie podobnych, 
określeń leży koncepcja firmy zoriento-
wanej na interesariuszy, czyli te grupy lub 
jednostki, które mogą wpływać lub są 
pod wpływem działania przedsiębiorstwa 
za pośrednictwem jego produktów, strategii 
i procesów wytwórczych, systemów zarzą-
dzania i procedur.

Spopularyzowany w Polsce w ostatnich la-
tach – w dużym stopniu dzięki działalności 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu – termin 
Corporate Social Responsibility (CSR) coraz 
częściej jest zastępowany przez termin Cor-
porate Stakeholder Responsibility. Pozwala 
to z jednej strony zachować ten sam znany 
już skrót CSR, ale z drugiej, znacznie waż-
niejszej – podkreślić w szczególny sposób, 
że istotą odpowiedzialnego biznesu jest 
prowadzenie dialogu z interesariuszami. 
Z takim podejściem do odpowiedzialnego 
biznesu mamy do czynienia w przypadku 
British American Tobacco Polska. 

W wielu pracach z zakresu zarządzania 
podkreśla się, że CSR jest przede wszystkim 
sztuką spełniania oczekiwań istotnych intere-
sariuszy, poszukiwaniem dynamicznej rów-
nowagi pomiędzy interesami wszystkich za-
interesowanych. Pokazuje się na przykładzie 
najlepszych firm światowych, że CSR to cią-
gły proces poznawania i włączania zmienia-
jących się oczekiwań społecznych w strategię 
zarządzania, a także monitorowania wpływu 
takiej strategii na konkurencyjność firmy. Pro-
ces Dialogu Społecznego prowadzony kon-
sekwentnie przez BAT nie jest zatem jakimś 
dodatkowym czynnikiem, który ma jedynie 
poprawić reputację tej firmy – działającej 
w „kontrowersyjnej branży”, jak to często się 
określa – ale wyrazem nowoczesnej i efek-
tywnej strategii zarządzania.

O odpowiedzialnym biznesie mówi
dr Bolesław Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Komentarz

Wyżej zaprezentowane poglądy stanowią indywidualną opinię Partnerów Społecznych i nie są stanowiskiem British American Tobacco w danej kwestii.
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„Nasi Partnerzy – mieszkańcy Augustowa, lokalne 
organizacje, władze samorządowe – biorą aktywny udział 
w procesie Dialogu Społecznego. To właśnie dzięki nim 
lepiej rozumiemy środowisko, w którym działamy.”

Firma British American Tobacco jest obec-
na w Augustowie już od ponad piętnastu 
lat. W 2003 r. zdecydowaliśmy się nadać 
relacjom z naszymi lokalnymi Partnerami 
nową formę – formę Dialogu Społeczne-
go. Pozwoliła ona lepiej poznać opinie 
co do naszej działalności oraz potrzeb 
ludzi z tego miasta i regionu. Odpowie-
dzią na wyrażone wtedy oczekiwania było 
z naszej strony podjęcie zobowiązań, a na-
stępne konkretne działania. Zrealizowa-
liśmy inicjatywy w takich obszarach, jak 
edukacja i promocja przedsiębiorczości, 
aktywizacja zawodowa młodzieży z regio-
nu Augustowa, wspieranie lokalnych ini-
cjatyw, akcji charytatywnych czy ochrona 
środowiska, która w regionie należącym 
do najczystszych w kraju ma szczególne 
znaczenie (więcej na ten temat w rozdzia-
le Dialog 2003/2004, str. 17). 

W tym roku ponownie spotkaliśmy się pod-
czas sesji dyskusyjnych z przedstawicielami 
lokalnej społeczności. Spotkania te i zaanga-
żowanie władz samorządowych są dla nas 
ważne i stanowią pomoc przy kształtowaniu 
naszej przyszłej działalności. Otrzymaliśmy 
wiele cennych informacji zwrotnych na temat 
naszych działań, również od przedstawicieli 
lokalnych władz, którzy pozytywnie ocenili 
realizację dotychczasowych zobowiązań.

O tym, że sprawdziliśmy się jako odpo-
wiedzialny lokalny inwestor świadczą też 
nagrody, jakimi zostaliśmy wyróżnieni 
– „Firma zasłużona dla miasta Augustowa”, 
nagroda przyznana w lipcu 2006 r. przez 
Radę Miejską Augustowa i Kapitułę Nagrody, 
czy nagroda dla „Najlepszej Firmy na Podla-
siu” przyznana nam przez Kurier Poranny po 
raz trzeci z rzędu.

Rozwój naszej działalności potwierdza, 
że Augustów to miejsce przyjazne dla 
biznesu, otwarte na nowe inicjatywy i tak 
będziemy je promować.

Steve Rae, Dyrektor Fabryki

Współpraca
z lokalną społecznością
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Przed nami następny etap procesu Dia-
logu Społecznego – realizacja kolejnych 
zobowiązań. Część z nich dotyczy „Akade-
mii Augustowskiej” – inicjatywy na rzecz 
uczenia młodzieży aktywnych postaw 
na rynku pracy oraz dzielenia się naszą 
wiedzą i doświadczeniem (więcej na ten 
temat na stronie 69). W 2007 r. planujemy 
rozszerzyć działalność Akademii i zaprosić 
do udziału w niej nowe grupy uczestni-
ków. Przedsięwzięcie to okazało się dużym 
sukcesem, dlatego zależy nam – podobnie, 
jak przedstawicielom lokalnych środowisk 
– na jego kontynuacji. 

Chcielibyśmy, by pracownicy augu-
stowskiej fabryki byli dumni z tego, 
że ich firma wspiera rozwój regionu 
i jest wartościowym członkiem 
lokalnej społeczności. 
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

„Kontynuować projekt ‚Akademii 
Augustowskiej’ i rozszerzać jej 
działalność, włączając również osoby 
niepełnosprawne. Zaangażować
w program w większym stopniu młodzież 
licealną. Promować działalność Akademii.”

Sesja(e): władze lokalne; plantatorzy; 
pracownicy

(34) Będziemy kontynuowali projekt 
„Akademii Augustowskiej” ze szczególnym 
naciskiem na jej promocję podczas różnych 
wydarzeń z zakresu odpowiedzialności 
społecznej biznesu. Zwrócimy się do Fundacji 
Rozwoju Przedsiębiorczości z prośbą 
o poszerzenie działalności Akademii 
o projekty na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych i młodzieży licealnej.

Dokumentacja działań podjętych dla 
kontynuowania projektu „Akademii 
Augustowskiej”. Publikacja raportu 
rocznego opisującego cele i działania 
zrealizowane przez Akademię.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (27) MiernikiZobowiązanie

Obszar: Współpraca z lokalną społecznością

„Nadal wspierać inicjatywy ważne
dla społeczności lokalnej Augustowa.”

Sesja(e): władze lokalne

(35) Będziemy nadal wspierać społeczność 
lokalną w realizacji ważnych dla niej 
przedsięwzięć. W tym celu utrzymamy 
współpracę z lokalnymi władzami. 
(36) Dla zapewnienia całkowitej przejrzystości 
tego procesu, naszą politykę darowizn 
oraz raport z ich przekazywania poddamy 
weryfikacji przez niezależnego audytora. 
Wyniki tej kontroli opublikujemy w kolejnym 
Raporcie Odpowiedzialności Społecznej.

Dokumentacja działań wspierających 
społeczność lokalną. Dokumentacja 
niezależnej weryfikacji udzielanych 
darowizn pod kątem ich przejrzystości 
i zgodności z polityką firmy. Publikacja 
wyników audytu w kolejnym Raporcie 
Odpowiedzialności Społecznej.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy wraz z publikacją kolejnego Raportu Odpowiedzialności 
Społecznej.

Oczekiwanie (28) MiernikiZobowiązanie

„Nawiązać współpracę z tzw. Lokalnymi 
Grupami Działania (podmiotami 
tworzącymi lokalne partnerstwa 
publiczno-prywatne).”

Sesja(e): parlament

(37) Ustalimy, czy w regionie augustowskim 
funkcjonują Lokalne Grupy Działania 
(LGD). W tym celu zwrócimy się również do 
zainteresowanych Partnerów Społecznych, 
z prośbą o skontaktowanie nas z właściwymi 
instytucjami. Jeżeli LGD funkcjonują w naszym 
regionie, zaproponujemy rozmowy 
o możliwościach podjęcia współpracy.

Dokumentacja działań podjętych dla 
zidentyfikowania Lokalnych Grup Działania 
w regionie Augustowa oraz ewentualnych 
rozmów o możliwościach współpracy.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (29) MiernikiZobowiązanie

„Dokonywać odpraw eksportowych 
i importowych w Oddziale Celnym 
w Augustowie.”

Sesja(e): władze lokalne

(38) Zaangażujemy się w działania na rzecz 
utrzymania Oddziału Celnego w Augustowie. 
W tym celu będziemy współpracowali ze 
służbami celnymi, lokalnymi władzami 
oraz innymi podmiotami gospodarczymi 
działającymi w Augustowie. Przeanalizujemy 
obecną procedurę dokonywania odpraw 
celnych przez naszą firmę, przeprowadzimy 
analizę ekonomiczną i podejmiemy kroki na 
rzecz optymalizacji odpraw celnych.

Udokumentowane działania podjęte
na rzecz utrzymania Oddziału Celnego
w Augustowie.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (30) MiernikiZobowiązanie
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„Prowadzić kampanie na rzecz promocji 
Augustowa.”

Sesja(e): władze lokalne

(39) Będziemy nadal wspierać inicjatywy 
ważne dla społeczności lokalnej Augustowa. 
W tym celu będziemy kontynuowali 
współpracę z lokalnymi władzami, angażując 
się również w projekty promujące Augustów. 

(40) W naszych relacjach biznesowych 
będziemy nadal promowali Augustów 
jako środowisko sprzyjające biznesowi, 
podkreślając jednocześnie jego walory 
turystyczne.

Dokumentacja działań podjętych w celu 
wspierania inicjatyw ważnych dla lokalnej 
społeczności oraz promowania Augustowa.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (31) MiernikiZobowiązanie

„Prowadzić edukację na temat ochrony 
środowiska.”

Sesja(e): władze lokalne

(41) Zorganizujemy coroczną akcję 
sprzątania Kanału Augustowskiego
z udziałem pracowników naszej firmy,
ich rodzin, a także społeczności lokalnej; 
o wydarzeniu tym będziemy informowali 
media. Poprzez te działania będziemy starali 
się zwrócić uwagę społeczności lokalnej na 
kwestie związane z ekologią.

Dokumentacja przygotowań oraz 
sprzątania Kanału Augustowskiego, w tym 
działań podjętych na rzecz promocji tego 
przedsięwzięcia.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (32) MiernikiZobowiązanie
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O współpracy z British American Tobacco Polska
mówi Leszek Cieślik, Burmistrz Augustowa

Już czwartą kadencję mam zaszczyt pełnić 
funkcję Burmistrza Augustowa. Od same-
go początku obecności British American 
Tobacco w naszym mieście kontakty po-
między inwestorem a samorządem były 
partnerskie i dynamiczne. Pozostaje tak 
do dzisiaj. 

Dzisiaj możemy pochwalić się wieloma wspól-
nymi przedsięwzięciami. Obecność takiego 
partnera biznesowego w naszym regionie 
oznacza nie tylko inwestycje biznesowe, takie 
jak tworzenie nowych miejsc pracy i podno-
szenie kwalifikacji pracowników, ale także 
inwestycje w życie społeczne naszego miasta, 
takie jak pomoc przy budowie basenu, czy or-
ganizacja wielu imprez kulturalnych w Augu-
stowie, jak np. Augustowskie Lato Teatralne.

Jako członek Rady Programowej „Akade-
mii Augustowskiej” jestem bardzo dumny 
i zadowolony z projektu, dzięki któremu 
już od ponad dwóch lat skutecznie walczy-
my z bezrobociem w naszym regionie, akty-
wizując przede wszystkim młode osoby.
Kapituła nagrody „Zasłużony dla miasta 
Augustowa” uhonorowała w 2006 r. British 
American Tobacco medalem, wyrażając 
w ten sposób uznanie dla efektów współ-
pracy firmy i lokalnej społeczności.

British American Tobacco jest dla nas bardzo 
ważnym partnerem, dzięki któremu Augu-
stów może szybciej się rozwijać i być rozpo-
znawalnym nie tylko jako miasto atrakcyjne 
turystycznie, ale również dobre miejsce dla 
prowadzenia biznesu.

Komentarz

54
Wyżej zaprezentowane poglądy stanowią indywidualną opinię Partnerów Społecznych i nie są stanowiskiem British American Tobacco w danej kwestii.
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Dariusz Tychowski, Dyrektor Działu Prawnego

Przemyt wyrobów tytoniowych
i kwestie prawne

Nielegalny handel i podrabianie towarów 
to problemy występujące w skali całego 
świata, którym muszą stawić czoło pro-
ducenci wielu towarów, w tym sprzętu 
elektronicznego, oprogramowania 
czy wyrobów alkoholowych i tytoniowych. 
Zjawisko to jest skutkiem różnic, jakie wy-
stępują w wysokości stawek celnych i po-
datkowych, cen towarów, słabej ochrony 
granic i ograniczeń importowych. Zapo-
biegać przemytowi są w stanie jedynie 
rządy danych państw. Przemyt niszczy 
również naszą działalność, dlatego aktyw-
nie współpracujemy z władzami celnymi 
i podatkowymi na całym świecie. Chce-
my pomagać w wyeliminowaniu tego 
procederu, tak byśmy mogli konkurować 
na rynku otwarcie i uczciwie.

Postawmy sprawę jasno – przemyt papiero-
sów to często przestępstwo, które powodu-
je straty dla wszystkich: budżetu Państwa, 
legalnych producentów i sprzedawców. 
Ponadto konsumenci przemycanych 
i podrabianych papierosów – paląc pro-
dukty niewiadomego pochodzenia, często 
nie spełniające żadnych norm jakościowych 
– ponoszą dodatkowe ryzyko. Jedynymi be-
neficjentami tego procederu są przestępcy.

Szacowany przemyt papierosów do Polski 
to ponad 8,2 miliarda sztuk papierosów 
rocznie. To tyle, ile wynosi produkcja jednej 
dużej fabryki papierosów, która – gdyby 
mogła legalnie działać – dawałaby zatrud-
nienie i powodowała wzrost wpływów 
podatkowych do Skarbu Państwa. Ze wzglę-
du na różnice cen wyrobów tytoniowych 
w poszczególnych krajach „opłacalność” 
biznesu, jakim stał się przemyt będzie coraz 
większa; opłacalny jest przy tym zarówno 
przemyt do Polski, ale jeszcze bardziej – da-
lej, do krajów Unii Europejskiej. Informacje, 
jakie otrzymujemy ze strony policji, straży 
granicznej oraz służb celnych wskazują, 
iż przemyt papierosów staje się domeną 
zorganizowanej przestępczości – co ozna-
cza, że walka z tym zjawiskiem będzie coraz 
trudniejsza.

Potrzebne jest wzmocnienie wschodniej 
granicy Polski – wyposażenie służb celnych 
i granicznych zarówno w ludzi, jak i w spe-
cjalistyczny sprzęt. Konieczne są szybkie 
działania prawne, jak na przykład ograni-

nia w biznesie”, którego zapisy dotyczą m.in. 
takich kwestii jak korupcja, ochrona konku-
rencji, czy informacje poufne. Przestrzeganie 
tych norm postępowania podlega nie tylko 
kontroli zewnętrznej, sprawowanej przez 
centralę naszej firmy, ale również wewnętrz-
nemu audytowi. W ten sposób dbamy o to, 
by nasze działania odpowiadały najwyższym 
standardom etyki.

„Nielegalny handel to nie tylko ogromne straty finansowe.
Bez względu na jego skalę – jest czynem o wysokiej szkodliwości społecznej.”

czenie limitów papierosów przywożonych 
przez podróżnych (szacuje się bowiem, 
że w taki sposób z Rosji, Ukrainy i Białorusi 
co roku trafia do Polski niemal 6,4 miliarda 
sztuk papierosów). Równie ważna jednak, 
o ile nawet nie najważniejsza, jest praca nad 
wyeliminowaniem społecznej akceptacji dla 
handlu oraz konsumpcji nielegalnych wy-
robów tytoniowych. Zjawisko to jest szcze-
gólnie widoczne we wschodnich wojewódz-
twach Polski, gdzie blisko połowa kupowa-
nych papierosów pochodzi z nielegalnego 
obrotu. Zmiana postrzegania szkodliwości 
przemytu będzie długim procesem, lecz 
wszyscy zainteresowani – producenci pa-
pierosów, handlowcy, policja, służby celne 
i graniczne – musimy taki proces rozpocząć.

British American Tobacco od lat wspiera 
władze celne i państwowe w zwalczaniu 
przemytu i fałszerstw. Z zadowoleniem 
przyjęliśmy wprowadzenie przepisów na-
kazujących obligatoryjne niszczenie 
papierosów z przemytu. Sami 
od lat współpracujemy ze służ-
bami celnymi, granicznymi oraz 
policją w dziedzinie identyfikacji 
zatrzymanych papierosów (dla 
tego celu m.in. udostępniamy 
władzom nasze laboratoria). 
Dużą wagę przykładamy 
do stałej wymiany informacji 
oraz doświadczeń, czemu 
służą konferencje, szkolenia 
i spotkania warsztatowe, 
często w gronie między-
narodowych ekspertów. 
Z kolei Departamentowi 
Polityki Celnej Minister-
stwa Finansów zamierzamy 
przedstawić propozycję 
szerokiego planu współ-
pracy w zakresie zwalczania 
przemytu papierosów.

British American Tobacco przy-
wiązuje do kwestii uczciwości 
i przejrzystości wielką wagę 
– kierując się nie tylko obowiąz-
kiem przestrzegania stanowio-
nego w danym kraju prawa, ale we-
wnętrznych zaleceń i wytycznych. 
Od wszystkich pracowników wymaga-
my, by postępowali zgodnie z naszym 
kodeksem – „Standardami postępowa-
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Obszar: Przemyt wyrobów tytoniowych i kwestie prawne

„Kontynuować realizację wcześniej 
podjętych zobowiązań w kwestii 
ograniczania przemytu, skuteczniejszej 
kontroli oraz niszczenia papierosów 
pochodzących z nielegalnych źródeł.”

Sesja(e): parlament; plantatorzy; 
pracownicy; forum Pall Mall

„Przedstawić doświadczenia innych krajów 
na temat sposobów i kosztów niszczenia 
papierosów pochodzących z przemytu.”

