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Raport zrównoważonego rozwoju 
Kompanii Piwowarskiej obejmuje dane 
za rok finansowy F11 (12 miesięcy od 1 kwietnia 2010 r. 
do 31 marca 2011 r.), chyba że w treści wskazano inaczej. 
Raport został sporządzony w zgodzie ze standardem 
Global Reporting Initiative G3.1. poziom aplikacji B.
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W Kompanii 
Piwowarskiej
czujemy się 
odpowiedzialni
za dziś, ale także 
za jutro!
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Szanowni Państwo
Z dumą przedstawiamy raport zrównoważo-
nego rozwoju Kompanii Piwowarskiej za rok 
finansowy F11! 

W KP bardzo poważnie traktujemy rolę jaką 
odgrywamy w szeroko pojętym środowisku 
i społeczności. Wiemy, że chcąc być firmą 
odnoszącą długotrwałe sukcesy, musimy 
dołożyć wszelkich starań by nasze działa-
nia świadczyły o nas jako o odpowiedzial-
nym członku społeczeństwa lokalnego i glo-
balnego. To dlatego właśnie, między innym 
dążymy do optymalizacji potrzeb względem 
zużywanych zasobów naturalnych oraz ilości 
wytwarzanych przez siebie odpadów.
Ważne jest też, iż poprzez nasz wkład na 
rzecz społeczności, w których działamy, 
staramy się podnosić standardy życiowe 
wszystkich, którzy do nich należą.

Kompania Piwowarska cieszy się godną 
pochwały reputacją w dziedzinie zrównowa-
żonego rozwoju. Firma od długiego czasu 
osiąga dobre wyniki w zakresie wskaźni-
ków ekologicznych, a także aktywnie pro-
muje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu. 
W zakresie priorytetów zrównoważonego 
rozwoju, KP wciąż plasuje się wśród 3 naj-
lepszych firm w naszej grupie. W większo-
ści spośród owych 10 obszarów, które omó-
wiono bardziej szczegółowo w niniejszym 
raporcie, osiągnęliśmy poziom uznawany 
obecnie za najlepszą praktykę globalną. 
Pozycja lidera znalazła odzwierciedlenie 
w szeregu imponujących programów zaini-
cjowanych przez KP. 

W KP nigdy nie jesteśmy do końca usatys-
fakcjonowani, a ponieważ oczekiwania spo-
łeczności globalnej wciąż rosną, my rów-
nież będziemy wciąż koncentrowali się na 
rozwijaniu obecnych i nowych inicjatyw. 
Wyznaczyliśmy sobie szereg nowych celów 
w zakresie priorytetów zrównoważonego 
rozwoju – nasze dalsze sukcesy komercyjne 
zależą bowiem od kondycji i pomyślności 
społeczności, w których działamy. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że pozosta-
niemy cenioną i szanowaną organizacją 
tylko dzięki zrównoważonemu podejściu do 
swego przedsięwzięcia. Właśnie takie zobo-
wiązanie etyczne stanowi podstawę naszych 
długofalowych aspiracji.

Wierzę, że ten raport Was zainteresuje. 

Będziemy też wdzięczni za Wasze 
komentarze i uwagi.

Prezes Zarządu
Rob Priday
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Kompania Piwowarska 
- lider branży piwowarskiej 
w Polsce

Białystok

Poznań

Tychy

Koszalin
Pruszcz Gdański

Szczecin

Warszawa

Pabianice
Ostrów

Wrocław

Kielce

Lublin

Kraków
Rzeszów

Kompania Piwowarska SA jest 
największym przedsiębiorstwem 
piwowarskim w Polsce. Kilkuset-
letnie doświadczenia w warzeniu 
piwa, nowoczesne technologie 
i rygorystyczne przestrzeganie zasad 
produkcji na światowym poziomie 
gwarantują najwyższą jakość 
naszych produktów. Do portfela 
marek KP należą najpopularniejsze 
polskie piwa – m.in. Tyskie, Żubr, 
Lech, Dębowe Mocne, Redd’s, 
a także międzynarodowe marki 
premium: Pilsner Urquell, Grolsch 
oraz Peroni Nastro Azzurro.
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Kompania Piwowarska powstała 
w 1999 roku i posiada trzy browary: 
w Tychach, Poznaniu i Białymstoku oraz 
14 oddziałów handlowych na terenie 
całego kraju. Stan zatrudnienia na 
koniec roku finansowego F11  
(12 miesięcy od kwietnia 2010 r.  
do marca 2011 r.) wyniósł 3 195  
pracowników. 

Grupa produkuje lub dystrybuuje piwo 
na sześciu kontynentach, a jej ogól-
noświatowy portfel obejmuje między-
narodowe piwa premium, takie jak 
Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni 
Nastro Azzurro czy Pilsner Urquell oraz 
czołowe marki lokalne, takie jak Aquila, 
Castle, Miller Lite, Snow czy Tyskie. 

Związek Pracodawców Przemysłu 
Piwowarskiego – Browary Polskie 
– organizacja, która skupia największych 
producentów piwa w Polsce i repre-
zentuje ok. 90% rynku. Związek służy 
firmom zrzeszonym wiedzą i doradztwem 
w zakresie regulacji rynku i powinności 
uczestniczących w nim podmiotów. 
Dbając o dobre imię branży piwowarskiej, 
promuje współdziałanie na rzecz kultury 
piwnej i odpowiedzialnej konsumpcji 
piwa.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
– najstarsza i największa organizacja 
pozarządowa w Polsce, która zajmuje się 
koncepcją społecznej odpowiedzialności 
biznesu w kompleksowy sposób. Stowa-
rzyszenie powstało w 2000 roku, posiada 
status organizacji pożytku publicznego. 
FOB prowadzi liczne działania umożli-
wiające dialog i wymianę doświadczeń 
w zakresie odpowiedzialnego biznesu 
i zrównoważonego rozwoju pomiędzy 
firmami, przedstawicielami władz publicz-
nych, organizacjami pozarządowymi oraz 
środowiskiem akademickim.

Europejskie Forum ds. Alkoholu  
i Zdrowia (EAHF) – koalicja ponad 40 
firm i organizacji pozarządowych współ-
pracujących w celu ograniczenia szkód 
związanych z nieodpowiedzialnym spo-
żywaniem alkoholu w Unii Europejskiej.

Kompania Piwowarska/ 
SABMiller jest członkiem 
następujących organizacji:

Kompania Piwowarska jest częścią
jednego z największych na świecie producentów 
piwa – SABMiller plc. 

AFRYKA

ANGOLA
BOSTWANA
GHANA
LESOTO
MALAWI
MOZAMBIK
RPA
SUAZI
TANZANIA
UGANDA
ZAMBIA

EUROPA

WYSPY KANARYJSKIE
CZECHY
WĘGRY
WŁOCHY
POLSKA
RUMUNIA
ROSJA
SŁOWACJA
HOLANDIA
WIELKA BRYTANIA
UKRAINA

AZJA

AUSTRALIA
CHINY
INDIE
WIETNAM

AMERYKA
POŁUDNIOWA
I CENTRALNA

KOLUMBIA
EKWADOR
SALWADOR
HONDURAS
PANAMA
PERU

AMERYKA PÓŁNOCNA
USA

SABMiller jest jedną z największych na 
świecie (poza USA) firm rozlewających 
produkty Coca-Coli. W roku finanso-
wym zakończonym 31 marca 2011 
SABMiller osiągnął przychody w wyso-
kości 28,3 mld USD oraz wypracował 
zysk brutto (EBITA) w wysokości 5 mld 
USD. SABMiller plc jest notowany  
na giełdach papierów wartościowych 
w Londynie i Johannesburgu.
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Produkty firmy
Produkty Kompanii Piwowarskiej są 
odzwierciedleniem wieloletniej tradycji 
warzenia piwa oraz nowoczesnych 
technologii.
Strategia Kompanii Piwowarskiej 
oparta jest na innowacji i modelowaniu 
oferty produktowej, celem optymal-
nego jej dostosowania do rosnących 
potrzeb konsumentów. Dostarczamy 
konsumentom oraz naszym partnerom 
handlowym (dystrybutorom, klientom 
sieciowym) silne marki i coraz bardziej 
zróżnicowaną ofertę produktową. Dzięki 
badaniom i doświadczeniu staramy się 
określić, do jakiej grupy konsumentów 
mają być skierowane dane marki i jakie 
ich potrzeby mają zaspokajać, przy 
spełnieniu szeregu warunków odpo-
wiedzialnościowych, na każdym etapie 
cyklu życia produktu. 

Do portfela marek Kompanii Piwowar-
skiej należą najpopularniejsze polskie 
piwa: Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe 
Mocne, Redd’s, a także międzynaro-
dowe marki premium: Pilsner Urquell, 
Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro.
Tyskie to czołowa marka Kompanii 
Piwowarskiej. To właśnie Tyskie jest 
niekwestionowanym liderem wśród 
wszystkich polskich marek piwnych 
i to zarówno pod względem popularno-
ści, wielkości sprzedaży krajowej, eks-
portu jak i wygenerowanych wpływów. 

Ulubione piwo Polaków to produkt 
najwyższej jakości i prawdziwy powód 
do dumy. Tyskie wielokrotnie zostało 
uhonorowane najbardziej prestiżowymi 
nagrodami branży piwnej na całym 
świecie – w 2002, 2005 oraz 2010 roku, 
m.in. Złotym i Srebrnym Medalem oraz 
Grand Prix podczas Międzynarodowego 
Konkursu Branży Piwowarskiej 
(The Brewing Industry International 
Awards).

Tyskie.
Z Polski.

Spragniony 
wrażeń? 
Zimny LECH.

Żubr.
Okaz natury.

Wojak.
Dobry jest.

Gingers.
Poznaj smak 
wolnych chwil.

Grolsch.
Co cię 
powstrzymuje?

Pilsner Urquell. 
Wytrawny smak 
rodzi się
z czasem.
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Ze względu na fakt, że piwo jest 
produktem spożywczym, musi być pro-
dukowane z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa zdrowotnego żywności, dlatego 
właśnie w Kompanii Piwowarskiej 
został wdrożony System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) 
zgodny z wymaganiami nowego 
międzynarodowego standardu ISO 
22000, uwzględniającego m.in. zasady 
systemu HACCP.
Jakość wszystkich składników użytych 
w procesie produkcji oraz samego 
produktu jest badana na każdym etapie 
cyklu życia. 

Woda, która jest podstawowym 
składnikiem do produkcji piwa powinna 
odpowiadać wysokim wymaganiom, 
przynajmniej takim jak woda do picia. 
Jednak niektóre etapy produkcji 
wymagają nawet wyższych standardów 
czystości. Niezwykle ważna jest jakość 
mikrobiologiczna wody, jej twardości 
oraz zawartości tlenu. Woda używana 
przy produkcji piwa w Kompanii 
Piwowarskiej musi być sterylna, wolna 
od obcych zapachów i smaków oraz 
pozbawiona tlenu.
W każdym z browarów należącym do 
Kompanii Piwowarskiej zainstalowane 
są specjalne filtry i lampy UV, które 
wyposażone są w różnego rodzaju 
urządzenia zapewniające idealny skład 
wody oraz dbające o jej czystość 
mikrobiologiczną. Nad jakością wody 
w Kompanii Piwowarskiej czuwają 
laboratoria badające najważniejsze 
parametry wody.

Badanie jakości piwa nie kończy się 
na etapie wysyłki finalnego produktu 
z magazynu, ale podlega procesom 
audytu również w handlu – gastronomia 
i sklepy. Od odpowiedniego przecho-
wywania, transportu oraz serwowania 
zależy jakość produktu w handlu. 
W grudniu 2010 roku rozpoczął się 
nowy projekt „Audyt ON”. Projekt ten 
obejmuje swoim zasięgiem wszystkie 
lokale gastronomiczne pozostające 
w obsłudze Kompanii Piwowarskiej. 
Projekt zakłada comiesięczne dotarcie 
audytorów zewnętrznych do ponad 
1500 lokali gastronomicznych, obsługi-
wanych przez naszych przedstawicieli 
handlowych i przeprowadzenie w nich 
między innymi specjalnej ankiety TQDB 
(Trade Quality Draught Beer – wskaźnik 
jakości piwa w kegach) i TQO (Trade 
Quality in Outlets – wskaźnik jakości 
piwa w puszkach/ butelkach w gastro-
nomii z elementami oceny jakości 
magazynowania piwa w lokalach).
Dzięki tym pomiarom uzyskujemy 
wiarygodną próbkę realizacji wskaźnika 
TQDB i TQO. Wszyscy audytorzy prze-
szli szkolenia merytoryczne z zakresu 
produktów, wyszynku piwa i obsługi 
instalacji piwnych oraz sensoryki. 
Oprócz tego audytorzy odbyli praktyki 
pod doświadczonym okiem specjali-
stów ds. jakości w handlu.
Oprócz wody podstawowym składni-
kiem piwa jest słód jęczmienny, który 
decyduje o jego pienistości. To dzięki 
niemu klasyczny lager jest jasno-
złoty, a piwa mocne nabierają barwy 
bursztynu. Niezbędnym dodatkiem 
do każdego piwa jest chmiel. Doda-
nie chmielu do brzeczki nadaje piwu 
szlachetną i przyjemną gorycz oraz 
specyficzny aromat, a ze względu na 
właściwości antyseptyczne, chmiel 
korzystnie wpływa na jego trwałość. 
Kompania Piwowarska w F11 zakon-
traktowała 212 tys. ton słodu oraz 900 
ton chmielu.

Jako lider branży
piwowarskiej w Polsce
wyznaczamy trendy.
Wychodzimy naprzeciw
zapotrzebowaniu rynku,
coraz bardziej otwartego
na nowości. Konsumenci 
chętnie poszukują nowych 
doznań smakowych, stąd 
oferta rynku piwa jest
coraz bogatsza.
Dostarczamy konsumen-
tom, kupującym i naszym
partnerom handlowym
silne marki, coraz bardziej
zróżnicowaną ofertę
produktową.

Dębowe. 
Bogaty smak 
w każdej kropli. Redd’s.

Radość 
spotkania 
z Redd’s.

Peroni.
La bella
figura.

Miller.
Make
it fresh.

zróżnicowaną ofertę
produktową.

Jessica Spence
Wiceprezes ds. Marketingu
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Władze spółki

Zgodnie ze Statutem i Regulaminem 
Rady Nadzorczej w skład Rady wchodzi 
od 3 do 6 członków wybieranych 
uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy, które odbywa się w przeciągu 
6 miesięcy od zakończenia roku obro-
towego, na którym to Zgromadzeniu, 
jest również udzielane absolutorium jej 
poszczególnym członkom za poprzedni 
rok. Kadencja Rady trwa 3 lata. Rada 
Nadzorcza działa w oparciu o Statut 
Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz 
Kodeks Spółek Handlowych.
Do kompetencji Rady Nadzorczej, 
oprócz praw i obowiązków przewidzia-
nych w przepisach prawa, należy regu-
larny nadzór nad działalnością firmy we 
wszystkich dziedzinach jej działalności.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzor-
czej kandydaci na członków powinni 
posiadać należyte wykształcenie, do-
świadczenie zawodowe oraz doświad-
czenie życiowe, a także reprezentować 
wysoki poziom moralny. 

Zgodnie ze Statutem i Regulaminem 
Zarządu w skład Zarządu wchodzi od 
3 do 9 członków powoływanych na 
wspólną trzyletnią kadencję. Rada 
Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa 
Zarządu, a na jego wniosek pozostałych 
wiceprezesów lub członków Zarządu.
Zarząd Kompanii Piwowarskiej pod prze-
wodnictwem Prezesa zarządza Spółką – 
ustala wytyczne odnośnie jego działalno-
ści i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd pracuje w oparciu o regulamin 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 
Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej 
regularne i wyczerpujące informacje 
o wszystkich istotnych sprawach zwią-
zanych z prowadzeniem firmy.
W celu uniknięcia konfliktów, które 
mogą zaistnieć w pracy członków 

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej
Kompanii Piwowarskiej wchodzi
obecnie 3 członków:

Alan Clark

Stefan Homeister

James Wilson

Zarządu, stosuje się procesy przewi-
dziane w Regulaminie Zarządu, zgodnie 
z którymi o zaistniałym konflikcie intere-
sów lub możliwości jego powstania
członek Zarządu powinien poinformować 
pozostałych przedstawicieli Zarządu. 
Dodatkowo powinien powstrzymać 
się od zabierania głosu w dyskusji 
oraz od głosowania nad uchwałą 
w sprawie, w której zaistniał konflikt 
interesów. Wynagrodzenie Zarządu 
ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza 
dokonuje ewaluacji wyników działań 
pracy Zarządu. Wynagrodzenie jest 
uzależnione od wyników finansowych 
osiąganych przez Spółkę oraz stopnia 
realizacji celów w zakresie priorytetów 
zrównoważonego rozwoju.

W skład Zarządu Kompanii Piwowarskiej wchodzi obecnie 6 członków:

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają 
się co najmniej 3 razy w roku.
W celu uniknięcia konfliktów, jakie 
mogą zaistnieć wśród członków Rady 
Nadzorczej stosuje się procesy prze-
widziane w Regulaminie Rady Nadzor-
czej, zgodnie z którymi o zaistniałym 
konflikcie interesów lub możliwości 
jego powstania, członek Rady Nad-
zorczej powinien poinformować Radę 
i powstrzymać się od zabierania głosu 
w dyskusji oraz od głosowania nad 
uchwałą w sprawie, w której zaistniał 
konflikt interesów.
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej ustala 
Walne Zgromadzenie. 

Jan
Faryaszewski

Jacek
Kopiejewski

Wojciech
Moliński

Marzena
Piórko

Jessica
Spence

Zarząd

es Wi

Prezes Zarządu
Rob Priday
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Zgodnie ze Statutem Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje 
Zarząd w terminie 6 miesięcy po ukoń-
czeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub 
na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 
lub na wniosek akcjonariusza reprezen-
tującego min. 1/10 kapitału zakładowe-
go. Walne Zgromadzenie może podej-
mować uchwały jedynie w sprawach 
objętych porządkiem obrad.
Akcjonariuszem posiadającym 100% 
akcji Kompanii Piwowarskiej jest 
SABMiller plc.

Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy

Struktura
Kompanii
Piwowarskiej

Prezes Zarządu
Rob Priday

Wiceprezes ds. 
sprzedaży i dystrybucji
Marzena Piórko

Departament
Corporate Affairs

Wiceprezes ds. marketingu
Jessica Spence

Departament 
Sprzedaży 
i Dystrybucji:
Sprzeda˝ 
Dystrybucja
Marketing kliencki
Dział kluczowych klientów

Departament
Marketingu:
Komunikacja marek
Marketing
Innowacje 

Wiceprezes ds. technicznych
Jacek Kopiejewski

Departament
Produkcji 
i Techniki:
Produkcja
Rozwój produkcji
Systemy jakoÊci
i bezpieczeƒstwo produktu
Inwestycje
Badania i rozwój 
Planowanie 
Centralne zakupy

Wiceprezes ds. personalnych
Wojciech Moliński

Departament
Personalny:
Dział personalny
Kadry & Płace 
Dział Edukacji i Rozwoju
Administracja
Słu˝ba BHP

Wiceprezes ds. finansów
Jan Faryaszewski

Departament
Finansów:
Audyt
Dział prawny
Ksi´gowoÊç 
RachunkowoÊç zarzàdcza
Podatki
IT

ńsń
rs

I

Marki Globalne

Planowanie
Strategiczne
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Wyniki 
finansowe

Pomyślność społeczności w których działamy 
i naszej firmy są od siebie wzajemnie zależne 
– łańcuch wartości tworzy miejsca pracy, 
generuje podatki i akcyzę na rzecz społeczności 
lokalnych i ogólnokrajowych, z których wywo-
dzą się nasi pracownicy, dostawcy i klienci. 
Bezsprzecznie najtrwalszy wkład, jaki możemy 
wnieść w życie społeczeństw, wśród których 
działamy, to wykorzystanie naszej siły przetargo-
wej do stymulowania przedsiębiorczości i lokalnej 
gospodarki. 

Katarzyna Wilczewska
Public Affairs Manager

Udział Kompanii Piwowarskiej w ogólnej wartości dodanej związa-
nej z produkcją i sprzedażą piwa KP oblicza się na 49%.
To dużo więcej niż udział bezpośredniego zatrudnienia związa-
nego z Kompanią Piwowarską jako ułamka całości zatrudnienia 
wynikającego z produkcji i sprzedaży piw KP (5%). Oznacza to, że 
produktywność pod względem wartości dodanej na pracownika 
KP jest względnie wysoka w porównaniu z innymi sektorami.

Dlatego Kompania Piwowarska jest nie tylko 
znaczącym pracodawcą w poszczególnych ośrod-
kach, ale także istotnym płatnikiem podatków 
lokalnych. Wiele gmin w Polsce, których miesz-
kańcami są nasi pracownicy, osiąga dochody 
w postaci udziału w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych.

Kluczowe aspekty wpływu Kompanii Piwowarskiej
na polską gospodarkę:

Produkcja razem (hl) 14 200 000 hl

Eksport razem (hl) 420 000 hl

Import razem (hl) 41 520 hl

Spożycie razem (hl) 14 154 852 hl

Liczba pracowników razem 3195

Udział w rynku  41%
Źródło: Kompania Piwowarska
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Ekonomiczny wpływ Kompanii Piwowarskiej 
w roku fi nansowym F11:

Kompania Piwowarska zatrudnia 3 195 osób.

Kompania Piwowarska ma znaczny wpływ na 
wyniki pośrednie w łańcuchu dostaw. Oblicza 
się, że zakupy Kompanii Piwowarskiej dotyczą 
33 045 miejsc pracy, z czego najwięcej korzysta 
rolnictwo.

Firma ma również znaczny wpływ na gastrono-
mię – sprzedaż wyrobów Kompanii Piwowarskiej 
przyczynia się do 19 000 pełnoetatowych miejsc 
pracy w tej branży. W sprzedaży detalicznej około 
9 800 pełnoetatowych miejsc pracy zależy od 
sprzedaży wyrobów Kompanii Piwowarskiej.

Pełen wpływ produkcji i sprzedaży produktów 
Kompanii Piwowarskiej na zatrudnienie zamyka 
się liczbą 64 900 miejsc pracy.

Rząd również czerpie korzyści z działalności KP 
dzięki napływowi około 1,04 miliarda euro tytułem 
podatków oraz akcyzy. Wpływy z akcyzy wynoszą 
341 milionów euro. Podatek VAT od piwa sprzeda-
wanego w gastronomii i detalu to kolejne 
411 milionów euro. Wpływy z podatków od 
dochodów, wynagrodzeń oraz składki społeczne 
odprowadzane przez pracowników i Kompanię 
Piwowarską, jej dostawców oraz gastronomię 
i sprzedaż detaliczną to około 284 miliony euro.

Wkład Kompanii Piwowarskiej w rozwój polskiej 
gospodarki można również wyrazić za pomocą 
wartości dodanej.* Całkowita wartość dodana, 
wytworzona przez Kompanię Piwowarską w Pol-
sce oraz wartość dodana wygenerowana przez 
dostawców, gastronomię i sprzedaż detaliczną 
związaną z produkcją i sprzedażą piwa wynosi 
około 891 milionów euro.

Efekt bezpośredni
(Kompania Piwowarska)

Sprzedaż detaliczna

Efekt pośredni
(dostawcy)

Garstronomia

Łączne zatrudnienie w Polsce
dzięki Kompanii Piowowarskiej:
64 900 miejsc pracy

Kompania Piwowarska 340 mln.

Sektory dostawców 300 mln.

Gastronomia 201 mln.

Sprzedaż detaliczna 50 mln.

Źródło: Obliczenia Ernst & Young, 2011
* Wartość dodana w innych branżach, związana z produkcją i sprzedażą 
piwa (wartość dodana pośrednia i indukowana) została obliczona na 
podstawie efektów zatrudnienia. Wartość dodaną w poszczególnych 
branżach obliczono mnożąc efekt zatrudnienia przez wartość dodaną na 
zatrudnionego w branży. 

Wartość dodana w Polsce dzięki Kompanii Piowowarskiej: 
891 milionów euro

W roku finansowym F11 sprzedaż 
Kompanii Piwowarskiej zmniejszyła się 
o 3,9%; w tym czasie rynek piwa zaczął 
powoli odżywać po dwóch latach spad-
ków sprzedaży. Szczególnie dotkliwie 
branża odczuła pierwszą połowę roku 
na skutek niekorzystnych warunków 
pogodowych, powodzi oraz żałoby 
narodowej.
Z wynikiem sprzedaży 14,1 mln hl Kom-
pania Piwowarska pozostaje liderem 
polskiego rynku piwa; udział KP w tym 
rynku wyniósł 41%, czyli o 2 punkty pro-
centowe mniej, niż w roku ubiegłym.
Wielkość całego polskiego rynku piwa 
szacuje się na 34,4 mln hl, co oznacza, 
że w ciągu minionych dwunastu miesię-
cy branża wypracowała umiarkowany 
wzrost rzędu 0,5%. Rynek odczuł zmia-
nę w strukturze wydatków konsumenc-
kich: chętniej nabywano artykuły AGD, 
co osłabiło wzrost zakupów żywności 
i napojów. Nasi konkurenci koncentro-
wali się na obniżkach cen oraz rabatach 
cenowych, w wyniku czego konsumen-
ci nabywali tańsze produkty i stymulo-
wali wzrost segmentu piw ekonomicz-
nych (tańszych).
W dystrybucji naszych produktów naj-
większy wzrost sprzedaży odnotowały 
dyskonty, choć znacznie więcej piwa, 
niż w poprzednim roku, sprzedawały 
także super- i hipermarkety. To dowód 
rozwijającego się trendu – rosnącej 
popularności nowoczesnych sklepów 
wielkoformatowych.