Sesja(e): sesja indywidualna
w Ministerstwie Finansów

(42) Będziemy kontynuować dotychczasowe 
działania na rzecz przeciwdziałania 
przemytowi. Przygotujemy w tym zakresie 
szczegółową propozycję współpracy 
ze strażą graniczną i służbami celnymi.

(43) Będziemy nadal prowadzić badania
w naszych laboratoriach w określonym 
zakresie na zlecenie odpowiednich urzędów
i organów państwowych na potrzeby 
określania pochodzenia wyrobów 
tytoniowych. 

(44) Przedstawimy odpowiednim władzom 
raport dotyczący procedur niszczenia 
przemycanych papierosów na innych rynkach.

Szczegółowy plan współpracy przedłożony 
Ministerstwu Finansów. Dokumentacja 
badań prowadzonych w laboratorium firmy 
na zlecenie odpowiednich władz. Raport 
dotyczący procedur niszczenia papierosów 
pochodzących z przemytu w innych krajach 
przedłożony odpowiednim władzom.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (33) i (34) MiernikiZobowiązanie

„Walczyć ze społecznym przyzwoleniem 
na handel i konsumpcję papierosów 
pochodzących z przemytu, podkreślając, 
że przemyt jest przestępstwem.”

Sesja(e): przedsiębiorcy; plantatorzy; 
władze lokalne; pracownicy

(45) Będziemy poszerzać zakres programu 
poświęconego walce z nielegalnym handlem 
(AIT Roadshows), w ramach którego 
eksperci naszej firmy rozmawiają z lokalnymi 
władzami i środowiskami o kwestiach 
związanych z przemytem papierosów.

(46) W lokalnych mediach
w miejscowościach przygranicznych 
wschodniej Polski przeprowadzimy kampanię 
poświęconą problemom związanym 
z przemytem papierosów. Tematem 
przewodnim tej kampanii będzie problem 
społecznej akceptacji nielegalnej sprzedaży 
wyrobów tytoniowych.

(47) Będziemy dążyć do współpracy 
w tym zakresie z producentami innych 
wyrobów objętych akcyzą, ze szczególnym 
uwzględnieniem członków Krajowego 
Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego 
oraz Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu 
Tytoniowego.

Kontynuacja programu AIT Roadshows 
(spotkań roboczych z władzami celnymi) 
na rzecz walki z nielegalnym handlem.

Dokumentacja działań podjętych na rzecz 
poszerzania programu AIT Roadshows, 
w tym dokumentacja kampanii medialnej 
poświęconej problemowi przemytu 
papierosów oraz rozmów z producentami 
innych wyrobów objętych akcyzą o ich 
udziale w tym programie.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (35) MiernikiZobowiązanie
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„Wspierać działania służby celnej
w walce z nielegalnym handlem wyrobami 
tytoniowymi. Przygotować i przedstawić 
Szefowi Służby Celnej do uzgodnień 
propozycję planu współpracy pomiędzy 
Służbą Celną a British American Tobacco 
Polska, ze szczególnym uwzględnieniem 
badania skali przemytu, ochrony praw 
własności intelektualnej (walka
z podróbkami papierosów) oraz szkoleń 
dla służb celnych, policji oraz straży 
granicznej organizowanych przez British 
American Tobacco Polska.”

Sesja(e): parlament; sesja indywidualna 
w Ministerstwie Finansów; władze lokalne

(48) Będziemy kontynuowali współpracę 
z Ministerstwem Finansów w zakresie 
zwalczania przemytu wyrobów 
tytoniowych. Przedstawimy Ministerstwu 
do akceptacji szczegółową propozycję takiej 
współpracy.

Plan współpracy w zakresie zwalczania 
przemytu papierosów przedstawiony 
Departamentowi Polityki Celnej 
Ministerstwa Finansów.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (36) MiernikiZobowiązanie

„Zwiększyć częstotliwość spotkań 
pracowników British American Tobacco 
Polska ze służbami celnymi i innymi 
instytucjami współpracującymi z firmą
w sferze przemytu wyrobów 
tytoniowych.”

Sesja(e): pracownicy

(49) Będziemy kontynuowali organizowanie 
spotkań z lokalnymi instytucjami 
zwalczającymi przemyt (Izby Celne, Straż 
Graniczna, Służby Ochrony Kolei, Policja, Straż 
Miejska), o ile wyrażą one taką wolę. Zaprosimy 
do udziału w spotkaniach przedstawicieli 
tych instytucji z kolejnych miejscowości 
przygranicznych wschodniej Polski. 

(50) Specjaliści naszej firmy nadal będą 
współpracowali ze służbami celnymi 
w zakresie konsultacji dotyczących 
przemytu wyrobów tytoniowych.

Dokumentacja wymienionych spotkań oraz 
konsultacji ze służbami celnymi.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (37) MiernikiZobowiązanie

„Dzielić się z odpowiednimi władzami 
informacjami na temat nielegalnej 
produkcji papierosów. Przekazywać 
odpowiednim władzom informacje 
pozyskane przez pracowników firmy
o nielegalnej sprzedaży papierosów.”

Sesja(e): władze lokalne; pracownicy

(51) Jeżeli będą do nas docierały informacje 
dotyczące podrabiania, nielegalnej 
produkcji lub przemytu papierosów, 
będziemy przekazywali takie informacje 
odpowiednim władzom.

Dokumentacja informacji tego typu 
przekazanych odpowiednim władzom.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (38) MiernikiZobowiązanie
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

„Prowadzić lobbing na rzecz wprowadzenia 
takich narzędzi wspierających legalną 
sprzedaż, jak fiskalizacja punktów sprzedaży 
oraz, w dalszej kolejności, koncesjonowanie 
sprzedaży papierosów.”

Sesja(e): przedsiębiorcy

(52) Skonsultujemy z organizacjami 
biznesowymi, do których należymy, 
wpływ tych rozwiązań na rynek 
sprzedaży papierosów ze szczególnym 
uwzględnieniem zachowania 
konkurencyjności rynku. Wprowadzenie 
obowiązkowych kas fiskalnych i koncesji 
to złożony problem ekonomiczny, 
w którym należy wziąć pod uwagę interes 
przedsiębiorców. Dodatkowo na kwestię 
tę należy spojrzeć z szerszej, europejskiej 
perspektywy, która wymaga wzięcia pod 
uwagę również działań dotyczących rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej.

Dokumentacja prośby, złożonej wobec 
Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan oraz Business 
Centre Club, o zaopiniowanie rozwiązań 
dodatkowo regulujących sprzedaż wyrobów 
tytoniowych w Polsce.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (39) MiernikiZobowiązanie

„Popierać zaostrzenie kar i środków 
karnych grożących przemytnikom. 
Wspierać takie rozwiązania prawne,
jak np. przepadek pojazdu czy wysokie 
kary finansowe.”

Sesja(e): władze lokalne

(53) Zwrócimy się do Krajowego 
Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego 
z propozycją wypracowania stanowiska 
branży w kwestii zaostrzenia kar i środków 
karnych dotyczących przemytu papierosów. 
Jeżeli uzgodnimy jednomyślne stanowisko 
branży w tym zakresie, zostanie ono, 
wraz z wypracowaną argumentacją, 
zaprezentowane Ministerstwu Finansów. 

Dokumentacja propozycji złożonej KSPT 
oraz materiałów przedłożonych do dyskusji 
o problemie zaostrzenia kar i środków 
karnych grożących przemytnikom. 
Dokumentacja prezentacji stanowiska 
branży, o ile zostanie ono wypracowane, 
przedstawiona Ministerstwu Finansów.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (40) MiernikiZobowiązanie

„Brać udział w konsultacjach 
społecznych towarzyszących procesowi 
legislacyjnemu. Dokonać interpelacji 
społecznej – apelu o tworzenie stabilnych 
i efektywnych regulacji prawnych.” 

Sesja(e): parlament

(54) Będziemy aktywnie uczestniczyć 
w konsultacjach społecznych oraz 
wykorzystywać prawnie dozwolone metody 
lobbingu na rzecz przepisów dotyczących 
branży tytoniowej.

Dokumentacja udziału we wszystkich 
konsultacjach społecznych, do których firma 
zostanie zaproszona. Raport niezależnego 
audytora potwierdzający, że firma nie 
przekazuje darowizn na cele polityczne.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (41) MiernikiZobowiązanie

„Współpracować z Ministerstwem 
Finansów w zakresie ochrony prawa 
własności intelektualnej, szczególnie 
w sferze przeciwdziałania podrabianiu 
wyrobów tytoniowych.”

Sesja(e): parlament

(55) Będziemy kontynuować działania 
zmierzające do eliminacji produktów 
podrabianych i pochodzących z przemytu. 
W tym celu będziemy nadal udostępniać 
w miarę możliwości nasze laboratoria 
odpowiednim urzędom i organom 
państwowym, na potrzeby badań 
pochodzenia wyrobów tytoniowych.

Szczegółowy plan współpracy w zakresie 
walki z przemytem i podrabianiem 
wyrobów tytoniowych przedłożony 
Ministerstwu Finansów.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (42) MiernikiZobowiązanie
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„Podjąć inicjatywę na rzecz stworzenia 
‚prawa tytoniowego’ – jednolitego 
zbioru wszelkich przepisów dotyczących 
branży.”

Sesja(e): pracownicy

Nie możemy podjąć zobowiązań zgodnych z wyrażonym oczekiwaniem.

Uważamy, że nie ma potrzeby tworzenia osobnych, szczegółowych przepisów dotyczących 
jedynie produktów tytoniowych. Liczba regulacji odnoszących się wyłącznie do branży 
tytoniowej jest stosunkowo niewielka i przepisów tych nie trzeba ujmować w formie 
jednolitej ustawy.

Oczekiwanie (43) Uwagi



5
Firma badawcza IQS and Quant Group prze-
prowadziła na przełomie listopada i grudnia 
2005 r. badanie skali przemytu papierosów. 
Głównym celem tego badania było oszaco-
wanie skali napływu nielegalnych papiero-
sów (dalej: DNP – Duty Not Paid, czyli bez 
opłaconej akcyzy) na polski rynek w 2005 r. 
i popularność przemycanych papierosów 
wśród dorosłych palaczy. Analizy zostały 
przeprowadzone na podstawie liczby pa-
czek papierosów DNP wśród wszystkich 
paczek zebranych od respondentów oraz 
zadeklarowanej przez nich wielkości kon-
sumpcji papierosów DNP. Badaniem objęto 
reprezentatywną ogólnopolską próbę pa-
laczy w wieku od 18 do 64 lat (1763 osoby; 
maksymalny błąd oszacowania dla analo-
gicznej próby losowej wynosi 2,4%) oraz 
dodatkowo reprezentatywną próbę palaczy 
w Warszawie (200 osób).

Badanie wykazało, że w skali ogólno-
polskiej udział papierosów DNP liczony 
na podstawie zebranych paczek papie-
rosów i średniej dziennej konsumpcji 
w 2005 r. nieznacznie wzrósł w stosunku 
do poprzedniego roku i wyniósł 10% 
(w 2004 r. – 9%). Głównym regionem, 
gdzie konsumowane są na dużą skalę pa-
pierosy z przemytu pozostaje wschodnia 
Polska. Większość paczek papierosów DNP 
zebranych w trakcie badania pochodziła 
z Rosji i Ukrainy. 

Powstaje pytanie, dlaczego konsumenci 
sięgają po papierosy z przemytu. Nielegal-

ne papierosy są bardzo łatwo dostępne, 
a głównym motywem ich zakupu wydaje 
się być cena – w czasie, gdy wykonywano 
badanie, większość papierosów DNP można 
było nabyć w cenie do 3 zł za paczkę, pod-
czas gdy minimalna cena za paczkę najtań-
szych legalnych papierosów wynosiła około 
4 zł. Uśredniając – w tym czasie paczka 
nielegalnych papierosów była średnio tań-
sza o 2 zł od paczki legalnych papierosów. 
Większość konsumentów papierosów DNP 
objętych badaniem nie widziała żadnych za-
let takich produktów – właśnie za wyjątkiem 
niższej ceny.

Zaobserwowano również, że osoby, które 
kupują papierosy DNP w trakcie pojedyn-
czego zakupu nabywają średnio 3-krotnie 
więcej paczek papierosów niż osoby, które 
kupują legalne papierosy. Większość papie-
rosów DNP w okresie objętym badaniem 
była kupowana głównie na bazarach, 
od ulicznych sprzedawców lub za pośred-
nictwem znajomych.

Aż 18% palaczy objętych badaniem zade-
klarowało, że kupowałoby tańsze papierosy 
z zagranicy jako główną markę w przypadku 
wzrostu ceny wszystkich krajowych papie-
rosów. Oznacza to, iż dalszy wzrost cen le-
galnych papierosów, związany ze wzrostem 
akcyzy, spowoduje, że po nielegalne papie-
rosy zacznie sięgać coraz więcej osób.

O przemycie papierosów mówi Paweł Motyczyński, 
IQS and Quant Group.

Komentarz

Konsumpcja nielegalnych
papierosów w Polsce wzrosła w 2005 r.

w stosunku do poprzedniego roku
i wyniosła 10% (w 2004 r. – 9%)
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Wyżej zaprezentowane poglądy stanowią indywidualną opinię Partnerów Społecznych i nie są stanowiskiem British American Tobacco w danej kwestii.



61Dialog 2006

Rafał Ogrodnik, Dyrektor Działu Finansowego

Podatki

Podatki, w różnych formach, stanowią po-
nad 80% obrotów naszej firmy i mają ko-
losalny wpływ na naszych konsumentów, 
partnerów handlowych i przemysł tytonio-
wy. Bardzo cieszy nas fakt, że w obecnym 
cyklu Dialogu nasi Partnerzy Społeczni 
zwrócili uwagę na ten istotny aspekt dzia-
łania British American Tobacco Polska.

Podatki są niezwykle ważnym elementem 
w działaniu British American Tobacco Polska. 
Przykładowo, podatek akcyzowy i podatek 
VAT stanowią 4,40 złotego w cenie detalicznej 
paczki papierosów ze średniej półki cenowej, 
która wynosi 5,85 złotego. Same przychody bu-
dżetu państwa z tytułu tych dwóch podatków 
pośrednich, tylko od naszej firmy stanowią po-
nad 1% jego rocznych wpływów. Ponadto inne 
rodzaje podatków (podatek od wynagrodzeń 
pracowników, podatek gruntowy, inne opłaty) 
zasilają nie tylko budżet centralny, ale również 
budżety lokalnych samorządów, głównie 
w Warszawie i Augustowie. W sumie wpływy 
z tytułu podatków od przemysłu tytoniowego 
stanowią około 6% budżetu państwa.

Niestety, obecnie przemysł tytoniowy w Polsce 
nie przynosi zysków, a przez to przychody 
fiskusa z tytułu podatków od osób prawnych 
są bardzo niskie, a w przypadku niektórych 
przedsiębiorstw wręcz zerowe. Taki poziom do-
chodowości związany jest bezpośrednio z nie-
dostosowaniem poziomu cen, które są dykto-
wane wysokością stawek podatku akcyzowego, 
do siły nabywczej polskiego konsumenta. 

Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 5 lat 
stawki akcyzowe w przypadku wyrobów 
tytoniowych wzrosły w przybliżeniu o 60%, 
podczas gdy średnie zarobki zwiększyły się 
zaledwie o około 20%. Takie tempo pod-
wyżek stawek akcyzowych doprowadziło 
do wzrostu przemytu i dramatycznego 
spadku wielkości legalnej sprzedaży (około 
20% w skali 5 lat). Zjawisko to prowadzi 
do strat ponoszonych przez sam przemysł 
oraz znaczącego uszczuplenia wpływów 
do budżetu. Ponadto, spadek legalnej sprze-
daży ma dalsze niepożądane konsekwencje, 
takie jak ograniczenie zatrudnienia w prze-
myśle, spadek zamówień u dostawców 
i wzrost obrotów w szarej strefie oraz rozwój 
zorganizowanej przestępczości. Warto przy 
tym zauważyć, że teza o ograniczaniu kon-
sumpcji poprzez wysokie podwyżki stawek 
akcyzowych, prowadzące do szybkiego 
wzrostu cen wyrobów tytoniowych nie po-
twierdziła się – drastycznemu spadkowi 

legalnej sprzedaży towarzyszył nieznaczny 
tylko spadek konsumpcji.

Zapisy traktatu akcesyjnego, wymagające 
osiągnięcia opodatkowania akcyzą na po-
ziomie 64 euro na tysiąc sztuk papierosów 
do końca 2008 r. powodują podwyżki 
stawek akcyzowych w latach 2007 i 2008. 
To niesie ze sobą ryzyko nasilenia negatyw-
nych zjawisk opisanych powyżej, o czym 
przekonały się już kraje, które zdecydowały 
się na zbyt szybkie tempo realizacji pod-
wyżek akcyzowych (np. Węgry, które zare-
jestrowały ponad 20-procentowy spadek 
wolumenu sprzedaży w ciągu roku).

Polityka podatkowa w stosunku do wyro-
bów tytoniowych to ważny element polityki 
gospodarczej i zdrowotnej rządu. Powinna 
generować odpowiedni poziom dochodu 
dla budżetu, w sposób przewidywalny i kon-
trolowany, jednocześnie może wpływać 
na decyzje zakupowe konsumentów. Ważne 
jest jednak, aby przy jej tworzeniu brać pod 
uwagę zagrożenia związane ze zbyt agre-
sywnym podejściem do zwiększania stawek.

British American Tobacco Polska traktuje te 
bardzo istotne, dla nas i całego przemysłu, 
zagadnienia podatkowe z dużą powagą 
i odpowiedzialnością. W przeszłości, dzia-
łając w ramach Krajowego Stowarzyszenia 
Przemysłu Tytoniowego, aktywnie wspie-
raliśmy prace ustawodawcze nad, między 
innymi, wprowadzeniem oznaczeń 
akcyzowych, maksymalnej ceny dru-
kowanej na paczce, czy wprowadze-
niem nowego, zharmonizowanego 
z dyrektywami Unii Europejskiej 
systemu akcyzowego. Wierzy-
my, że nasze wysiłki włożone 
we wspomaganie prac nad 
wymienionymi rozwią-
zaniami przyczyniły się 
do podniesienie przejrzysto-
ści i skuteczności systemu 
podatkowego, zapewniając 
równocześnie stabilne 
podstawy działania w prze-
myśle tytoniowym. Obecnie 
kontynuujemy działania 
w tym obszarze, np. zwrócenie 
uwagi opinii publicznej oraz 
ustawodawcy na korzyści płynące 
z ograniczenia nadmiernych zapa-
sów, czy lepszej regulacji minimum 
akcyzowego.