Wyniki sprzedaży oraz 
wyniki finansowe 
w kontekście rynkowym

w
dy
niż
tak
roz
pop
wiePomimo tendencji do kupowania 

tańszych produktów oraz obniżania 
cen przez konkurencję, przychody 
Kompanii Piwowarskiej na hektolitr 
w dużej mierze pokrywały się z ubiegło-
rocznymi; było to możliwe dzięki sile 
poszczególnych marek oraz zarządzaniu 
ich portfelem.

Wyniki finansowe
Pomimo silnej presji wolumenowej 
w handlu, Kompania Piwowarska 
osiągnęła w roku F11 dobre wyniki 
finansowe i pozostaje jednym z czoło-
wych podatników w kraju.

F11 F10 Zmiana

Przychody 4 645 020 4 831 333 -4,0%

Zysk netto 860 574 642 512 25,3%

Akcyza 1 301 900 1 359 344 -4,4%

Podatki łącznie 1 422 583 1 574 198 -10,7%
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Nagrody
i wyróżnienia
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Festiwal reklamowy Złote Orły
kampania „Lech Ice Team”
Nominacja
przyznana firmom Kompania Piwowar-
ska / Artegence za kampanię „Lech Ice 
Team” w kategorii Reklama w branży 
„Napoje”. 

Ranking Top 10 – Towar Roku 2010
(DETAL DZISIAJ)
1. miejsce
dla marki Żubr w kategorii Piwo na 
najbardziej dochodowy towar roku 
2010. 

Złote Spinacze 2010 
Nominacja
dla marki Żubr w kategorii CSR 
za program „Żubr budzi Podlasie” 

European Excellence Awards 2010 
w Pradze 
EEA dla portalu „Małe Piwo” 
w kategorii Intranety. 

INTERNALE 2010 
Najlepszy Projekt Komunikacji 
Wewnętrznej – Kompania Piwowarska 
za projekt portal społecznościowy dla 
pracowników Kompanii Piwowarskiej 
„Małe Piwo”. 

INTERNALE 2010 
Największa Innowacja w Intranetach 
– Kompania Piwowarska za projekt 
Archeo – projektowanie i wdrożenie dla 
działu Marketingu i Public Relations. 

Polskie Przedsiębiorstwa „Lista 2000” 
3. miejsce dla Kompanii Piwowarskiej 
w rankingu Rzeczpospolitej – Polskie 
Przedsiębiorstwa „Lista 2000” w kate-
gorii: największe firmy branży alkoho-
lowej w Polsce 2010, klasyfikującego 
największe firmy w Polsce według 
przychodów ze sprzedaży w 2009 roku.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
i PricewaterhouseCoopers – Ranking 
Odpowiedzialnych Firm 2010 
2. miejsce dla Kompanii Piwowar-
skiej – najbardziej odpowiedzialnej 
społecznie firmy w Polsce w Rankingu 
Odpowiedzialnych Firm 2010. 

Agape – Konkurs Biuletynów Firmowych 
1. miejsce dla Piwowarskiego Serwisu 
Informacyjnego w kategorii: najlepszy 
biuletyn elektroniczny w Polsce. 

Agape – Konkurs Biuletynów Firmowych 
Wyróżnienie dla Piwowarskiego 
Serwisu Informacyjnego w kategorii: 
layout roku. 

Golden Arrow 2010 
Wyróżnienie 
dla odpowiedzialnościowego programu 
Kompanii Piwowarskiej „Sprawdź 
promile” w kategorii marketing mobilny. 

The Brewing Industry International 
Awards 2011 
Srebrny medal 
dla Tyskie Gronie w kategorii „Small 
pack Lager” w The National Brewery 
Centre w angielskim mieście Burton 
upon Trent. 

Ranking Idealnych Pracodawców 2010 
(Rzeczpospolita) 
8. miejsce 
dla Kompanii Piwowarskiej w kategorii 
Biznes w Rankingu Idealnych Praco-
dawców 2010 przeprowadzonego 
przez Universum Polska.

Akademia Rozwoju Filantropii 
w Polsce 
Dobroczyńca Roku 2010 w kategorii 
„Strategiczne programy społecznego 
zaangażowania firmy”.
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Filozofia biznesu
Wdrożone w Kompanii Piwowarskiej 
tzw. Zarządzanie Wynikami Pracy 
(Performance Management) obejmuje 
mechanizmy motywowania pracowni-
ków, analizę ich wyników pracy, ocenę 
kompetencji oraz budowę planów 
rozwoju. Performance Management 
to sposób, w jaki chcemy zarządzać 
biznesem w naszej firmie, aby osiągać 
założone wyniki.
PM definiuje „w jaki sposób robimy 
to, co robimy”. Umożliwia budowanie 
kultury, która poprzez angażowanie, roz-
wój i zarządzanie wynikami osiąganymi 
przez pracowników wspiera realizację 
założeń strategicznych.  

Dzięki Performance Management pra-
cownicy otrzymują informację zwrotną, 
ponieważ dwa razy do roku są oceniani 
przez przełożonych na podstawie 
stopnia realizacji celów postawionych 
każdemu z nich i wynagradzani odpo-
wiednio do wyników. Jednocześnie 
system wspiera rozwój kompetencji 
kierowniczych, ułatwia współpracę 
między działami i promuje odpowie-
dzialność. 

Do celów nie dążymy jednak za wszelką 
cenę – na każdym kroku przestrzegamy 
przyjętego systemu wartości i obo-
wiązującego w Kompanii Piwowarskiej 
kodeksu etyki. Stanowi on dla nas 
drogowskaz w odniesieniu do takich 
sfer, jak odpowiedzialność, uczciwość, 
przejrzystość czy konflikt interesów. 
Stosowanie zasad etyki w praktyce 
obejmuje relacje w miejscu pracy. 
Dotyczy to wzajemnych stosunków 
pomiędzy pracownikami oraz stosun-
ków między pracownikami a organiza-
cją i jej otoczeniem w trakcie pełnienia 
obowiązków służbowych.

W każdej większej organizacji opra-
cowuje się zasady i wytyczne, aby 
upewnić się, że działania pojedynczych 
pracowników i ich grup nie wpłyną nie-
korzystnie na wizerunek i pozycję firmy 
jako całości, a działalność firmy nie 
przyniesie uszczerbku stronom trzecim.
Wszyscy pracownicy mają nie tylko 
prawo, ale i obowiązek podania w wąt-
pliwość ewentualnych nieetycznych 
zachowań oraz zgłaszania przełożonym.
Pracownicy Kompanii Piwowarskiej 
uczestniczyli w szkoleniach związanych 
z wprowadzaniem kodeksu etyki, czego 
efektem jest podpisanie deklaracji 
znajomości i stosowania zasad kodeksu 
etyki.

Zarządzanie w Kompanii Piwowarskiej to 
określanie celów, kontrola ich realizacji 
i odpowiednie do wyników nagradzanie 
pracowników, którzy mają ważny udział 
w sukcesie firmy. 

Wartości
Kompanii
Piwowarskiej
• Nasi ludzie stanowią naszą najtrwalszą przewagę
• Odpowiedzialność każdego jest jasna i osobista
• Pracujemy i wygrywamy w zespołach
• Rozumiemy i szanujemy naszych klientów i konsumentów
• Reputację mamy tylko jedną

Misja
Kompanii
Piwowarskiej
Być najbardziej podziwianą 
firmą branży piwowarskiej 
w Polsce i tym samym 
wzmacniać reputację
SABMiller na świecie. 

Wizja
Kompanii
Piwowarskiej
Sprawimy, aby nasze lokal-
ne i międzynarodowe marki 
były najchętniej wybierane 
przez konsumentów. 

Performance
Management

j
p
W

Kompania Piwowarska bardzo 
poważnie podchodzi do tematyki 
poszanowania praw człowieka, 
czego dowodem jest nasz 
Kodeks Etyki, który formalnie 
i jasno określa nasze stanowisko 
w tym zakresie.  
Kodeks Kompanii Piwowarskiej 
jest spójny z kodeksem Grupy 
SABMiller, zaś zasady w nim 
zawarte obowiązują każdego 
z nas. W przypadku sytuacji 
nieetycznego zachowania każdy 
pracownik ma prawo i obowią-
zek zgłoszenia zaistniałej sytuacji 
dostępnymi kanałami (e-mail, 
infolinia, bezpośredni kontakt 
z Ethics Chairmanem). Wszyst-
kie zgłoszenia są szczegółowo 
analizowane, a następnie podej-
mowane odpowiednie kroki, 
aby wyjaśnić zaistniałą sytuację. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć w Kodeksie Etyki i Planie 
Reagowania na zgłoszenia 
przypadków naruszenia zasad 
etyki (będącym dopełnieniem 
Kodeksu Etyki) dostępnych 
na stronach Infonetu, czyli 
wewnętrznej sieci KP. Ponadto 
Kodeks Etyki jest również 
dostępny na stronie www.

Bartosz Kruchlik
Kierownik ds. Sarbox, 
Specjalista ds. Etyki
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Wszyscy pracownicy spółki Kompania 
Piwowarska zobowiązani są do prze-
strzegania nadrzędnych zasad kodeksu 
prowadzenia działalności gospodar-
czej i etyki zawartych w niniejszym 
Kodeksie. Niniejszy Kodeks zawiera 
jasne, świadome i osobiste zobowią-
zanie do właściwego postępowania. 
We wszystkich aspektach prowadzenia 
działalności oczekiwana jest szczerość, 
prawość i uczciwość.

1. Zgodność z przepisami
 i etyka biznesowa

a. Przestrzegamy wszystkich
 obowiązujących przepisów
 i postanowień prawnych. 

b. Prowadzimy działalność gospodarczą 
 w sposób uczciwy, etyczny i w ramach 
 obowiązujących przepisów
 i postanowień prawnych dot. konkurencji. 

c. Nie akceptujemy bezpośredniego ani 
 pośredniego proponowania ani 
 przekazywania niestosownych 
 korzyści finansowych, nakłaniania do 
 ich przyjęcia ani ich przyjmowania
 (na przykład łapówek, czy niezgodnych 
 z prawem wynagrodzeń) niezależnie 
 od ich formy. 

d. Przestrzegamy wszystkich
 obowiązujących w Kompanii Piwowarskiej 
 limitów korzyści majątkowych
 i osobistych oraz wymogów
 dotyczących ich zgłaszania. 

e. Wszystkie transakcje w imieniu 
 Kompanii Piwowarskiej muszą być 
 rzetelnie i należycie odzwierciedlone 
 w księgach rachunkowych oraz 
 wszystkich raportach dostępnych 
 publicznie zgodnie z obowiązującymi 
 procedurami i standardami.  
f. Wszystkie darowizny polityczne 
 muszą być dokonywane z należytą 
 starannością, jawnością i umiarem, 
 w sposób otwarty i przejrzysty. Ich 
 zatwierdzenie musi być zrealizowane 
 zgodnie z polityką Grupy SABMiller. 
 Darowizny należy ujawnić lokalnie 
 – na poziomie kraju oraz w sprawozdaniu 
 rocznym SABMiller.  

g. Prowadzimy działalność gospodarczą 
 zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 i regulaminami dotyczącymi importu
 i eksportu. 

W skład Związku wchodzą reprezentanci 
Kompanii Piwowarskiej, Grupy Żywiec, 
Carlsberg Polska oraz Browary Regional-
ne Łomże. Od kilku lat związek aktywnie 
wspiera kampanie społeczne dotyczące 
odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, 
m.in. „Prowadzący – niepijący” oraz 
„Pozory mylą, dowód nie”. Od maja do 
października 2011 roku prezesem ZPPP 
był Gary Haigh, a następnie został nim 
mianowany Rob Priday, obecny prezes 
Kompanii Piwowarskiej.

Cele Związku Pracodawców Przemysłu 
Piwowarskiego (ZPPP) 
– www.browarypolskie.pl:

Ochrona interesów producentów piwa 
w Polsce – występowanie z propozy-
cjami, wnioskami nowych rozwiązań 
prawnych, ekonomicznych i organiza-
cyjnych do organów władzy rządowej 
oraz samorządu terytorialnego

Reprezentowanie członków wobec 
administracji rządowej i samorządowej, 
organizacji społecznych oraz związków 
zawodowych działających w przemyśle 
piwowarskim

Budowanie właściwego wizerunku 
branży piwowarskiej i jej produktów. 
Prowadzenie działalności ukierunkowa-
nej na kształtowanie odpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu poprzez propago-
wanie kultury picia oraz podejmowanie 
i wspieranie inicjatyw mających na celu 
ograniczenie dostępu osobom nielet-
nim do wyrobów alkoholowych.

2. Nasi pracownicy i środowisko pracy 
a. Musimy unikać konfliktu interesów 
 między naszymi działaniami
 realizowanymi prywatnie, a naszymi 
 działaniami prowadzonymi na rzecz 
 spółki, i musimy deklarować
 potencjalny konflikt interesów. 

b. Informacja poufna lub informacja, 
 która nie jest powszechnie publicznie 
 dostępna, nie może być udostępniana  
 poza spółką, w tym byłym
 pracownikom spółki.
 Szanujemy poufną informację innych. 

c. Wszyscy mamy obowiązek kierować 
 się w swym postępowaniu zdrowym 
 rozsądkiem, tak aby majątek spółki 
 nie był niewłaściwie wykorzystywany 
 ani sprzeniewierzany. 

d. Zobowiązujemy się do zapewnienia 
 bezpiecznego i stabilnego środowiska
 pracy. Spożywanie alkoholu, czy 
 zażywanie narkotyków jest zabronione. 
 W naszym środowisku pracy nie ma 
 miejsca na zastraszanie, ani nękanie, 
 niezależnie od formy. 

e. Cenimy różnorodność i zachęcamy 
 do różnorodności, dążąc do tego, 
 by być pracodawcą z wyboru. Cenimy 
 uczciwość, prawość postępowania 
 i pracę zespołową w stosunkach 
 pracowniczych i zobowiązujemy się 
 traktować ludzi z godnością i szacunkiem.

3. Klienci i konsumenci

a. Naszym celem jest odpowiedzialne 
 wprowadzanie naszych produktów 
 na rynek. Spółka podlega określonym 
 wymaganiom marketingowym, które 
 oparte są na obowiązujących przepi- 
 sach i regulacjach prawnych, oraz 
 naszym wewnętrznym Kodeksie. 
b. Oczekujemy, że wszystkie osoby 
 trzecie działające w imieniu Kompanii 
 Piwowarskiej będą zawsze działać 
 zgodnie z powyższym Kodeksem. 

4. Społeczeństwo:
 zrównoważony rozwój 

Dziesięć priorytetów dotyczących zrów-
noważonego rozwoju zobowiązuje nas 
do zmniejszenia wpływu naszej dzia-
łalności gospodarczej na środowisko 
naturalne i społeczne na całym świecie, 
oraz obrony praw człowieka i międzyna-
rodowych standardów pracy. 
Należy zwracać uwagę na zachowa-
nia, które naruszają niniejszy Kodeks 
i zgłaszać wszystkie przypadki naru-
szeń. Jeśli mamy wątpliwości, czy 
coś stanowi naruszenie Kodeksu lub 
jest sprzeczne z polityką spółki, należy 
zadać odpowiednie pytanie lub zwrócić 
na to uwagę. Jakiekolwiek działania 
odwetowe przeciwko komukolwiek, 
kto w dobrej wierze podniesie kwestię 
dotyczącą postępowania nieetycz-
nego lub niezgodnego z niniejszymi 
zasadami, będą niezgodne z polityką 
spółki i nie będą tolerowane. Wszelkie 
wątpliwości i prośby o wytyczne dot. 
spraw etyki należy zgłaszać swojemu 
kierownikowi liniowemu lub członkowi 
wyższej kadry kierowniczej.

Kompania Piwowarska 
– członek Związku
Pracodawców Przemysłu 
Piwowarskiego (ZPPP)

Kodeks Etyki
Kompanii Piwowarskiej
/ wersja skrócona
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Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu
Dla Kompanii Piwowarskiej odpowiedzialne działanie
biznesu jest podstawą, by zapewnić zrównoważony rozwój 
fi rmie oraz naszym partnerom biznesowym. Prowadzenie 
działalności w sposób odpowiedzialny jest bowiem spójną 
koncepcją zarządzania realizowaną przez pracowników fi rmy. 
Podejmując decyzje biznesowe, kierujemy się zasadami 
etycznymi i środowiskowymi, przy założeniu ograniczonych 
zasobów i optymalizacji ich wykorzystania.
Dziś nie mówimy już o pojedynczej odpowiedzialności fi rmy 
– patrzymy globalnie, bo sami, wspólnie z naszymi partnerami 
biznesowymi i społecznymi, jesteśmy częścią ekosystemu. 
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Zasady
Global
Compact 

1.
Popieranie
i przestrzeganie 
praw człowieka 
przyjętych przez 
społeczność
międzynarodową.

2.
Eliminacja
wszelkich
przypadków
łamania
praw człowieka 
przez firmę.

3.
Poszanowanie
wolności
zrzeszania się.

4.
Eliminacja
wszelkich
form pracy
przymusowej.

5.
Zniesienie 
pracy dzieci.

6.
Efektywne
przeciwdziałanie
dyskryminacji
w sferze
zatrudnienia.

7.
Prewencyjne
podejście
do środowiska
naturalnego.

8.
Podejmowanie
inicjatyw mających 
na celu
promowanie 
postaw
odpowiedzialności 
ekologicznej.

9.
Stosowanie 
i rozpowszechnianie
przyjaznych
środowisku
technologii.

10.
Przeciwdziałanie 
korupcji
we wszystkich
formach, w tym
wymuszeniom
i łapówkarstwu.

Najbardziej zaawansowany CSR to etap 
obywatelski, który wymaga wspólnych 
przedsięwzięć na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju nie tylko w branży, ale 
i w całym łańcuchu dostaw. Jako firma 
społecznie odpowiedzialna musimy 
mieć pewność, że nie tylko my postę-
pujemy według przyjętych wytycznych, 
ale podobnie czynią również nasi 
partnerzy biznesowi oraz konkurenci. 
Chcemy współpracować z partnerami, 
którzy myślą i działają podobnie jak my, 
w duchu zrównoważonego rozwoju. 
Międzysektorowa współpraca zarów-
no z partnerami biznesowymi, jak 
i społecznymi, pokazuje ogromny 
potencjał i może stanowić inspirację dla 
innych firm. W ten sposób pokazujemy 
kierunki współpracy, które przynoszą 
wzajemne korzyści. 
Działalność Kompanii Piwowarskiej 
to nie tylko wypracowywanie zysków. 
Nasza firma jest członkiem społeczno-
ści Poznania, Tychów, Białegostoku oraz 
tych miast, w których posiadamy nasze 
oddziały. Czujemy się także członkiem 
całego społeczeństwa polskiego za 
sprawą produktów, które docierają 
do każdego zakątka Polski, ale także 
poprzez nasz wkład w gospodarkę kra-
ju. Jesteśmy ważnym partnerem, ponie-
waż nasza praca ma wpływ na branżę 
spożywczą, rynek pracy, środowisko 
naturalne, a także kondycję budżetu 
państwa, społeczeństwo i polską 
kulturę. Nie zapominamy też o wpływie, 
jaki dzisiejszymi decyzjami wywieramy 
na życie przyszłych pokoleń, które mają 
prawo urodzić się i żyć w kraju czystym, 
zdrowym i zasobnym. 
Wnosimy wielki wkład w życie społe-
czeństwa poprzez prowadzenie naszej 
firmy w sposób odpowiedzialny, efek-
tywny, wydajny i stabilny. Nieustannie 
dążymy do doskonałości we wszystkich 
aspektach naszej pracy, a więc także 
w zakresie odpowiedzialności społecz-
nej. Zdajemy sobie sprawę, że ta droga 
nigdy się nie kończy, ponieważ zmienia-
ją się kryteria sukcesu. Stale podnosi-
my poprzeczkę oczekiwań względem 
samych siebie.
Zdobywamy wyznaczane cele poprzez 
drogę zrównoważonego rozwoju.

Grupa SABMiller popiera inicjatywę Glo-
bal Compact, w związku z tym Kompania 
Piwowarska kieruje sie w swojej działal-
ności uniwersalnymi zasadami GC. 
Jest to struktura dla tych firm, które 
zobowiązały się do przestrzegania 
10 uniwersalnie uznawanych zasad 
w dziedzinie praw człowieka, jak rów-
nież środowiska oraz antykorupcji. 
Tym samym jest to największa na świe-
cie inicjatywa globalnych firm odpowie-
dzialnych społecznie.

Global Compact ONZ

Kompania Piwowarska i jej Zarząd 
wprowadziła mechanizmy kontrolne, 
zapewniające zgodność z wymogami 
ustawy Sarbanes-Oxley Act (SOX). 
Celem SOX jest między innymi podnie-
sienie efektywności kontroli wewnętrz-
nej i zaostrzenie wymagań dotyczących 
niezależności i przejrzystości kluczo-
wych graczy na rynkach finansowych.

Korzyści wynikające z przedsięwzięcia, 
jakim jest nasze dostosowanie do 
wymogów ustawy, są następujące: 
• zaufanie inwestorów,
• przejrzystość raportowania
 finansowego,
• wysokie standardy etyczne,
• najlepsze praktyki biznesowe,
• udokumentowanie i optymalizacja 
 kluczowych procesów biznesowych 
 w firmie, zarządzanie ryzykiem. 

Aby zapewnić zgodność działań 
z restrykcyjnymi wymogami SOA, 
został w roku 2005 zainicjowany projekt 
wzmocnienia kontroli wewnętrznej, 
potocznie nazywany projektem 
SARBOX. Miał on na celu m.in.: 
• wytypowanie kluczowych dla firmy 
 procesów biznesowych, 
• zidentyfikowanie istniejących w nich 
 ryzyk (organizacyjne, zarządzania 
 zmianą, technologiczne),
• zaprojektowanie i wdrożenie odpo- 
 wiednich kontroli niwelujących
 te ryzyka.

Skutkiem powyższych działań było 
wprowadzenie szeregu kontroli SAR-
BOX, w których realizację zaangażo-
wana jest dziś znaczna część pracowni-
ków w następujących obszarach: 

• procesy biznesowe:
 Sprzedaż, Zakupy, Zarządzanie
 Zapasami, Środki Trwałe,
 Wynagrodzenia, Zamknięcie Okresu 
 (przygotowanie sprawozdań finansowych), 
 a także Dział Skarbu, Podatki, 

• procesy IT:
 dostęp do danych i aplikacji, działania 
 operacyjne, zmiany i rozwój aplikacji 
 oraz IT Governance.

Realizacja kontroli SARBOX wery-
fikowana jest cyklicznie przez dział 
kontroli wewnętrznej oraz niezależnego, 
zewnętrznego audytora.

W ramach weryfikacji, audytor
sprawdza m.in.: 
• czy kontrole SARBOX są wykonywane 
 terminowo i w odpowiedni sposób, 
• czy zachowywane są dowody kontrolne 
 (poprawnie autoryzowane dokumenty, 
 raporty itp.).

Efekty przeglądu raportowane są kie-
rownictwu spółki na poziomie lokalnym 
(Zarząd Kompanii Piwowarskiej) oraz 
globalnym (Grupa SABMiller).

SARBOX
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Przeciwdziałanie
nieodpowiedzialnej
konsumpcji alkoholu 
Nieodpowiedzialna konsumpcja i zacho-
wania związane ze sprzedażą alkoholu 
mogą szkodzić społeczeństwu. Prowa-
dzenie pojazdów po spożyciu alkoholu, 
konsumpcja podczas ciąży czy sprzedaż 
alkoholu nieletnim to tylko niektóre 
zjawiska, którym Grupa SABMiller stara 
się przeciwdziałać. Przykładem działań 
edukacyjnych w tym zakresie jest 
program „Sprawdź promile”, pozwala-
jący zainstalować alkomat w telefonie 
komórkowym czy strona www.abcalko-
holu.pl,dzięki której możemy dowiedzieć 
się więcej na temat wpływu alkoholu 
na nasz organizm.

CO OCENIAMY?
• Istnienie dedykowanych programów 
 promujących odpowiedzialną 
 konsumpcję alkoholu oraz współpracę 
 z partnerami w tym zakresie
• Istniejące polityki dotyczące
 odpowiedzialnej komunikacji
 marketingowej 
• Istniejące polityki alkoholowe oraz 
 procent pracowników przeszkolonych 
 na tematy związane z alkoholem

Dostawcy dzielący nasze 
wartości i zaangażowanie 
na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 
Odpowiedzialne i sprawne działanie 
partnerów w łańcuchu dostaw wpływa 
na obniżenie kosztów, poprawę jakości 
i przewagę konkurencyjną oraz przyczy-
nia się do zrównoważonego rozwoju. 
Dlatego zależy nam na współpracy 
z partnerami w celu zachowania spój-
nych standardów oraz ich wsparcia, 
szczególnie w zakresie praktyk etycz-
nych i ekologicznych.

CO OCENIAMY?
• Dane: ilość zamawianych surowców 
 (m.in. słód, chmiel) w podziale
 na rynek lokalny i globalny
 (poza granicami kraju)
• Stopień rozpowszechnienia wśród 
 dostawców Zasad Odpowiedzialnej 
 Polityki Informacyjnej SABMiller 
• Stopień wspierania (poprzez programy,  
 akcje) rozwoju lokalnej przedsiębior- 
 czości

10 priorytetów 
zrównoważonego 
rozwoju

Historia zaangażowania firmy w spra-
wy społeczne i ekologiczne łączy 
się z początkami jej działalności. Na 
przestrzeni lat rynek ulegał zmianom, 
wpływając tym samym na przemiany 
zachodzące w firmach i w podejściu do 
biznesu. W wyniku dynamicznej eks-
pansji na rynku globalnym narodziła się 
potrzeba reorganizacji firmy w wybra-
nych obszarach. 
Kompania Piwowarska prowadzi swą 
działalność według idei zrównoważo-
nego rozwoju, która stanowi integralną 
część naszej filozofii, dlatego, będąc 
częścią Grupy SABMiller, wspólnie 
wyznaczyliśmy sobie 10 priorytetów 
zrównoważonego rozwoju, świadczą-
cych o odpowiedzialnym podejściu do 
biznesu. Każdy z nich zawiera cel, do 
którego dążymy, w ramach którego 
prowadzone są rozmaite działania i pro-
gramy, podejmowane zobowiązania 
i stosowane specjalne zasady w zarzą-
dzaniu i raportowaniu. Priorytety pozo-
stają niezmiennie, ale co roku zmieniają 
się cele, do których dążymy.
W roku 2010 firma prowadziła liczne 
działania komunikacyjne pod wspól-
nym hasłem „10 priorytetów. Jedna 
przyszłość”. Kampanię obrazuje logotyp 
„10 priorytetów. Jedna przyszłość” 
prezentujący w sposób graficzny ideę 
zrównoważonego rozwoju. Urozma-
icone działania informujące pracowni-
ków o tej kampanii prowadzone były 
w oparciu o różne narzędzia komunika-
cji wewnętrznej od informacji zamiesz-
czonych w wewnętrznej sieci firmowej 
przez plakaty i maile, po konkurs, 
w ramach którego każdy pracownik 
otrzymał kubek z logotypem „10 prio-
rytetów. Jedna przyszłość” i różnymi 
napisami na kubkach jak:
„Nie kręć po alkoholu”, „PET-uj do żółtego”, 
„Nie ładujesz wyciągnij”, „Dziel gazetę 
z sąsiadem”. 

Pracownicy byli zachęcani do przyłą-
czenia się do realizacji 10 priorytetów 
poprzez wcielanie w życie takich zasad 
jak np.: unikaj marnowania wody; 
sprawdź, czy nie ma gdzieś cieknących 
kranów lub rur, zadbaj o ich naprawę; 
jeśli działa klimatyzacja lub ogrzewanie, 
nie zostawiaj otwartych drzwi i okien; 
kupuj produkty, które można poddać 
recyklingowi lub które są wykonane 
z przetworzonych materiałów. 
Ponadto w ramach programu motywa-
cyjnego dla pracowników „Duże Piwo” 
wprowadzono nową kategorię „local 
hero”, w której można zgłosić pracow-
nika, będącego dobrym przykładem 
osoby pracującej i postępującej zgodnie 
z priorytetami zrównoważonego roz-
woju.
Podczas cyklicznych spotkań pracow-
ników z zarządem prezentowano film 
o wszystkich priorytetach zrównowa-
żonego rozwoju i o programach, które 
firma realizuje.
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Zmniejszenie zużycia energii 
i emisji dwutlenku węgla
Stosując narzędzia w zakresie opłat za 
emisje zanieczyszczeń do powietrza, 
rządy wywierają naciski na wprowadza-
nie odpowiednich rozwiązań. W Kom-
panii Piwowarskiej bez problemu 
osiągamy obowiązujące w Unii Euro-
pejskiej dla przemysłu piwowarskiego 
standardy zużycia energii cieplnej 
i elektrycznej.

CO OCENIAMY?
• Wskaźnik zużycia energii
 cieplnej / elektrycznej 
• Udział energii odnawialnych 
• Zarządzanie emisją zanieczyszczeń 
 powietrza (głównie CO2), w tym 
 handel emisjami 
• Monitorowanie emisji CO2 w naszej 
 firmie oraz w całym łańcuchu dostaw
• Zarządzanie energią (wskaźniki 
 określone, mierzone i analizowane 
 w podstawowych procesach
 organizacji)

Odzysk i recykling odpadów 
opakowaniowych
Wszystkie działania podejmowane 
w zakresie opakowań zmierzają do 
optymalizacji ich masy, ponownego 
wykorzystywania bądź ich recyklingu 
w całym łańcuchu dostaw – zarówno 
po stronie dostawców, odbiorców, jak 
i konsumentów.

CO OCENIAMY?
• Procent opakowań poddawanych 
 recyklingowi po wprowadzeniu 
 w rynek 
• Ograniczenie ilości opakowań / masy 
 opakowań 
• Obecność metali ciężkich 
 w opakowaniach 
• Monitoring strat opakowań w rynku 
 (butelka zwrotna) 
• Analiza wpływu opakowania na 
 ochronę środowiska, tzw. cykl życia 
 opakowania

Optymalizacja procesu
gospodarki odpadami
Dążymy do maksymalnego zmniejsze-
nia ilości odpadów wywożonych na 
wysypisko. Oznacza to, że prawie 
98% odpadów poddajemy procesowi 
odzysku, recyklingu bądź unieszkodli-
wiania. Naszym największym sukcesem 
jest segregacja odpadów „u źródła”. 
Cele te osiągamy dzięki wysokiej 
świadomości naszych pracowników 
w zakresie ochrony środowiska.

CO OCENIAMY?
• Ilość wytwarzanych odpadów 
 i sposób ich zagospodarowania 
• Zarządzanie gospodarką odpadami 
 – segregacja, pozwolenia / decyzje, 
 miejsca magazynowania 
• Gospodarka odpadami w łańcuchu 
 dostaw

Działanie na rzecz
społeczności
Inwestowanie w dobro społeczności, 
wśród których działa Kompania Piwo-
warska, jest uzasadnione ekonomicz-
nie. Pomyślność społeczności oraz 
firmy są od siebie wzajemnie zależne 
– łańcuch wartości tworzy miejsca 
pracy, generuje podatki i akcyzę na 
rzecz społeczności lokalnych i ogólno-
krajowych, z których wywodzą się nasi 
pracownicy, dostawcy i klienci. Ze spo-
łecznościami lokalnymi łączą nas jednak 
nie tylko związki finansowe, ale przede 
wszystkim bliska współpraca w wielu 
dziedzinach. Wspólnie wspieramy 
i organizujemy liczne przedsięwzięcia 
o charakterze kulturalnym, artystycz-
nym, rozrywkowym i sportowym.

CO OCENIAMY?
• Dane: stopień zaangażowania
 finansowego w stosunku do
 wypracowanego zysku brutto
 (darowizny, programy społeczne)
• Istnienie strategii CSI, stopień ich 
 skompilowania z oczekiwaniami 
 interesariuszy, zarządzanie,
 mierzenie i raportowanie efektów 
 projektów społecznych

Zmniejszanie skutków HIV 
i AIDS w obszarach, na które 
mamy wpływ 
Pandemia HIV i AIDS dotyczy głównie 
Afryki, ale jej rozwój w innych krajach 
to również poważny problem. Koncern 
SABMiller, którego Kompania Piwo-
warska jest częścią, prowadzi działania 
w zakresie profilaktyki, współfinanso-
wania testów medycznych, opieki nad 
pracownikami i osobami pozostający-
mi na ich bezpośrednim utrzymaniu. 
Współpracuje również z organizacjami 
rządowymi i pozarządowymi oraz orga-
nizuje otwarte przychodnie dla ludzi.

CO OCENIAMY?
• Dane: liczba osób zarażonych 
 wirusem HIV oraz chorych na AIDS 
 w Polsce – wskaźnik potencjalnie 
 zarażonych pracowników

Poszanowanie praw
człowieka
W Kompanii Piwowarskiej obowiązuje 
ogólny standard zachowań zgodny z jej 
wartościami określonymi w Kodeksie 
Etyki. Firma uznaje międzynarodowe 
standardy pracy i zobowiązała się 
szanować prawa człowieka, swoich 
pracowników w miejscu pracy oraz 
w społecznościach, w jakich działa.

CO OCENIAMY?
• Liczba zatrudnionych kobiet
 w stosunku do mężczyzn
 (w tym rozróżnienie wśród stanowisk
 specjalistycznych, kierowniczych),
 istnienie związków zawodowych 
 – liczba osób / pracowników
 reprezentowanych, komisje BHP
• Istniejące polityki HR dotyczące 
 bezpieczeństwa pracy, praw człowieka 
 i praw pracowniczych, różnorodności

Przejrzystość informacji 
o postępach działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju
Przejrzystość informacji leży u podstaw 
naszego podejścia do działalności 
gospodarczej. Nasi klienci pragną wie-
dzieć, że nasze piwa są dobrej jakości, 
a pracownicy chcą pracować w firmie, 
która jest uczciwa i zaangażowana 
w działania społeczne. Nasi partnerzy 
oczekują dobrych relacji, a społeczno-
ści, w których pracujemy, chcą wie-
dzieć, że działamy w sposób, który nie 
zaszkodzi ich jakości życia ani środowi-
sku. Dlatego ważna jest przejrzystość 
informacji we wszystkim, co robimy.

CO OCENIAMY?
• System jakości produktu, badania 
 satysfakcji konsumenta, istnienie 
 procedur reklamacyjnych, liczba 
 godzin szkoleniowych dla pracowników, 
 liczba pracowników przeszkolonych 
 z zakresu Kodeksu Etyki, liczba 
 pracowników ze stażem pracy
 powyżej 5 lat, liczba zgłoszeń tzw. 
 praktyk niepożądanych
• Istnienie raportu CSR, konsultacje 
 z partnerami biznesowymi
 i społecznymi (dialog społeczny), 
 komunikacja priorytetów SD wśród 
 pracowników

Zwiększanie produkcji piwa 
przy wykorzystaniu mniejszej 
ilości wody
Woda jest jednym z podstawowych 
składników piwa. Pobieramy ją 
z własnych ujęć lub z wodociągów 
miejskich, a następnie uzdatniamy. 
Zmniejszanie zużycia wody stało się 
możliwe dzięki zastosowaniu mycia 
w układach zamkniętych, odpowiednie-
mu nadzorowi nad myciem ręcznym, 
zmianie urządzeń na mniej wodochłon-
ne i optymalizacji programów technolo-
gicznych.

CO OCENIAMY?
• Wskaźnik zużycia wody 
• Jakość ścieków 
• Zapotrzebowanie na wodę przez 
 browary vs. zapotrzebowanie na 
 wodę przez społeczności lokalne oraz 
 możliwości poboru wody
 w perspektywie 10 lat 
• Zużycie wody w łańcuchu dostaw
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SAM 
- ocena wyników

Matryca oceny 
wyznaczonych
priorytetów:
SAM (Sustainability 
Assessment Matrix).

1.
OkreÊla

minimalny
standard

wszystkie firmy muszą osiągnąć 
poziom 1, gdyż dotyczy on 

zarządzania kluczowym ryzykiem 
grożącym zrównoważonemu 

rozwojowi, przed którym obecnie 
stoimy. Komitet Wykonawczy 

zarządził, że tam, gdzie obecnie 
operacje nie osiągają poziomu 1, 
należy wdrożyć plan jak najszyb-
szego osiągnięcia tego poziomu

2.
Post´py

zapewnianie 
konsekwentnych 
wyników w danej 

dziedzinie

stosowanie
szerokiego podejścia, 
w tym innowacyjnych 

instrumentów
i szerokiego

zaangażowania

3.
Budowanie

przywództwa
osiągnięcie tego,

co obecnie uważane jest 
za najlepsze praktyki

w danej dziedzinie

4.
Najlepsza
praktyka 

osiągnięcie najwyższych 
możliwych wyników 

na poziomie globalnym

5.
Przywództwo

Program monitoruje wyniki Kompanii Piwowarskiej oraz innych browarów wchodzących w skład 
SABMiller pod kątem 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju.

Matryca Oceny Zrównoważenia jest narzędziem do pomiaru osiąga-
nych przez nas wyników względem kryteriów pięciu poziomów

W szczególności bada postępy, za po-
mocą tak zwanych „stopni” względem 
każdego z priorytetów. Każdy stopień 
składa się z 5 rosnących poziomów 
wyników, opartych o standardy we-
wnętrzne i zewnętrzne, niezależne od 
wszelkich wymogów prawnych. 
Poziom 1 określa minimalny standard, 
4 najlepszą praktykę, a 5 oznacza bycie 
liderem. W roku finansowym F10 istnia-
ła 4-stopniowa skala, od kwietnia 2010 
(F11) wprowadzony został 5 poziom. 
Matryca oceny umożliwia m.in. dopaso-
wanie priorytetów oraz wprowadzanie 
zmian aktualizacji w zależności od 
lokalnych wymagań. 

Każdy z poziomów ma przyporządko-
wane konkretne statusy. Aby osiągnąć 
poziom 1, należy sprostać pewnym 
wymogom, aby osiągnąć poziom 2, 
należy sprostać wymogom zarówno 
poziomu 1, jak i 2. Wymogi te zostały 
określone dla wszystkich pięciu pozio-
mów każdego z priorytetów.

3.2
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Wytyczne w ramach poszczególnych 
obszarów raportowania SAM są
praktycznie tożsame z wytycznymi GRI 
(Global Reporting Initiative), dodatkowo 
dostosowane do charakteru prowadzo-
nej działalności. Wyniki podlegają publi-
kacji zarówno w ramach tworzonych 
lokalnych raportów CSR, jak i raportów 
globalnych zrównoważonego rozwoju 
SABMiller. Obszary zrównoważonego 
rozwoju, które podlegają okresowej 
ocenie i monitoringowi, są również 
tożsame dla pozostałych browarów zlo-
kalizowanych w różnych krajach świata. 
Dzięki inwestycjom oraz monitorowaniu 
wyników możliwe jest obserwowanie 
postępów w poszczególnych pań-
stwach czy nawet trendów kontynental-
nych. Browary SABMiller czynią postępy 
dzięki spełnianiu wymogów i osiąganiu 
coraz wyższych poziomów.
Monitorowanie obszarów zrównowa-
żonego rozwoju umożliwia nie tylko 
rozwój i możliwość porównania się, ale 
także wymianę tzw. dobrych praktyk 
czy skutecznych metod rozwiązywania 
różnych problemów produkcyjnych, 
społecznych czy środowiskowych na 
arenie międzynarodowej.
System zarządzania i monitorowania 
obszarów zrównoważonego rozwoju 
SAM został wyróżniony w pierwszym 
etapie konkursu Globe Award Poland 
2009, w kategorii innowacja zrównowa-
żonego rozwoju.
Wyniki za rok finansowy F11 
(od kwietnia 2010 do marca 2011) 
pokazały, że Kompania Piwowarska jest 
liderem odpowiedzialnego biznesu 
w SABMiller Europa, a wśród wszystkich 
96 browarów Grupy na świecie plasuje 
się na miejscu drugim pod kątem ich 
realizacji.

Wyniki i cele w ramach 10 priorytetów / obszarów 
zrównoważonego rozwoju w latach finansowych F11-F14

Priorytety zrównoważonego rozwoju (obszar) Wynik dla F11 Cele dla F12 Cele dla F13 Cele dla F14

Przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji 
alkoholu 4,35 4,65 5,0 5,0

Zwiększanie produkcji piwa przy wykorzystaniu 
mniejszej ilości wody 3,40 3,40 3,8+ 3,8+

Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla 3,20 3,2+ 3,2+ 3,2+

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych 2,30 2,5+ 2,5+ 3,0+

Optymalizacja procesu gospodarki odpadami 4,0 4,0 4,3+ 4,3+

Dostawcy dzielący nasze wartości i zaangażowanie 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2,54 2,60 2,8+ 3,0+

Działanie na rzecz społeczności 4,20 4,70 4,7 5,0

Poszanowanie praw człowieka 4,0 4,0 4,0 4,25

Zmniejszanie skutków HIV i AIDS w obszarach, 
na które mamy wpływ 5,0 5,0 5,0 5,0

Przejrzystość informacji o postępach działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 4,30 4,4 4,6 5,0

1. Dotyczące obszarów 
 środowiskowych
• wdrożenie rozwiązań techniczno-

-technologicznych mających na celu 
zmniejszenie zużycia wody i wytwa-
rzania ścieków

• wdrożenie wytycznych w ramach 
długoterminowego planu optymali-
zacji zużycia wody oraz analizy ryzyk 
ze szczególnym uwzględnieniem 
browarów, kluczowych dostawców, 
społeczności lokalnych

• współpraca i dialog z dostawcami 
wody pod kątem poboru wody przez 
browary w kontekście ogólnego 
zapotrzebowania na wodę w ujęciu 
ilościowym i jakościowym na danym 
obszarze

• współpraca i dialog z odbiorcami ście-
ków, w kontekście ich parametrów

• ustalanie wielkości tzw. „śladu wod-
nego” (water footprint) czyli faktycz-
nego zużycia wody w całym łańcuchu 
dostaw

• ustalenie emisji CO2 dla dostawców 
i odbiorców współpracujących bezpo-
średnio z firmą (carbon footprint)

• działania mające na celu zmniejszenie 
wagi opakowań i redukcję zawartości 
metali ciężkich – dialog z dostawcami

• przygotowanie wytycznych do analizy 
nowych opakowań pod kątem ich 
wpływu na środowisko naturalne

• opracowanie programu mającego 
na celu zmniejszenie wytwarzania 
odpadów niebezpiecznych poprzez 
zmianę niektórych procesów techno-
logicznych

2. Dotyczące kwestii alkoholu
 
• działania na rzecz rozpowszechniania 

podejścia firmy do spożycia alko-
holu w miejscu pracy wśród innych 
pracodawców i organów rządowych 
– zacieśnienie współpracy z innymi 
firmami i ustanowienie w Polsce 
Forum Alkoholowego

• organizacja seminariów z udziałem 
kluczowych liderów opinii, mediów, 
organizacji pozarządowych i przed-
stawicieli rządów, we współpracy 
z Brewers of Europe i ze Związkiem 
Pracodawców Przemysłu Piwowar-
skiego

• cykliczna organizacja panelu intere-
sariuszy zgodnego ze standardem 
AA1000SES, którego celem jest 
poznanie oczekiwań dotyczących 
działań firmy w zakresie odpowie-
dzialności

Na lata F12-F14 zostały sformułowane następujące długookresowe cele dotyczące 
10 obszarów zrównoważonego rozwoju:

3. Dotyczące kwestii 
 społeczno-etycznych

• cykliczna organizacja panelu intere-
sariuszy zgodnego ze standardem 
AA1000SES, którego celem jest 
poznanie oczekiwań dotyczących 
działań firmy w zakresie inwestycji 
społecznych, raportowania, zarządza-
nia różnorodnością

• monitoring zasad zgodnych z przyję-
ciem opracowywanej polskiej Karty 
Różnorodności

• modyfikacja działań i programów 
inwestycji społecznych, zgodnie 
z przeformułowaną strategią CSI

• rozwój programu wolontariatu pra-
cowniczego – stworzenie platformy 
wolontaryjnej
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Wyniki w ramach 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju w F11 
w stosunku do okresów ubiegłych (H1 –półrocze, H2 – koniec roku)

Przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu

Zwiększanie produkcji piwa przy 
wykorzystaniu mniejszej ilości wody

Zmniejszenie zużycia energii i emisji 
dwutlenku węgla

Odzysk i recykling odpadów 
opakowaniowych

Optymalizacja procesu 
gospodarki odpadami

Dostawcy dzielący nasze wartości 
i zaangażowanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju

Działanie na rzecz społeczności

Zmniejszanie skutków HIV i AIDS 
w obszarach, na które mamy wpływ

Poszanowanie praw człowieka

Przejrzystość informacji 
o postępach działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

F10 H2 - drugie półrocze roku finansowego F10

 F11 H1 - pierwsze półrocze roku finansowego F11

F11 H2 - drugie półrocze roku finansowego F11

Uzyskanie bardzo dobrych 
wyników przez Kompanię 
Piwowarską, w monito-
rowanych priorytetach 
zrównoważonego rozwoju, 
to efekt konsekwentnie 
realizowanej strategii roz-
woju. Strategia wyznacza 
cele w kontekście zrów-
noważonego rozwoju do 
realizacji przez wszystkie 
działy, ogarniając niemal 
wszelkie procesy zacho-
dzące w firmie w dłuższym 
okresie czasu. Szczególnie 
wysokie wyniki Kompania 
Piwowarska odnotowała 
w obszarach: przeciwdzia-
łania nieodpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu, posza-
nowania praw człowieka, 
przejrzystości informacji 
o postępach działań na 
rzecz zrównoważonego roz-
woju, zwiększania produkcji 
piwa przy wykorzystaniu 
mniejszej ilości wody.

Małgorzata Walędzińska-Półtorak
Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju
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Interesariusze 
Kompanii Piwowarskiej
Przygotowując raport społecz-
nej odpowiedzialności biznesu 
opracowaliśmy szczegółową 
mapę naszych interesariuszy. 
Przy wyborze interesariuszy 
kierowaliśmy się ich wpływem 
na firmę oraz naszym wpływem 
na ich sytuację. Z naszymi 
interesariuszami pozostajemy 
w bieżącym kontakcie. Poniżej 
prezentujemy kluczowe grupy 
interesariuszy oraz główne me-
tody ich angażowania. W kolej-
nym roku planujemy poszerzyć 
je o panele interesariuszy.

Pracownicy
Badania satysfakcji pracowników, 
Portal Małe Piwo, Gazetka firmowa, 
E-maile, Chaty, Ankiety, Spotkania, 
Roadshow (spotkania zarządu z pra-
cownikami w całej Polsce), Oficjalne 
postulaty organizacji reprezentujących 
pracowników, Raport społecznej odpo-
wiedzialności biznesu

Grupa SABMiller
Bieżąca komunikacja, Spotkania, 
Sprawozdania finansowe, Raport 
społecznej odpowiedzialności biznesu

Konsumenci
Infolinia, Skrzynka biura prasowego, 
Badania, Facebook, Strona internetowa, 
Raport społecznej odpowiedzialności 
biznesu

Odbiorcy
Spotkania, Szkolenia, Strona internetowa, 
Raport społecznej odpowiedzialności 
biznesu

Dostawcy
Spotkania, Kwestionariusze dla dostaw-
ców, Bieżąca komunikacja E-mailowa, 
Strona internetowa, Raport społecznej 
odpowiedzialności biznesu

Organizacje społeczne, insty-
tucje naukowe i społeczności 
lokalne
Wywiady, Angażowanie poprzez 
programy takie jak np. Warto być za! 
czy Sprawdź promile!, Spotkania, 
Infolinia, Konferencje, Strona interneto-
wa, Raport społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu

Administracja publiczna
Spotkania, Badania, Sprawozdanie 
finansowe, Raport społecznej odpowie-
dzialności biznesu, Biuletyn KP Biznes

Środowisko naturalne
Spotkania z organizacjami środowisko-
wymi, Raport społecznej odpowiedzial-
ności biznesu

Media
Biuro prasowe i bieżąca komunika-
cja, Konferencje, Raport społecznej 
odpowiedzialności biznesu, Piwowarski 
Serwis Informacyjny

Eksperci
Spotkania, Wywiady, Konsultacje, 
Konferencje, Raport społecznej 
odpowiedzialności biznesu

Organizacje branżowe
Spotkania, Członkostwo, Uczestnictwo 
w pracach grupach roboczych np. ZPPP, 
Raport społecznej odpowiedzialności 
biznesu

Interesariusz (z jęz. ang. stakeholders) to 
podmiot lub osoba, która wpływa na firmę 
i na którą firma wpływa swoją działalnością.

fot. Jacek Wajszczak

Zaangażowanie interesariu-
szy jest integralną częścią 
zarządzania firmą w odpo-
wiedzialny sposób. Identyfi-
kacja interesariuszy i budo-
wanie z nimi relacji pozwala 
firmie nie tylko na lepsze 
zarządzanie ryzykami, ale 
przede wszystkim na dosto-
sowanie jej działalności do 
oczekiwań i potrzeb otocze-
nia, w którym funkcjonuje. 
Takie podejście przyczynia 
się do uzyskania przez firmę 
stabilniejszej pozycji na 
rynku. Firmy w zarządzaniu 
relacjami z interesariuszami 
mogą wykorzystywać 
wiele metod. Szczególnie 
pomocne są międzynaro-
dowe standardy AA1000, 
które można stosować przy 
prowadzeniu dialogu lub 
paneli interesariuszy.