Ze względu na kontrowersyjność 
naszej branży oraz obowiązujące re-
gulacje prawne, prowadzenie dialogu 
z ustawodawcą na powyższe tematy 

nie jest łatwe. W ramach obowiązującego 
prawa, chcielibyśmy dążyć do stworzenia 
większych możliwości włączania przemysłu 
w prace nad nowymi rozwiązaniami praw-
nym dotyczącymi kwestii podatków od wyro-
bów tytoniowych.

Bardzo cieszy nas fakt, że w tym cyklu Dialogu 
Społecznego nasi Partnerzy zwrócili uwagę 
na ten aspekt naszej działalności. W czasie sesji 
dyskusyjnych poruszone zostały tematy niskiej 
dochodowości przemysłu oraz regulacji zwią-
zanych z systemem akcyzowym oraz tempem 
podwyżek stawek akcyzowych. Jesteśmy prze-
konani, że taka postawa naszych Partnerów 
Społecznych świadczy o ich zaangażowaniu 
w tematykę polityki podatkowej w naszej 
branży oraz o zrozumieniu jej wpływu nie tyl-
ko na naszą firmę, ale również na jej otoczenie.

„Podatki, w różnych formach,
stanowią ponad 80% obrotów naszej firmy.”
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

„Starać się wpływać na to, żeby część 
podatku akcyzowego i VAT pochodząca 
ze sprzedaży papierosów wpływała 
bezpośrednio do Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Angażować w taką dyskusję 
instytucje lekarskie oraz społeczne.”

Sesja(e): przedsiębiorcy

(56) Zwrócimy się do Krajowego 
Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego 
(KSPT), aby w imieniu branży wystąpiło 
do Ministerstwa Finansów z zapytaniem
o sposób dystrybucji środków pochodzących
z akcyzy od papierosów. Zgodnie z prawem, 
0,5% wartości podatku akcyzowego
od wyrobów tytoniowych powinna być 
przeznaczona na finansowanie programu 
określającego politykę zdrowotną, 
społeczną i ekonomiczną zmierzającą
do ograniczenia palenia tytoniu.

Pismo do KSPT z prośbą o zbadanie tej 
sprawy. Publikacja ewentualnej odpowiedzi 
ze strony Ministerstwa Finansów.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (44) MiernikiZobowiązanie

Obszar: Podatki

„Prowadzić działania na szczeblu Unii 
Europejskiej wpływające na proces 
tworzenia regulacji dotyczących podatku 
akcyzowego.”

Sesja(e): władze lokalne

(58) We współpracy z naszym biurem 
w Brukseli będziemy prowadzić rozmowy 
z przedstawicielami organów unijnych 
na temat odpowiedniego rozłożenia 
w czasie podwyżek podatku akcyzowego. 
(59) Zwrócimy się do organizacji 
biznesowych w Polsce, których jesteśmy 
członkiem, z prośbą o poparcie takich 
rozwiązań na szczeblu europejskim.

Pisma skierowane do Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz 
Business Center Club.

Korespondencja z biurem w Brukseli.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (46) MiernikiZobowiązanie

„Wypracować wspólne stanowisko branży 
tytoniowej i rządu w kwestii polityki 
akcyzowej. Prowadzić lobbing na rzecz 
takich rozwiązań prawnych w zakresie 
podatków, które skłonią producentów 
do zaprzestania prowadzenia ‚wojny 
cenowej’, destabilizującej rynek.”

Sesja(e): przedsiębiorcy

(57) Zwrócimy się do Ministerstwa Finansów 
z propozycją rozwiązań prawnych, 
zapobiegających budowaniu przez 
producentów papierosów nadmiernych 
zapasów wyrobów tytoniowych 
magazynowych tuż przed podwyżką akcyzy. 
Będziemy postulować wprowadzanie takich 
podwyżek podatku akcyzowego, które 
nie destabilizowałyby rynku tytoniowego 
w Polsce. Zwrócimy się do Krajowego 
Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego 
(KSPT) z propozycją wypracowania 
wspólnego stanowiska całej branży w tej 
kwestii.

Pisemna propozycja wypracowania 
wspólnego stanowiska złożona KSPT. 
Propozycja rozwiązań prawnych 
dotyczących funkcjonowania rynku 
tytoniowego w Polsce przedłożona 
Ministerstwu Finansów.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (45) MiernikiZobowiązanie
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Akcyza to podatek pośredni nakładany 
na niektóre wyroby konsumpcyjne, który 
wkalkulowany w cenę, stanowi ważne źró-
dło dochodów budżetu państwa. Do naj-
bardziej popularnych towarów nim objętych 
należą: benzyna, olej napędowy, gaz, piwo, 
wino, wódka, papierosy, tytoń, energia elek-
tryczna. W krajach Unii Europejskiej podatek 
akcyzowy podlega harmonizacji, co oznacza 
wspólne zasady produkcji, przemieszczania 
i przechowywania wyrobów akcyzowych 
oraz ustalania wymiaru i poboru akcyzy 
od tych produktów.

Polski rząd od kilku lat systematycznie pod-
nosi akcyzę na papierosy. Harmonogram 
podwyżek, mających na celu osiągnięcie mi-
nimalnego wymaganego w Unii obciążenia 
akcyzą, został ustalony w trakcie negocjacji 
akcesyjnych, jednak nie ma on charakteru 
bezwzględnie obowiązującego – istotne jest 
tylko, aby do końca roku 2008 Polska osią-
gnęła ustalony poziom. 

Podwyżka podatku akcyzowego, a więc 
i wzrost ceny papierosów, spowodować 
może trojakiego rodzaju skutki:

1. Ze względu na cenę spadnie sprzedaż 
papierosów. Ponieważ popyt na pa-
pierosy jest mało elastyczny, wyroby 
tytoniowe pochodzące z legalnych 

źródeł będą zastępowane przez te 
pochodzące z nielegalnych źródeł, 
głównie z przemytu;

2. Nastąpi zmniejszenie rynku papierosów 
ogółem (legalnego i nielegalnego);

3. W wyniku spadku sprzedaży papiero-
sów dojdzie do zmniejszenia realnych 
przychodów budżetowych z tytułu 
podatku akcyzowego od wyrobów 
tytoniowych.

Do ograniczenia tych niekorzystnych 
tendencji przyczynić się może zmiana har-
monogramu wprowadzania podwyżek. 
Wymagałoby to jednak wydłużenia ustalo-
nego w negocjacjach okresu dostosowania 
polskich stawek akcyzy do progów unijnych.

W tym roku wpływy do budżetu państwa 
z akcyzy na wyroby tytoniowe sięgną
ponad 11 miliardów złotych, co stanowi
aż 6 proc. całego budżetu.

Do końca 2008 r. Polska musi dostoso-
wać swoje stawki podatku akcyzowego 
na wyroby tytoniowe do wysokości sta-
wek obowiązujących w UE. Wtedy paczka 
papierosów kosztująca obecnie np. 5,85 zł 
osiągnie cenę ok. 8 zł.

Wyżej zaprezentowane poglądy stanowią indywidualną opinię Partnerów Społecznych i nie są stanowiskiem British American Tobacco w danej kwestii.
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O podatku akcyzowym mówi Szymon Parulski,
Doradca Podatkowy, Dział Podatkowy Ernst & Young
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Zakaz palenia w miejscach publicznych

Palenie w miejscach publicznych wzbudza 
liczne kontrowersje zarówno wśród palaczy, 
jak i niepalących. Podczas, gdy jedni mówią 
o biernym paleniu i chcą ograniczeń w tym 
zakresie, inni chcieliby móc zapalić papie-
rosa w barze, restauracji czy innym miejscu 
publicznym.

Naszym zdaniem, osoby niepalące nie po-
winny być narażone na wdychanie dymu 
tytoniowego, jeśli sobie tego nie życzą. 
Z drugiej strony jednak palacze nie powinni 
być dyskryminowani – powinni mieć za-
gwarantowane prawo używania legalnych 
produktów, jakimi są papierosy w sposób 
nie narażający osób niepalących, wbrew 
ich woli, na kontakt z dymem tytoniowym. 

Nie sądzimy, że wszyscy powinni mieć 
prawo palić gdziekolwiek zechcą. Dobre 
wychowanie i zwykła uprzejmość wyma-
gają, aby palacze respektowali prawa nie-
palących. Jesteśmy przekonani, że możliwe 
jest znalezienie takiego rozwiązania, które 
pozwoli egzystować w jednym otoczeniu 
zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom 
palenia. Dlatego popieramy takie rozwią-
zania, jak wprowadzenie w wieloizbowych 
lokalach gastronomicznych osobnych po-
mieszczeń dla jednej i drugiej grupy osób 
oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji 
powietrza. W ten sposób zarówno palacze, 
jak i niepalący, którzy nie chcą wdychać 
dymu tytoniowego będą mieli zapewnioną 
możliwość wyboru otoczenia bez koniecz-
ności wprowadzania całkowitego zakazu 
palenia w miejscach publicznych.

Na całym świecie wprowadzenie takiego za-
kazu palenia stanowi wyjątek, a nie regułę. 
Coraz popularniejszym rozwiązaniem stają 
się samoregulacje, np. w postaci dobro-
wolnych kodeksów postępowania branży. 
W wielu krajach wprowadzono je w formie 
umowy pomiędzy władzami a właścicielami 
hoteli, restauracji i barów, którzy zobowią-
zali się do wprowadzania rozwiązań satys-
fakcjonujących zarówno palących, jak i nie-
palących klientów. W Austrii, przykładowo, 
właściciele lokali gastronomicznych uzgod-
nili zasadę wydzielenia, we wszystkich 
lokalach o powierzchni większej od 75m2, 

co najmniej 40 proc. miejsc siedzących dla 
osób niepalących.

W Niemczech Ministerstwo Zdrowia oraz 
Niemieckie Stowarzyszenie Hoteli i Restaura-
cji uzgodniły ograniczenia dotyczące palenia 
w miejscach spożywania posiłków oraz 
trzyetapowy plan wprowadzania wyraźnie 
oznaczonych stref dla niepalących w 200 tys. 
punktów należących do członków stowarzy-
szenia. Również w Holandii i Hiszpanii przed-
stawiciele branży hotelarskiej i gastronomicz-
nej z własnej inicjatywy poddali się regula-
cjom dotyczącym stopniowego wydzielania 
miejsc wolnych od dymu tytoniowego.

W pełni popieramy takie rozwiązania, o ile 
wprowadzane zasady są racjonalne i biorą 
pod uwagę prawa wszystkich zainteresowa-
nych – zarówno palących, jak i niepalących. 
Jesteśmy natomiast przeciwni restrykcjom, 
które eliminują palaczy z życia społecznego 
i prowadzą do dyskryminacji i ograniczania 
ich swobód obywatelskich. W toczącej się 
obecnie w Polsce debacie o zmianie Ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 
zajmujemy stanowisko, że możliwość wybo-
ru otoczenia – w lokalach gastronomicznych 
czy też w miejscu pracy – powinni mieć 
zarówno palacze, jak i niepalący, którzy 
nie chcą wdychać dymu tytoniowego. Po-
dobnie, jak część opinii publicznej uważa-
my, że całkowity zakaz palenia w miej-
scach publicznych jest niesprawiedliwy 
i niepotrzebny. Obecne przepisy 
dotyczące palenia w wyznaczonych 
miejscach są wystarczająco skuteczne 
i wymagają jedynie doprecyzowania, 
np. w obszarach dotyczących lokali 
gastronomicznych, a nie wprowa-
dzania nadmiernie restrykcyjnych 
zakazów.

Wykorzystując prawnie dozwo-
lone metody będziemy dążyć 
do wprowadzenia racjonalnych 
przepisów zachowujących właści-
wą równowagę między ochroną 
niepalących, co jest bez wątpienia 
ważną kwestią, a prawami palaczy. 
Wśród środków, z jakich korzystamy, 

by wpłynąć na proces ustawodawczy należy 
przede wszystkim wymienić konsultacje 
społeczne. Ministerstwo Zdrowia zawsze 
konsultowało proponowane zmiany w Usta-
wie o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 
z przedstawicielami branży tytoniowej, 
w tym z British American Tobacco Polska. 
Co ważne, w trakcie konsultacji przyjęto sze-
reg racjonalnych rozwiązań, które spełniają 
oczekiwania wszystkich stron (przykładem 
może być wprowadzenie, w 2004 r., tak 
zwanej Dyrektywy Produktowej). Jesteśmy 
przekonani, że uda nam się osiągnąć kom-
promis również w kwestiach związanych z 
paleniem w miejscach publicznych i wypra-
cować trwałe rozwiązanie, które zapewni 
palaczom możność korzystania z produktów 
tytoniowych w sposób, który nie narusza 
praw osób niepalących.

Problem zakazu palenia w miejscach pu-
blicznych dotyka nie tylko samych konsu-
mentów, ale i pracowników przemysłu tyto-
niowego oraz innych sektorów gospodarki, 
zwłaszcza branży gastronomicznej czy ho-
telarskiej. Mamy nadzieję, że wprowadzenie 
całkowitego zakazu palenia – który może 
mieć wpływ również na istniejące miejsca 
pracy – okaże się niezasadne.

„Istnieją praktyczne rozwiązania, dzięki którym
możemy pozbyć się dymu – a nie palaczy.”

Robert Derkacz, Dyrektor Sprzedaży
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Obszar: Zakaz palenia w miejscach publicznych

„Działać na rzecz poszanowania praw osób 
palących, w związku z obowiązującym 
zakazem palenia w miejscach 
publicznych.”

Sesja(e): parlament; plantatorzy; sesja 
indywidualna

„Brać aktywny udział w toczącej się debacie 
publicznej na temat palenia w miejscach 
publicznych i sprzeciwiać się nadmiernie 
restrykcyjnym ograniczeniom w tym 
zakresie. Zainicjować referendum na temat 
zakazu palenia w miejscach publicznych.”

Sesja (e): przedsiębiorcy; pracownicy

(60) Będziemy – wszelkimi prawnie 
dozwolonymi metodami – dążyli do tego,
by zostały wprowadzone rozsądne 
uregulowania pozwalające utrzymać 
równowagę pomiędzy ochroną osób 
niepalących (co jest bez wątpienia ważną 
kwestią), a prawami osób palących.

Listy skierowane do właściwych instytucji; 
udział w spotkaniach dotyczących tematu 
palenia w miejscach publicznych.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (47) i (48) MiernikiZobowiązanie
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Branża gastronomiczna i hotelarska w Polsce 
to blisko 60 000 zatrudnionych osób pracu-
jących w zawodzie barmana, zatem powinno 
się zapewnić im odpowiedni komfort pracy, 
którą wykonują w specyficznych warunkach. 

Bez względu na to, czy jest to elegancka 
restauracja czy studencki klub – to jest 
to przede wszystkim miejsce przyjemnego 
spędzania czasu, gdzie każdy powinien czuć 
się swobodnie. Goście wracają do swoich 
ulubionych miejsc nie tylko ze względu 
na atrakcyjne menu czy ciekawy wystrój, 
ale również na specyficzny klimat, który tam 
panuje. Palenie papierosów jest elementem 
kultury gastronomicznej, swego rodzaju 
zwyczajem towarzyszącym luźnej atmosfe-
rze towarzyskich spotkań. Z drugiej strony, 

są osoby, którym przeszkadza dym papiero-
sowy i wolałyby w kawiarni czuć wyłącznie 
zapach parzonej kawy. 

Dlatego oczekujemy takich przepisów, które 
będą chroniły prawa zarówno osób palą-
cych jak i niepalących uwzględniając jedno-
cześnie fakt, iż zbyt restrykcyjne przepisy 
mogą mieć negatywny wpływ na rozwój 
całej branży.

Regulacje dotyczące ograniczenia palenia 
w miejscach publicznych powinny odpowia-
dać polskim realiom, ponieważ wprowadza-
nie zmian oznacza konieczność poniesienia 
znacznych kosztów, a czasami – w przy-
padku lokali składających się z jednego po-
mieszczenia, również trudności techniczne.

Komentarz
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Wyżej zaprezentowane poglądy stanowią indywidualną opinię Partnerów Społecznych i nie są stanowiskiem British American Tobacco w danej kwestii.

O zakazie palenia w miejscach publicznych mówi Ryszard Berent,
Prezydent Stowarzyszenia Polskich Barmanów
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Bezrobocie pozostaje największym pro-
blem społeczno-ekonomicznym Polski. 
Ostatnio widać tendencję spadkową, 
lecz stopa bezrobocia nadal utrzymuje 
się na wysokim, a w pewnych regio-
nach Polski – bardzo wysokim poziomie. 
Według danych Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w listopadzie 2006 r. 
stopa bezrobocia wyniosła w całej Polsce 
14,8 proc. O ile w województwie podla-

skim, w którym działa nasza fabryka 
stopa bezrobocia jest podobna, 
o tyle już w sąsiednim wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim wg róż-
nych szacunków w drugiej połowie 
2006 r. była bliska 24 proc.

Wzrost zatrudnienia jest pochodną 
rozwoju firm, w tym – pochodną 

inwestycji. Firma British American 
Tobacco zainwestowała dotąd w Polsce 

ponad 200 milionów dolarów i zamierza 
kontynuować inwestycje. Warto przy tym 
pamiętać, że działalność British American 

Tobacco Polska to nie tylko ponad tysiąc 
miejsc pracy w obrębie fabryki, biu-

ra czy sił sprzedaży, ale również 
miejsca pracy tworzone przez 
partnerów biznesowych firmy.

Ludzie to najcenniejszy ka-
pitał każdej firmy. Dlatego 

cały czas inwestujemy 
w rozwój zawodowy 
pracowników, staramy 

się zapewniać im jak 
najlepszy pakiet 
świadczeń i wyna-
grodzeń, a także 

– umożliwiamy im po-
dejmowanie pracy 
w oddziałach British 
American Tobacco 

na całym świecie 
(firmy z grupy British 

American Tobacco dzia-
łają w 180 krajach). Cenimy 

sobie naszych pracowników 
i staramy się zapewnić im sta-
bilne miejsca pracy – w naszej 

strukturze marketingowej 71 osób pracuje 
w firmie nieprzerwanie od ponad 10 lat. Jak 
w każdej firmie zdarza się, że konieczne są 
restrukturyzacje i zwolnienia; jeśli jednak 
dochodzi do redukcji stanowisk, staramy 
się zapewnić naszym pracownikom pomoc 
w znalezieniu kolejnej pracy.