Liliana Anam
CSRinfo Manager

3.3
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„Wszyscy ludzie rodzą się wolni 
i równi pod względem swej 
godności i swych praw.
Są oni obdarzeni rozumem 
i sumieniem i powinni postępo-
wać wobec innych w duchu 
braterstwa.”

Jesteśmy częścią międzynarodowego 
koncernu, co pozwala na wymianę 
wiedzy i doświadczeń z współpracow-
nikami z całego świata. Sytuacja ta 
pozwala na szeroki rozwój kompeten-
cji pracowników poprzez możliwość 
udziału w międzynarodowych szko-
leniach czy grupach projektowych 
z udziałem światowej klasy ekspertów.
Na wyniki każdej firmy największy 
wpływ mają jej pracownicy. Ludziom 
zdolnym, kompetentnym, pracowitym, 
otwartym na wiedzę, pełnym inwencji 
i zapału oferujemy atrakcyjne warunki 
pracy i możliwość rozwoju własnej 

Miejsce pracy a poszanowanie
praw człowieka

kariery zawodowej. Kompania Piwo-
warska przywiązuje ogromną wagę do 
tego, by jej pracownicy otrzymywali 
dobre wynagrodzenie za pracę, by pod-
nosili swoje kwalifikacje, byli kreatywni, 
potrafili pracować w zespole, ponadto 
przestrzegali norm etycznych i dobrze 
czuli się w swoim miejscu pracy. Ludzie 
zadowoleni ze swej pracy są najwięk-
szym kapitałem naszej firmy.

Źródło: Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
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Dlaczego poszanowanie człowieka jest 
jednym z naszych priorytetów? 
• Jako firma odpowiedzialna społecz-

nie stawiamy sobie za cel promo-
wanie międzynarodowych warto-
ści, dbając o prawa człowieka, które 
wpływają na każdy aspekt naszego 
życia, zarówno osobistego, jak 
i zawodowego.

• W Kompanii Piwowarskiej istnieją 
polityki personalne dotyczące bez-
pieczeństwa pracy, praw człowieka 
i pracowniczych, zarządzania różno-
rodnością, które są wyrazem prioryte-
towego traktowania tematu i zapew-
nienia komfortu wszystkim naszym 

Poszanowanie 
praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka i godności 
ludzkiej stanowi fundament sprawiedliwości 
i pokoju na świecie. Kompania Piwowarska, 
będąca miejscem łączącym różnorodność 
kultur, tradycji i wartości, szanuje tę różno-
rodność i postępuje według uniwersalnych 
wartości, ogólnych standardów zachowań 
i Kodeksu Etyki.

• O pracę w Kompanii Piwowarskiej 
mogą ubiegać się również osoby nie-
pełnosprawne.

• Stworzyła stronę dla osób słabowi-
dzących w ramach współpracy z fun-
dacją „Bez dyskryminacji”.

Miejsce pracy: podstawowe dane
• Stan zatrudnienia na koniec roku 

finansowego F11 (12 miesięcy od 
kwietnia 2010 r. do marca 2011 r.) 
wyniósł 3 195 pracowników

• W F11 ponad 60% wszystkich rekru-
tacji stanowił rekrutacje wewnętrzne, 
na stanowiskach managerskich było 
to ponad 70%, co szósty pracownik 
KP zmienił swoje stanowisko.

• W całej firmie kobiety stanowią 
21,7% zatrudnionych, przy czym 
w takich działach jak personalny 
(83,3%), marketing (56,9%) czy cor-
porate affairs (70,6%) liczba kobiet 
jest dominująca. 

• Na stanowiskach dyrektorskich zatrud-
nionych jest 9 kobiet i 39 mężczyzn, 
odpowiednio stanowiska kierownicze 
to 111 kobiet i 341 mężczyzn

• 2 695 pracowników (84%) jest obję-
tych umowami zbiorowymi 

• W zarządzie firmy zasiadają dwie 
kobiety: Jessica Spence na stano-
wisku wiceprezesa ds. marketingu 
i Marzena Piórko na stanowisku wice-
prezesa ds. sprzedaży i dystrybucji.

• 3 135 pracowników pracuje na pod-
stawie umowy o pracę, natomiast 
60 pracowników w oparciu o umowy 
cywilnoprawne

• W F11 odnotowano 71 wypadków, 
w tym 0 ciężkich i śmiertelnych. 
Chorób zawodowych nie stwierdzono.

• Łączna liczba dni zwolnienia lekar-
skiego w wyniku wypadków ze stratą 
czasu wyniosła 2 148, w tym wskaź-
nik częstotliwości wypadków w F11 
wyniósł 21,8 i był mniejszy od zanoto-
wanego w F10 – 28,1.

pracownikom. Ważnym aspektem 
naszej polityki zatrudnienia jest dba-
nie, aby jak największa ilość stano-
wisk została obsadzona kandydatami 
wewnętrznymi tak, aby zapewnić pra-
cownikom rozwój. 

Co firma czyni w tym kierunku?
• Uznaje międzynarodowe standardy 

pracy i zobowiązuje się szanować 
prawa człowieka, swoich pracowni-
ków w miejscu pracy oraz w społecz-
nościach, w jakich działa.

• Promuje prawa człowieka w łańcuchu 
dostaw.

• Na stanowiskach kierowniczych 
zatrudnia zarówno mężczyzn 
i kobiety, przy czym liczba kobiet na 
tych stanowiskach rośnie. 
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Rozwój 
zawodowy

Naszym celem jest stworzenie optymalnych 
warunków do rozwoju zawodowego, w któ-
rych potencjał każdego pracownika będzie jak 
najlepiej wykorzystany. Pracownicy rozwijają 
kompetencje zgodnie ze strategią firmy, co 
gwarantuje efektywniejszą realizację codzien-
nych zadań i umiejętność stawiania czoła 
przyszłym wyzwaniom zawodowym. Dział 
personalny i dział szkoleń integruje procesy 
rozwoju pracowników, zapewnia wsparcie 
i dostarcza funkcjonalnych narzędzi. Jednym 
z nich jest katalog szkoleń, umieszczony na 
stronie szkoleń, który zawiera propozycje 
dedykowane dla określonych grup i stano-
wisk, zgodne z potrzebami strategicznymi, 
rozwojowymi, ogólnymi. 
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Pracownicy rozpoczynający pracę 
w Kompanii Piwowarskiej biorą 
udział w programie wprowadzającym 
o nazwie KP Intro, którego celem jest 
poznanie firmy i przygotowanie do 
pracy na nowym stanowisku pracy, 
a także integracja z innymi pracowni-
kami.

Programy rozwojowe

Firma zapewnia rozmaite szkolenia dla 
pracowników. 

• Szkolenie wprowadzające – wszyst-
kich nowych pracowników Kompanii 
Piwowarskiej obejmujemy progra-
mem wprowadzającym. Program ten 
składa się z dwóch etapów: ogólnego 
szkolenia wprowadzającego, a następ-
nie indywidualnego programu dopa-
sowanego do specyfiki konkretnej 
funkcji i stanowiska. Celem szkolenia 
jest przekazanie nowym pracownikom 
niezbędnej wiedzy przydatnej na starcie 
w nowej pracy. 

Szkolenia dla kadry menedżerskiej.

Aby móc wspierać realizację strategicz-
nych celów firmy, KP realizuje szkolenia 
dla kadry menedżerskiej, wspierając 
rozwój kluczowych kompetencji lider-
skich. Poszczególne programy dedyko-
wane są różnym grupom menedżerów. 

• First Time Manager
Program szkoleniowy wspierający nowo 
mianowanych menedżerów. Celem 
szkolenia jest wprowadzenie uczestni-
ków warsztatu w nową rolę, zapoznanie 
ze standardami praktyk zarządzania oraz 
zachowań liderskich funkcjonujących 
w Kompanii Piwowarskiej.

• Komunikacja menedżera
Szkolenie dedykowane całej kadrze 
menedżerskiej. Celem szkolenia jest 
rozwój umiejętności interpersonalnych, 
które pozwalają na co dzień działać 
zgodnie z praktykami zarządzania 
przyjętymi w Kompanii Piwowarskiej. 
Podczas szkolenia uczestnicy uczą się 
dawania informacji zwrotnej, filtrowania 
napływających informacji i wyciągania 
z nich tego, co ma wpływ na bieżącą 
realizację celów, a także budowania 
motywacji i zaangażowania własnych 
pracowników.

• Angażowanie pracowników poprzez 
coaching
Celem szkolenia jest nabycie przez 
menedżerów praktycznych umiejętno-
ści coachingowych. Zainspirowanie ich 
do wykorzystywania narzędzi coachin-
gowych w codziennej pracy oraz jako 
narzędzia służącego rozwojowi kompe-
tencji pracowników.

• Management Development Program 
Aby zapewnić firmie długofalowy suk-
ces, konieczne jest wsparcie w rozwoju 
utalentowanych menedżerów, aby byli 
jeszcze lepszymi liderami. Z myślą o tej 
grupie powstał program dający możli-
wość szerokiego spojrzenia na funkcjo-
nowanie biznesu i zrozumienia, na czym 
polega rola menedżera i lidera w KP. 
W ramach trwającego kilka miesięcy 
programu menedżerowie rozwijają swój 
indywidualny styl przywódczy podczas 
interaktywnych wykładów prowa-
dzonych przez uznanych ekspertów, 
praktycznych warsztatów, symulacji biz-
nesowych, spotkań z ludźmi sukcesu, 
a także biorąc udział w różnorodnych 
projektach wspierających realizację 
planu strategicznego firmy. 

• Zarządzanie projektem
Istotną umiejętnością naszej kadry 
menedżerskiej jest zarządzanie 
projektami pozwalające na sprawne 
funkcjonowanie w środowisku między-
narodowym. W ramach szkoleń z tego 
obszaru oferujemy możliwość rozwoju, 
zdobycia wiedzy i umiejętności zwią-
zanych z kompleksowym spojrzeniem 
na zarządzanie projektami, począwszy 
od tworzenia celów, harmonogramów, 
zarządzania zespołem projektowym, 
ryzykiem w projektach czy zarządzania 
projektami w obszarze IT. 

Szeroki zakres szkoleń dla działu 
sprzedaży. 

• Sales Excellence
Każdy pracownik działu sprzedaży 
przechodzi szkolenie Sales Excellence. 
Celem szkolenia jest wprowadzenie 
w standardy sprzedaży Kompanii 
Piwowarskiej. Szkolenie dostarcza także 
umiejętności związanych z obsługą 
klienta, technikami sprzedaży. Jest to 
podstawowe szkolenie sprzedażowe. 

• Akademia Sprzedaży 
Celem szkolenia jest przedstawienie 
szerokiego kontekstu funkcjonowania 
Kompanii Piwowarskiej pracownikom 
działów sprzedaży. Uczestnicy pogłę-
biają wiedzę związaną z oczekiwaniami 
względem ich pracy, standardów zacho-
wań. Przedstawiciele handlowi zapo-
znają się z sytuacją na polskim rynku 
piwa, jego segmentacją, portfelem 
marek Kompanii Piwowarskiej oraz kon-
kurencji. Zdobywają wiedzę na temat 
kanałów sprzedaży, trade marketingu, 
poznają aspekty prawne i finansowe 
związane z wykonywaną pracą. Poznają 
procesy związane z produkcją i jakością 
piwa. Szkolenie kończą warsztatami, 
które wykorzystują zdobytą wiedzę. 

• Komunikacja z Klientem 
Dopełnieniem szkoleń dedykowanych 
przedstawicielom handlowym jest 
Komunikacja z Klientem. Przedsta-
wiciele potrafią rozpoznawać typy 
klientów, uczą się radzenia sobie 
z zastrzeżeniami i pokonywania oporów, 
metod sprzedaży w różnych kanałach 
handlowych. Nabywają praktycznych 
umiejętności skutecznej argumentacji, 
wychodzenia z sytuacji patowych oraz 
finalizowania rozmów. Po zakończeniu 
szkolenia pracownicy działu sprzedaży 
potrafią budować długotrwałe relacje 
z klientem, przynoszące efekty bizne-
sowe.

• Coaching/Trening Sprzedaży
Podstawą pracy menedżera z pra-
cownikami jest trening umiejętności 
w miejscu sprzedaży oraz coaching 
rozwojowy. Kierownicy sprzedaży ćwi-
czą ze swoimi zespołami poszczególne 
kroki sprzedaży i umiejętności pracy 
z klientami, menedżerowie wyższego 
szczebla rozwijają wymagane kompe-
tencje poprzez coaching rozwojowy. 
Umiejętności treningowe i coachin-
gowe ćwiczymy na szkoleniach lub też 
przez meta coaching. 

• Rozwiązywanie problemów
Szkolenie to jest adresowane do spe-
cjalistów, liderów, kierowników z dzia-
łów operacyjnych, którzy chcą modero-
wać sesje rozwiązywania problemów 
i mają ku temu predyspozycje perso-
nalne. Szkolenie prezentuje unikalne 
podejście do procesu rozwiązywania 
problemów, zanurzone jest w filozofii 
najlepszych praktyk światowych i ujęte 
w metodologii 6 kroków. W czasie 
warsztatów uczestnicy poznają metody, 
techniki, narzędzia do każdego etapu 
rozwiązywania problemów, sposoby 
pracy z grupą i techniki wzmacniania 
twórczego myślenia. Po zakończeniu 
szkolenia pracownicy działu opera-
cyjnego są dobrze przygotowani do 
prowadzenia sesji.

• Browarnictwo podstawowe
Szkolenie to jest adresowane do pra-
cowników, którzy chcą zrozumieć prze-
bieg procesu produkcji piwa i poznać 
zagrożenia jakościowe. Kluczowe 
zagadnienia tego szkolenia to ogólne 
wiadomości o piwie, zarys procesu 
technologicznego, wstępne informacje 
o warzelni, fermentowni, leżakowni, 
filtracji i rozlewie, ogólne wiadomo-
ści o surowcach, podsystemach 
mycia automatycznego. Po szkoleniu 
uczestnik wie w ogólnym zarysie, jak 
produkuje się piwo.

W naszej firmie stawiamy na 
rozwój pracowników, bo to 
warunek konieczny do rozwoju 
biznesu. Kierunkiem dla działu 
szkoleń jest jedna z wartości KP 
„Nasi ludzie stanowią naszą 
najtrwalsza przewagę”, która jest 
dla nas przewodnikiem w dro-
dze do celu.
W Kompanii Piwowarskiej wiąże-
my się z ludźmi na długo i inwe-
stujemy w ich rozwój, w sposób 
zawsze zgodny ze strategią firmy, 
co oznacza, że planując rozwój 
pracownika, bierzemy pod uwa-
gę przede wszystkim potrzeby 
strategiczne, ale też nie zapomi-
namy o indywidualnych. Plano-
wane metody rozwojowe to nie 
tylko szkolenia formalne (których 
ofertę mamy zebraną w katalog 
szkoleń), ale też udział w pro-
jektach, coaching, mentoring, 
samodoskonalenie i wymiana 
doświadczeń. Dzięki tak prowa-
dzonemu procesowi rozwojowo-
szkoleniowemu zachowujemy 
pozycję lidera i mamy najlep-
szych ekspertów w branży.

Barbara 
Lewicka-Arendt
Kierownik Szkoleń 
Produkcji

t

Z uwagi na międzynarodowe środo-
wisko pracy, Kompania Piwowarska 
wspiera także naukę języka angiel-
skiego. Dla specjalistów i menedżerów 
zrealizowany także został program 
„BUSINESS PRESENTATION in English”.

Oprócz tego Kompania Piwowarska 
daje możliwość uczestnictwa w wielu 
szkoleniach międzynarodowych, prowa-
dzonych lokalnie przez międzynarodo-
wych ekspertów lub też w szkoleniach 
zagranicznych. Szkolenia zagraniczne 
dają dodatkową możliwość wymiany 
doświadczeń z różnych krajów. Szkole-
nia te dedykowane są dla wybranych 
specjalistów i menedżerów działów 
marketingu, sprzedaży, finansów. 
Kompleksowy program rozwoju kadr
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Inne szkolenia w KP: 
• Zarządzanie zmianą 
• Finanse dla niefinansistów
• Indywidualny coaching i mentoring
• Negocjacje zaawansowane
• Specjalistyczne szkolenia dla działów 
marketingu, finansów, insigthu. 

Całkowita liczba godzin szkoleniowych 
na tematy regulujące m.in. kwe-
stie przestrzegania praw człowieka 
w zakresie prowadzonej działalności 
wyniosła 6 766 godzin. Zagadnienia 
dotyczące praw człowiek poruszano 
w 3 szkoleniach tematycznych: First 
time manager, Szacunek 360 (obecnie: 
Komunikacja menedżera) oraz Angażo-
wanie pracowników poprzez coaching. 
Łącznie uczestniczyło w nich 355 osób, 
czyli 11% pracowników Kompanii Pi-
wowarskiej. Obecnie wszystkie umowy 

zawierane z kontrahentami Kompanii 
Piwowarskiej (zarówno dostawcami jak 
i odbiorcami) zawierają klauzule doty-
czące znajomości i zgodności postępo-
wania z kodeksem etyki i priorytetami 
zrównoważonego rozwoju firmy, w tym 
również przestrzegania praw człowieka.

W ramach projektu R2M (Rout to 
Market) i prowadzonych zmian perso-
nalnych dział szkoleń realizował cele 
outplacementu, pomagając odchodzą-
cym pracownikom w poszukiwaniach 
odpowiednich szkoleń lub szukaniu 
kontaktów do firm czy instytucji, które 
mogłyby im pomóc w poszukiwaniach 
pracy lub przekwalifikowaniu. Dodat-
kowo w ramach zgłaszanego zapotrze-
bowania organizowany został warsztat 
wewnętrzny: „Efektywne szukanie 
pracy”.

Liczba pracowników, którzy wzięli udział w przynajmniej jednym szkoleniu w F11

Łącznie w roku finansowym F11 zrealizowano ponad 359 tematów 
szkoleniowych. Jedna osoba mogła wziąć udział w kilku szkoleniach, tym samym 
przeszkoliliśmy łącznie 1964 uczestników, realizując 54 076 godzin szkoleniowych.

Raport szkoleń / F11 kwiecień 2010 – marzec 2011

Liczba tematów szkoleniowych 359
Liczba osób przeszkolonych 1 964
 

Liczba godzin szkoleniowych 54 076,1
Liczba dni szkoleniowych 6 759,5
 

Godzin / osoba 27,5 
Dni / osoba 3,4 

 Dyrektorzy 40

 Kierownicy 455

 Specjaliści 988

 Pracownicy biurowi 648

 Pracownicy z pionów operacyjnych 887

 Pozostali pracownicy 130

Pracownicy działów sprzedaży, dystry-
bucji, produkcji, IT oraz menedżerowie 
wszystkich pionów KP mogli poszerzyć 
swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności 
dzięki szkoleniom realizowanym przez 
dział edukacji i rozwoju w ramach 
ponadregionalnego dwuletniego pro-
gramu szkoleń „Kompleksowy program 
rozwoju kadr Kompanii Piwowarskiej”, 
dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 
2.1.1).

Dla każdej grupy objętej projektem 
przygotowano kompleksowy pro-
gram szkoleń ogólnych łączący kursy 
fachowe i techniczne z doskonaleniem 
umiejętności miękkich i kompetencji 
zespołowych / kierowniczych dostoso-
wanych do potrzeb KP. 

Kluczowe szkolenia zrealizowane dzięki 
wsparciu EFS w roku F11 – kwiecień 
2010 – marzec 2011:

1) Pierwsza pomoc – szkolenia w dziale 
produkcji (48 edycji)

2) Kroki profesjonalnej wizyty handlowej 
– szkolenia w dziale sprzedaży, dystry-
bucji, marketingu (32 edycje)

3) Angażowanie pracowników poprzez 
coaching – szkolenia dla kadry mene-
dżerskiej średniego i niższego szczebla 
(24 edycje)

4) Szkolenia biznesowe w j. angielskim 
– szkolenia w dziale produkcji, sprze-
daży, dystrybucji, marketingu (16 edycji)

5) Rozumienie biznesu – gra strate-
giczna (14 edycji) – szkolenia dla kadry 
menedżerskiej

Projekt spotkał się z dużym zain-
teresowaniem pracowników 
naszej firmy i ich przełożonych. 
Na zaproszenia do udziału 
w projekcie w od kwietnia do 
marca 2011 roku odpowie-
działo ponad 858 osób, od 
początku projektu do marca 
2011 blisko 1907 pracowników 
Kompanii Piwowarskiej.
Korzyści, jakie przyniosła unijna 
dotacja i realizacja programów, 
są obustronne: 
• dla pracowników uczestniczą-
cych w projekcie – bezpłatny 
rozwój kwalifikacji, szeroka 
oferta szkoleń umożliwiająca 
podniesienie swojej wartości jako 
pracownika, wzrost efektywno-
ści pracy, szansa na awans.
• dla firmy – możliwość 
zorganizowania komplekso-
wego projektu szkoleniowego 
na dużą skalę, doskonalenie 
kompetencji większości kadry, 
zaoszczędzenie 60% budżetu 
szkoleniowego, który pokrywa 
dotacja.
Za duży sukces można uznać 
wysoką ocenę szkoleń przez 
uczestników. Przyznano ogólną 
notę 4,5 w skali 5-1, gdzie 
5 oznacza ocenę bardzo dobrą. 
Na średnią ocenę 4,5 złożyły 
się noty pośrednie za realizację 
programów szkoleniowych, 
oceny wykładowców prowa-
dzących szkolenia i za orga-
nizację szkoleń. Na bieżąco 
monitorowana jest efektywność 
szkoleń. Przy wszystkich szko-
leniach obserwujemy wzrost 
wiedzy uczestników projektu. 
I ten wskaźnik jest dla nas naj-
ważniejszy.

Betina Piotrowska
Kierownik Projektu EFS

wska
u EFS
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Zarządzanie w Kompanii Piwowarskiej 
to określanie celów, kontrola ich realiza-
cji i odpowiednie do wyników nagra-
dzanie pracowników, którzy mają ważny 
udział w sukcesie firmy. 
Wdrożone w Kompanii Piwowarskiej 
tzw. Zarządzanie Wynikami Pracy 
(Performance Management) obejmuje 
mechanizmy motywowania wszystkich 
pracowników, analizę ich wyników 
pracy, ocenę kompetencji oraz budowę 
planów rozwoju. 
Performance Management to sposób 
w jaki chcemy zarządzać biznesem 
w KP, aby osiągać założone wyniki. PM 
definiuje „w jaki sposób robimy to, co 
robimy”. 100% pracowników podlega 
regularnym ocenom w ramach PM.
Upewniając się, czy zmierzamy w odpo-
wiednim kierunku i czy na pewno 
najlepszą drogą, na bieżąco przeka-
zujemy sobie informację zwrotną. 
Przełożeni spotykają się regularnie ze 
swoimi podwładnymi (spotkania 1 na 1), 
a współpracownicy dzielą się informa-
cjami i spostrzeżeniami na co dzień. 
Podsumowujemy i weryfikujemy nasze 
działania przy okazji oceny rocznej i pół-
rocznej, żeby dowiedzieć się w którym 
miejscu drogi jesteśmy i czego potrze-
bujemy, by ją kontynuować .
Dodatkową motywacją dla pracowni-
ków są konkursy i programy uznanio-
we. W ramach programu „Duże Piwo” 
każdy pracownik KP może nominować 
innego pracownika (lub zespół ludzi), 
którego zachowanie czy osiągnięcia 
uzna za godne miana najlepszego 
przykładu. W ten sposób oceniamy nie 

Zdrowie pracownika
Pracownicy Kompanii Piwowarskiej 
wraz z rodzinami objęci są opieką 
medyczną, mając do wyboru jednego 
z trzech operatorów medycznych: CM 
LIM, Luxmed i Medicover działających 
w całej Polsce. 
Rodzinny Pakiet Medyczny KP dostęp-
ny jest od 1 kwietnia 2008 roku. 
Pracownicy mogą korzystać z bardzo 
dobrze wyposażonych placówek, które 
zatrudniają doświadczony personel 
medyczny. Maksymalnie uproszczony 
system korzystania z usług medycz-
nych jest bezgotówkowy, nie wymaga 
przedstawiania aktualnych legitymacji 
i zaświadczeń, polega wyłącznie na 
okazaniu specjalnej karty. Szeroki 
zakres badań i konsultacje z najlepszy-
mi specjalistami gwarantują optymalną 
opiekę medyczną.

Stawiamy na sport
Sport to nie tylko zdrowie, ale tak-
że sposób na rozładowanie stresu 
i codziennego napięcia oraz polepsze-
nie samopoczucia. Zaangażowanie 
w sportowy tryb życia ułatwia pra-
cownikom Kompanii karta Multisport. 
Z tej formy dofinansowania do sportu 
korzysta w KP prawie 760 pracowni-
ków i 250 członków ich rodzin. Karta 
Multisport to program dodatkowych 
świadczeń z zakresu sportu i rekreacji, 
który zapewnia nielimitowany dostęp 
do ponad 2000 obiektów sportowych 
w całej Polsce. Świadczą one takie 
usługi jak: aerobik, basen, fitness, grota 
solna, joga, klub aktywnej mamy, nauka 
tańca itd. Pakietem Multisport mogą 
zostać objęci nie tylko pracownicy KP, 
ale także osoby towarzyszące i dzieci.

Dofi nansowania i pożyczki
Pracownicy Kompanii Piwowarskiej 
mogą także korzystać z dofinansowania 
do wypoczynku dzieci, a także wziąć 
pożyczkę z niskim oprocentowaniem 
na warunkach korzystniejszych niż 
w banku. Mogą także skorzystać ze 
specjalnej, preferencyjnej oferty ubez-

pieczenia na życie i od nieszczęśliwych 
wypadków, ubezpieczając siebie i swo-
ją rodzinę oraz skorzystać ze specjalnej 
oferty operatora sieci komórkowej.

Posiłki
Wszyscy pracownicy firmy mogą korzy-
stać z dofinansowanych posiłków na 
stołówkach znajdujących się na terenie 
browarów, gdzie dwudaniowy obiad 
można kupić już od 6 zł.

Deputat piwny
Każdy pracownik Kompanii Piwo-
warskiej ma możliwość otrzymania 
miesięcznego deputatu piwnego. 
Tym samym można spróbować każdej 
produkowanej marki piwa. Ponadto 
pracownicy mogą spotykać się przy 
piwie w firmowych pubach w Poznaniu 
i Tychach i degustować ulubione marki 
na koszt pracodawcy. 

tylko osiągnięcia związane z osobistymi 
czy zespołowymi celami, ale posta-
wy i zaangażowanie w promowanie 
naszych wartości. Nominacja w progra-
mie jest znacznym wyróżnieniem dla 
uhonorowanego w ten sposób pracow-
nika. Laureatom prestiżowej w Kom-
panii Piwowarskiej nagrody „Duże 
Piwo” pracodawca funduje spełnienie 
wybranego marzenia do kwoty 
5 tysięcy złotych. 
Niezależnie od tych systemów moty-
wacyjnych, pracownicy sprzedaży 
i dystrybucji biorą udział w programie 
motywacyjnym „Złoto dla najlepszych”.
Do pracy w firmie motywuje także jej 
dobre imię. Inicjatywy na rzecz innych 
ludzi, w które angażują się pracow-
nicy, budują naszą przynależność do 
społeczności, w której funkcjonujemy: 
w programach takich jak „Warto być 
za!” głosy oddane przez pracowników 
KP liczą się podwójnie. „Ekipa nie 
tylko od święta” pokazuje, jak dzięki 
zaangażowaniu firmy pracownicy mogą 
pomagać innym, otrzymując wsparcie 
finansowe na realizowane projekty. 
Co roku przeprowadzane są badania 
opinii pracowników, które zawierają 
rozmaite pytania dotyczące na przykład 
satysfakcji z wykonywanej pracy, speł-
niania oczekiwań pracowników przez 
firmę, a także ocenę relacji pracowni-
czych, kultury, komunikacji czy wizerun-
ku Kompanii Piwowarskiej. 
Każdy pracownik ma swój udział 
w zarządzaniu firmą.

System 
motywacyjny

Benefity 
dla pracowników
Kompania Piwowarska dba o swoich pracowników w spo-
sób kompleksowy. Oferuje między innymi pakiet sportowy, 
dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pożyczki remontowe 
na preferencyjnych warunkach, a także unikalny pakiet 
medyczny oraz deputat piwny. To tylko niektóre z korzyści 
płynące z pracy w naszej firmie.

W ramach działalności socjal-
nej największą popularnością 
cieszą się Pakiety Sportowe 
MultiSport, gdzie pracownicy, 
ich dzieci jak i osoby towarzy-
szące mają możliwość dostępu 
do obiektów sportowych i usług 
np.: basen, fitness, kluby tańca 
itp. w ponad 2 tys. punktach. 
Tak więc pracownik „w dele-
gacji” może znaleźć dla siebie 
formę aktywności sportowej 
również na wyjeździe. Z pozo-
stałych form jak dofinansowa-
nie do wczasów i do aktywno-
ści sportowych poza Kartami 
MultiSport, czy pierwszy raz 
wprowadzonego dofinansowa-
nia do wyprawki szkolnej na 
dzieci w 2011 roku, skorzystało 
już ok. 70% pracowników. 
W okresie świątecznym, przed 
Bożym Narodzeniem pracowni-
cy otrzymują dodatkowo bony 
gwiazdkowe lub ekwiwalent 
finansowy.

Ewa Plackowska
Kierownik Działu 
Kadr i Płac

Statuetki przyznawane laureatom programu 
uznaniowego dla pracowników „Duże Piwo”
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Jesteśmy producentem napoju alkoholowego,
dlatego szczególnie na nas spoczywa
odpowiedzialność za kształtowanie właściwych
wzorców konsumpcji. Większość konsumentów
piwa potrafi w sposób racjonalny i odpowiedzialny 
spożywać nasze produkty.

Dla współczesnego Polaka piwo jest 
elementem stylu życia, sposobem na 
miłe i kulturalne spędzenie czasu w gro-
nie przyjaciół, po dniu wypełnionym 
ciężką pracą. Zdajemy sobie jednak 
sprawę, że nie każdy potrafi spożywać 
ten trunek w sposób odpowiedzialny. 
Kompania Piwowarska od początku 
swego istnienia promuje odpowie-
dzialne spożycie alkoholu. Zależy nam 
na tym, byśmy potrafili cieszyć się 
swym towarzystwem, dobrą zabawą 
i naszym znakomitym piwem, nie nara-
żając się jednak na negatywne skutki 
nadmiernego lub nieodpowiedzialnego 
picia alkoholu.
Produkowanie bezsprzecznie wraż-
liwego produktu, jakim jest piwo, 
wymaga od producentów alkoholu 
postępowania zgodnego z ustawą 
i podejmowania działań względem 
wszystkich partnerów oraz konsumen-
tów. Rozmaite programy edukacyjne 
i promocyjne prowadzone systemowo 
od kilku lat wpływają pozytywnie na 
zmianę modelu i struktury spożycia 
alkoholu w naszym kraju.

Przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu oraz kształtowanie 
jej wzorców to jeden z najważniejszych 
priorytetów Kompanii Piwowarskiej. 

Dlaczego odpowiedzialne spożywanie 
alkoholu jest jednym z priorytetów 
naszej firmy?
Nadużywanie alkoholu w jakiejkolwiek 
formie nie leży w naszym interesie. 
Sytuacja ta może mieć niepożądany 
wpływ na konsumentów i społeczeń-
stwo, pogorszyć naszą reputację, 
a także stanowić podstawę uciążliwych 
restrykcji.
Nieodpowiedzialna konsumpcja i zacho-
wania związane ze sprzedażą alkoholu 
szkodzą społeczeństwu na wiele 
sposobów. Prowadzenie pojazdów po 
spożyciu alkoholu, konsumpcja podczas 
ciąży czy karmienia dziecka, sprzedaż 
alkoholu nieletnim to tylko niektóre 
zjawiska, którym staramy się przeciw-
działać.

Alkohol 
- przeciwdziałanie 
nieodpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu
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• Przyjęliśmy sześć podstawowych 
zasad dotyczących alkoholu, by pomóc 
w podejmowaniu codziennych decyzji 
biznesowych oraz wesprzeć nasz sposób 
promowania rozsądnego spożywania 
alkoholu.

1. Nasze piwo umila życie ogromnej 
większości naszych konsumentów.

2. Nie lekceważymy szkodliwych 
następstw spożywania alkoholu w spo-
sób nieodpowiedzialny.

3. Angażujemy naszych partnerów 
społecznych i pracujemy wspólnie z nimi 
nad problemem nieodpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu.

4. Alkohol przeznaczony jest do spoży-
wania przez osoby dorosłe. Spożywanie 
alkoholu jest kwestią osobistej decyzji 
oraz odpowiedzialności.

5. Informacje o spożywaniu alkoholu 
dostarczane konsumentom powinny być 
precyzyjne i wyważone.

6. Oczekujemy, że nasi pracownicy 
będą starali się zachowywać wysokie 
standardy postępowania w odniesieniu 
do konsumpcji alkoholu.

• Kierujemy się polityką komunikacji 
marketingowej, która wyznacza stan-
dardy naszych działań promocyjnych. 
Dodatkowo przestrzegamy wytycznych 
dotyczących mediów społecznościowych 
oraz polityki badań rynkowych. Mamy 
również wewnętrzną pracowniczą poli-
tykę alkoholową, obowiązującą wszyst-
kich pracowników firmy.

• By zachować najwyższe standardy 
komunikacji marketingowej zgodne 
z obowiązującymi w firmie politykami 
i kodeksami, wszystkie materiały promo-
cyjne są poddawane ocenie specjalnie 
utworzonej Komisji Odpowiedzialnego 
Marketingu i Sprzedaży (KOMIS), 
w skład której wchodzą przedstawiciele 
różnych działów firmy. 

• Dla wszystkich pracowników firmy 
organizowane są Szkolenia ABC alkoholu, 
podczas których omawiane są obo-
wiązujące w firmie polityki alkoholowe, 
odpowiedzi na pytania, jak rozmawiać 
z dziećmi na temat odpowiedzialnego 
picia alkoholu czy jak zareagować, gdy 
podejrzewasz, że twój znajomy ma pro-
blem alkoholowy. Część pracowników, 
która na co dzień uczestniczy w procesie 
tworzenia komunikatów i działań marke-

tingowych, potrzebuje więcej informacji 
na temat polityki komunikacji marke-
tingowej obowiązującej w KP, dlatego 
specjalnie dla nich opracowane zostało 
pogłębione szkolenie o nazwie Alko-
holowe IQ, gdzie podczas całodniowej 
sesji szkoleniowej mają okazję poznać 
na przykładach zastosowanie zasad tej 
polityki oraz dowiedzieć się więcej na 
temat standardów badań rynkowych 
i poznać stanowisko firmy w kluczowych 
sprawach związanych z alkoholem. Takie 
pogłębione szkolenia organizowane 
są również dla agencji reklamowych 
współpracujących z Kompanią Piwowar-
ską. Nowością są również opracowane 
dla tej grupy przypominające szkolenia 
e-learningowe, których zadaniem jest 
coroczne przypomnienie pracownikom 
firmy i agencji reklamowych najważ-
niejszych zasad polityki komunikacji 
marketingowej. 
• Prowadzimy wyjątkową stronę interne-
tową www.abcalkoholu.pl. Jest to polska 
wersja strony www.talkingalcohol.com. 
Jej zadaniem jest edukacja konsumen-
tów na tematy związane z wpływem 
alkoholu na organizm oraz na zdro-
wotne i społeczne aspekty spożywania 
alkoholu. Strona ma również zachęcić do 
podejmowania świadomych i odpo-
wiedzialnych wyborów związanych ze 
spożyciem alkoholu. www.abcalkoholu.pl 
to kompendium wiedzy na temat wpływu 
alkoholu na ludzki organizm. Zawiera inte-
raktywną podróż po organizmie „Alkohol 
a ludzkie ciało” wyjaśniającą, jak alkohol 
jest wchłaniany i przetwarzany. Ponadto 
strona przedstawia użyteczne wska-

Przeciwdziałanie
nieodpowiedzialnej
konsumpcji alkoholu 

Co robimy
w tym kierunku?

zówki dla rodziców i wyjaśnia aspekty 
dietetyczne (np. liczbę kalorii, zawar-
tość alkoholu, zawartość ziaren zbóż) 
dotyczące piw z naszego portfela oraz 
najnowsze informacje o wpływie alkoholu 
na osoby cierpiące na cukrzycę czy 
kobiety w ciąży. Można również usłyszeć 
głos niezależnych ekspertów zajmujących 
się kwestiami związanymi ze zdrowiem, 
rodzicielstwem, prowadzeniem pojazdów 
pod wpływem alkoholu. Strona wychodzi 
naprzeciw kobiecym potrzebom i ocze-
kiwaniom – została stworzona specjalna 
zakładka dla pań pod hasłem „Alkohol 
i kobiety”, która opisuje specyfikę kobie-
cego organizmu. Strona jest dostępna 
w 9 wersjach językowych i służy konsu-
mentom na całym świecie. 

• Opracowaliśmy nowatorski program 
edukacyjny „Sprawdź promile”, dzięki 
któremu można telefon komórkowy 
wykorzystać jako podręczny alkomat. 
Po pobraniu specjalnej aplikacji należy 
wpisać swoje dane takie jak płeć, wiek, 
wagę oraz ilość wypitego alkoholu, by 
program obliczył dla nas ilość promili. 
Dzięki aplikacji można też łatwo zamówić 
taksówkę z bazy 300 korporacji taksów-
kowych w Polsce. Raz pobrana aplikacja 
pozwala korzystać z programu bez kosz-
tów i ograniczeń. Celem programu jest 
ograniczenie liczby pijanych kierowców 
na polskich drogach poprzez umożliwie-
nie przeprowadzenia kontroli trzeźwości 
oraz podniesienie świadomości konsu-
mentów na temat oddziaływania alkoholu 
na organizm. Nowa aplikacja programu 
została też wzbogacona o informacje 
dotyczące dopuszczalnego poziomu 
promili w różnych krajach europejskich. 
Dla osób chcących przetestować swój 
refleks została opracowana również gra 
w kapsle, która jest integralną częścią 
aplikacji. Więcej informacji na temat 
programu znajduje się na stronie 
www.sprawdzpromile.pl.

• Na wszystkich materiałach promo-
cyjnych marek Kompanii Piwowarskiej, 
w tym POSM, Internet, prasa i radio znaj-
duje się dobrowolny znak odpowiedzial-
nościowy z hasłem: „Żyj odpowiedzial-
nie”, który zostanie niedługo zastąpiony 
hasłem „W ciąży nie pĳ ę alkoholu”. 

• Podczas festiwalu Przystanek Wood-
stock prowadzone były działania eduka-
cyjne, gdzie wszyscy mogli odwiedzić 
stoisko programu „Sprawdź promile” 
i zbadać się profesjonalnym alkomatem, 
a także otrzymać materiały przypomi-
nające o tym, by nie kupować alkoholu 
nieletnim i nie wsiadać za kierownicę po 
spożyciu alkoholu.

Reklama alkoholu jest obwaro-
wana rygorystycznymi przepi-
sami, jednakże naszym zdaniem 
od firm odpowiedzialnych 
wymagać powinno się więcej, 
niż tylko przestrzegania przepi-
sów prawa. Dlatego działająca 
w Kompanii Piwowarskiej 
Komisja Odpowiedzialnego 
Marketingu i Sprzedaży staran-
nie analizuje każdą planowaną 
aktywność marketingową, każdy 
film reklamowy, plakat czy 
opakowanie, dbając o spójność 
naszych działań komercyjnych 
z wyznawanymi zasadami. 
Dokonując oceny materiałów 
i działań marketingowych na 
podstawie naszego Kodeksu, 
staramy się brać pod uwagę 
wrażliwość szerszej grupy 
odbiorców, a nie tylko tych, 
którzy stanowią grupę doce-
lową dla naszych marek. Nie 
uchylamy się też od przyjmowa-
nia krytycznych uwag konsu-
mentów, którzy mają zastrzeże-
nia do naszych reklam.

Paweł Kwiatkowski
dyrektor ds. korporacyjnych, 
przewodniczący Komisji 
Odpowiedzialnego 
Marketingu i Sprzedaży, 
przewodniczący 
Komisji Etyki
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W codziennym życiu często 
stykamy się z tematami dotyczą-
cymi alkoholu, na które trudno 
znaleźć jednoznaczną odpo-
wiedź. Wychodząc naprzeciw 
tym oczekiwaniom, Kompania 
Piwowarska prowadzi specjalne 
szkolenia dla pracowników 
firmy, a także działania eduka-
cyjne dla konsumentów, by 
dostarczyć im niezbędnych 
informacji, w jaki sposób 
bezpiecznie korzystać z naszych 
produktów. Szczególną uwagę 
poświęcamy odpowiedzialnej 
promocji naszych marek, eduka-
cji kierowców, by nie jeździli po 
alkoholu, a także sprawom 
wpływu alkoholu na organizm. 
Często okazują się one bez-
cenne zarówno w pracy, jak 
i w życiu prywatnym. 
• Odgrywamy istotną rolę 
w Europejskim Forum ds. 
Alkoholu i Zdrowia (EAHF). 
Jest to koalicja ponad 40 firm  
i organizacji pozarządowych 
współpracujących w celu 
ograniczenia szkód związanych 
z nieodpowiedzialnym spoży-
waniem alkoholu w Unii 
Europejskiej. Złożyliśmy szereg 
zobowiązań dotyczących m.in. 
zamieszczania dobrowolnych 
oznaczeń odpowiedzialnościo-
wych na naszych produktach 
i w komunikacji marketingowej, 
prowadzenia programów 
edukacyjnych dotyczących 
problemu pijanych kierowców 
oraz usprawnień w samoregula-
cji marketingowej. 

Stała dbałość
o jakość produktów 

Współpracujemy również z branżą, 
podejmując wspólne działania
• Zamieszczanie oznaczeń odpowie-
dzialnościowych na opakowaniach 
piw produkowanych przez wszystkich 
członków ZPPP (Związek Pracodawców 
Przemysłu Piwowarskiego w Polsce) 
oraz w reklamach TV. Na opakowaniach 
umieszczany jest znaczek z hasłem
„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, 
a w reklamach TV „Alkohol. Tylko dla 
pełnoletnich”. 
• Samoregulacja – dążymy do spełnie-
nia wszystkich 7 standardów operacyj-
nych Brewers of Europe w zakresie
wspierania odpowiedzialnych postaw
w obszarze etycznej reklamy piwa.
Dotyczą one m.in. popularyzacji krajo-
wych kodeksów etyki w reklamie piwa,
informowania konsumentów o możli-
wości składania skarg na nieetyczną 
reklamę, kontroli poszczególnych form 
komunikacji marketingowej. W Polsce 
organizacją odpowiadającą za samo-
regulację w dziedzinie reklamy jest 
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, 
którego jesteśmy członkiem. 
W naszych działaniach promocyjnych 
przestrzegamy Kodeksu Etyki Rady 
Reklamy. W raportowanym okresie 
została złożona jedna skarga do Rady 
Reklamy dotycząca banneru rekla-
mowego w Krakowie z komunikacją 
kampanii pod hasłem „Zimny Lech”. 
Baner był umieszczony ponad kilometr 
od Wawelu, ale był dobrze widoczny. 
Skarga ta została oddalona przez 
Komisję Etyki Rady Reklamy jako nie 
naruszająca Kodeksu Etyki. Mimo to 
kontrowersyjny baner został natych-
miast usunięty oraz opublikowane 
zostały stosowne przeprosiny. Opis 
złożonej skargi oraz uzasadnienie Komi-
sji znajduje się na stronie internetowej 
Rady Reklamy. 

• Pozory mylą, dowód nie – wspólnie 
z członkami ZPPP i Komendą Główną 
Policji prowadzimy działania edukacyjne 
dla sprzedawców, by nie sprzeda-
wali alkoholu osobom nieletnim, pod 
hasłem „Pozory mylą, dowód nie.”. 
Motywem przewodnim kampanii jest 
hasło „Reaguj, gdy niepełnoletni 
kupuje alkohol”. Ważne jest zwrócenie 
uwagi na fakt, że alkohol jest przezna-
czony wyłącznie dla osób pełnoletnich. 
• „Prowadzący niepijący” – jest 
programem edukacyjnym, którego 
celem jest utrwalenie wśród młodych 
kierowców zasady, by nigdy nie wsiadać 
za kierownicę po spożyciu alkoholu 
oraz zaszczepienie w nich nawyku 
korzystania w takich sytuacjach z innych 
środków transportu, które bezpiecznie 
dowiozą ich do domu. Akcja skierowana 
jest głównie do osób w wieku 18-30 lat, 
bo najczęściej w tej grupie wiekowej 
brawura i brak wyobraźni są przyczynami 
wypadków spowodowanych prowa-
dzeniem samochodu pod wpływem 
alkoholu. Więcej o programie na  
www.klub-drivera.pl.

Wszystkie nasze produkty poddawane 
są stałej kontroli w ramach obowiązują-
cych w firmie restrykcyjnych standar-
dów dotyczących jakości i bezpieczeń-
stwa produktów. Firma posiada obecnie 
trzy systemy (ISO 9001, ISO 14001,  
ISO 2200) oparte na międzynarodo-
wych standardach w ramach zintegro-
wanego systemu zarządzania ryzykiem 
(IRMS). IRMS ułatwia zarządzanie 
wszystkimi systemami oraz świadome 
realizowanie ich założeń przez wszyst-
kich pracowników. Funkcjonuje również 
panel sensoryczny, którego zadaniem 
jest testowanie próbek piwa w celu 
zapewnienia stałej jakości wszystkich 
produkowanych w firmie marek.  
Na opakowaniach jednostkowych oraz 
zbiorczych naszych produktów umiesz-
czamy wymagane prawnie informacje, 
mające na celu poinformowanie klienta 
o składzie produktu, miejscu produkcji 
i pochodzeniu oraz niezbędne informa-
cje rynkowe np. kod kreskowy, znak 
recyklingu czy zwrotności opakowania. 
Na opakowaniach znajduje się również 
przekaz marketingowy oraz dobrowolne 
oznaczenia odpowiedzialnościowe 
z hasłem „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”.

Katarzyna Radecka 
Kierownik
ds. Zrównoważonego  
Rozwoju

Więcej na temat Polityki IRMS:  
www.kp.pl/pol/files/ 
odpowiedzialnosc/Polityka_IRMS.pdf
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Zwiększanie 
produkcji piwa 
przy wykorzystaniu 
mniejszej ilości 
wody 
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Przyrost ludności na świecie powoduje 
zwiększenie zapotrzebowania na wodę 
do upraw rolnych, hodowli zwierząt 
i wytwarzania produktów. Nasze prace 
nad zużyciem wody pokazują, że zde-
cydowana większość wody wykorzy-
stywanej w łańcuchu wartości piwa 
pochodzi z upraw rolniczych. Woda 
do nawadniania na tym etapie może 
dziesięciokrotnie lub więcej zwiększyć 
zużycie wody w browarze. Dlatego 
monitorujemy obszary rolne, które stają 
przed ryzykiem niedoborów wody oraz 
współpracujemy z rolnikami w celu 
bardziej efektywnego wykorzystania 
wody. Zdajemy sobie sprawę z obo-
wiązku promowania odpowiedzialnego 
wykorzystania wody w całej branży 
i poza nią. W tym celu podpisaliśmy 
również CEO Water Mandate Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych.

• Niedobór wody i jej jakość stają się 
coraz ważniejszymi zagadnieniami 
ze względu na duże zużycie wody 
w branży piwowarskiej oraz wykorzysty-
wanie wodochłonnych surowców.
• Przy warzeniu piwa zużywa się dużą 
ilość wody, zarówno w procesie pro-
dukcji, jak i do uprawy zbóż koniecz-
nych do produkcji piwa.
• Gdy występują niedobory wody, koszt 
jej pobierania i dostarczania rośnie. A to 
ma wpływ na nas wszystkich.
• Efektywna gospodarka wodna to 
jeden z kluczowych sposobów, w jaki 
możemy chronić lokalne środowisko 
oraz społeczności żyjące w otoczeniu 
naszych browarów.

Kompania Piwowarska podejmuje 
działania zmierzające do podniesienia 
jakości prowadzenia gospodarki wodnej 
poprzez:

• Optymalizację zakładowego zużycia 
wody oraz gospodarkę ściekami. 
Wskaźnik zużycia wody w przeliczeniu 
na jednostkę wyprodukowanego piwa 
jest monitorowany w każdym z browa-
rów i poddawany wnikliwym analizom. 
Na podstawie obserwacji wprowadza-
ne są nowe rozwiązania zmierzające 
do minimalizacji zużycia wody. Ścieki 
powstające w procesie produkcyjnym 
wprowadzane są do środowiska po ich 
wcześniejszym oczyszczeniu w zakłado-
wej lub miejskiej oczyszczalni ścieków, 
zgodnie z literą prawa. 

Na świecie zbiory wody są ograniczone, dlatego oszczędzanie 
wody jest obowiązkiem każdego mieszkańca ziemi. Kraje boga-
tej północy, do których my też należymy, zużywają zbyt dużo 
wody mając poczucie, że jej zasoby są nieskończone. Dlatego 
na nas spoczywa odpowiedzialność za jej oszczędzanie. Dzisiaj 
bardzo wiele się mówi o społecznej odpowiedzialności biz-
nesu, ale brak świadomości, że w zakres tej odpowiedzialności 
wchodzi również oszczędne używanie zasobów wodnych oraz 
dbanie o środowisko, tak, żeby nie zanieczyszczać jej źródeł. 
Woda to odpowiedzialność każdego z nas, od naszej postawy 
zależy jaka będzie nasza przyszłość – z wodą czy bez.