Utrzymywanie się wysokiej stopy bezrobo-
cia jest szczególnie dotkliwie odczuwane 
przez młodych ludzi wchodzących właśnie 
na rynek pracy – z dużym potencjałem, 
chęciami oraz zapałem. Działamy na rzecz 
wzrostu aktywności zawodowej młodzie-
ży w regionie podlaskim angażując się 
w projekt „Akademii Augustowskiej” (więcej 
o Akademii na stronie: 69), a w całym 
kraju współpracujemy z urzędami pracy 
i studenckimi biurami karier na wyższych 
uczelniach. Organizujemy także szkolenia 
i warsztaty dla studentów, podczas których 
nasi menedżerowie dzielą się ze słuchacza-
mi praktyczną wiedzą biznesową. Liczymy 
na to, że uczestnicy takich spotkań zdobędą 
wiedzę i umiejętności, które przyczynią 
się do wzrostu ich wartości na rynku pracy 
i znajdą oni zatrudnienie, które będzie 
odpowiadało ich kwalifikacjom i celom 
życiowym.

Wiemy, że wysiłki pojedynczych firm 
nie wystarczą, by zwalczyć problem bezro-
bocia w kraju; poprzez członkostwo w PKPP 
Lewiatan i Business Centre Club staramy się 
wraz z innymi pracodawcami aktywnie dzia-
łać na rzecz tworzenia bardziej elastycznego 
prawa pracy i obniżania kosztów pracy, któ-
re w efekcie sprzyjałyby wzrostowi zatrud-
nienia w Polsce. Wspólne działania na rzecz 
walki z bezrobociem to również promocja 
przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych 
warunków dla zakładania działalności 
gospodarczej. Naszym zdaniem konieczne 
są rozwiązania systemowe, ukierunkowane 
na zrównoważony rozwój: połączenie wzro-
stu gospodarczego ze zwiększaniem zatrud-
nienia oraz włączaniem w życie społeczne, 
bez wykluczania i dyskryminacji żadnych 
grup społecznych, w tym młodzieży i osób 
niepełnosprawnych.

Sytuacja na rynku pracy

Monika Ferdin,
Dyrektor Działu Zasobów Ludzkich

„Inwestujemy
w najcenniejszy kapitał

– kapitał ludzki.”
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

„Rozważyć możliwość bliższej współpracy 
z różnymi partnerami na rzecz 
poprawienia sytuacji na rynku pracy. 
Wdrażać nowe inicjatywy w walce
z bezrobociem.”

Sesja (sesje): parlament; przedsiębiorcy

(61) Będziemy kontynuowali program 
„Akademii Augustowskiej”, którego celem 
jest aktywizacja osób bezrobotnych 
z regionu podlaskiego. (62) Ponadto 
będziemy współpracować z rejonowymi 
biurami zatrudnienia w kwestiach 
związanych z procesem rekrutacji na staże 
i do naszej fabryki w Augustowie. 

Dokumentacja działań podjętych dla 
kontynuowania programu Akademii oraz 
działań podejmowanych we współpracy 
z rejonowymi biurami zatrudnienia oraz 
organizacjami biznesowymi.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (49) MiernikiZobowiązanie

Obszar: Sytuacja na rynku pracy

Oczekiwanie (50) MiernikiZobowiązanie

„Zatrudniać osoby niepełnosprawne.”

Sesja(e): parlament

(63) W ofertach pracy będziemy 
zamieszczać informację o przystosowaniu 
naszego warszawskiego biura do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Nasze standardy rekrutacji i sam jej 
proces (na przykład ocena oparta na 
kompetencjach) zapewniają mechanizmy 
równego traktowania wszystkich 
kandydatów. (64) Utrzymamy zasadę 
równych szans w dostępie do zatrudnienia
i będziemy stale zapewniali środowisko 
pracy wolne od dyskryminacji.

(65) W zapytaniach ofertowych do naszych 
podwykonawców uwzględnimy dodatkowe 
kryterium dotyczące polityki zatrudniania 
osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja faktu zamieszczenia
w ofertach pracy informacji o dostosowaniu 
biura do potrzeb osób niepełnosprawnych 
zamieszczana w ofertach pracy.

Dokumentacja faktu zamieszczenia
w zapytaniach ofertowych pytania 
o politykę zatrudniania przez 
podwykonawców osób niepełnosprawnych.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

„Być firmą otwartą dla studentów
w zakresie oferowania staży i praktyk.”

Sesja(e): parlament; forum Pall Mall

Jesteśmy firmą otwartą w kwestiach 
staży i praktyk. (66) Będziemy kontynuować 
takie programy dla studentów i 
absolwentów, jak „The Challenge Initiative” 
(TCI) oraz „Summer Internships Programme”. 
(67) Ponadto będziemy w dalszym ciągu 
uczestniczyć w konferencjach i warsztatach 
na polskich uczelniach promujących naszą 
firmę jako dobrego pracodawcę.

Dokumentacja działań podjętych dla 
kontynuowania programów „The Challenge 
Initiative” oraz „Summer Internships 
Programme”, a także udziału firmy 
w konferencjach i warsztatach na 
uczelniach.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (51) MiernikiZobowiązanie
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kalnym rynku pracy. Na progu trzeciego 
roku partnerstwa można powiedzieć, że jest 
to dobry przykład do naśladowania. Dzięki 
tej współpracy Fundacja – a tym samym 
i British American Tobacco Polska – otrzyma-
ła wyróżnienie w ramach I edycji konkursu 
Firma Równych Szans. Konkurs wyłonił lide-
rów polskiego biznesu, wprowadzających 
najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie 
równego statusu kobiet i mężczyzn w miej-
scu pracy. Zwycięskim firmom przyznane 
zostało godło Firma Równych Szans 2006. 
W kategorii małych i średnich przedsię-
biorstw Kapituła Konkursu przyznała Funda-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości wyróżnienie 
za ułatwianie pracownikom łączenia pracy 
z rodziną.

Także Komisja Unii Europejskiej wyróżniła 
Program Autorski British American Tobacco 
Polska realizowany przez Fundację Rozwoju 
Przedsiębiorczości w swoim raporcie oma-
wiającym dobre praktyki w krajach Unii 
Europejskiej. Wśród 35 takich przykładów 
znalazły się dwa programy z Polski; jednym 
z nich jest „Akademia Augustowska”.

W imieniu własnym, jak i wszystkich moich 
współpracowników pragnę zapewnić, iż 
będziemy nadal dokładać wszelkich starań, 
by intencje British American Tobacco Polska 
zostały zrealizowane, a realizacja Programu 
przyniosła jak najwięcej korzyści dla dobra 
społeczności lokalnej. Jednocześnie dziękuję 
Załodze, Dyrekcji i Zarządowi firmy za zaufa-
nie i wiarę w nasze umiejętności. 

W 2003 r. British American Tobacco Polska, 
odpowiadając na propozycje zgłoszone 
przez Partnerów Społecznych, w ramach 
społecznej odpowiedzialności firmy rozpo-
częła opracowywanie Autorskiego Programu 
na rzecz lokalnego rynku pracy. Do realizacji 
tego bardzo ważnego Programu wybrano 

– spośród kilku instytucji pozarządowych 
z województwa podlaskiego – Fundację 
Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Su-
wałkach. Program ten zaczął funkcjonować 
od kwietnia 2004 r. pod nazwą „Akademia 
Augustowska”. Od samego początku bene-
ficjentami tego bardzo istotnego działania 
British American Tobacco, jako odpowie-
dzialnego Pracodawcy, są ludzie młodzi. 

„Akademia Augustowska” to cały kompleks 
usług, z których mogą korzystać osoby mło-
de z Augustowa i okolic. Akademia to 4 filary 
ukierunkowane na ludzi aktywnych, chcą-
cych korzystać ze wsparcia ekspertów za-
trudnionych i współpracujących z Fundacją. 
Bez Pracodawcy taka pomoc nie może być 
realna. Kluczem do sukcesu jest wiedza, 
umiejętność, zdolność do zmian i chęć ko-
rzystania z doświadczenia innych.

British American Tobacco Polska postawiła 
wysoką poprzeczkę przed realizatorem 
Programu. Takie doświadczenie buduje 
obie strony. Program „Akademia Augustow-
ska” jest także odpowiedzią Największego 
Pracodawcy województwa podlaskiego 
oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 
na rzecz budowania społeczeństwa obywa-
telskiego oraz wyrównywania szans na lo-

Komentarz
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O „Akademii Augustowskiej” mówi Andrzej Wasilewski,
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości



70
Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

W procesie Dialogu Społecznego wśród 
wielu Partnerów Społecznych ważną 
grupą są bez wątpienia nasi pracownicy, 
a ich oczekiwania oraz opinie na temat 
firmy są dla nas szczególnie istotne. Jest 
oczywiste, że na potrzeby pracowników, 
którzy stanowią największy kapitał firmy 
chcemy odpowiadać jak najlepiej.

Zdajemy sobie sprawę, że inne są oczekiwa-
nia absolwentów, którzy dopiero zaczynają 
swoją karierę, a inne – osób, które zebrały 
już pewne doświadczenia zawodowe. 
Cechą charakterystyczną British American 
Tobacco Polska jako pracodawcy jest to, 
że mamy atrakcyjną „ofertę” i dla jednych, 
i dla drugich. Młodym osobom zaczyna-
jącym karierę zawodową umożliwiamy 
zdobywanie doświadczeń w dynamicznym 
i otwartym środowisku pracy, w którym 
już od początku dajemy możliwość prowa-
dzenia samodzielnych projektów, i w którym 
szybko można zintegrować się z zespołem, 
nie tracąc przy tym nic ze swojej indywi-
dualności. Osobom z większym stażem 
oferujemy, obok życzliwej atmosfery, po-
czucie stabilności oraz możliwości dalszego 
rozwoju, oferując wiele opcji dla dalszego 
planowania swojej kariery. Takie zindywi-
dualizowane podejście do różnych grup 
pracowniczych świadczy, mamy nadzieję, 
o naszej elastyczności i różnorodności 
– o tym, że mamy atrakcyjną ofertę dla każ-
dego pracownika niezależnie od etapu jego 
zawodowej kariery. Regularnie prowadzone 
badania opinii (np. badanie „Your Voice”) 
potwierdzają, że pracownicy, bez względu 
na staż pracy w naszej firmie, cenią sobie 
British American Tobacco jako pracodawcę. 
Widzimy, że są zadowoleni z tego, iż mogą 
być częścią organizacji o otwartej kulturze, 
która zachęca do pracy zespołowej i jedno-
cześnie respektuje indywidualny charakter 
każdego z pracowników.

Potrafimy wykorzystać siłę płynącą z różno-
rodności – ludzi, kultur czy przekonań. Chce-
my, by każdy z pracowników miał równe 
szanse samorealizacji – bez względu na wiek 
czy też płeć. Kobiety stanowią blisko 30% 
wyższej kadry menedżerskiej (w ścisłym za-

rządzie pracują 2 kobiety). Sądzimy, że udało 
nam się stworzyć stabilne środowisko pracy, 
w którym pracownicy mogą godzić życie 
rodzinne z karierą zawodową. 

Budujemy kulturę organizacyjną British 
American Tobacco tak, by odpowiadała 
ona oczekiwaniom naszych pracowników. 
Wiemy, jak istotny jest związek pomiędzy 
odpowiedzialnością i etyką w zarządzaniu 
a motywacją pracowników i ich chęcią 
identyfikacji z firmą. Staramy się również 
doceniać i wyróżniać sukcesy wszystkich 
pracowników, niezależnie od miejsca, jakie 
dany pracownik zajmuje w firmie; jesteśmy 
dumni, jeśli sukcesy takie możemy przedsta-
wiać całej organizacji.

Sądzimy, że strategia firmy – znana wszyst-
kim zatrudnionym – jest jasna, zrozumia-
ła i zapewnia pracownikom poczucie 
stabilności. Po to, by strategia ta mogła być 
skutecznie realizowana wspieramy rozwój 
zawodowy i kształcenie poprzez szkolenia, 
przy czym w kwestii ich form uwzględ-
niamy pomysły i opinie wyrażane przez 
samych pracowników oraz działające 
w firmie związki zawodowe.

Wszystko to jest dla nas ważne w bu-
dowaniu marki British American 
Tobacco Polska. Jako pracodawcy 
od wielu lat dokładamy starań, 

by firma niezmiennie plasowała się w gronie 
20-tu najlepszych pracodawców w Polsce.

Z kolei w kontekście samego Dialogu Spo-
łecznego cieszy nas to, że zaangażowała 
się w niego cała firma. Zobowiązania, które 
przedstawiamy w niniejszym Raporcie były 
wypracowywane przez wszystkie działy 
British American Tobacco Polska, przy 
udziale pracowników z różnych szczebli. 
Jesteśmy przekonani, że dzięki temu wiele 
osób czynnie włączy się w wypełnianie 
tych zobowiązań, a to oznacza lepsze efekty 
całego procesu Dialogu.

Bożena Soberka,
Kierownik ds. Uczenia się i Rozwoju

„Tworzymy takie środowisko pracy,
w którym nie tylko ważne jest ‚co’ robisz
– ale również ‚jak’ to robisz.”

Miejsce pracy
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Obszar: Miejsce pracy

„Rozważyć wprowadzenie takich form 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
pracowników, które mogłyby być 
podejmowane we współpracy firmy
ze związkami zawodowymi.”

Sesja(e): parlament

Będziemy nadal oferować naszym 
pracownikom różne formy szkolenia 
zawodowego. (68) W tym celu planujemy 
m.in. zwiększyć budżet szkoleniowy firmy. 
(69) W kwestii form szkoleń będziemy nadal 
uwzględniali pomysły i opinie wyrażane 
przez nasze związki zawodowe.

Dokumentacja sposobu zakomunikowania 
pracownikom oferty szkoleniowej firmy 
na rok 2007 oraz raport z realizacji szkoleń.

Porównanie budżetów szkoleniowych 
za kolejne lata.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (52) MiernikiZobowiązanie

„Kontynuować wolontariat pracowniczy.”

Sesja(e): pracownicy

(70) Będziemy nadal wspierać 
organizacyjnie i finansowo działania 
woluntarystyczne pracowników
w Warszawie i Augustowie.

Dokumentacja przedsięwzięć 
podejmowanych w ramach wolontariatu 
pracowniczego, w tym wsparcia 
finansowego i organizacyjnego udzielonego 
przez firmę takim inicjatywom.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (53) MiernikiZobowiązanie

„Usprawnić komunikację wewnętrzną 
w firmie, dostosowując ją do potrzeb 
osób pracujących w różnych lokalizacjach. 
Umożliwić dostęp do elektronicznej 
tablicy ogłoszeń (‚Bulletin Board’) 
wszystkim pracownikom korzystających 
ze służbowych komputerów.”

Sesja(e): pracownicy

(71) Zaproponujemy oraz wdrożymy 
nowy system komunikacji wewnętrznej, 
uwzględniający zarówno informacje 
dotyczące całej firmy jak i te, które interesują 
lokalne grupy pracowników.

(72) Wszyscy pracownicy naszej firmy 
korzystający ze służbowych komputerów 
uzyskają dostęp do nowej wersji elektronicznej 
tablicy ogłoszeń „Bulletin Board”.

Dokumentacja wdrożenia nowego systemu 
komunikacji wewnętrznej.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (54) MiernikiZobowiązanie

„Stworzyć standardy korzystniejsze 
od regulacji zawartych w kodeksie pracy 
dla osób zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze godzin.”

Sesja(e): pracownicy

Osobom zatrudnionym w niepełnym 
wymiarze godzin oferujemy warunki pracy 
nieznacznie korzystniejsze od warunków 
przewidzianych prawem. (73) Zastanowimy 
się jednak nad wprowadzeniem nowych 
standardów w tym zakresie.

Dokumentacja analizy obecnych warunków 
pracy dla osób zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze godzin i ewentualnej propozycji 
nowych rozwiązań w tym zakresie.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (55) MiernikiZobowiązanie
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

„Stworzyć standardy postępowania 
w sytuacjach wyjątkowych, takich jak 
na przykład tragiczna śmierć pracownika, 
wykraczające poza kodeks pracy.”

Sesja(e): pracownicy

(74) Będziemy nadal pomagać 
pracownikom i ich rodzinom w sytuacjach 
losowych. Uważamy jednak, że sytuacje 
nadzwyczajne, takie jak śmierć pracownika, 
nie mogą być objęte żadną konkretną 
procedurą. Każda z takich spraw 
wymaga indywidualnego podejścia, 
nie regulowanego żadnymi konkretnymi 
przepisami wewnętrznymi. Nie stworzymy 
odrębnych standardów postępowania 
w sytuacjach wyjątkowych.

Dokumentacja pomocy udzielonej 
pracownikom w wyjątkowych sytuacjach 
losowych.

Termin: Zobowiązanie to będziemy realizowali w trybie ciągłym.

Oczekiwanie (56) MiernikiZobowiązanie

„Kontynuować projekt ‚Akademii 
Augustowskiej’ i umożliwić uczestnictwo 
w nim pracownikom firmy.”

Sesja(e): pracownicy

(75) Będziemy nadal wspierać „Akademię 
Augustowską”. Zwrócimy się do Fundacji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, realizującej ten 
projekt z prośbą o większe zaangażowanie 
pracowników naszej firmy w działalność 
Akademii.

Dokumentacja działań podjętych w ramach 
„Akademii Augustowskiej” oraz informacji 
o możliwości udziału w tym projekcie 
przekazywanych pracownikom.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (57) MiernikiZobowiązanie

„Rozważyć możliwość wprowadzenia 
elastycznego czasu pracy oraz zmian 
w organizacji pracy (np. pokoje do cichej 
pracy).”

Sesja(e): pracownicy

Będziemy nadal wspierać elastyczne 
podejście do warunków zatrudnienia. 
(76) W konkretnych przypadkach umożliwimy 
pracownikom realizację ich zadań spoza 
miejsca pracy, pod warunkiem, że zostanie 
to uzgodnione z bezpośrednim przełożonym.

(77) Wprowadzimy takie rozwiązania 
dotyczące czasu pracy dla pracowników 
powracających z urlopu rodzicielskiego, 
które ułatwią pogodzenie życia rodzinnego 
z pracą zawodową.

Dokumentacja rozwiązań tworzących 
elastyczne warunki zatrudnienia.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (58) MiernikiZobowiązanie

„Zwiększyć przydział papierosów
dla pracowników.”

Sesja(e): pracownicy

Nie możemy podjąć zobowiązań zgodnych z wyrażonym oczekiwaniem.

Obecny przydział papierosów dla pracowników w cenie bez marży producenta wynosi
500 sztuk miesięcznie. Przydział ten nie zostanie zmieniony.

Oczekiwanie (59) Uwagi
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Mirosław Chudecki, Przewodniczący Związku Zawodowego 
„Solidarność” przy BAT w Augustowie (320 członków).

Krzysztof Gogowski, Przewodniczący Związku Zawodowego 
Pracowników BAT Polska S.A., stowarzyszonego z Forum 
Związków Zawodowych (146 członków). 

Komentarz

opłaciło. Fabryka istnieje, ciągle zwiększa 
swe moce produkując wyroby tytoniowe 
na wiele rynków w Europie i poza nią. 
To daje nam poczucie pewnej stabilizacji 

– jesteśmy spokojni o nasz byt na najbliższe 
kilka lat.

British American Tobacco to też bardzo 
ważny partner dla Augustowa i jego 
mieszkańców, w tym rodzin pracowników 
fabryki czy też rodzin plantatorów. Fabryka 
zatrudnia zarówno osoby o bardzo długim 
stażu, korzystając z ich doświadczenia 
i wiedzy, jak również daje szanse ludziom 
młodym, na różnych stanowiskach. 
Cieszymy się, iż Związki Zawodowe 
działające w fabryce są aktywnym 
partnerem wprowadzania zmian w firmie, 
mają możliwość aktywnego uczestnictwa 
przy rozwoju firmy. Kierownictwo docenia 
naszą działalność, czego przykładem jest 
ciągły dialog – prowadzony nie tylko przy 
stole negocjacyjnym.

Dla funkcjonowania naszej fabryki 
rok 2005 i członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej były przełomowe; dzięki temu 
otworzyły się przed nami nowe możliwości 
produkcji na inne rynki British American 
Tobacco, a co za tym idzie zwiększenie 
produkcji, nowe inwestycje oraz to, z czego 
cieszymy się najbardziej – nowe miejsca 
pracy. Podlasie to region dużego bezrobocia, 
a rozwój fabryki w dużym stopniu eliminuje 
to zjawisko.

British American Tobacco jest firmą, która 
dba o swoich pracowników starając 
się utrzymać jak najwyższe standardy 
pracy, zatrudnienia i opieki społecznej. 
Nowe technologie, nowe systemy dają 
nam możliwości rozwoju, ale to również 
wyzwania, przed którymi stajemy 
my, pracownicy fabryki. W przeszłości 
prywatyzacja fabryki, restrukturyzacja 

– to były trudne decyzje, obecnie 
z perspektywy kilku lat uważamy, iż to się 

Wyżej zaprezentowane poglądy stanowią indywidualną opinię Partnerów Społecznych i nie są stanowiskiem British American Tobacco w danej kwestii.
73
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Krzysztof Andruszkiewicz,
Kierownik ds. Komunikacji i Relacji z Interesariuszami

Współpraca z polskimi
plantatorami tytoniu

Wraz z naszym przystąpieniem do Unii 
rozwój rolnictwa oznacza również troskę 
o dobry stan środowiska, zachowanie wa-
lorów przyrodniczych i krajobrazowych. 
Rolnicy, którzy mają bezpośredni wpływ 
na jakość obszarów wiejskich i kształtują 
otoczenie, powinni respektować zasa-
dy Dobrej Praktyki Rolniczej. Pojęcie 
to zostało wprowadzone przez ustawo-
dawstwo Unii Europejskiej na etapie 
reformowania Wspólnej Polityki Rolnej, 
zwłaszcza w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich. Ustalone zostały wysokie stan-
dardy gospodarowania, dotyczące przede 
wszystkim wymogów związanych z ra-
cjonalną gospodarką nawozami, ochroną 
gleb i wód, zachowaniem cennych siedlisk 
i gatunków występujących na obszarach 
rolnych, ochroną walorów krajobrazu.

Wymagania te dotyczą również plantatorów 
współpracujących z British American Tobacco 
Polska – naszych Partnerów Społecznych. 
W tegorocznej dyskusji poruszyli oni kwestie 
związane z funkcjonowaniem skupu liści ty-
toniu oraz wprowadzeniem i finansowaniem 
nowych odmian tytoniu, a także sprawy 
związane z zarządzaniem istniejącym Fun-
duszem Plantatorskim. Fundusz ten powstał 
w 1996 r. a w skład jego komisji wchodzą, 
obok członków Związku Plantatorów Ty-
toniu, reprezentanci naszej firmy. Jego za-
daniem jest wspieranie finansowe nowych 
form produkcji, technologii i szkoleń dla 
plantatorów. Przekazaliśmy na jego konto 
4,9 miliona złotych co umożliwiło udzielanie 
nieoprocentowanych pożyczek i finansowa-
nie badań nad wprowadzaniem w regionie 
nowych odmian tytoniu. Fundusz, który 
powstał na mocy umowy prywatyzacyjnej, 
działa nieprzerwanie – mimo, że wygasło 
prawne zobowiązanie jego utrzymywania. 
Przeznaczyliśmy również 15,9 miliona zło-
tych na zakup specjalistycznego sprzętu 
przekazanego plantatorom, którzy spłacają 

swoje zobowiązania dostawami tytoniu.
Podczas sesji dyskusyjnych w tym cyklu 
Dialogu podkreślano potrzebę kontynuacji 
szkoleń z zakresu wykorzystania funduszy 
unijnych przez naszych rolników. Niezmier-
nie ważną rolę odgrywa przy tym udzielanie 
bieżących informacji dotyczących zagadnień 
związanych z członkostwem w Unii, które 
zwiększą szansę na otrzymanie unijnych 
środków na modernizację rolnictwa. Rol-
nicy, którzy chcą prowadzić nowoczesne 
gospodarstwa rolnicze potrzebują również 
specjalistycznych kursów na temat prowa-
dzenia działalności gospodarczej – przykła-
dowo, rozliczeń podatku VAT czy prowadze-
nia w gospodarstwie rolnym podstawo-
wej księgowości.

W dalszym ciągu wspieramy 
działania Zrzeszenia Producen-
tów Tytoniu i Związku Planta-
torów Tytoniu na rzecz po-
prawy zaopatrzenia w środki 
produkcji oraz postępu 
w suszarnictwie 
– w zakresie finansowania 
tych projektów, a także 
opracowania stosownej 
dokumentacji.

„Wspieramy plantatorów tytoniu w wykorzystywaniu szans, 
jakie stwarza dla rolnictwa Unia Europejska.”
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Obszar: Współpraca z polskimi plantatorami tytoniu

„Rozważyć nowe formy wspierania 
rodzimych odmian tytoniu oraz 
współpracy z plantatorami. Poszukiwać 
i wprowadzać nowe odmiany tytoniu.”

Sesja(e): parlament, władze lokalne, 
plantatorzy

(78) Będziemy, tak jak dotychczas, 
przeprowadzać testy co najmniej dwóch 
odmian tytoniu rocznie. Jednocześnie 
ocenimy przydatność i zasadność ich 
wprowadzenia w Polsce.

Prezentacja raportu na temat testów tytoniu 
w 2007 r.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (60) MiernikiZobowiązanie

„Wspierać polskich plantatorów tytoniu 
poprzez szkolenia oraz kontynuowanie 
programu SRP (Social Responsibility 
in the Production of Tobacco 
– ‚Odpowiedzialność Społeczna 
w Produkcji Tytoniu’).”

Sesja(e): przedsiębiorcy

(79) Zorganizujemy co roku przynajmniej 
dwie sesje szkoleniowe dotyczące dobrych 
praktyk w agronomii oraz ogólnej wiedzy 
biznesowej. Zakres i termin takich szkoleń 
uzgodnimy wcześniej z Augustowskim 
Związkiem Plantatorów Tytoniu.

(80) Będziemy kontynuowali program SRP.

Zorganizowanie 2 sesji szkoleniowych dla 
plantatorów tytoniu.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (61) MiernikiZobowiązanie

„Przekazać Fundusz Plantatorski Grupie 
Plantatorskiej bądź przekazać go 
w zarządzanie tej Grupie.”

Sesja(e): plantatorzy

(81) Zlecimy doradcy podatkowemu 
zbadanie obecnej struktury Funduszu 
i przedstawienie rekomendacji, czy inny 
niż dotychczasowy sposób zarządzania 
Funduszem byłby bardziej korzystny 
z podatkowego punktu widzenia.

Wyniki analizy optymalnego sposobu 
zarządzania funduszem plantatorskim 
przedstawione Grupie Plantatorskiej.

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (62) MiernikiZobowiązanie

„Wspierać, w porozumieniu z Krajowym 
Stowarzyszeniem Przemysłu Tytoniowego 
i Business Centre Club, objęcie skupu 
tytoniu specjalnym nadzorem.”

Sesja(e): przedsiębiorcy

(82) Skonsultujemy z Krajowym 
Stowarzyszeniem Przemysłu Tytoniowego 
(KSPT) oraz organizacjami biznesowymi, do 
których należymy wpływ takich rozwiązań 
na rynek tytoniu w Polsce. Wprowadzenie 
specjalnego nadzoru podatkowego już 
na etapie uprawy tytoniu to rozwiązanie 
bardzo złożone ekonomicznie, które 
powinno uwzględniać interes plantatorów.

Pisemna prośba o zaopiniowanie 
możliwych rozwiązań w zakresie regulacji 
skupu tytoniu skierowana do organizacji 
biznesowych oraz KSPT. 

Termin: Zobowiązanie to zrealizujemy przed końcem 2007 r.

Oczekiwanie (63) MiernikiZobowiązanie
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

„Organizować szkolenia dla plantatorów 
dotyczące rozliczeń z tytułu VAT oraz 
pozyskiwania funduszy unijnych, 
planowanych na lata 2007-2013. Utworzyć 
stronę internetową, na której plantatorzy 
mogliby uzyskać poradę prawną, co do 
sposobu i zakresu rozliczania podatku VAT 
przez plantatora.”

Sesja(e): plantatorzy;
www.odpowiedzialnosc.pl

(83) W ramach organizowanych sesji 
szkoleniowych dla plantatorów poruszymy 
również kwestię pozyskiwania środków 
z funduszy unijnych oraz podatku VAT. 
Zakres i termin takich szkoleń uzgodnimy 
z Augustowskim Związkiem Plantatorów 
Tytoniu. (84) Podczas szkoleń uzgodnimy 
dodatkowe formy udzielania wsparcia 
w zakresie porad w sprawach podatkowych, 
takie jak przykładowo strona internetowa.

Zorganizowanie dwóch sesji szkoleniowych 
dla plantatorów tytoniu. Dokumentacja 
uzgodnień podjętych w trakcie szkoleń.

Termin: Zobowiązania te zrealizujemy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Dialogu.

Oczekiwanie (64) MiernikiZobowiązanie
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Nie we wszystkich kwestiach sprawdziły się 
oczekiwania polskich plantatorów po przy-
stąpieniu do UE. Oczekiwaliśmy, że będzie-
my mieli jednakowe warunki uprawy tyto-
niu jak plantatorzy z krajów unijnych. Rze-
czywistość okazała się inna, polskie subsydia 
są dużo niższe niż w krajach „starej piętnast-
ki”. Liczyliśmy także na to, że wzrastające 
co roku dotacje do tytoniu będą poprawiały 
opłacalność uprawy. Niestety, każdy wzrost 
dopłaty powodował jednocześnie spadek 
tzw. ceny handlowej przez firmy kontrak-
tujące. Skutkuje to spadkiem opłacalności 
zamiast jej wzrostem, biorąc pod uwagę 
również galopujący wzrost kosztów produk-
cji (koszt oleju opałowego, zatrudnienia siły 
roboczej, itp.).

Dochodzące z Brukseli informacje o planach 
likwidacji uprawy po 2013 roku, powodują 
obawy wśród plantatorów o przyszłość 
uprawy tytoniu oraz niechęć do inwestowa-
nia w tytoń.

Z chwilą uruchomienia programów po-
mocowych dla rolnictwa, typu SAPARD 
czy SPO, dość liczna grupa plantatorów 
skorzystała z szansy jaką dają te programy 

i unowocześniła swoje gospodarstwa. Lide-
rzy w tym temacie mają duże osiągnięcia. 
Wchodzący w tym roku program PROW 
daje kolejną szansę na rozwój gospodarstw. 
Mamy nadzieję, że coraz większa liczba 
plantatorów będzie z nich korzystać.

Do najważniejszych wyzwań stojących 
przed plantatorami zaliczyłbym:

• zagwarantowanie uprawy tytoniu 
w roku 2010 i w kolejnych latach;

• stworzenie mechanizmu, który za-
bezpieczałby przed tzw. „przekon-
traktowaniem”, czyli przekroczeniem 
krajowego limitu 38 tys. ton;

• utrzymanie dotychczasowego syste-
mu dopłat.

Wyzwania, jakie stoją przed polskimi plan-
tatorami były również tematem spotkań 
z przedstawicielami British American To-
bacco Polska. Dialog Społeczny umożliwił 
nie tylko wymianę informacji na ten temat, 
ale również wdrażanie konkretnych rozwią-
zań – takich jak szkolenia na temat upraw 
tytoniu czy prowadzenia działalności go-
spodarczej.

Wyżej zaprezentowane poglądy stanowią indywidualną opinię Partnerów Społecznych i nie są stanowiskiem British American Tobacco w danej kwestii.
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O sytuacji plantatorów tytoniu po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej mówi Jan Milanowski,
Prezes Zrzeszenia Producentów Tytoniu
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Dialog 2006
– liczby, zestawienia, informacje dodatkowe

Michał Mikiewicz,
Kierownik ds. Rozwoju Organizacji

W tej części Raportu prezentujemy listę 
Partnerów Społecznych, których zapro-
siliśmy do udziału w Dialogu w 2006 r. 
Partnerzy Społeczni to osoby, instytucje, 
organizacje i grupy społeczne, na które 
wywieramy wpływ, lub których działal-
ność wpływa na nas. 

Ich poglądy oraz oczekiwania wobec British 
American Tobacco Polska zebraliśmy podczas 
sześciu sesji dyskusyjnych oraz trzech sesji in-
dywidualnych z przedstawicielami Minister-
stwa Finansów, Sejmowej Komisji Zdrowia 
oraz mediów. W tym cyklu prowadziliśmy 
Dialog również za pośrednictwem Internetu 
– poprzez stronę www.odpowiedzialnosc.pl 
oraz na forum internetowym na stronie dla 
konsumentów papierosów marki Pall Mall. 

Staramy się cały czas poszerzać listę osób za-
praszanych do Dialogu Społecznego naszej 
firmy. Sama jego formuła zakłada otwartość 
i nie wykluczanie nikogo z dyskusji na temat 
definiowania naszej odpowiedzialności. Przy-
kładowo, podczas tegorocznych sesji, a tak-

że przy pracy nad zobowiązaniami w odpo-
wiedzi na Państwa oczekiwania, kilkakrotnie 
pojawiał się temat naszej konkurencji. Jak 
Państwo mieliście okazję zauważyć, część 
zobowiazań planujemy zrealizować zapra-
szając do współpracy inne firmy tytoniowe, 
planujemy również zaprosić konkurencję 
do następnej edycji Dialogu.

Na następnych stronach zamieszczamy listę 
naszych Partnerów, których wyróżniliśmy 
dwoma kolorami:

• kolorem szarym zaznaczyliśmy insty-
tucje, które zaprosiliśmy do dyskusji 
już w poprzednim cyklu Dialogu, 
w 2003 r.

• kolorem pomarańczowym zaznaczy-
liśmy instytucje, organizacje i grupy 
społeczne, o które rozszerzyliśmy gro-
no Partnerów w 2006 r.

Wyróżniliśmy również (√) instytucje, których 
przedstawicieli mieliśmy przyjemność gościć 
podczas obecnego cyklu Dialogu.
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Ministerstwa, centralne urzędy państwowe

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
• Agencja Rynku Rolnego
• Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
• Główny Inspektorat Sanitarny
• Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
• Kancelaria Prezydenta RP
• Ministerstwo Finansów
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Ministerstwo Skarbu Państwa
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• Ministerstwo Środowiska
• Ministerstwo Zdrowia
• Naczelna Izba Aptekarska
• Naczelna Izba Lekarska
• Narodowy Fundusz Zdrowia
• Państwowy Zakład Higieny
• Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
• Polska Izba Handlu
• Polski Komitet Normalizacyjny
• Rządowe Centrum Legislacji
• Straż Miejska
• Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Komisje parlamentarne

• Sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej
• Sejmowa Komisja Finansów Publicznych
• Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
• Sejmowa Komisja Obrony Narodowej
• Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska,

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
• Sejmowa Komisja Rodziny i Praw Kobiet
• Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych
• Sejmowa Komisja Zdrowia
• Senacka Komisja Gospodarki Narodowej
• Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
• Senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
• Senacka Komisja Zdrowia

Partie polityczne

• Liga Polskich Rodzin
• Platforma Obywatelska
• Polskie Stronnictwo Ludowe
• Prawo i Sprawiedliwość
• Samoobrona
• Sojusz Lewicy Demokratycznej

Zrzeszenia, stowarzyszenia, fundacje

• Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
• Business Centre Club
• Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
• Federacja Konsumentów
• Forum Odpowiedzialnego Biznesu
• Fundacja Komunikacji Społecznej
• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
• Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
• Fundacja Varsovia
• Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
• Instytut Spraw Publicznych
• Konwent Świętej Trójcy
• Krajowa Izba Gospodarcza
• Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA w Polsce
• Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
• Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
• Polska Prowincja Dominikanów
• Polskie Forum Corporate Governance
• Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów

Markowych ProMARKA
• Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
• Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
• Stowarzyszenie Polskich Barmanów
• The Conference Board
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
• Transparency International Polska
• UNDP Polska United Nations House
• Unia Polskich Sieci Detalicznych

√

√

√
√

√
√

√

√

√
√
√

√

√

√
√
√

√

√

√
√

√

√
√
√

√

√

√

Partnerzy Społeczni British American Tobacco Polska

√

√
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Przedstawiciele środowisk naukowych

• Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
• Centrum Etyki Biznesu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
• Politechnika Gdańska
• Politechnika Wrocławska
• Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• Szkoła Główna Handlowa
• Uniwersytet Gdański
• Uniwersytet Łódzki
• Uniwersytet Warszawski

Studenckie organizacje naukowe

• CSyneRgia, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie

• Koło Naukowe Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie „BOSS”, 
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

• Koło Naukowe Zarządzania PRAKTYK, Uniwersytet Warszawski
• Studenckie Koło Menedżerów, Uniwersytet w Białymstoku
• Studenckie Koło Naukowe „CSRtywni”, Uniwersytet Łódzki
• Studenckie Koło Naukowe STRATEG, Uniwersytet Gdański
• Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „oikos”, 