Janina Ochojska
Prezes Zarządu Fundacji
Polska Akcja Humanitarna

Dlaczego oszczędzanie wody 
jest jednym z priorytetów
naszej fi rmy?

Co fi rma czyni w tym kierunku:

Woda to źródło życia.
Według Organizacji Narodów
Zjednoczonych 20-50 litrów
czystej, słodkiej wody to dzienna 
ilość, jakiej potrzebuje jedna
osoba, by zaspokoić podstawowe 
potrzeby. W niektórych częściach 
świata jej dostępność i jakość
już stanowi ogromny problem. 
ONZ przewiduje, że do roku 2025 
ponad 3 miliardy ludzi będzie
pozbawionych odpowiedniej
ilości wody.

• Identyfi kację dostępności zasobów 
wodnych 
Eksploatacja własnych ujęć wód 
podziemnych odbywa się na zasadach 
określonych w odrębnych pozwole-
niach w sposób, który nie narusza ich 
zasobów eksploatacyjnych. W przy-
padku nowych otworów studziennych 
przed wykonaniem prac wiertniczych 
prowadzony jest szereg prac geologicz-
nych oraz hydrogeologicznych w celu 
ustalenia minimalnych zasobów eksplo-
atacyjnych źródła.

• Współpracę ze społecznościami 
lokalnymi
Kompania Piwowarska poprzez własne 
wydawnictwa, takie jak ,,Raport. Odpo-
wiedzialność społeczna’’, ,,Raport Śro-
dowiskowy’’, systematycznie informuje 
społeczeństwo zarówno lokalne, jak 
i globalne o zakresie swojej działalno-
ści, w tym o osiągniętych wskaźnikach 
zużycia wody. Browar w Poznaniu 
przeznaczył środki na instalację syste-
mu natleniania Jeziora Maltańskiego 
– ważnego zbiornika wodnego dla 
aglomeracji poznańskiej

ść – z wodą czy bez.

Zobowiązanie SABMiller: 
ograniczenie zużycia wody 
o 25% na hektolitrze piwa 
w okresie od 2008 do 2015 
roku.
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Woda stanowi jeden z głównych składników piwa, dlatego w prze-
myśle browarniczym jest szczególnie cenna. Dostarczana jest do 
poszczególnych naszych browarów z ujęć własnych (wody pod-
ziemne) lub z miejskich sieci wodociągowych. W celu dostosowa-
nia jej parametrów do wymogów produkcji piwa, poddawana jest 
procesom uzdatniania. 
Kompania Piwowarska ma świadomość, iż woda stanowi niezbędny składnik 
w życiu każdego człowieka oraz, że jej zasoby nie są niewyczerpywalne. 
Ta świadomość pozwala na nieustające usprawnianie procesu produkcyjnego, 
dzięki któremu zużycie wody w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanego piwa 
spada z roku na rok do coraz niższego poziomu. Obecnie dla całej firmy globalny 
wskaźnik zużycia wody wynosi 3,21 hl wody/ hl wyprodukowanego piwa (dane za 
rok rozliczeniowy F11). Dla porównania wskaźnik ten w roku rozliczeniowym F03 
wyniósł 4,6 hl wody / hl wyprodukowanego piwa. Zatem można śmiało stwierdzić, 
iż podejmowane w ostatnich latach działania przyniosły wymierny efekt.

Wykorzystanie wody w procesach 
technologicznych wiąże się w sposób 
nieodwracalny z powstawaniem ście-
ków. Kompania Piwowarska świadoma 
niebezpieczeństwa jakie wynika z nie-
kontrolowanego obrotu zanieczyszczo-
nymi wodami, w pełni kontroluje obieg 
wytwarzanych przez siebie ścieków. 

Optymalizacja zużycia i gospodarka ściekami
w Kompanii Piwowarskiej

51 184 510 hl

46 134 680 hl

Całościowe 
zużycie wody

Woda
miejska

36 741 070 hl

33 056 450 hl

Woda z własnych 
ujęć podziemnych

14 443 440 hl

13 078 230 hl

Zużycie wody w hl F10

F11

Podstawową zasadą przestrzeganą 
w każdym z browarów należących do 
Kompanii Piwowarskiej jest oczyszcze-
nie ścieków przed ich wprowadzeniem 
do środowiska. W przypadkach gdy 
pozwala na to istniejąca infrastruktura, 
proces oczyszczania prowadzony jest 
na terenie browaru. W pozostałych 
przypadkach ścieki kierowane są do 
miejskich oczyszczalni ścieków.

3 374 708 m3

2 981 547 m3

Ilość
ściekow

Chemiczne zapotrze-
bowanie tlenu ChZT

3 291,219 g/m3

3 713,277 g/m3

Zawiesina 867,32

827,94

Parametry
dotyczące ścieków

F10

F11

Wszystkie ścieki usuwane są poprzez systemy kanalizacyjne do miejskich oczysz-
czalni ścieków. W przypadku Tychów, przed zrzutem do kanalizacji, są podczysz-
czane w zakładowej podczyszczalni ścieków. Woda wykorzystana w procesie pro-
dukcji może być odzyskana do ponownego użycia. W browarze w Poznaniu w roku 
budżetowym F10 wykorzystano ponownie 200560 hl wody, a w F11 już 339160 hl. 

Sposoby ponownego użycia wody są następujące:
- wykorzystywanie wody ze skroplin kotła warzelnego do płukania wstępnego
 kadzi wirowych
- wykorzystywanie wody z końcowego płukania w stacji CIP do płukania
 zewnętrznego
- stosowanie nadmiaru wody z myjki butelek do mycia pustych skrzynek
- zasilanie zraszaczy przenośników wodą powrotną z myjek puszek i butelek
- kaskadowe zawracanie wody w odpieniaczach

Zwiększanie produkcji piwa
przy wykorzystaniu
mniejszej ilości wody
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W roku 2009 na inwestycje dotyczące pierwszego etapu budowy neutralizatora 
ścieków (uśrednienie pH ścieków odprowadzanych do oczyszczalni miejskiej) oraz 
montażu pompy vacuum i wymiany zbiornika ścieków (modernizacja podczyszczal-
ni ścieków) wydano ponad 860 000 tys. zł. W roku 2011 na inwestycje dotyczące 
drugiego etapu budowy neutralizatora ścieków (uśrednienie pH ścieków odprowa-
dzanych do oczyszczalni miejskiej) wydano ponad 3 387 000 zł. 

Realizacja inwestycji w celu mini-
malizacji możliwości przedostania 
się do ścieków związków organicz-
nych (wysłodziny, drożdże). Obec-
ność tych odpadów w ściekach 
wpływa na zwiększenie ładunku, 
a w konsekwencji np. brak moż-
liwość oczyszczenia ścieków do 
parametrów wymaganych prawnie. 

Inicjatywy / inwestycje dotyczące gospodarki wodnej, mające na celu zmniej-
szenie wpływu na środowisko

Nazwa inwestycji Efekt ekologiczny

Instalacja systemów CIP
(Cleaning in Place) do mycia 

urządzeń, rurociągów w obiegu 
zamkniętym

Wprowadzanie nowoczesnych insta-
lacji mycia w układzie zamkniętym 
pozwoliło na znaczne oszczędności 
wody.
Dodatkowo KP SA wprowadziła 
wiele własnych rozwiązań w zakre-
sie oszczędności wody, co dało wy-
mierny efekt finansowo-ekologiczny.

Ścieki
(opomiarowanie, zbiorniki wysłodzin, 

drożdży, wirówka do piwa)
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Gospodarka wodna 
w poszczególnych 
browarach Kompanii 
Piwowarskiej

W browarze w Tychach woda na cele 
produkcyjne pobierana jest z własnych 
ujęć wody podziemnej. Na pozostałe 
cele woda dostarczana jest przez wodo-
ciągi miejskie. 
Wśród wielu rozwiązań mających na 
celu ograniczenie zużycia wody, browar 
w Tychach wprowadził wykorzysta-
nie zużytej wody z jednego procesu 
w innych procesach (np. woda 
z płukania puszek wykorzystywana jest 
powtórnie do mycia transporterów). 
Dzięki zastosowanym w procesie pro-
dukcyjnym optymalizacjom, w okresie 
rozliczeniowym F11 osiągnięto wskaź-
nik równy 3,26 hl wody / hl piwa.

Browar w Tychach
Wytwarzane w procesach produkcyj-
nych ścieki, kierowane są na zakładową 
podczyszczalnię ścieków, która bazuje 
na beztlenowych metodach oczyszcza-
nia z osadem granulowanym. Technolo-
gia ta wykorzystuje zdolność mikroor-
ganizmów beztlenowych do tworzenia, 
w specyficznych warunkach, osadu 
granulowanego charakteryzującego się 
wysoką zdolnością sedymentacyjną 
oraz wysoką aktywnością bioche-
miczną. Podczyszczalnia wyposażona 
jest w centralny system sterowania 
i wizualizacji przebiegu procesów tech-
nologicznych. W wyniku fermentacji 
beztlenowej powstaje również biogaz, 
który jest magazynowany i wykorzysty-
wany jako pełnowartościowe paliwo do 
opalania kotłów zakładowych. 
W wyniku ciągłego doskonalenia proce-
sów produkcyjnych, browar w Tychach, 
w okresie rozliczeniowym F11 osiągnął 
wskaźnik ilości ścieków w odniesieniu 
na jednostkę wyprodukowanego piwa 
na poziomie równym 2,1 hl ścieków /
hl piwa. Zatem w stosunku do roku 
rozliczeniowego F03, gdzie wskaźnik 
ten wyniósł 3,2 hl ścieków / hl piwa, 
ograniczono ilość powstających ście-
ków o blisko 35%.

Zwiększanie produkcji piwa
przy wykorzystaniu
mniejszej ilości wody
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Woda wykorzystywana w procesie 
produkcyjnym jak i pozostałych pro-
cesach, dostarczana jest do browaru 
z zewnętrznych sieci wodociągowych. 
Przed wykorzystaniem poddawana 
jest ona przygotowaniu na własnych 
stacjach uzdatniania wody. Dzięki uzdat-
nianiu uzyskuje się wodę o najwyższych 
parametrach, spełniającą wszelkie 
wymogi sanitarne i pozwalającą na 
zachowanie oryginalnego smaku warzo-
nego piwa.
W browarze w Poznaniu w celu ograni-
czania zużycia wody stosuje się m.in. 
jej wtórne wykorzystanie. Dodatkowo 
w trakcie eksploatacji zakładu wprowa-
dzonych zostało szereg udoskonaleń 
pozwalających na osiągnięcie jednost-
kowego wskaźnika zużycia wody na 
bardzo niskim poziomie. Do działań 
tych należy zaliczyć m.in. wtórne 
wykorzystanie wody w procesie mycia 
i pasteryzacji, zmniejszenie często-
tliwości wypychania brzeczki i piwa 
z rurociągów, zastąpienie myjki butelek 
płuczką, wyeliminowanie zużycia wody 
do chłodzenia odsolin. W roku rozli-
czeniowym F11 osiągnięto imponujący 
wynik na poziomie 3,18 hl wody / hl 
piwa. Mając na uwadze typowy zakres 
zużycia wody w nowoczesnych bro-
warach równy 4-6 hl / hl piwa można 
stwierdzić, iż w dziedzinie oszczędności 
wody, browar w Poznaniu należy do 
światowej czołówki.

Browar odprowadza swoje ścieki 
przemysłowe (mieszanina ścieków 
technologicznych i socjalnych) do 
kanalizacji miejskiej, skąd kierowane są 
bezpośrednio na miejską oczyszczalnię 
ścieków. Partie ścieków z dużą ilością 
zanieczyszczeń przemysłowych, przed 
wprowadzeniem do kanalizacji trafiają 
do lokalnych urządzeń podczyszcza-
jących, gdzie następuje m.in. korekta 
odczynu, separacja zawiesin oraz 
schładzanie.
Dzięki zastosowaniu modyfikacji proce-
sów produkcyjnych, browar w Poznaniu 
osiągnął w roku rozliczeniowym F11 
wskaźnik wytworzonej ilości ścieków 
na jednostkę wyprodukowanego piwa 
na poziomie 2,6 hl ścieków / hl piwa. 
Wskaźnik ten od roku rozliczeniowego 
F03 zmalał o 1,2 hl, co w przeliczeniu 
na wartość procentową daje wielkość 
31,5%. Przy założeniu, iż wytyczne 
najlepszych dostępnych technik dla 
przemysłu piwowarskiego wskazują na 
wytwarzanie ścieków na poziomie 
2,7-4,2 hl ścieków / hl piwa, uzyskany 
przez browar w Poznaniu wynik 
potwierdza wysokie zaawansowanie 
procesów technologicznych oraz dba-
łość o środowisko naturalne.

Woda do browaru dostarczana jest 
poprzez miejską sieć wodociągową. 
Dostarczana woda poddawana jest 
procesom uzdatniania w celu dosto-
sowania jej parametrów do wymogów 
produkcji piwa.
Ścieki technologiczne powstające 
w browarze wspólnie ze ściekami 
sanitarnymi odprowadzane do miejskiej 
oczyszczalni ścieków. Partie ścieków 
stężonych z dużą ilością zanieczyszczeń 
przemysłowych, przed wprowadzeniem 
do kanalizacji trafiają do lokalnych 
urządzeń podczyszczających. Operacje 
technologiczne realizowane w urzą-
dzeniach podczyszczających pozwalają 
na uśrednianie ścieków, separację 
zawiesin oraz zagęszczanie osadów. 
Wraz z przejęciem browaru w Białym-
stoku przez Kompanię Piwowarską, 
rozpoczęto gruntowną modernizację 
oraz udoskonalanie linii produkcyjnych. 
Podjęte działania zaowocowały m.in. 
znacznym obniżeniem wskaźnika zuży-
cia wody w odniesieniu do wielkości 
produkcji. Wskaźnik ten zmalał z warto-
ści osiągniętej w roku rozliczeniowym 
F04 równej 4,5 hl wody / hl piwa do 
wartości 3,12 hl / hl piwa osiągniętym 
w roku rozliczeniowym F11. Uzyskany 
w ostatnim okresie rozliczeniowym 
wskaźnik jest najniższy w grupie 
SABMiller i świadczy o bardzo dobrym 
systemie gospodarowania wodą.

Browar w Poznaniu Browar w Białymstoku
Podobny skutek odniesiono w przy-
padku wskaźnika wytwarzanych 
ścieków. Po procesie modernizacyjnym 
browaru, wskaźnik ilości wytwarzanych 
ścieków w odniesieniu do wielkości 
produkcji spadł z wartości 4,2 hl ście-
ków / hl piwa (w roku rozliczeniowym 
F04) do wartości na poziomie 2,03 hl 
ścieków / hl piwa (w roku rozliczenio-
wym F11). Zatem w przeciągu 7 lat, na 
skutek podjętych działań, browar w Bia-
łymstoku ograniczył ilość wytwarzanych 
ścieków o ponad 51%. Jest to wynik 
wskazujący na duże zaangażowanie 
ze strony zakładu zarówno w poprawę 
technologii produkcji jak też w ochronę 
środowiska.
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Zmniejszenie zużycia 
energii i emisji 
dwutlenku węgla

Z powodu zmian klimatu co roku na 
świecie ginie 160 000 osób. Te szoku-
jące dane pokazują także, że w ciągu 
zaledwie 50 lat jedna trzecia wszyst-
kich gatunków roślin i zwierząt może 
wyginąć. A wszystko to przez efekt 
cieplarniany i zmianę klimatu.
Rozwój gospodarczy pociąga za sobą 
rosnące zapotrzebowanie na energię 
na całym świecie. Większość naszego 
zapotrzebowania pochodzi ze spalania 
paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa 
czy gaz. Przy spalaniu paliwa kopalnie 
uwalniają dwutlenek węgla (CO2) do 
atmosfery. Obok innych gazów cieplar-
nianych takich jak metan, dwutlenek 
węgla to jeden z głównych sprawców 
globalnego ocieplenia i zmian klimatu. 

Dlaczego zmniejszenie zuży-
cia energii i emisji dwutlenku 
węgla jest jednym z prioryte-
tów naszej fi rmy?
• Produkcja piwa pochłania dużo 
energii, nie tylko podczas samego 
warzenia, ale również w czasie schła-
dzania gotowego produktu, transportu 
produktów do klienta czy też wytwarza-
nia opakowań.

• Efektywne wykorzystanie, inwe-
stowanie w źródła odnawialne oraz 
samodzielne generowanie energii to 
sposoby, jakimi pomagamy chronić śro-
dowisko. W ten sposób ograniczamy 
emisje gazów cieplarnianych oraz 
oszczędzamy pieniądze i zasoby.

• Rządy starają się ograniczyć ilość 
gazów cieplarnianych w atmosferze, 
wprowadzając podatki od zużytego 
węgla oraz limity emisji. W ten sposób 
zwiększają się koszty naszej działalno-
ści, a jednocześnie pojawia się możli-
wość obrotu uprawnieniami do emisji 
dwutlenku węgla.

Co czynimy w tym kierunku?
• Opracowaliśmy nową strategię zmian 
klimatycznych, która koncentruje się 
na siedmiu elementach. Cztery z nich: 
wydajność energetyczna, przechodze-
nie na czystsze paliwa kopalne, wyko-
rzystywanie energii odnawialnej oraz 
handel kredytami węglowymi są bezpo-
średnio związane z naszą działalnością. 
Pozostałe trzy dotyczą zarządzania 
emisjami w naszym łańcuchu wartości 
i wiążą się z chłodzeniem, transportem 
oraz produkcją opakowań.

• Oceniliśmy poziom naszych emisji 
dwutlenku węgla i zaczynamy rozu-
mieć, które części naszego łańcucha 
wartości powodują najwięcej emisji.

• Postawiliśmy sobie zadanie ograni-
czenia o 50% emisji paliw kopalnych 
na litr wyprodukowanego piwa do roku 
2020.

• Współpracujemy z dostawcami 
w poszukiwaniu usprawnień w naszych 
wspólnych działaniach.

Zużycie energii i emisja dwutlenku 
węgla przestały już być tylko przedmio-
tem teorii naukowych. Rządy wywierają 
naciski na wprowadzanie odpowiednich 
rozwiązań, stosując narzędzia podat-
kowe i opłaty za emisję. Polska znalazła 
się wśród krajów Unii Europejskiej, 
które najlepiej wypadają pod względem 
zużycia energii na jednego mieszkańca. 
Proekologiczne inwestycje Kompanii 
Piwowarskiej mają w tym swój udział. 
Bez problemu osiągamy obowiązu-
jące w Unii Europejskiej standardy dla 
przemysłu piwowarskiego, dotyczące 
zużycia energii cieplnej i elektrycznej.
Kompania Piwowarska wymaga od 
siebie odpowiedzialności wobec społe-
czeństwa i środowiska naturalnego oraz 
pełnego zaangażowania w działania 
związane z ograniczaniem wpływu na 
negatywne zmiany klimatu.

Zmiany klimatu to problem wzbudzający rosnący
niepokój na całym świecie, można przewidzieć ich 
wpływ na pogodę, dostępność wody oraz zbiory zbóż. 
Zmiany klimatyczne możemy zaobserwować w postaci 
podnoszącego się poziomu mórz, kurczenia się
lodowców oraz coraz częstszego występowania
gwałtownych burz, powodzi i innych klęsk
żywiołowych.

Zobowiązanie SABMiller: 
ograniczenie o 50% emisji 
paliw kopalnych na litr 
wyprodukowanego piwa do 
roku 2020. 
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Zobowiązania
Kompanii Piwowarskiej
w zakresie gospodarki
energetycznej i emisji 
związków węgla
Kompania Piwowarska wchodząc 
w skład koncernu SABMiller zobowią-
zała się do przestrzegania zasad gospo-
darki energetycznej i emisji związków 
węgla zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Zobowiązaniu SABMiller. Kompania 
Piwowarska, stawiając sobie nowe 
cele, realizuje założenia Zobowiązania 
w każdym z obszarów. Następujące 
działania stawiają nas wysoko w hierar-
chii wymagań:

• obniżanie energochłonności proce-
sów produkcyjnych – we wszystkich 
browarach prowadzony jest stały 
monitoring zużycia energii elektrycz-
nej i cieplnej co pozwala na identyfi-
kację sprawności prowadzonych pro-
cesów produkcyjnych. Dodatkowo 
w browarach w Tychach i Poznaniu 
prowadzi się ciągły monitoring 
zużycia paliw w kotłowni, co z kolei 
pozwala na bieżące szacowanie 
wielkości emisji CO2 do atmosfery. 
Jednocześnie na terenie wszystkich 
browarów nie ustają prace zwią-
zane z udoskonaleniem procesów 
technologicznych oraz modernizacji 
istniejących układów. Działania te 
pozwoliły na przełomie ostatnich lat 
na znaczne ograniczenie wskaźników 
energochłonności. Wskaźnik zużycia 
wyprodukowanej energii cieplnej 
w przeliczeniu na jednostkę wyprodu-
kowanego piwa na terenie browaru 
w Poznaniu sukcesywnie spadał 
z wartości osiągniętej w F03 na 
poziomie 135,39 MJ energii / hl piwa 
do wartości osiągniętej w F11 równej 
62,34 MJ energii / hl piwa. W przy-
padku zużycia energii elektrycznej 
globalny wskaźnik dla całej Kompanii 
Piwowarskiej wyniósł w roku rozlicze-
niowym F11 6,1 kWh / hl piwa. Refe-
rencyjny wskaźnik energochłonności 
elektrycznej określony w BAT (Best 
Available Technology) dla przemysłu 
piwowarskiego kształtuje się w zakre-
sie 8-12 kWh / hl piwa. Zatem wskaźnik 
osiągnięty przez KP wskazuje na 
wysoki stopień zaangażowania bro-
warów w ograniczanie zużycia energii 
w procesach produkcyjnych.

• przejście na paliwa o niskiej zawar-
tości związków węgla – mając na 
uwadze zmniejszenie uciążliwości 
dla atmosfery, Kompania Piwowarska 
w 2006 roku zlikwidowała eksploato-
waną na terenie browaru w Poznaniu 
kotłownię opalaną paliwem węglo-
wym i zastąpiła ją nowoczesną 
kotłownią gazowo-olejową. Dzięki 
konwersji paliwa węglowego na 
paliwo gazowe i olejowe osiągnięto 
znaczną redukcję emisji do atmosfery 
min. związków węgla. Na terenie 
browaru w Tychach eksploatowana 
jest kotłownia gazowo-olejowa, która 
zasilana jest również dodatkowo 
biogazem wytwarzanym w podczysz-
czalni ścieków. Kotłownia ta spełnia 
lokalne wymagania prawa wobec 
czego nie występuje konieczność 
konwersji paliw. W browarze w Bia-
łymstoku ciepło dostarczane jest 
przez firmę zewnętrzną. 

• zwiększenie wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii – stosowa-
nie „czystej energii” uwarunkowane 
jest w głównej mierze ograniczeniami 
technicznymi oraz dostępnością „czy-
stych” paliw. Uwarunkowania tech-
niczne browaru w Tychach pozwalają 
na wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii w postaci biogazu 
wytwarzanego na terenie zakładowej 
podczyszczalni ścieków. Biogaz, ze 
względu na swój skład, spalany jest 
wraz z gazem ziemnym. W okresie 
rozliczeniowym F11 ilość spalonego 
biogazu kształtowała się na poziomie 
19,3% całkowitej ilości gazu spalo-
nego w kotłowni. Zastosowanie tak 
nowatorskiego rozwiązania przynosi 
korzyści zarówno ekonomiczne jak 
i środowiskowe. 

• poprawa technologii – zobowiązanie 
to, pod kątem energooszczędności 
sprowadza się m.in. do poszuki-
wania możliwości odzyskiwania 
energii, a także do doboru urządzeń, 
których jako główne kryterium stawia 
się niskie wykorzystanie energii. 
W zakresie odzyskiwania energii 
cieplnej, wszystkie browary posiadają 
układ odzysku ciepła technologicz-
nego z kotłów warzelnych zainsta-
lowanych na wydziale warzelni. 
Z każdego litra pary wodnej odparo-
wanej z gotującej się w kotle brzeczki 
można odzyskać około 0,8 litra 
wody o temperaturze około 980 °C. 
Zatem zastosowanie wspomnianych 
układów odzysku ciepła pozwala na 
znaczne zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na parę technologiczna, a dodat-
kowo wpływa na zmniejszenie 
zużycia wody. Na terenie wszystkich 
browarów wchodzących w skład KP 
stosowane są nowoczesne maszyny 
i urządzenia uznanych na świecie 
firm. Dobór maszyn sprawdzonych 
światowych producentów pozwala 
mieć pewność, iż przy ich produkcji 
wykorzystane zostały najnowsze 
światowe trendy techniki, dzięki któ-
rym osiągane wskaźniki energoosz-
czędności są na satysfakcjonującym 
poziomie.

• angażowanie w dobrowolne
 programy i projekty obniżania emisji 

– do stosowanych mechanizmów 
Protokołu z Kioto należą: Handel 
Emisjami, Mechanizm Czystego 
Rozwoju, Wspólnych Wdrożeń. 
Browary w Poznaniu oraz Tychach, 
ze względu na moc znamionową 
kotłowni, przystąpiły w 2005 roku do 
Systemu Handlu Emisjami. Zgodnie 
z dotychczas przekazanymi do Kra-
jowego Administratora Systemu rocz-
nymi raportami rozliczającymi emisję 
CO2, browary uzyskały pozytywny 
wynik ich weryfikacji oraz dotrzymały 
określonych dla nich przydziałów.

n sprawdz
centów pozwala
przy ich produkcji 
tały najnowsze 

y techniki, dzięki któ-
wskaźniki energoosz-
na satysfakcjonującym
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Zmniejszenie zużycia
energii i emisji
dwutlenku węgla.

90 449 190,38 kWh

87 579 223,50 kWh

Zużycie energii
elektrycznej

957 643 694,8 MJ

943 655 506,1 MJ

Zużycie
ciepła

Zużycia

F10 F11

55,047 Mg

47,350 Mg

NOx*

Emisja 

F10 F11

0,295 Mg

0,310 Mg

SOx*

Emisja 

F10 F11

3,66 Mg

3,0462 Mg

CO

Emisja

F10 F11

41 480 MgCO2

Emisja

F10 F11

*Metodyka pomiarów NOx i SOx jest oparta na normie PN-ISO 10396:2001 (A)

Inicjatywy / inwestycje dotyczące gospodarki energetycznej 
i ograniczenia emisji, mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko

Nazwa inwestycji

Stacje odzysku CO² Odzysk CO² powoduje brak konieczności zakupu CO² 
do procesu produkcji piwa.

Efekt ekologiczny

Zbiornik energii
Phaduco z układem odzysku

Zmniejszenie zużycia ciepła, a co za tym idzie wykorzystania 
źródeł naturalnych typu gaz, węgiel, olej opałowy. 

Odzysk ciepła ze skraplania
amoniaku do odparowania CO² 

Wykorzystanie ciepła odpadowego powstającego w procesie
skraplania amoniaku i wykorzystanie go do odparowania amoniaku 
– zastąpienie parownic

Spalanie biogazu powstałego
w procesie oczyszczania ścieków 
w zakładowej kotłowni wspólnie

z gazem ziemnym 

Rocznie w Browarze w Tychach wykorzystuje się ok. 11-15% 
energii odnawialnej (biogazu), co automatycznie wpływa na 
zmniejszenie zużycia gazu/oleju opałowego.

W roku 2010 na inwestycje dotyczące modernizacji kotłowni gazowo-olejowej
(optymalizacja wykorzystania posiadanego biopaliwa – biogazu z podczyszczalni ścieków) wydano ponad 80 000 zł.
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Wytwarzanie energii elektrycznej oraz 
cieplnej wiąże się bezpośrednio z emi-
sją substancji do powietrza atmosfe-
rycznego. W przypadku eksploatowania 
własnych źródeł energetycznych 
mówimy o bezpośrednim oddziaływaniu 
na stan powietrza atmosferycznego 
poprzez emisję substancji powstających 
podczas spalania paliw energetycz-
nych. W przypadku zakupu energii od 
dostawcy zewnętrznego, oddziaływanie 
to nazywane jest często pośrednim tzn. 
zakład nie emituje substancji do powie-
trza bezpośrednio z procesu produkcyj-
nego, natomiast wykorzystuje produkt 
wytwarzany w ramach tego procesu. 
Kompania Piwowarska posiada własne 
źródła energii cieplnej w browarze 
w Poznaniu oraz Tychach. Browar w Bia-
łymstoku pozyskuje energię cieplną 
od dostawcy zewnętrznego. Zatem 
browary w Poznaniu oraz Tychach 
oddziałują bezpośrednio na stan powie-
trza atmosferycznego poprzez emisję 
substancji powstających podczas ener-
getycznego spalania paliw, natomiast 
oddziaływanie browaru w Białymstoku 
należy traktować jako pośrednie.

W przypadku energii elektrycznej, 
wszystkie trzy browary Kompanii Piwo-
warskiej korzystają z usług lokalnych 
dostawców. Zatem emitują substancje 
do powietrza w sposób pośredni tzn. 
nie biorą bezpośrednio udziału w proce-
sie produkcyjnym, natomiast wykorzy-
stują produkt wytwarzany w ramach 
tego procesu.
We wszystkich browarach przykłada 
się dużą wagę do racjonalnej gospo-
darki zarówno energią elektryczną jak 
i cieplną. Pracownicy browarów stale 
poszukują nowych rozwiązań zmniejsza-
jących zużycie mediów energetycznych.

Od 1 stycznia 2005 roku na terenie Pol-
ski rozpoczął funkcjonowanie Wspólno-
towy System Handlu Uprawnieniami do 
Emisji Gazów Cieplarnianych, którego 
celem nadrzędnym jest ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych do atmo-
sfery. Z tytułu eksploatacji kotłowni 
o nominalnej mocy przekraczającej 
20 MW, browary w Poznaniu oraz 
Tychach obligatoryjnie stały się uczestni-
kiem tego systemu. Udział w Systemie 
niesie za sobą szereg obowiązków 
nałożonych na zakład i związanych 
z redukcją emisji gazów cieplarnianych 
oraz coroczną sprawozdawczością.

Browar w Poznaniu
Całość pary wykorzystywanej w proce-
sie produkcyjnym browar wytwarza we 
własnej kotłowni gazowo-olejowej. Jest 
to nowoczesna kotłownia o mocy ciepl-
nej 35,1 MW, w której spalany jest gaz 
ziemny zaazotowany, a w przerwach 
w dostawie gazu włączane jest zasila-
nie olejem opałowym lekkim. Kotłownia 
ta została oddana do użytku w kwietniu 
2006 roku i zastąpiła wyeksploatowaną 
już kotłownię węglową. Konwersja 
paliwa węglowego na gazowe i olejowe 
postawiła Browar w Poznaniu jako 
przykład praktycznego stosowania 
wytycznych określonych w protokole 
z Kioto. Dzięki podjętym działaniom 
osiągnięto nie tylko znaczne obniże-
nie emisji dwutlenku węgla, ale także 
pozostałych substancji emitowanych 
w wyniku spalania paliw.
Browar w Poznaniu, z racji eksploato-
wania kotłowni o mocy przekraczającej 
20 MW (zarówno kotłownia węglowa 
jak i gazowo-olejowa), został zakwalifi-
kowany do Wspólnotowego Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji 
Gazów Cieplarnianych. W Krajowym 
Planie Rozdziału Uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla instalacja otrzymała 
numer 533. 

Gospodarka energetyczna w poszczególnych browarach Kompanii Piwowarskiej

Browar w Białymstoku
Para technologiczna wykorzystywana 
w procesie produkcyjnym dostarczana 
jest z miejskiej elektrociepłowni. Zatem 
Browar w Białymstoku nie emituje 
do środowiska substancji związanych 
z wytwarzaniem energii bezpośrednio. 
Ponieważ Browar w Białymstoku 
nie eksploatuje jednostek kotłowych, 
nie został on zakwalifikowany do 
Wspólnotowego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji Gazów 
Cieplarnianych.
Zarówno lokalizacja jak i czynniki 
ekonomiczne pozwalają stwierdzić, iż 
zastosowane rozwiązanie jest najko-
rzystniejsze zarówno dla browaru, jak 
i środowiska naturalnego.

Browar w Tychach
Browar w Tychach eksploatuje własną 
kotłownię, która w całości pokrywa 
zapotrzebowanie na parę technolo-
giczną wykorzystywaną w procesie 
produkcji piwa. W sezonie grzewczym 
kotłownia zapewnia równocześnie 
centralne ogrzewanie zakładu. Jednostki 
kotłowe wchodzące w skład wyposaże-
nia kotłowni stanowią dwa nowocze-
sne, sterowane automatycznie kotły 
parowe o łącznej nominalnej mocy 
cieplnej równej 39,4 MW. Kotły zasilane 
są gazem ziemnym wysokometano-
wym, a w przypadkach udokumento-
wanych przerw w dostawie gazu, włą-
czane jest zasilanie olejem opałowym 
lekkim. Dodatkowo do opalania kotłów 
stosuje się biogaz wytwarzany w zakła-
dowej podczyszczalni ścieków. 
Z punktu widzenia ochrony środowi-
ska, stosowanie biogazu należy uznać 
za bardzo korzystne, gdyż stanowi on 
odnawialne źródło energii i charakte-
ryzuje się znacznie mniejszą emisją sub-
stancji powstających podczas spalania 
niż przy spalaniu np. węgla kamiennego 
lub oleju opałowego. Obecnie pokrywa 
on ok. 16% ogólnego zapotrzebowania 
kotłowni na paliwo. 
Ze względu na moc cieplną kotłowni, 
Browar w Tychach został zakwalifiko-
wany do Wspólnotowego Systemu 
Handlu Uprawnieniami do Emisji 
Gazów Cieplarnianych. W Krajowym 
Planie Rozdziału Uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla instalacji przydzielono 
numer 534. 

Zużycie paliwa przez środki transportu (kaloryczność 39,2 MJ/l)

F10 F11

33 025 295,18 MJ

30 574 095,66 MJ

Benzyna

205 071 731,4 MJ

195 007 373,3 MJ

Olej napędowy

Ilość przejechanych kilometrów przez środki transportu

F10 F11

8 299 525 km

8 119 903 km

Benzyna

46 428 000 km

43 485 201 km

Olej napędowy

Browary Kompanii Pi-
wowarskiej należą do 
najbardziej wydajnych na 
świecie pod względem 
zużycia energii. Nadal 
jednak chcemy ograniczać 
zużycie energii poprzez 
ścisły monitoring zużycia, 
ciągłe zwiększanie świado-
mości pracowników oraz 
sprawdzanie możliwości 
wykorzystania energii odna-
wialnych.

Klaudyna Gruszecka 
Kierownik ds. Ochrony Środowiska i BHP

45



Odzysk 
i recykling 
odpadów 
opakowaniowych
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Świadomość wpływu opakowań na 
środowisko rośnie. Kupując produkt, 
możemy wybrać ten, który będzie 
łatwo poddany procesowi recyklingu. 
Specjalne oznaczenia na opakowaniach 
pomagają w procesie decyzyjnym 
konsumenta. Opakowania mają wpływ 
na środowisko w całym swoim cyklu 
życia, czyli od momentu, kiedy stanowią 
surowiec, po ostateczną utylizację. 
Brak odpowiedniego systemu zbierania 
odpadów i miejsc do ich recyklingu, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
oznacza rosnące problemy z odpadami 
opakowaniowymi. Dlatego tak ważne 
jest znalezienie najlepszego sposobu 
gospodarowania odpadami w zgodzie 
z dobrem środowiska.

Dlaczego odzysk i recykling 
odpadów opakowaniowych 
stanowi jeden z naszych
priorytetów?

W Kompanii Piwowarskiej podejmujemy 
działania oparte na ponownym wykorzy-
staniu i recyklingu opakowań w całym 
łańcuchu dostaw – zarówno po stronie 
dostawców, jak i użytkowników opako-
wań. Oferujemy nasze produkty w opa-
kowaniach, które spełniają wymogi 
recyklingu zgodnie z określonymi 
w ustawie poziomami dla poszczegól-
nych rodzajów odpadów. Wprowadzone 
zostały specjalne procedury, które 
obejmują m.in. zbiórkę i segregację 
odpadów w miejscach ich powstawa-
nia oraz tymczasowe ich gromadzenie 
w specjalnie do tego wyznaczonych 
punktach. Została też opracowana 
specjalna procedura opisująca proces 
doboru, projektowania i specyfikacji 
opakowań, tak by sprostały wymaga-
niom ochrony środowiska.

Przepisy dotyczące opakowań oraz 
odpadów opakowaniowych, a także 
rosnące koszty związane z konieczno-
ścią dostosowania się do tych prze-
pisów, mają bezpośredni wpływ na 
przedsiębiorców. Do tego dochodzą 
wysokie koszty surowców. Firmy są 
więc zmuszone rozważać tańsze oraz 
bardziej zrównoważone alternatywy dla 
tradycyjnych opakowań.

• Opakowanie chroni i zapewnia 
wysoką jakość naszych produktów, 
pozwalając jednocześnie wyróżnić 
nasze marki na półce i zachęcić konsu-
mentów do kupna.

• Nasze opakowania nie są obojętne 
dla środowiska. Zmniejszając wagę 
opakowań, ponownie wykorzystując 
butelki oraz zachęcając do ich recy-
klingu, oszczędzamy pieniądze oraz 
surowce, a także mniej eksploatujemy 
lokalne wysypiska śmieci.

• Minimalizowanie wpływu opakowań 
to jeden z kluczowych sposobów, w jaki 
możemy chronić środowisko.

opakow
butelki o
klingu, 
surow
lokaln

• Min
to jede
możem

Rozwój społeczeństw łączy się
z podniesieniem jakości życia 
i wzrostem konsumpcji, co także, 
jak w przypadku gospodarki
odpadami, wpływa na zwiększenie 
ilości produkowanych odpadów 
opakowaniowych
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Odzysk i recykling
pdpadów
opakowaniowych

• Opracowaliśmy szczegółową strate-
gię dotyczącą opakowań, dzięki której 
konsekwentnie przestrzegamy zasad 
wzornictwa, wykorzystania oraz utyliza-
cji wszystkich opakowań i materiałów 
użytych do ich produkcji. Strategia 
ta wspiera nasze globalne standardy 
opakowaniowe i ma na celu zapewnić 
spójność wszystkich naszych materia-
łów opakowaniowych pod względem 
jakości oraz wpływu na środowisko. 

• W ramach naszej nowej strategii 
dotyczącej wykorzystania energii i dwu-
tlenku węgla, poszukujemy możliwości 
rozszerzenia zastosowania do produkcji 
opakowań materiałów pozostawiają-
cych po sobie mniejszy „ślad” w środo-
wisku (tzw. carbon footprint). 

• Tam, gdzie to możliwe, staramy się 
odzyskiwać materiały opakowaniowe; 
ponadto na całym świecie rozwijane są 
projekty dotyczące butelek zwrotnych. 
W Polsce butelki szklane stanowią 47% 
wszystkich opakowań, z czego 86% to 
opakowania zwrotne.

Kompania Piwowarska zapewnia 
w 2011 roku odzysk i recykling odpa-
dów powstających ze zużytych opako-
wań na poziomach wynoszących co 
najmniej: 46% dla opakowań ze szkła, 
47% dla aluminium, 37% dla stali, 54% 
dla papieru i tektury, 19% dla tworzyw 
sztucznych, 15% dla drewna. Kompa-
nia Piwowarska przekazała obowiązki 
zapewnienia recyklingu opakowań 
organizacji odzysku.

Do pakowania i dystrybucji piwa bro-
wary stosują trzy rodzaje opakowań: 
kegi, puszki aluminiowe oraz butelki 
szklane.
Podstawowym opakowaniem dla 
wszystkich produkowanych marek 
piwa są butelki szklane wielokrotnego 
użytku o pojemności 0,5 litra. Butelki 
wykorzystuje się kilka razy w cyklu życia 
opakowania. Butelka zwrotna przed 
ponownym użyciem przechodzi przez 
linię myjącą. 
Obok butelek zwrotnych wykorzystuje 
się puszki aluminiowe o pojemności 
0,5 l oraz w mniejszej ilości, głównie 
okresowo o pojemności 5 l. Zużyte 
puszki aluminiowe są zbierane selek-
tywnie na terenie prawie całego kraju 
przez przedsiębiorstwa komunalne, 
organizacje odzysku i punkty skupu 
metali kolorowych.

• Aż 98,4% wszystkich odpadów 
wytwarzanych przez KP SA jest podda-
wanych recyklingowi, odzyskowi lub 
unieszkodliwianiu. 
Obszary, na których się koncentrujemy, 
by doprowadzić do doskonałego pro-
cesu wielokrotnego użycia opakowań 
oraz gospodarki recyklingowej:

• zawartość elementów opakowa-
niowych podlegających recyklingowi 
– zwiększanie procentowego udziału 
materiałów podlegających recyklingowi 
w opakowaniach przedkonsumenckich, 

• eliminacja opakowań i zmniejszanie 
ich masy – minimalizacja ilości opako-
wań wykorzystywanych do przecho-
wywania i dostarczania produktu oraz 
projektowanie opakowań o technicznie 
możliwej najniższej masie,

• segregacja odpadów opakowanio-
wych i poddawanie ich recyklingowi 
/ odzyskowi – zastosowanie odpowied-
niego oznakowania oraz projektowanie 
opakowań w porozumieniu z dostaw-
cami, umożliwiające optymalny ich 
recykling i ponowne użycie,

• obecność metali ciężkich – całkowita 
eliminacja metali ciężkich z opakowań 
– tam, gdzie jest to technicznie moż-
liwe, w innych przypadkach zagwa-
rantowanie zawartości metali ciężkich 
w opakowaniach na poziomie nie 
przekraczającym 100 mg/kg,

• straty opakowaniowe i recykling po-
konsumencki – obniżenie strat opako-
wań powstających w wyniku czynności 
produkcyjnych na terenie zakładu, np. 
podczas mycia opakowań szklanych. 
Współpraca z organizacjami społecz-
ności lokalnych w celu wprowadzenia 
lub poprawy juz istniejących rozwiązań 
recyklingu, przy jednoczesnym wykorzy-
staniu możliwości stworzenia miejsc 
pracy.

Co czynimy w tym kierunku?

Rodzaje opakowań 
Zbiórka selektywna odbywa się 
„u źródła” do ustawionych w miastach 
pojemników lub na miejskich stacjach 
segregacji odpadów. Zebrane opako-
wania poddawane są oczyszczaniu. 
Stanowią cenny surowiec dla hutnictwa 
aluminium i trafiają docelowo do prze-
topu w hutach.
Do miejsc bezpośredniej konsumpcji 
piwa, jak bary i restauracje, piwo trafia 
zarówno w butelkach jak i kegach. Kegi 
to beczki ze stali kwasoodpornej o obję-
tości 30 i 50 litrów. Kegi są opakowa-
niami zwrotnymi, zaprojektowanymi 
specjalnie pod kątem wielokrotnego 
wykorzystania. Tak więc, pomimo 
dużego zużycia materiału przy produkcji 
opakowania, ich stosowanie jest bardzo 
korzystne w aspekcie środowiskowym.

Organizacja odzysku to wyspecjalizo-
wany podmiot gospodarczy, którego 
działalność polega na przejmowaniu 
obowiązku odzysku odpadów z opako-
wań od wytwórcy, zgodnie z ustawą 
i przepisami. Przedmiotem działania 
organizacji odzysku jest działalność 
organizowania trwałego systemu 
selektywnej zbiórki, zarządzania 
i prowadzenia przedsięwzięć związa-
nych z odzyskiem, w szczególności 
z recyklingiem odpadów, a także 
edukacja ekologiczna. Organizacja 
odzysku gwarantuje rzetelne i fachowe 
postępowanie z zebranymi odpadami 
opakowaniowymi.

Odzysk i recykling opakowań

Żywotność butelek zwrotnych, wyrażona w liczbie cykli
w ciągu „życia”:

• butelka Gold (brązowa) – 14 cykli 
• butelka Ufoludek (zielona) – 6 cykli
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Wiosną 2007 roku zakwitł w Kompa-
nii Piwowarskiej nowatorski w skali 
kraju program edukacji ekologicznej 
wśród pracowników „Zgrani z naturą”. 
Program wykorzystuje elementy 
humoru i w przyjazny sposób uczy, jak 
dbać o środowisko naturalne. „Zgrani 
z naturą” nadał ekologii ludzką twarz. 
Do czego ma zachęcać program? 
Do zmniejszania ilości wytwarzanych 
odpadów i świadomej ich segregacji, 
oszczędzania wody, energii elektrycz-
nej, energii cieplnej i to nie tylko na 
terenie zakładu pracy, ale także prywat-
nie. Każdy, kto weźmie w nim udział, 
przekona się, że kiedy dba o środowi-
sko, ostatecznie dba o poprawę jakości 
własnego życia. Program wspierają 
autorytety z dziedziny recyklingu, 
ochrony przyrody i środowiska, a pra-
cownicy w wewnętrznym portalu mogą 
wymieniać pomysły i dzielić się cieka-
wymi informacjami z dziedziny eko.

Jesteśmy „Zgrani z naturą”!

Browary w Tychach, Poznaniu i Białym-
stoku stosują jeden model zwrotnej 
butelki szklanej, wspólnej dla wszyst-
kich nielicencyjnych piw Kompanii. Taka 
strategia nie tylko ułatwia identyfikację 
najlepszych piw przez konsumenta 
w sklepie, lecz przede wszystkim 
pozwala na swobodne przemieszcza-
nie opakowań zwrotnych z Centrów 
Dystrybucji do dowolnego z browarów, 
wykazującego zapotrzebowanie na 
opakowania. 

W ostatnich latach znacznie zwiększyło 
się zapotrzebowanie na piwo w pusz-
kach aluminiowych. Klienci wybierając 
puszki, prawdopodobnie stawiają na 
wygodę użytkowania, w tym na dwie 
wielkie zalety puszek: lekkość i znaczną 
odporność na uszkodzenia w trans-
porcie i przechowywaniu. Produkcja 
puszek aluminiowych powoduje zna-
czące obciążenie środowiska. Z tego 
względu należy dążyć do zwiększania 
poziomu recyklingu oraz poszukiwania 
możliwości przerobu złomu puszek na 
produkty tej samej klasy jakościowej, 
czyli nowych puszek. Będzie to możliwe 
po zwiększeniu liczby specjalistycznych 
linii recyklingu lakierowanych opakowań 
aluminiowych.
Browar w Poznaniu chętnie wykorzy-
stuje też butelki jednorazowe o pojem-
ności 0,33 l i 0,66 l. Zużyte szklane opa-
kowania, podobnie jak aluminium, są 
zbierane selektywnie. Zebrane opako-
wania poddawane są oczyszczeniu na 
liniach sortowniczych i przekazywane 
hucie szkła, jako stłuczka spełniająca 
odpowiednie parametry techniczne.

Gospodarka recyklingu 
w browarach w Tychach, 
Poznaniu, Białymstoku

2009 2010

Ilości produktów i odzyskanych materiałów opakowaniowych wg kategorii materiałowych w latach 2009-2010
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Zielona Szafa 

„Zielona szafa” to spotkanie o charak-
terze ekologicznym, którego głównym 
celem jest promowanie drugiego 
obiegu ubrań i dodatków. Biletem 
wstępu na ten eko-event jest przynie-
siona na wymianę odzież. 
Wszystkie ubrania trafiają do wspól-
nej puli, a potem następuje modowe 
szaleństwo, mierzenie, wybieranie… 
Całość wieczoru okraszona jest pora-
dami stylistki dotyczącymi aktual-
nych trendów w modzie, sekretnymi 
sztuczkami wizażystów oraz nowin-
kami w zakresie pielęgnacji urody. 
Na imprezę zapraszane są pracujące 
w Kompanii Piwowarskiej panie i ich 
koleżanki oraz partnerki pracowników 
firmy. Odzież jest również przekazy-
wana dla organizacji pozarządowych 
wspierających kobiety w trudnej 
życiowej sytuacji. Spotkania z cyklu 
„Zielona szafa” odbywają się w Kompa-
nii Piwowarskiej od 2007 roku.

Udział opakowań w rynku wg wykonania sprzedaży w F11, w %

 Butelka bezzwrotna 6

 Butelka zwrotna 41

 Puszka 48

 KEG 5
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Optymalizacja 
procesu gospodarki 
odpadami
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Rozwój gospodarczy i wzrost ludności 
wpływa na zwiększenie konsumpcji 
w społeczeństwach i ilości produkowanych 
odpadów na całym świecie.

• Minimalizacja produkowanych przez 
nas odpadów oraz znajdowanie alterna-
tywnych sposobów ich wykorzystania 
to kluczowe sposoby ochrony środo-
wiska.

• Gospodarka odpadami staje się kwe-
stią o naczelnym znaczeniu. A tradycyj-
ne metody ich zagospodarowania, czyli 
składowanie, działają niekorzystnie na 
środowisko.

Dlaczego odpowiedzialna 
gospodarka odpadami jest 
jednym z priorytetów naszej 
firmy?

• Dążymy do maksymalnego zmniej-
szenia ilości odpadów powstających 
w produkcji, transporcie, marketingu 
oraz sprzedaży. Tam, gdzie odpadów 
nie da się uniknąć, są one w odpo-
wiedni sposób usuwane z terenu 
zakładu i zagospodarowywane przy 
udziale wyspecjalizowanych firm.

• Ograniczamy ogólny poziom odpa-
dów i szukamy sposobów ponownego 
ich wykorzystania. Naszym celem jest 
całkowite wyeliminowanie odpadów 
poprodukcyjnych. 

• Koncentrujemy się na trzech obsza-
rach: oddzielamy odpady poproduk-
cyjne do odzysku lub recyklingu, ogra-
niczamy ilość odpadów wywożonych 
na składowiska, ograniczamy wpływ 
utylizowanych odpadów na środowisko.

• Opracowaliśmy szczegółową strate-
gię dotyczącą opakowań, dzięki której 
konsekwentnie przestrzegamy zasad 
wzornictwa, wykorzystania oraz utyliza-
cji wszystkich opakowań i materiałów 
użytych do ich produkcji.