Szkoła Główna Handlowa

Przedstawiciele środowisk medycznych

• Akademia Medyczna w Bydgoszczy
• Akademia Medyczna w Lublinie
• Akademia Medyczna w Warszawie
• Akademia Medyczna we Wrocławiu
• Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
• Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
• Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
• Klub Torakochirurgów Polskich
• Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
• Polskie Towarzystwo Lekarskie
• Pomorska Akademia Medyczna
• Śląska Akademia Medyczna
• Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Związki zawodowe (szczebel centralny)

• Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu 
Tytoniowego

• NSZZ „Solidarność” Pracowników Przemysłu Tytoniowego
• Związek Nauczycielstwa Polskiego

Sieci handlowe, hurtownie, detaliści

• Amex
• Auchan
• BP
• Carmen Sochaczew
• Carrefour
• EMPiK
• Frega 
• Jeronimo Martins (Biedronka)
• Kiosk Garmond
• Klub Alchemia
• Klub Pauza
• Klub Szuflada
• Kolporter
• Konsorcjum Dystrybutorów Wyrobów Tytoniowych
• Lima 
• Milo
• PKN Orlen
• PMI Combera
• Polski Tytoń 
• Przedstawiciele punktów sprzedaży detalicznej
• Real
• Ruch 
• Salonik Prasowy
• Shell
• Statoil
• Tesco
• Zespół Sprzedażowy
• Żabka

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Firmy – dostawcy dóbr i usług dla British American Tobacco Polska

• Amcor Rentsch Polska  
• Arval
• BusinessPoint
• DHL-Exel Solutions
• Grey
• Hotel Warszawa
• ING Bank Śląski
• Intercell 
• ITM Radom
• Mettler-Toledo 
• Prografix
• Rekopol
• Telekomunikacja Polska 
• Universal Leaf Tobacco Poland
• Wall MM Gravure Kraków

Media

• Medical Tribune / Kardiologia po dyplomie
• Medicine Today Poland / Puls Medycyny
• Ogólnopolski Przegląd Medyczny
• Puls
• Rynek Zdrowia
• Gazeta Współczesna
• Kontakty
• Kurier Poranny
• Nasze Krajobrazy
• PAP o/ Białystok
• PAP o/ Suwałki
• Polskie Radio Białystok
• Przegląd Augustowski
• Przegląd Powiatowy
• Telewizja Białystok, Oddział Suwałki
• TV Suwałki
• Tygodnik Suwalski
• Przekrój
• Wydawnictwo Jar eprasa.com

Władze/instytucje lokalne (region Augustowa)

• Augustowskie Centrum Edukacyjne
• II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
• Izba Celna w Białymstoku
• Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
• Państwowa Inspekcja Pracy
• Podlaski Komendant Wojewódzki Policji
• Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
• Podlaski Urząd Wojewódzki
• Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
• Rada Miasta Augustów
• Rada Powiatu Augustowskiego
• Starostwo Powiatowe
• Urząd Celny w Suwałkach
• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
• Urząd Miasta w Augustowie
• Urząd Skarbowy w Augustowie
• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
• Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
• Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych w Białymstoku
• Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. G. Piramowicza

w Augustowie

Przedstawiciele Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu
oraz plantatorzy indywidualni

• Augustowski Związek Plantatorów Tytoniu
• Plantatorzy indywidualni

Przedstawiciele pracowników BAT Polska

• NSZZ „Solidarność” przy BAT Polska
• OPZZ przy BAT Polska
• Pracownicy BAT Polska (fabryka w Augustowie,

siły sprzedaży, biuro w Warszawie i centra dystrybucyjne)

√

√

√

√
√

√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Poniżej porównujemy frekwencję uzyskaną na sesjach dyskusyjnych w poprzednim oraz w tym cyklu Dialogu, jak również liczbę zgłoszonych 
oczekiwań i podjętych przez nas zobowiązań.

Dialog 2003/2004 Dialog 2006

Liczba osób zaproszonych 205 428

Liczba osób obecnych 88 97

Liczba instytucji zaproszonych 95 192

Liczba instytucji obecnych 46 72

Liczba zgłoszonych oczekiwań 110 64

Liczba podjętych zobowiązań 72 84

Data sesji Kategoria Partnerów Społecznych Liczba gości 
obecnych na sesji

11 maja 2006 r. Kluczowe ministerstwa i urzędy państwowe, komisje parlamentarne, 
partie polityczne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowisk 
naukowych oraz związki zawodowe szczebla centralnego

32

12 maja 2006 r. Ministerstwo Zdrowia, sejmowe i senackie komisje zdrowia, centralne 
urzędy państwowe związane z ochroną zdrowia, przedstawiciele środo-
wisk medycznych, media – periodyki o tematyce medycznej

5

15 maja 2006 r. Sieci handlowe, hurtownie, detaliści oraz firmy współpracujące z BAT Polska 14

25 maja 2006 r. Plantatorzy tytoniu 7

25 maja 2006 r. Władze lokalne, instytucje działające w regionie Augustowa
oraz lokalne media

21

26 maja 2006 r. Pracownicy 13

sesje indywidualne Ministerstwo Finansów, Sejmowa Komisja Zdrowia, Tygodnik Przekrój 5

W poniższej tabeli przedstawiamy harmonogram spotkań z naszymi Partnerami Społecznymi.

Sesje dyskusyjne
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Szczegółowa
ocena audytora
Opinia Bureau Veritas

Wstęp

Bureau Veritas Polska (Bureau Veritas) zo-
stało zaangażowane przez British American 
Tobacco Polska w celu przeprowadzenia 
niezależnej oceny Raportu Odpowiedzialno-
ści Społecznej 2006 (Raportu). Za przygo-
towanie Raportu i jego treść odpowiadało 
wyłącznie kierownictwo British American 
Tobacco Polska. Bureau Veritas było odpo-
wiedzialne za przeprowadzenie oceny wia-
rygodności zawartych informacji i wyrażenie 
ogólnej opinii o Raporcie w zakresie podle-
gającym ocenie. Cele, zakres, metodologia, 
ograniczenia i wyłączenia w naszej pracy są 
przedstawione poniżej. 

Cele i zakres

1. Celem oceny było przeprowadzenie 
oceny treści Raportu za okres raportowania 
od stycznia do grudnia 2006 r. i przedsta-
wienie niezależnego komentarza na temat 
procesu raportowania. 

Zakres naszej pracy został określony 
w następstwie dyskusji z British American 
Tobacco Polska i może zostać podsumowany 
w następujący sposób:

2. Zapewnienie trzech poziomów oceny wy-
branych informacji zawartych w Raporcie przy 
zastosowaniu następujących symboli w celu 
opisania zakresu i charakteru naszej pracy:

Stopień zaawansowany: Przeprowadziliśmy 
zaawansowaną ocenę działań związanych 
z Dialogiem z Interesariuszami, które zostały 
przeprowadzone od 11 maja do 11 październi-
ka 2006 r. Obejmowała ona: przegląd proce-
sów wyboru zagadnień do dyskusji; uczest-
nictwo w sesjach dialogowych; wybiórczy 
przegląd informacji zwrotnych od Interesariu-
szy dotyczących jakości Dialogu; szczegółowy 
przegląd niezależnego procesu raportowania 

Dialogu i informacji dotyczących odpowiedzi 
British American Tobacco Polska na zagadnie-
nia poruszone w trakcie Dialogu.

Stopień zadowalający: W odniesieniu 
do systemu raportowania, procesów za-
rządzania, polityki i wybranych Wartości 
Kluczowych British American Tobacco Polska 
ocenialiśmy czy informacje przedstawione 
w Raporcie Odpowiedzialności Społecznej 
2006 były poparte obiektywnymi dowoda-
mi poprzez wywiady i szczegółowy prze-
gląd wybranej dokumentacji obejmującej 
źródła pochodzące od stron trzecich tam, 
gdzie to było możliwe. 

Stopień podstawowy: Raportowane infor-
macje obejmujące wskaźniki GRI i wybrane 
przypadki były oceniane poprzez wywiady, 
selektywny wybór i dokładny przegląd do-
wodów pochodzących z dokumentacji.

3. Ocenialiśmy zgodność działań w procesie 
raportowania, podjętych w okresie od stycz-
nia do grudnia 2006 r., z kluczowymi wyma-
ganiami standardu AA1000 oraz przejrzeli-
śmy opracowany Raport w celu zapewnienia 
jego zgodności z wynikami naszej pracy.

Praca wykonana przez Bureau Veritas jest 
zdefiniowana powyższymi symbolami. 
Tekst, który poddany był ocenie, może zo-
stać zidentyfikowany poprzez obecność od-
powiednich symboli oceny umieszczonych 
obok tekstu.

Podstawa naszej opinii

W trakcie realizacji naszych działań 
uwzględniliśmy Wymagania Standardu Oce-
ny AA1000. 

Nasza praca została zaplanowana i wykonana 
w celu zapewnienia raczej wiarygodnej niż 

absolutnej oceny i wierzymy, że praca prze-
prowadzona tak jak to zostało opisane powy-
żej w jej zakresie, zapewnia wiarygodną pod-
stawę dla naszych wniosków. W trakcie pracy 
nad oceną polegaliśmy na prezentacjach 
przedstawionych nam przez British American 
Tobacco Polska. Za wiarygodne uznaliśmy te 
informacje w Raporcie, które pochodzą bez-
pośrednio z informacji finansowych British 
American Tobacco Polska, ponieważ były 
one poddane audytowi przez niezależną re-
jestrowaną firmę audytorską. Ocena danych 
liczbowych została przeprowadzona poprzez 
przegląd procesów i baz danych dostępnych 
w biurze British American Tobacco Polska 
w Warszawie i w fabryce w Augustowie.

Wnioski dotyczące oceny

Następujące symbole, obecne w tekście, 
oznaczają:

Stopień zaawansowany: przedstawione 
informacje znajdują potwierdzenie w odpo-
wiednich dokumentach, stosowne działania 
były obserwowane przez audytora, a działa-
nia opisane w Raporcie są zgodne z wyma-
ganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przed-
stawione w Raporcie znajdują potwierdze-
nie w odpowiednich dokumentach, przy 
czym nie stwierdzono żadnych istotnych 
błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie naszego 
badania nie zauważono niczego, co mogło-
by wskazywać na możliwość pojawienia się 
jakichkolwiek istotnych błędów, przeoczeń 
czy fałszywych stwierdzeń.

• Raport stanowi rzetelną prezentację 
działań dotyczących odpowiedzialno-
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ści społecznej i raportowania w okre-
sie raportowania. 

• Informacje są przedstawione w jasny 
i zrozumiały sposób i można je uznać 
za wiarygodne.

• Źródłem informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony środowiska są dobrze zarzą-
dzane i koordynowane systemy.

• W Raporcie przedstawione są informa-
cje dotyczące głównych zidentyfiko-
wanych zagadnień.

Zgodność z zasadami AA1000 AS

Kompletność
• Raport odzwierciedla szeroki zakres 

zagadnień środowiskowych, spo-
łecznych i ekonomicznych, którymi 
aktualnie zajmuje się British American 
Tobacco Polska z uwzględnieniem 
tych, za które firma ponosi odpowie-
dzialność prawną. 

• Wszystkie obszary i działania organi-
zacji, które zostały włączone w za-
kres raportowania, zostały wybrane 
w oparciu o ustalone procesy decyzyj-
ne, zarządzania ryzykiem i nadawania 
priorytetów; wskaźniki efektów dzia-
łania są realistyczne.

Materialność
• Treść Raportu została określona 

w oparciu o usystematyzowany proces 
nadawania priorytetów zagadnieniom 
uważanym za istotne dla organizacji 
i jej Interesariuszy. Odzwierciedla ona 
wszystkie działania i wpływy uważane 
przez British American Tobacco Polska 
i jej kluczowych Interesariuszy za waż-
ne w oparciu o kompletny i przejrzysty 
proces angażowania i konsultowania 
Interesariuszy. 

• Informacje przedstawione w Rapor-
cie mogą być wykorzystane przez 
organizację i jej Interesariuszy jako 
racjonalna podstawa wyrażania opinii 
i procesu podejmowania decyzji. 

Reakcja
• W Raporcie przedstawiono kompletny 

przegląd oczekiwań Interesariuszy 
oraz odpowiedzi British American 
Tobacco Polska na te oczekiwania, 
które zostały zgłoszone w trakcie 
sesji otwartych, indywidualnych oraz 
na forum dialogu internetowego 
w obecnym cyklu raportowania jak 
też odpowiedzi na oczekiwania Inte-
resariuszy zidentyfikowane w trakcie 
pierwszego cyklu raportowania 
(maj 2003–luty 2004).

• Informacja zawarta w Raporcie 
umożliwia zainteresowanym stronom 
śledzenie w skali czasowej wkładu 
organizacji w działania specyficzne 
dla przemysłu tytoniowego i jego 
wyrobów oraz odpowiedzi organizacji 
na potrzeby społeczne. W Raporcie 
znajdują się wyjaśnienia dotyczące 
tych zobowiązań, które nie zostały 
wdrożone w przewidzianym czasie. 

• Jakkolwiek zobowiązania oraz związa-
ne z nimi wskaźniki efektów działania 
w odniesieniu do ustalonych celów, 
wynikające z drugiego cyklu Dialogu, 
zostały opublikowane na stronie inter-
netowej www.odpowiedzialnosc.pl, 
jednak pewne wskaźniki nie są mie-
rzalne, nie są też one ustanowione dla 
wszystkich zobowiązań. 

Komentarz
Poniższe kluczowe zagadnienia zostały 
zidentyfikowane w trakcie naszej oceny 
Raportu Odpowiedzialności Społecznej 
2006 British American Tobacco Polska:

• British American Tobacco Polska usta-
nowiła skuteczny proces prowadzenia 
konsultacji ze swoimi kluczowymi In-
teresariuszami, umożliwiający rozpo-
znanie istotnych obszarów ich zainte-
resowań w sposób usystematyzowany 
i spójny; 

• Odpowiedzialność społeczna jest włą-
czona w standardowe działania bizne-
sowe organizacji poprzez jej politykę, 
cele, struktury zarządzania i programy 
uświadamiające;

• Interesariusze reagują pozytywnie 
na proces Dialogu Społecznego; 
ich oczekiwaniem jest „kontynuacja 
Dialogu i wdrożenie zobowiązań”. 

Obszary poprawy
• Opracowanie mierzalnych wskaź-

ników w celu możliwości śledzenia 
i oceny skuteczności podjętych dzia-
łań oraz opracowanie określonych 
wskaźników odpowiedzialności 
społecznej przy aktywnym udziale In-
teresariuszy; tam, gdzie to właściwe, 
wskaźniki te mogą być wybrane z Glo-
bal Reporting Initiative. 

• Wdrożenie systemu audytów we-
wnętrznych w celu identyfikowania 
uchybień, ustalania planów poprawy 
oraz monitorowania skuteczności 
działania, aby w pełni odpowiadać 
na oczekiwania Interesariuszy w obsza-
rze odpowiedzialności społecznej. Plan 
takiego audytu może być zintegrowa-
ny z istniejącymi programami audytów 

(np. jakości i środowiska) w fabryce 
w Augustowie; wyniki powinny być 
przeglądane i dyskutowane na odpo-
wiednim szczeblu kierownictwa. 

• Włączenie ról i odpowiedzialności 
w obszarze odpowiedzialności spo-
łecznej w opisy stanowisk pracy dla 
odpowiedniego personelu organizacji. 

• Włączenie informacji dotyczącej 
odpowiedzi Interesariuszy na po-
przednie Raporty Odpowiedzialności 
Społecznej British American Tobacco 
Polska. 

Ograniczenia i wyłączenia

Z zakresu naszej pracy wyłączone są infor-
macje dotyczące:

• Działań realizowanych poza określo-
nym przedziałem czasowym oceny 
z wyjątkiem przeglądu działań British 
American Tobacco Polska dotyczących 
zobowiązań podjętych w wyniku 
pierwszego cyklu procesu raportowa-
nia oraz tabeli wskaźników GRI;

• Stwierdzenia dotyczące opinii Or-
ganizacji (każde wyrażenie opinii, 
przekonań, aspiracji, oczekiwań, celów 
lub przyszłych intencji przedstawione 
przez British American Tobacco Polska 
jest wyłączone z zakresu naszej oceny).

Warszawa, styczeń 2007 r.
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Global Reporting Initiative
Wskaźniki GRI z komentarzami

Wskaźniki osiągnięte przez British-American Tobacco Polska S.A.

Zalecenia GRI (Global Reporting Initiative) w elastyczny sposób wyznaczają zakres dobrowolnej sprawozdawczości różnych aspektów 
działalności firmy – ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i innych. Co ważne, zalecenia te:

• nie stanowią jakiegokolwiek kodeksu czy zbioru zasad postępowania;
• nie stanowią norm działalności (nie określają np. żadnych dopuszczalnych wielkości emisji konkretnych substancji zanieczyszczających 

środowisko);
• nie wyznaczają żadnego systemu zarządzania. 

Naszym zamiarem było przedstawienie, poprzez wskaźniki GRI, naszej działalności w maksymalnie szerokim zakresie w latach 2004 i 2005; 
w kilku obszarach, ze względu na brak danych, nie było to niestety możliwe.

Wszelkie dane zawarte w poniższych tabelach dotyczą firmy British-American Tobacco Polska S.A.

Wskaźniki zaznaczone na fioletowo to zazwyczaj podstawowe wskaźniki GRI, tzn. takie, które są ważne zarówno dla firmy sporządzającej 
Raport, jak i dla Partnerów Społecznych. Natomiast na szaro zaznaczone są dodatkowe wskaźniki sprawozdawcze.

Więcej informacji o Global Reporting Initiative znajdą Państwo na stronie internetowej www.globalreporting.org.

Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

BEZPOŚREDNIE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Klienci EC2 Struktura/podział rynku Całkowity udział w rynku – 15,2% Całkowity ilościowy udział
w rynku – 15,3%

Dostawcy EC4 Procentowy udział 
kontraktów opłaconych 
zgodnie z uzgodnionymi 
warunkami, bez kar umownych

Liczba płatności: 14 982

Liczba opóźnionych płatności: 7 481

Procent opóźnionych płatności: 50%

Liczba płatności: 15 029

Liczba opóźnionych płatności: 4 705

Procent opóźnionych płatności: 31%

EC11 Struktura dostawców
wg podmiotów i krajów

Żaden z dostawców British American Tobacco Polska spoza Grupy 
British American Tobacco nie spełnia kryterium „wydatku powyżej 10% 
wydatków ogółem British American Tobacco Polska”.

Pracownicy EC5 Całkowita wielkość funduszu 
wynagrodzeń i świadczeń 
pracowniczych (płace, 
renty i emerytury, inne 
świadczenia, odprawy dla osób 
zwalnianych) w podziale
na kraje lub regiony

Całkowita wielkość funduszu 
wynagrodzeń i świadczeń 
pracowniczych – 86 200 000 zł

Całkowita wielkość funduszu 
wynagrodzeń i świadczeń 
pracowniczych – 89 845 000 zł



86
Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Inwestorzy EC6 Wypłaty na rzecz inwestorów, 
w podziale na odsetki od 
obligacji i kredytów oraz 
dywidendy od wszelkich 
rodzajów akcji – wymieniając 
wszelkie opóźnienia w wypłatach 
dywidend uprzywilejowanych, 
jak również wszystkie formy 
zadłużeń i pożyczek, nie tylko 
kredytów długoterminowych

Brak Brak

Sektor publiczny EC8 Całkowita wielkość obciążeń 
podatkowych wszelkiego rodzaju, 
w podziale na kraje

Akcyza – 1 342 440 509 zł

VAT – 376 581 478 zł

Podatek dochodowy – 0 zł

Akcyza – 1 611 721 401 zł

VAT – 433 013 034 zł

Podatek dochodowy – 0 zł

EC9 Otrzymane dotacje w podziale
na kraje lub regiony

Subsydia udzielone przez polski rząd zostały przekazane bezpośrednio 
plantatorom tytoniu.

EC10 Darowizny na cele społeczne
i inne, w podziale na pieniężne i 
przekazane w naturze, oddzielnie 
dla każdego celu

336 443 zł 572 736 zł

W związku z obowiązującymi w Polsce uregulowaniami prawnymi nie 
możemy podać beneficjentów, typów darowizn ani wielkości środków 
finansowych przekazywanych z tytułu darowizn.

Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005

WSKAŹNIKI POSZANOWANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Surowce
i materiały

EN1 Całkowite zużycie surowców
i materiałów, z wyjątkiem wody,
w podziale na rodzaje

Tytoń – 6 726 ton

Materiały do produkcji – 11 554 tony

Olej opałowy – 2 083 tony

Tytoń – 8 488 ton

Materiały do produkcji – 13 984 tony

Olej opałowy – 2 098 ton

EN2 Udział materiałów i surowców 
odpadowych (przetworzonych 
i nieprzetworzonych) ze źródeł 
zewnętrznych wobec podmiotu 
sporządzającego sprawozdanie

1% (150 ton) 0%

Energia EN3 Bezpośrednie zużycie energii,
w podziale na źródła energii pier-
wotnej

168 952 GJ, w tym:
• Energia elektryczna – 37 566 GJ
• Energia cieplna – 62 602 GJ

Zużycie energii na milion sztuk 
papierosów – 14,03 GJ/mln

171 365 GJ, w tym:
• Energia elektryczna – 39 813 GJ
• Energia cieplna – 69 019 GJ

Zużycie energii na milion sztuk
papierosów – 12,80 GJ/mln

EN4 Pośrednie zużycie energii 141 852 GJ 150 334 GJ

EN19 Pozostałe pośrednie zużycie 
energii (poprzedzające
i następujące po procesie 
produkcyjnym) jak np. podróże 
służbowe, zarządzanie cyklem 
rozwojowym produktu oraz
zużycie materiałów 
energochłonnych

Transport materiałów i produktów 
oraz podróże służbowe – 14 895 GJ

Transport materiałów i produktów 
oraz podróże służbowe – 20 647 GJ

Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005
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Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005

Woda EN5 Całkowite zużycie wody 54 689 m3

4,54 m3/milion sztuk papierosów

59 900 m3

4,47 m3/milion sztuk papierosów

EN22 Całkowity odzysk zasobów
wodnych

British American Tobacco Polska nie posiada systemu odzysku wody.

Bio-różnorodność EN6 Położenie i wielkość 
nieruchomości
(posiadanych, dzierżawionych lub 
zarządzanych) sytuowanych
na terenach o silnej
bio-różnorodności

Nie dotyczy

EN7 Opis wpływu wywieranego przez 
działalność i/lub produkty
firmy na stopień
bio-różnorodności
w środowisku lądowym, 
słodkowodnym i morskim

Nie dotyczy

EN23 Całkowity obszar nieruchomości 
(posiadanych dzierżawionych lub 
zarządzanych) wykorzystywanych 
dla celów przemysłowych bądź 
górniczych

9 ha

Emisje, ścieki, 
odpady

EN8 Emisje gazów cieplarnianych 
(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6)

CO2 – 17 203 ton
(pozostałe – brak danych)

CO2 – 6 670 ton
(pozostałe – brak danych)

EN9 Zużycie i emisja substancji 
niszczących warstwę ozonową 
Ziemi

Około 100 kg emitowanych łącznie przez 3 urządzenia

EN10 NOx, SOx i pozostałe znaczne 
emisje do atmosfery, wg rodzaju

NOx – 11 681 kg
SO2 – 14 646 kg
CO – 1 168 kg
pył – 17 356 kg

NOx – 12 410 kg
SO2 – 15 560 kg
CO – 1 241 kg
pył – 18 091 kg

EN11 Całkowita wielkość odpadów
wg rodzaju i przeznaczenia

Odpady niebezpieczne – 0 ton

Odpady inne niż niebezpieczne – 
81 ton – składowanie na wysypisku

Odpady inne niż niebezpieczne
– 1 708 ton – przekazane
do odzysku i kompostowania

Odpady niebezpieczne – 1,17 tony 
– odzysk

Odpady inne niż niebezpieczne 
– 89 ton – składowanie
na wysypisku

Odpady inne niż niebezpieczne
– 1 835 ton – przekazane
do odzysku i kompostowania

EN12 Znaczne zrzuty do wody
wg rodzaju

28 276 m3 31 357 m3

EN13 Przypadki znacznych wycieków 
substancji chemicznych,
ropy naftowej lub paliw – ilość
i objętość

Nie było takich przypadków

EN31 Produkcja, transport, import lub 
eksport jakichkolwiek odpadów 
uznanych za „niebezpieczne” 
w myśl Aneksów I, II, III i VIII 
Konwencji Bazylejskiej

Tak, jak w EN11 (odpady niebezpieczne)
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005

Towary i usługi EN14 Znaczące oddziaływanie na śro-
dowisko ze strony podstawowych 
towarów i usług

Ograniczenie uciążliwości środowiskowej spowodowanej pozbywaniem 
się opakowań jest realizowane poprzez zapewnienie odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych za pośrednictwem organizacji odzysku, 
zgodnie z wymaganiami prawnymi. Materiały opakowaniowe spełniają 
wymagania prawne – Dyrektywa 94/62/WE – co zostało potwierdzone 
w trakcie przedmiotowej kontroli WIOŚ (październik 2005 r.).

EN15 Jaka procentowa część całkowitej 
wagi sprzedawanych towarów 
poddawana jest odzyskowi na 
koniec cyklu życia produktu, 
i jaka część jest rzeczywiście 
odzyskiwana

Firma realizuje obowiązek odzysku odpadów opakowaniowych
na poziomie prawnym za pośrednictwem Organizacji Odzysku 
REKOPOL.

Zgodność
z przepisami

EN16 Przypadki naruszenia 
obowiązujących i dotyczących 
środowiska naturalnego 
przepisów międzynarodowych 
deklaracji/konwencji/traktatów 
a także aktów prawnych szczebla 
krajowego, regionalnego bądź 
lokalnego (w krajach, w których 
dana działalność ma miejsce)

Brak Kontrola WIOŚ w 2005 r. wskazała 
obszary wymagające poprawy 
w gospodarce wodno-ściekowej 
i odpadowej. Zalecenia WIOŚ 
zostały wykonane.

Transport EN34 Znaczące oddziaływanie na 
środowisko naturalne na skutek 
działalności transportowej firmy

Emisja zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych

Emisja zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych

Całość EN35 Całkowite wydatki związane
ze ochroną środowiska

Opłata produktowa – brak danych

Opłaty za korzystanie
ze środowiska – brak danych

Opłata dla organizacji odzysku 
– 115 000 zł – za realizację 
prawnego obowiązku odzysku 
odpadów opakowaniowych

Opłaty za korzystanie
ze środowiska – 27 209 zł

Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005

WSKAŻNIKI SPOŁECZNE: ZATRUDNIENIE I POSZANOWANIE PRACY

Zatrudnienie LA1 Zatrudnienie w podziale (gdzie 
to możliwe) na region/kraj, status 
(pracownicy/pozostali), wymiar 
czasu pracy (pełny/częściowy) 
typ umowy o pracę (na czas 
nieokreślony/określony; umowa 
tymczasowa) 
Podać również zestawienie 
pracujących w ramach 
współpracy z innymi podmiotami 
(pracownicy tymczasowi wynajęci 
przez agencję pośrednictwa 
pracy, pracownicy zatrudnieni 
również przez inne podmioty – dla 
każdego kraju/regionu)

Typ zatrudnienia:
• pełen etat – 875
• część etatu – 46

Typ umowy:
• okres próbny – 1
• czas określony – 46
• czas nieokreślony – 874

Typ zatrudnienia:
• pełen etat – 866
• część etatu – 82

Typ umowy:
• okres próbny – 13
• czas określony – 56
• czas nieokreślony – 879

Firma korzysta z pracy 
pracowników zatrudnionych przez 
inne podmioty: jest to 12 osób 
zatrudnionych do obsługi recepcji 
oraz Help Desku (pomoc 
techniczna).

LA2 Liczba nowoutworzonych 
stanowisk, średnia rotacja 
zatrudnienia – w podziale
na kraj/region

Liczba nowoutworzonych 
stanowisk: 0
Rotacja: 8,58%

Liczba nowoutworzonych 
stanowisk: 0
Rotacja: 10,34%
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Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005

Zatrudnienie LA12 Świadczenia pracownicze ponad 
wymagania prawne

Wszyscy pracownicy uprawnieniu są do:
• zasiłku chorobowego pokrywanego w 100% (prawo wymaga jedynie 80%),
• podnoszenia kwalifikacji zawodowych (język angielski, studia
       magisterskie i podyplomowe związane z wykonywaną pracą),
• użytku samochodów służbowych do celów prywatnych w oparciu
       o wewnętrzne zasady firmy,
• pomocy finansowej dla osób zmieniających miejsce zamieszkania
       z powodu zmiany miejsca świadczenia pracy,
• dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia od nieszczęśliwych
       wypadków (wszyscy zatrudnieni nie objęci Umowami Zbiorowymi
       Pracy).

Stosunki 
pracownicze

LA3 Jaka część zatrudnionych 
(procentowo) reprezentowana jest 
przez związki zawodowe lub inne 
reprezentacje pracownicze
(w podziale geograficznym) lub 
jaka część zatrudnionych objęta 
jest umowami zbiorowymi
(wg regionu/kraju)

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) dotyczy pracowników 
British American Tobacco Polska w Augustowie; w 2005 r. obejmował 
92% załogi. Pozostałych 8% pracowników ma warunki zatrudnienia 
wynegocjowane w ramach indywidualnych umów o pracę i jest objęte 
zakładowym Regulaminem Wynagradzania.

Na koniec 2005 r. całkowite zatrudnienie wynosiło: 
• 503 osoby objęte ZUZP
• 438 osób nie objętych ZUZP

LA4 Zasady i tryb powiadamiania, 
konsultacji i negocjacji 
z pracownikami nt. zmian w firmie 
(np. restrukturyzacji)

Zasady polityki zatrudnienia i wynagrodzeń kształtuje Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy, oparty na Kodeksie Pracy. Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy posiada korzystniejsze zapisy niż obowiązujące przepisy 
Kodeksu Pracy. Pracownicy nie objęci Zakładowym Układem Zbiorowym 
Pracy pracują na podstawie Regulaminu Pracy oraz Regulaminu 
Wynagradzania. Obydwa te dokumenty zawierają korzystniejsze zapisy 
niż obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy.

W 2003 r. powołano Europejską Radę Pracowniczą, złożoną 
z reprezentantów wybranych przez wszystkich pracowników British 
American Tobacco Polska.

Zgodnie z obowiązującym prawem w 2006 r. wybrano Radę 
Pracowników (protokół z wyboru Rady Pracowników i jej 
Przewodniczącego z 5 listopada 2006 r.).

LA13 Udział oficjalnych przedstawicieli 
załogi w procesie decyzyjnym,
w tym również zasiadanie
w organach kierowniczych firmy

Zgodnie ze statutem spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden 
przedstawiciel załogi wybrany w drodze powszechnych wyborów.

Higiena
i bezpieczeństwo 
pracy

LA5 Tryb rejestracji i powiadamiania 
o wypadkach przy pracy 
i chorobach zawodowych – jak się 
ma do Kodeksu Zasad dotyczących 
rejestracji i powiadamiania 
o wypadkach przy pracy 
i chorobach zawodowych 
Światowej Organizacji Pracy (ILO)

Postępowanie dotyczące wypadków przy pracy oraz chorób 
zawodowych jest realizowane w British American Tobacco Polska 
zgodnie z Kodeksem Pracy, Polityką Bezpieczeństwa Firmy i najlepszymi 
praktykami zarządzania.
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005

Higiena
i bezpieczeństwo 
pracy

LA6 Oficjalne wspólne komisje 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
z udziałem przedstawicieli 
kierownictwa i załogi – jaką 
część zatrudnionych obejmuje 
działalność takich komisji

W British American Tobacco Polska w fabryce w Augustowie 
zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy została powołana Komisja 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (EHS). W skład Komisji wchodzą:
• Przewodniczący Komisji – EHS Manager – osoba upoważniona przez
      pracodawcę w osobie członka zarządu i dyrektora fabryki, 
• Wiceprzewodniczący Komisji – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, 
• Członkowie Komisji:

• pracownik Działu EHS, 
• lekarz medycyny pracy,
• przewodniczący Związków Zawodowych działających
      w fabryce (2 osoby).

Ponadto w British American Tobacco Polska jest powołany komitet EHS, 
w składzie :
• Przewodniczący – Dyrektor HR (członek zarządu firmy),
• Członkowie komitetu:

• Społeczny Inspektor Pracy,
• Dyrektor Działu Sprzedaży,
• Kierownik d.s. bezpieczeństwa firmy,
• Kierownik EHS, 
• Administrator Floty Samochodowej, 
• Kierownik d.s. Serwisów Pracowniczych.

Skład osobowy komitetu gwarantuje udział przedstawicieli całej załogi 
w pracach Komisji.

Komitet jest zespołem doradczym i opiniodawczym pracodawcy. Jego 
podstawowym zadaniem jest wspomaganie pracodawcy w realizacji 
jego obowiązków w zakresie bhp.

LA7 Dane na temat obrażeń, ilości 
dni straconych, absencji, liczby 
śmiertelnych wypadków przy 
pracy (w tym również wśród 
pracowników firm dostawców/
podwykonawców)

Wypadki „zwykłe” – powodujące 
czasową niezdolność do pracy 
(urazy kończyn, stłuczenia, 
zwichnięcie itp.)

Ilość dni straconych:
• Augustów – 37
• Warszawa – 67
• Razem – 104
LWCIR:
• Augustów – 0,42
• Warszawa – 0,58
• Razem – 0,48
Liczba wypadków:
• Augustów – 2
• Warszawa – 2
• Razem – 4

Wypadków ciężkich i śmiertelnych 
nie było.

Wypadki „zwykłe” – powodujące 
czasową niezdolność do pracy 
(urazy kończyn, stłuczenia, 
zwichnięcie itp.)

Ilość dni straconych:
• Augustów – 62
• Warszawa – 41
• Razem – 103
LWCIR:
• Augustów – 0,73
• Warszawa – 1,27
• Razem – 0,93
Liczba wypadków:
• Augustów – 4
• Warszawa – 4
• Razem – 8

Wypadków ciężkich i śmiertelnych 
nie było.

LA8 Działalność na rzecz zakażonych 
wirusem HIV/chorych na AIDS 
(wśród załogi i poza nią)

Nie dotyczy

LA14 Świadectwa przestrzegania 
Wytycznych do Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy ILO

W British American Tobacco Polska system zarządzania bezpieczeństwem 
pracy jest oparty na Polskiej Normie PN-N-18001 oraz na dokumencie 
Integrated Environmental, Health and Safety Policy Manual, opracowanym 
i wdrożonym w strukturach British American Tobacco na całym świecie. 
Polska Norma 18001 jest spójna z Wytycznymi do Systemów Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ILO-OSH 2001.

British American Tobacco Polska w Augustowie (fabryka) posiada 
certyfikat zarządzania jakością wg PN – ISO 9000 oraz certyfikat 
zarządzania środowiskowego wg PN – EN ISO 14000. 

„Troskliwy Pracodawca” – wyróżnienie przyznane British American 
Tobacco Polska w II edycji ogólnopolskiego konkursu.
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Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005

Higiena
i bezpieczeństwo 
pracy

LA15 Oficjalne umowy ze związkami 
zawodowymi lub innymi 
przedstawicielstwami załogi 
dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy – jaką część załogi 
obejmują ich postanowienia

Podstawowymi dokumentami odzwierciedlającymi porozumienie 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pomiędzy Zarządem firmy 
a działającymi w firmie Związkami Zawodowymi są Regulamin Pracy 
(Warszawa) oraz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (Augustów).

Rozdział 7 Regulaminu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące:
• wypadków przy pracy;
• odzieży ochronnej;
• środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
• środków czystości;
• profilaktyki zdrowia;
• chorób zawodowych;
• posiłków i napojów regeneracyjnych;
• ochrony przeciwpożarowej;
• ochrony środowiska;
• ochrony radiologicznej;
• szkoleń w zakresie BHP.

Szkolenie
i kształcenie

LA9 Średni czas (w godz.) szkoleń na 
jednego pracownika w ciągu roku 
wg grup pracowników

2 056 godz. szkoleń dla kadry 
zarządzającej, rodzaj: szkolenie 
miejscowe dla kadry zarządzającej 
(liczba przeszkolonych 
pracowników – 193), średni okres 
szkolenia jednego pracownika 
– 5,2 godz.

792 godz. szkoleń dla kadry 
zarządzającej, rodzaj: 
międzynarodowe szkolenie 
menedżerskie i funkcjonalne 
(liczba przeszkolonych 
pracowników – 13), średni okres 
szkolenia jednego pracownika 
– 60,1 godz.

8 640 godz. szkolenia dla 
pracowników, rodzaj: szkolenie 
miejscowe funkcjonalne (liczba 
przeszkolonych pracowników 
– 216), średni okres szkolenia 
jednego pracownika – 40 godz.

440 godz. szkoleń dla 
kadry zarządzającej, rodzaj: 
międzynarodowe szkolenie 
menedżerskie i funkcjonalne 
(liczba przeszkolonych 
pracowników – 7), średni okres 
szkolenia jednego pracownika 
– 62,8 godz.

6 880 godz. szkolenia dla 
pracowników, rodzaj: szkolenie 
miejscowe funkcjonalne (liczba 
przeszkolonych pracowników 
– 195), średni okres szkolenia 
jednego pracownika – 35,3 godz.

Pracownicy otrzymują również wsparcie w następujących obszarach:
• formalne studia i kształcenie w zakresie zgodnym z obecnym lub
   przyszłym zakresem obowiązków pracownika (np. studia magisterskie
   na kierunku zarządzania, uprawnienia biegłego księgowego 
   dyplomowanego, itd.);
• szkolenie językowe – głównie język angielski, lecz również polski
   dla cudzoziemców.

Podania o wsparcie rozpatrywane są indywidualnie, zgodnie
z udokumentowanym zapotrzebowaniem firmy.

LA16 Programy zwiększające zdolność 
pracowników do ciągłego 
zatrudnienia oraz programy 
przejścia na rentę, emeryturę
lub wcześniejszą emeryturę

British American Tobacco Polska posiada program zasad postępowania 
w kwestiach dotyczących rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu. Zwalnianym pracownikom oferujemy: odprawy, 
odszkodowania za utratę miejsca pracy oraz dodatkowy pakiet 
osłonowy tzw. pakiet aktywny czyli:
• szkolenia zwiększające zdolność samodzielnego poszukiwania pracy;
• kursy reorientacji zawodowej; 
• szkolenia dostosowane do wymogów potencjalnych nowych 
     pracodawców;
• doradztwo zawodowe i biznesowe. 

W związku ze zwolnieniami z tytułu przejścia na rentę, emeryturę 
lub wcześniejszą emeryturę na podstawie uregulowań zawartych 
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy firma wypłaca odprawę 
uzależnioną od długości zatrudnienia w British American Tobacco Polska.
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Szkolenie
i kształcenie

LA17 Szczegółowe zasady i programy 
doskonalenia zawodowego
i kształcenia ustawicznego

Wszystkie programy szkoleń wymienione w LA9 zorganizowano zgodnie 
z wytycznymi firmy w celu zaspokojenia potrzeb zatrudnionych (kadry 
zarządzającej i pozostałych pracowników) w zakresie podwyższania 
kwalifikacji i własnego rozwoju.

Dodatkowo zaoferowano trzy następujące programy podwyższania 
kwalifikacji:
• The Challenge Initiative – dwuletni program „szybkiego
    rozwoju” dla absolwentów szkół wyższych aspirujących do stanowisk 
    kierowniczych; w 2004 roku przyjętych zostało na ten program 13 osób, 
    w 2005 roku 11 osób;
• Management Development Programme – dwuletni program dla
     niższych szczebli kadry zarządzającej i pozostałych pracowników, 
     mający na celu przygotowanie kandydatów na stanowiska wyższej 
     kadry zarządzającej, liczba miejsc: ok. 45;
• The Champions League – program mający na celu przygotowanie 
     kandydatów do objęcia w przyszłości najwyższych stanowisk
     w firmie (Management Board), kładzie nacisk na szczególne 
     uzdolnienia kandydatów i ich pracę własną. Programem objęte były 
     23 osoby, program został zakończony w 2005 r.

Równe 
traktowanie

LA10 Zasady równego traktowania
w zatrudnieniu oraz system 
kontroli ich realizacji

Polskie Prawo Pracy i Regulamin 
Pracy w British American Tobacco 
Polska nakazują przestrzeganie 
zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn 
oraz niestosowanie jakiejkolwiek 
dyskryminacji w stosunkach pracy.
O równym traktowaniu
w zatrudnieniu mówi również 
wewnętrzna procedura rekrutacji.

Od 2004 r. obowiązuje Regulamin 
Pracy uaktualniony odnośnie 
zasad równego traktowania
w zatrudnieniu (przy rekrutacji, 
awansach i przechodzeniu na 
emeryturę) bez względu na 
wiek, płeć, rasę, pochodzenie 
społeczne, religię, palenie 
lub niepalenie papierosów, 
preferencje seksualne, poglądy 
polityczne, czy inwalidztwo. 
• Dział Zasobów Ludzkich
     prowadzi szkolenia z metod 
     prowadzenia rozmów i oceny 
     kandydatów/kandydatek 
     do pracy ze szczególnym 
     uwzględnieniem elementu 
     związanego z zasadami 
     niedyskryminowania ze wzglę -
     du na wiek, płeć, wyznanie 
     czy pochodzenie, etc.
• Dział Zasobów Ludzkich 
     na bieżąco monitoruje stan 
     zatrudnienia podkreślając 
     jednocześnie wagę jednej 
     z Zasad Postępowania: „Siła 
     płynąca z różnorodności”.

LA11 Skład wyższej kadry zarządzającej 
oraz organów Spółki, w tym dane 
na temat stosunku liczby kobiet do 
mężczyzn oraz innych uznanych 
wskaźników zróżnicowania

Zarząd: 0 kobiet/5 mężczyzn

Wyższa Kadra Zarządzająca:
12 kobiet/40 mężczyzn

Zarząd: 1 kobieta/4 mężczyzn

Wyższa Kadra Zarządzająca:
11 kobiet/35 mężczyzn

Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005
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WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: PRAWA CZŁOWIEKA

Strategia
i zarządzanie

HR1 Jak różne aspekty praw człowieka 
związanych z działalnością 
firmy znajdują odzwierciedlenie 
w realizowanych przez nią zasadach 
i wytycznych, jej strukturze i trybie 
postępowania, w tym również 
w systemie kontroli przestrzegania 
tych praw 

British American Tobacco Polska działa zgodnie z wszelkimi krajowymi 
i międzynarodowymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do praw 
człowieka.

HR2 Świadectwa uwzględnienia kwestii 
praw człowieka
w decyzjach inwestycyjnych
i zaopatrzeniowych, w tym 
w wyborze dostawców
i podwykonawców

HR3 Zasady i tryb postępowania 
przy ocenie przestrzegania praw 
człowieka w łańcuchu dostawców 
i podwykonawców, w tym 
systemy kontroli oraz rezultaty 
kontroli

HR8 Szkolenie pracowników na temat 
zasad postępowania dotyczącego 
wszelkich związanych 
z działalnością firmy aspektów 
praw człowieka 

British American Tobacco Polska nie przeprowadza żadnych szkoleń 
poruszających kwestie praw człowieka.

Brak 
dyskryminacji

HR4 Zasady, tryb postępowania 
i programy zapobiegania wszelkim 
formom dyskryminacji 
w działalności firmy, w tym 
systemy i rezultaty kontroli

Tak jak w LA10

Swoboda 
zrzeszania się
i umowy 
zbiorowe

HR5 Swoboda zrzeszania się i zakres jej 
powszechnego obowiązywania; 
programy i procedury podejmujące 
ten temat

Zgodnie z obowiązującym prawem przestrzegamy swobody zrzeszania 
się. W British American Tobacco w Augustowie działają dwa związki 
zawodowe NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Pracowników 
British American Tobacco Polska. Reprezentują one pracowników 
zrzeszonych, a także bronią praw i interesów pracowniczych
– zbiorowych i indywidualnych.

Zatrudnianie 
młodocianych

HR6 Przedstawienie przyjętych 
zasad postępowania przy 
niedopuszczaniu do zatrudniania 
młodocianych, zgodnie 
z postanowieniami Konwencji
Nr 138 ILO oraz zakres ich 
ogłaszania i przestrzegania; 
programy i tryb realizacji tych 
zasad, w tym systemy i rezultaty 
kontroli 

Polskie prawo dopuszcza zatrudnianie pracowników młodocianych 
od 16 roku życia. Wewnętrzna polityka firmy, ze względu na specyfikę 
naszego produktu, zakazuje zatrudniania ludzi poniżej 18 lat.

Praca 
przymusowa
i niewolnicza

HR7 Przedstawienie przyjętych zasad 
postępowania przy zapobieganiu 
pracy przymusowej i zakres ich 
przestrzegania; programy 
i tryb realizacji tych zasad, w tym 
systemy i rezultaty kontroli 

Problem pracy przymusowej czy też nielegalne zatrudnianie imigrantów 
nie dotyczy firmy British American Tobacco Polska, dlatego też nie 
przyjęto zasad postępowania w tym zakresie i nie ma potrzeby ich 
tworzenia.

Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: OTOCZENIE SPOŁECZNE

Społeczności 
lokalne

SO1 Zasady postępowania w kwestii 
wpływu działalności firmy na 
społeczności lokalne – procedury 
i programy podejmujące ten 
temat, w tym systemy i rezultaty 
kontroli

W 2003 r. rozpoczęliśmy proces Social Reporting w oparciu o globalne 
standardy British American Tobacco oraz międzynarodowy standard 
audytorski AA1000. Pomaga on firmie w poznaniu stanowiska 
jej Partnerów Społecznych oraz w dostosowaniu działalności do 
uzasadnionych oczekiwań społecznych. Przykładem programu 
dotyczącego społeczności lokalnej jest „Akademia Augustowska”.

Przekupstwo
i korupcja 

SO2 Zasady, procedury i mechanizmy 
odnoszące się do organizacji 
i pracowników w kwestiach 
przekupstwa i korupcji

Przyjęliśmy Normy Postępowania w Działalności Biznesowej
(Standards of Business Conduct), obejmujące takie zagadnienia jak: 
• konflikt interesów;
• wykorzystywanie i handel informacjami poufnymi;
• wpłaty na rzecz polityków i urzędników publicznych;
• przestrzeganie przepisów dotyczących konkurencji. 

Przestrzeganie tych norm jest co roku potwierdzane przez Zarząd
i kontrolowane przez audyt wewnętrzny.

Dzięki procedurze „Białej linii” każdy pracownik może anonimowo 
zgłosić podejrzenie nieprawidłowości w tym zakresie, które zostanie 
skrupulatnie sprawdzone.

Wspieranie partii 
politycznych 

SO3 Zasady, procedury i mechanizmy 
odnoszące się do lobbingu 
politycznego i wspierania partii 
politycznych

Działania lobbingowe prowadzimy na forum Krajowego Stowarzyszenia 
Przemysłu Tytoniowego, Konfederacji Pracodawców Prywatnych oraz 
samodzielnie – zawsze wyłącznie w ramach obowiązującego prawa.

SO5 Kwoty wpłacone na rzecz 
partii politycznych i instytucji, 
których głównym zadaniem jest 
finansowanie partii politycznych 
lub ich kandydatów do urzędów 
publicznych

British American Tobacco Polska nie finansuje działalności ani nie 
przekazuje darowizn na rzecz jakichkolwiek partii czy organizacji 
politycznych. Nie dokonujmy też żadnych wpłat na cele kampanii 
wyborczych. Weryfikuje to zewnętrzna firma audytorska.

Konkurencja
i polityka 
cenowa

SO6 Wyroki sądowe w sprawach anty-
monopolowych

Nie było żadnego

SO7 Zasady, procedury i mechanizmy 
odnoszące się do ochrony 
konkurencji

Spełniamy wszystkie wymogi prawa polskiego w zakresie ochrony 
konkurencji. Odzwierciedla to również nasza Polityka Handlowa.
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WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUKTOWA

Bezpieczeństwo 
i zdrowie klienta

PR1 Zasady bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia klienta w trakcie 
użytkowania towaru/usługi
i zakres ich wyraźnego stosowania; 
procedury i programy podejmujące 
ten temat, w tym systemy i rezultaty 
kontroli

Szczegółowe przedstawienie zasad i/lub programów zajmujących 
się ochroną zdrowia klienta można znaleźć w następujących partiach 
niniejszego Raportu: 

Ryzyko związane z paleniem papierosów – str. 38
Palenie w miejscach publicznych – str. 64
Zapobieganie paleniu wśród nieletnich – str. 42
Wyroby o zmniejszonym ryzyku – str. 38

PR4 Przypadki (liczba i rodzaj) 
nieprzestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia klienta, w tym 
kary i grzywny orzeczone w ich 
rezultacie

Władze polskie nie wszczęły żadnego postępowania w sprawach 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia klienta. W stosunku do 
British American Tobacco Polska nie orzeczono żadnych kar ani grzywien 
za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

PR5 Liczba skarg uznanych 
przez organy nadzorujące 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 
użytkowników towarów i usług 

Nie zgłoszono żadnej skargi

PR6 Zobowiązania dobrowolne, 
wyróżnienia i nagrody w zakresie 
wrażliwości społecznej
i poszanowania środowiska, jakie 
firma ma prawo przedstawiać na 
opakowaniach

Nie dotyczy

Towary i usługi PR2 Zasady, procedury i mechanizmy 
odnoszące się do informacji
o towarach i jej prezentacji na 
opakowaniu

Stosujemy przepisy Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która określa normy 
dotyczące ostrzeżeń o ryzyku dla zdrowia umieszczanych na wszystkich 
opakowaniach papierosów, a także zakres informacji o wyrobach 
tytoniowych, dostępnej w punktach sprzedaży.

Dobrowolnie przestrzegamy również międzynarodowych norm 
działalności marketingowej (International Marketing Standards), zgodnie 
z którymi wszelkie materiały marketingowe przesyłane bezpośrednio 
klientom również zawierają ostrzeżenie o ryzyku dla zdrowia. Więcej 
informacji o tych normach również na str. 31.
 
Z własnej inicjatywy umieszczamy także ostrzeżenia „Sprzedaż 
nieletnim zakazana” na wszystkich opakowaniach produkowanych przez 
nas papierosów.

PR8 Zasady, procedury i mechanizmy 
odnoszące się do zaspokojenia 
potrzeb klienta, w tym rezultaty 
badań stopnia zadowolenia klienta 
(określić geograficzny zakres ich 
stosowania)

Ogólnopolskie badania stopnia zadowolenia klientów detalicznych 
(Customer Satisfaction Measurement – CSM) mające na celu zebranie 
opinii klientów o działalności Spółki przeprowadzono w 2005 r. Jego 
wynik był rozpatrywany wg regionów sprzedaży.

Działalność
reklamowa

PR9 Zasady, procedury i mechanizmy 
odnoszące się do przestrzegania 
norm i dobrowolnych kodeksów
regulujących działania reklamowe

Odpowiedzialność za zgodność wszelkich materiałów marketingowych 
z dobrowolnymi normami działalności marketingowej (International 
Marketing Standards) ponoszą – obok Działu Marketingu – Dział Prawny 
i Dział ds. Korporacyjnych i Regulacyjnych (CORA). 

PR10 Naruszenia (liczba i rodzaj) 
przepisów dotyczących 
działalności reklamowej
i marketingowej

Nie było takich przypadków
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Stopień zaawansowany: przedstawione informacje 
znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, stosowne działania były obserwowane 
przez audytora, a działania opisane w Raporcie są 
zgodne z wymaganiami standardu AA1000.

Stopień zadowalający: informacje przedstawione 
w Raporcie znajdują potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach, przy czym nie stwierdzono żadnych 
istotnych błędów ani przeoczeń.

Stopień podstawowy: w trakcie badania 
nie zauważono niczego, co mogłoby wskazywać 
na możliwość pojawienia się jakichkolwiek istotnych 
błędów, przeoczeń czy fałszywych stwierdzeń.

Poszanowanie 
prywatności

PR3 Zasady, procedury i mechanizmy 
odnoszące się do ochrony 
prywatności klienta (określić 
geograficzny zakres ich 
stosowania)

Stosujemy się w pełni do przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych. Dane osobowe klientów, przechowywane i zarządzane 
przez podmiot zewnętrzny, podlegają wewnętrznej weryfikacji 
po to, by mieć pewność, iż są to wyłącznie dane dorosłych osób 
palących. Postanowienia naszych umów z agencjami zbierającymi 
dane zapewniają ochronę prywatności konsumenta indywidualnego 
we wszystkich podejmowanych przez nas przedsięwzięciach. 
Wymagają one zgodności działań agencji z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych oraz podjęcia przez agencje wszelkich 
odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych w celu 
zabezpieczenia przed nieupoważnionym i nielegalnym przetwarzaniem 
danych osobowych, jak również przed nieumyślną utratą, zniszczeniem 
bądź uszkodzeniem tych danych.

PR11 Liczba uzasadnionych skarg 
o naruszenie prywatności klienta.

Brak danych wynikający z braku odpowiedniego systemu 
informacyjnego.

Obszar nr GRI Wskaźnik 2004 2005



Podziękowania

British American Tobacco Polska składa serdeczne podziękowania Partnerom Społecznym, którzy włączyli 
się w prowadzony przez nas proces Dialogu Społecznego. Otwartość na dialog i szczerość wyrażanych 
poglądów pozwolą nam prowadzić działalność biznesową w sposób jak najbardziej zbliżony do oczekiwań 
społecznych. 

Dziękujemy dr Michałowi Boni, który pełnił rolę niezależnego, zewnętrznego moderatora, gwarantując 
przejrzystość i obiektywizm procesu.

Podziękowania należą się pracownikom British American Tobacco Polska, którzy kwestię odpowiedzialności 
korporacyjnej traktowali i traktują na równi ze swoimi bieżącymi zadaniami biznesowymi. Dzięki temu 
nasze Zobowiązania są zobowiązaniami całej firmy, a nie tylko wąskiej grupy osób odpowiedzialnych 
za druk Raportu. Szczególny wkład w przygotowanie publikacji wnieśli członkowie Zespołu Sterującego, 
kierownik projektu Roman Jamiołkowski oraz Aleksandra Kubicka.

Dziękujemy za współpracę agencji PR Message House, która wspierała nas w procesie Dialogu 
− w szczególności Piotrowi Filipkowi. Pełniąc funkcję konsultanta z zakresu CSR, agencja odpowiadała 
za planowanie i logistykę, prowadzenie sesji dyskusyjnych oraz druk Raportu.

Chcemy być firmą odpowiedzialną w kontrowersyjnej branży, jaką jest produkcja wyrobów tytoniowych, 
dlatego będziemy kontynuować Dialog Społeczny licząc na coraz większe zaangażowanie wszystkich 
Partnerów Społecznych.

Marek K. Kosycarz
Dyrektor ds. Korporacyjnych

British American Tobacco Polska



Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym Raportem.

Gdyby chcieli Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami mogą to Państwo 
zrobić za pomocą strony www.odpowiedzialnosc.pl lub kontaktując się z Działem 
ds. Korporacyjnych i Regulacyjnych British American Tobacco Polska, tel. 022 575 43 00.