• Główne źródła odpadów w browarnic-
twie to procesy produkcyjne i opa-
kowania produktów, dlatego naszym 
celem jest całkowite wyeliminowanie 
odpadów poprodukcyjnych. By to osią-
gnąć, firma ogranicza ogólny poziom 
odpadów poprzez odzysk i recykling. 
Stale poszukiwane są też sposoby 
ponownego wykorzystania odpadów 
w innych procesach.

• Odpady składają się głównie z orga-
nicznych produktów ubocznych pro-
cesu warzenia piwa, w tym wysłodzin, 
zużytych drożdży i pyłu słodowego. 
Odpady te są wykorzystywane w rolnic-
twie, przemyśle farmaceutycznym oraz 
kosmetycznym.Co robimy w tym kierunku:

• Kompania Piwowarska może poszczy-
cić się doskonałą gospodarką odpadami. 
Wszystkie odpady pochodzące z procesu 
produkcyjnego, takie jak wysłodziny, pyły 
słodowe oraz gęstwa drożdżowa, są 
praktycznie w 100% ponownie wykorzy-
stywane w celach gospodarczych.

• Pozostałe odpady, takie jak szkło, 
metale kolorowe, papier, tektura, folia 
czy drewno, poddawane są segregacji 
i przekazywane specjalistycznym firmom 
w celu ich odzysku lub recyklingu.

• Aż 98% wszystkich odpadów wytwa-
rzanych przez Kompanię Piwowarską jest 
poddawanych recyklingowi, odzyskowi 
lub unieszkodliwianiu.

• Dla zmniejszenia objętości odpadów 
wprowadzono w browarach zgniatarki do 
puszek.

• Miejsca tymczasowego składowania 
oraz segregacji odpadów są przygo-
towane w taki sposób, aby zapewnić 
bezpieczeństwo i dać gwarancję, że nic 
nie przedostanie się do gleby.

Obszary, na których się koncentrujemy:

• Klasyfikacja i segregowanie grup 
odpadów: wybieramy sposoby pozwa-
lające na maksymalne ponowne użycie / 
recykling.

• Ograniczanie składowania odpadów 
na wysypisku:
- pilnujemy, by wszystkie grupy
 odpadów były ponownie
 wykorzystywane lub poddawane
 recyklingowi wewnętrznie lub
 zewnętrznie,
- śledzimy rozwiązania polegające na 
 wykorzystaniu odpadów do produkcji 
 energii,
- zachęcamy dostawców do
 wprowadzania systemu odbioru
 zużytych opakowań.

• Zredukowanie wpływu wszelkich  
 odpadów wywożonych na wysypisko:
- pilnujemy, by odpady były gromadzone 
 i segregowane w przeznaczonych
 do tego miejscach,
- sprawdzamy, czy wysypiska są
 wykorzystywane zgodnie z celem, 
 jakiemu mają służyć,
- wymagamy, aby firmy odbierające
 od nas odpady posiadały wszelkie
 wymagane prawem decyzje
 i pozwolenia.

Wszyscy jesteśmy konsumentami. Codziennie kupujemy różnorodne produkty, takie jak 
jedzenie, ubranie, przedmioty domowego użytku i wiele innych. W efekcie każdy z nas 
produkuje odpady, co nie pozostaje obojętne wobec środowiska naturalnego. 
Gospodarka odpadami staje się kwestią o naczelnym znaczeniu. Tradycyjne metody 
spalania śmieci również nie są obojętne dla środowiska. 
Rządy wywierają nacisk, by zmniejszyć ilość odpadów
poprzez nakładanie podatków oraz wprowadzanie
przepisów dotyczących odzyskiwania i recyklingu odpadów.

51



Optymalizacja
procesu gospodarki
odpadami

Kompania Piwowarska efektywnie 
wdrożyła w życie zobowiązania 
SABMiller w zakresie gospodarki 
odpadami, czego przykładem 
są następujące działania:

1. Młóto (wysłodziny) – Prawie 80% 
odpadów produkcyjnych to młóto. Są 
to resztki ziarna, stanowiącego suro-
wiec do wyrobu piwa o dużej zawarto-
ści białka strawnego i wilgotności do 
80%. Młóto wykorzystywane jest jako 
pasza dla bydła, trzody i drobiu w stanie 
świeżym, rzadziej w postaci kiszonki 
i zwykle jest odbierane w całości przez 
rolników. Całość młóta ze wszystkich 
browarów skupują rolnicy do skarmia-
nia bezpośredniego zwierząt hodow-
lanych lub przygotowania mieszanek 
paszowych. Należy podkreślić fakt, 
iż młóto oraz pył dla odbiorców są 
pełnowartościowym produktem o okre-
ślonych parametrach jakościowych. 
Razem stanowią większość wszystkich 
wytwarzanych odpadów.

• wytwarzanie i utylizacja odpadów – 
w każdym z browarów wdrożony sys-
tem gospodarki odpadami preferuje 
przekazanie odpadów do odzysku lub 
recyklingu; jedynymi ograniczeniami 
są możliwości techniczne przerobu 
dla danych rodzajów odpadów, 
a czasami ograniczenia ekonomiczne. 
Przykład Browaru w Poznaniu poka-
zuje, iż jest możliwe zbliżenie się do 
granicy 100% odpadów wykorzysta-
nych gospodarczo. 

• segregacja i klasyfikacja odpadów 
– dokładność selektywnej segregacji 
zależy od organizacji pracy oraz od 
czynnika ludzkiego, a bardzo dobre 
przeszkolenie pracowników owocuje 
wysoką czystością zebranych odpa-
dów, będących gotowymi surowcami 
wtórnymi.

• unieszkodliwianie odpadów – część 
odpadów, musi być ze względów 
technologicznych poddana unieszko-
dliwieniu. Odpady te są przekazywane 
wyłącznie sprawdzonym firmom legi-
tymującym się stosownymi zezwole-
niami (decyzjami administracyjnymi); 
kontrola nad właściwym doborem 
kontrahentów jest sprawowana 
poprzez system zarządzania środowi-
skowego. 

Zobowiązania
Kompanii Piwowarskiej
w zakresie gospodarki
odpadami

2. Ziemia okrzemkowa, gęstwa droż-
dżowa i pył słodowy. Ziemia okrzem-
kowa to skała osadowa pochodzenia 
organicznego, w skład której wchodzą 
krzemionkowe pęcherzyki okrzemek. 
Ziemię stosuje się do filtracji piwa. 
Bardzo duże ilości odpadów powstają 
z usuwania osadu pofermentacyjnego, 
zwanego gęstwą drożdżową. Gęstwa 
jest bogatym źródłem białka; zawiera 
także dużo witamin z grupy B, wapnia, 
żelaza i mikroelementów, takich jak 
cynk, miedź, magnez. Gęstwa droż-
dżowa znajduje bezproblemowy zbyt 
wśród dużych zakładów produkcyj-
nych. Pył słodowy powstaje podczas 
transportu słodu, skiełkowanego ziarna 
jęczmienia. Jest on, podobnie jak 
młóto, cennym dodatkiem paszowym 
dla zwierząt. 

Substancje poboczne procesu produkcyjnego 

3. Stłuczka szklana, folia opakowa-
niowa, papier i tektura, puszki alu-
miniowe. Są to odpady powstające 
w małych ilościach w stosunku do 
poprzednich. Stłuczka szklana powstaje 
głównie podczas procesu produkcyj-
nego na liniach rozlewniczych z uszko-
dzonych butelek. Tektura i folia opako-
waniowa powstaje po rozpakowaniu 
materiałów oraz surowców używanych 
w procesie produkcyjnym.
W każdym z browarów całość stłuczki 
szklanej jest zbierana w pojemnikach 
uniemożliwiających zanieczyszczenie 
odpadu. Stłuczka w tej postaci może 
być wykorzystana przez huty szkła 
bez dodatkowego przetworzenia jako 
niezbędny surowiec produkcyjny. 
Podobnie wszystkie zużyte materiały 
opakowaniowe – papier, tektura, folia, 
drewno, będąc materiałami o wysokiej 
czystości stanowią doskonały surowiec 
do przetworzenia i są przekazywane do 
przeróbki w zakładach recyklingu.
Udział odpadów niebezpiecznych 
w ogólnej masie odpadów wynosi 
poniżej jednego procenta.

• inne – Kompania jest w trakcie 
wycofywania z użycia czynników 
chłodniczych (oraz innego sprzętu) 
zawierających CFC lub podobne 
gazy niszczące warstwę ozonową 
i zastępowania ich czynnikami 
ekologicznymi; dotyczy to zarówno 
urządzeń zainstalowanych na terenie 
browarów, jak i lodówek i schładza-
rek będących własnością Centrów 
Dystrybucyjnych. 

Niewiele istnieje na świecie zakładów 
przemysłowych, których działalność 
można określić jako w 100% bezodpa-
dową. Wynika to zwykle z ograniczeń 
technologicznych. Natomiast zakłady 
o wysokiej świadomości środowiskowej 
starają się zbliżyć do założenia produkcji 
bezodpadowej. Poprzez zwiększanie 
trwałości materiałów, dobór odpowied-
nich surowców oraz optymalizację ich 
zużycia, a także powtórne wykorzysta-
nie tych samych materiałów można 
uniknąć powstania odpadów. Jeżeli nie 
jest to możliwe, należy dążyć wszelkimi 
możliwymi środkami, aby odpady były 
poddawane procesowi recyklingu.
Browary na całym świecie są przykła-
dem produkcji generującej stosun-

kowo duże ilości odpadów. Właściwe 
podejście do gospodarki odpadami, 
stosowane w zakładach Kompanii 
Piwowarskiej, pozwala jednak trakto-
wać wytwarzane odpady tak, jakby były 
produktami ubocznymi – główne ilości 
powstających odpadów są cennym 
materiałem dla rolników oraz innych 
firm.
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Całkowita waga odpadów wg rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

Odpady
organiczne 323 325,58 Mg w tym 99,64% poddane recyklingowi / odzyskowi

300 455,71 Mg w tym 99,64% poddane recyklingowi / odzyskowi

Odpady inne
29 531,34 Mg w tym 82,87% poddane recyklingowi / odzyskowi

274 85,35 Mg w tym 85,78% poddane recyklingowi / odzyskowi

(w tym m.in. stłuczka 
szklana, aluminium, 
tworzywa sztuczne)

Odpady
niebezpieczne 72,14 Mg w tym 99,96% poddane recyklingowi / odzyskowi

108,241 Mg w tym 100% poddane recyklingowi / odzyskowi

Browar w Tychach
Gospodarka odpadami podlega regular-
nemu monitoringowi, a odbiorcy odpa-
dów są dobierani z uwzględnieniem 
możliwości prowadzenia odzysku lub 
recyklingu przejmowanych odpadów, 
bądź przekazania do wykorzystania 
dalszym uprawnionym podmiotom. 
W roku rozliczeniowym F11 około 
1% odpadów nie zostało gospodar-
czo wykorzystanych: były to głównie 
etykiety z butelek zwrotnych oraz 
ziemia okrzemkowa. Sposób docelo-
wego zagospodarowania pozostałych 
odpadów jest zgodny z przyjętym 
standardem, a różni się w przypadku 
gęstwy drożdżowej, która w całości 
jest wykorzystywana przez przemysł 
farmaceutyczny.

Browar w Poznaniu
Gospodarka odpadami podlega regular-
nemu monitoringowi, a odbiorcy odpa-
dów są dobierani z uwzględnieniem 
możliwości prowadzenia odzysku lub 
recyklingu przejmowanych odpadów, 
bądź przekazania do wykorzystania 
dalszym uprawnionym podmiotom. 
W związku z modernizacją kotłowni nie 
powstaje już żużel; odpady z etykiet 
i ziemi okrzemkowej przekazywane są 
do odzysku. Dzięki temu browar w roku 
rozliczeniowym F11 osiągnął rekordowy 
wynik: aż 99,5% odpadów było gospo-
darczo wykorzystanych.

Browar w Białymstoku
Zasady i praktyczna realizacja gospo-
darki odpadami ulega ciągłemu dosko-
naleniu; coraz więcej odbiorców ma 
możliwość prowadzenia odzysku lub 
recyklingu przejmowanych odpadów 
bądź przekazania ich do wykorzystania 
dalszym uprawnionym podmiotom. 
Browar w roku rozliczeniowym F11 
przekazał 94% odpadów do gospodar-
czego wykorzystania. Gęstwa droż-
dżowa z browaru trafia do zakładów 
farmaceutycznych, jak i do zakładów 
do wyrobu paszy. Na uznanie zasłu-
guje również właściwa gospodarka 
odpadami niebezpiecznymi, zupełnie 
odmienna od stanu sprzed trzech lat.

Odpady – sposoby
zagospodarowania
w poszczególnych browarach 
Kompanii Piwowarskiej 

We wszystkich trzech browarach 
sposób postępowania z odpadami jest 
podobny – całość odpadów poproduk-
cyjnych jest w 100% wykorzystywana 
gospodarczo. Odpady są sprzedawane 
z dużym zyskiem zarówno odbiorcom 
indywidualnym, jak i dużym zakładom 
produkcyjnym. 

Jednym z rodzajów odpadów, co 
do których Kompania Piwowarska 
ma określone prawem obowiązki 
są odpady opakowaniowe. Zgod-
nie z przyjętą w Polsce, unijną 
zasadą „zanieczyszczający płaci”, 
Kompania jako przedsiębiorca 
wprowadzający na rynek produkt 
w opakowaniach ma obowiązek 
osiągniecia stosownych poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opa-
kowaniowych, tj. szkła, tworzywa, 
stali, aluminium, drewna, papieru.
Od kilku lat Kompania współpra-
cuje z tym zakresie z Rekopolem, 
od 2008 będąc jednocześnie 
naszym Akcjonariuszem. Fakt ten 
świadczy o podejściu Kompanii do 
zagadnień związanych z odpadami 
– jej aktywność daleko wykracza 
poza poziom realizowania wymo-
gów nałożonych przez prawo; 
obok innych, ogromnych między-
narodowych koncernów współ-
tworzy ogólnopolski, efektywny sys-
tem gospodarki odpadami 
opakowaniowymi – rezygnując 
z wypłacania dywidendy, godzi się 
na przeznaczanie środków finanso-
wych wypracowanych przez 
Zarząd Rekopolu na rozbudowę 
i wzmocnienie tego systemu. To 
właśnie dzięki między innymi Kom-
panii wspieramy zbiórkę selek-
tywną odpadów opakowaniowych 
na terenie ponad 1200 gmin, 
zamieszkałych przez blisko 24 
miliony mieszkańców. 
Nie bez znaczenie jest również 
zaangażowanie Kompanii 
w budowę świadomości pro-eko-
logicznej społeczeństwa; mieliśmy 
możność uczestniczenia w opraco-
wywaniu, jak i realizacji „recyklin-
gowo – odpadowych” modułów 
kompleksowego i profesjonalnego 
programu „Zgrani z naturą”. Cieszy 
nas niezmiernie uczestnictwo 
w prowadzonych przez Kompanię 
panelach z interesariuszami, 
w wyniku których jawi się szansa 
kontynuowania przez Kompanię 
działań edukacyjno-informacyjno-
-promocyjnych dotyczących właści-
wych postaw pro-środowisko-
wych. My oczywiście wyrażamy 
wolę współdziałania także i w tych 
przyszłych działaniach.

Piotr Szajrych
Prezes Zarządu 
Rekopol Organizacja Odzysku

Kompania Piwowarska 
jest jednym z 25 
akcjonariuszy Rekopolu
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Łańcuch dostaw, 
czyli wspólne wraz z dostawcami 
i klientami zaangażowanie 
na rzecz zrównoważonego rozwoju
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Jako firma odpowiedzialna stawiamy 
sobie ambitne cele, postępując zgodnie 
z Priorytetami Zrównoważonego 
Rozwoju i Kodeksem Etyki. Chcieliby-
śmy, aby nasi zewnętrzni współpracow-
nicy wiedzieli o tym, a także by czerpali 
inspirację ze wzorów, jakie sami sobie 
stawiamy. Dlatego przygotowaliśmy 
specjalną kartę zobowiązań na ten 
temat, którą dołączamy do wszystkich 
umów zawieranych z naszymi partne-
rami biznesowymi.
Każdego dnia firmy podejmują decyzje 
o tym, gdzie zakupią surowce, sprzęt 
czy usługi. Firmy mogą odnosić korzy-
ści z lokalnie zakupionych produktów, 
regionalnych specjalności, dobrej 
jakości materiałów i surowców oraz 
z zatrudniania lokalnej społeczności, 
tym samym pozytywnie wpływając na 
kształtowanie się gospodarki poprzez 
rozwój firm. W ten sposób powstają 
nowe miejsca pracy w regionie, możli-
wości dla pracowników i ich rodzin oraz 
miejscowej społeczności. Sytuacja ta 
nie pozostaje bez wpływu na opłacane 
podatki, poprawę jakości opieki zdro-
wotnej oraz poziomu edukacji. 

Wspieramy i zachęcamy naszych 
dostawców i klientów do odpowiedzial-
nego traktowania swojej działalności, 
szczególnie w zakresie praktyk etycz-
nych i ekologicznych. Odpowiedzialne 
i sprawne działanie partnerów w łańcu-
chu dostaw przynosi wszystkim profity, 
takie jak wysoka jakość produktów, 
obniżka kosztów i konkurencyjność. 
Całokształt tych działań przyczynia się 
do wspólnego działania na rzecz zrów-
noważonego rozwoju.

Dobro społeczeństwa i środowiska, w jakim 
żyjemy, a także szeroko pojęty rozwój
gospodarczy jest naszą wspólną sprawą.
Wysiłek pojedynczych firm jest
niewystarczający, aby wpływać na zmiany 
w obszarze zrównoważonego rozwoju,
natomiast wspólne działania mogą przynieść
wiele korzyści.
Razem z naszymi dostawcami i klientami 
tworzymy łańcuch dostaw, czyli sieć
wzajemnych powiązań.
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Łańcuch dostaw, czyli wspólne wraz z dostawcami
i klientami zaangażowanie
na rzecz zrównoważonego rozwoju.

• Staramy się współpracować z tymi 
dostawcami, którzy także przyjmują 
postawy odpowiedzialne społecznie. 
Kierujemy się zasadami regulującymi 
współpracę z dostawcami. Zasady te są 
jawne i dostępne, a obejmują kwestie: 
wyboru dostawców, reguł odpowie-
dzialnej współpracy, ochrony pracowni-
ków, przejrzystych form rozliczeń, praw 
zrzeszania się i tworzenia związków, 
zakazu dyskryminacji, zapobiegania 
pracy nieletnich oraz ochrony środo-
wiska. 

• Od 2008 roku Kompania Piwowarska 
prowadzi dialog z partnerami bizne-
sowymi – dostawcami i odbiorcami 
– w ramach przyjętych zasad zrówno-
ważonego rozwoju. W ciągu ostatnich 
trzech lat zorganizowano kilkanaście 
spotkań z blisko 400 przedstawicie-
lami firm, w tym dostawcami mediów, 
surowców, opakowań oraz dystrybu-
torów. Na spotkaniach mówiono o zasa-
dach polityki informacyjnej w kontek-
ście zrównoważonego rozwoju.

Współpraca z partnerami bizneso-
wymi odbywa się nie tylko na pozio-
mie uzgadniania ceny i warunków 
dostaw. Od swoich partnerów Kompa-
nia Piwowarska oczekuje podobnego 
zaangażowania w aspekty zrównowa-
żonego rozwoju, na przykład czy firmy, 
które są dostawcami spółki, mają 
i stosują politykę optymalizacji zużycia 
wody, energii, emisji CO2 – carbon foot-
print, recyklingu opakowań i odpadów. 
Weryfikacji poddawane są również 
kwestie związane z przestrzeganiem 
praw człowieka – m.in. warunków 
pracy, wynagradzania, zatrudniania, 
wolności zrzeszania się, różnorodności. 
Oczekujemy także dzielenia się pomy-
słami i doświadczeniem, aby wspólnie 
działać w sposób zrównoważony.
• Około 85% wydatków związanych 
z zamawianymi surowcami (w tym 
słód i chmiel) dotyczy rynku lokalnego 
i lokalnych dostawców.

• W ramach Grup Roboczych Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu braliśmy 
udział w tworzeniu pierwszej strony 
internetowej w Polsce, poświęconej 
relacjom z interesariuszami, w tym 
z dostawcami: http://www.interesariusze.pl

• Uwzględnienia zrównoważonego rozwoju w działaniach firmy.
• Podjęcia wyzwania stworzenia łańcuchów dostaw, które będą odpowiadać 
 wartościom i zaangażowaniu w aspekty zrównoważonego rozwoju,
 jakie towarzyszą Kompanii Piwowarskiej.
• Dzielenia się pomysłami i doświadczeniem.

Co firma czyni 
w tym kierunku?

• nasza współpraca z siecią TESCO 
– prowadzenie dialogu z partnerami 
biznesowymi i społecznymi w ramach 
społecznej odpowiedzialności biz-
nesu i zrównoważonego rozwoju oraz 
przyjęcie określonych zobowiązań to 
wciąż rzadkość wśród polskich firm. 
Największą świadomością w tym zakre-
sie wykazują się duże firmy. Kompania 
Piwowarska rozpoczęła współpracę 
z Tesco, ponieważ połączyło nas 
wspólne działanie w sposób uczciwy 
i odpowiedzialny. Nie ograniczamy się 
wyłącznie do wymiany dobrych praktyk 
w zakresie ochrony środowiska. Łączą 
nas kwestie społeczne i edukacyjne 
oraz związane z nimi programy i inicja-
tywy, które są wspólnie rozwijane.
Dzięki wzajemnej współpracy, pod-
czas zakupów w Tesco klienci mogli 
dowiedzieć się na temat programu 
społeczno-edukacyjnego „Sprawdź 
promile” i zainstalować alkomat 
w telefonie. Więcej informacji o tych 
wspólnych akcjach można uzyskać na 
stronie www.

Czego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych?

Temat odpowiedzialnego 
zarządzania łańcuchem 
dostaw (a więc takiego, które 
uwzględnia istotne z punktu 
widzenia zrównoważonego 
rozwoju aspekty ekonomicz-
ne, społeczne i środowisko-
we) jest niezwykle rzadko 
podejmowany zarówno 
w środowisku akademickim 
jak i biznesowym. Jest to 
tymczasem jeden z podsta-
wowych, najważniejszych, 
a zarazem najbardziej złożo-
nych elementów zarządzania. 
Sposób w jaki firmy wytwarza-
ją swoje produkty, dostarczają 
usługi i jakiego rodzaju relacje 
budują ze swoimi dostawcami 
to istotny temat w środowisku 
CSR. Niewiele firm działają-
cych w Polsce posiada system 
zrównoważonego zarządzania 
dostawami, tym bardziej nale-
ży docenić wysiłki tych, które 
jak Kompania Piwowarska, 
podchodzą do kwestii rela-
cji z dostawcami w sposób 
dojrzały i profesjonalny, ale 
też realistyczny – konkretne 
rozwiązania dostosowane są 
do lokalnych warunków.

Na dużych przedsiębior-
stwach spoczywa szczególna 
odpowiedzialność – poprzez 
swój zasięg działania wpływa-
ją na otoczenie w ogromnym 
stopniu, a dzięki odpowied-
niemu adresowaniu kwestii 
środowiskowych, społecz-
nych i ekonomicznych mogą 
przyczynić się do poprawy 
standardów CSR w całych 
sektorach, branżach czy regio-
nach.

Natalia Ćwik
Menedżerka ds. Zarządzania Wiedzą, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Działalność gospodarcza 
Kompania Piwowarska będzie współ-
pracować z dostawcami w sposób 
otwarty i uczciwy, stosując się do 
warunków kontraktów.

Warunki pracy 
Minimalny wymóg to sytuacja, w której 
polityka i procedury dotyczące bez-
pieczeństwa i higieny pracy spełniają 
lokalne wymogi, a tam, gdzie takowe 
nie istnieją, zapewnianie godziwych 
warunków zatrudnienia.

Zatrudnienie 
Zabrania się przymusu czy obowiązku 
pracy. Pracownicy nie powinni być 
zmuszani do pracy; wywieranie nacisku 
jest nie do przyjęcia.

Zatrudnianie dzieci 
Zgodnie z konwencjami Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy, dzieci wolno 
zatrudniać tylko w okolicznościach 
w pełni chroniących je przed ewen-
tualnym wyzyskiem, zagrożeniem 
moralnym i fizycznym, długotrwałym 
narażaniem zdrowia oraz nie stanowią-
cych przeszkody w edukacji.

W przypadku dostawców niskiego ryzy-
ka korzystamy jedynie z memorandum 
porozumienia. Od dostawcy wymaga 
się, by podpisał taki dokument, a tym 
samym stwierdził, że spełnia wszystkie 
wymogi stawiane w Zasadach Odpo-
wiedzialnego Działania. Może to być 
oddzielny dokument lub może stanowić 
część porozumienia czy innych warun-
ków kontraktu / umowy. W przypadku 
dostawców średniego ryzyka wskazane 
jest skorzystanie z kwestionariusza 
samooceny zrównoważonego rozwoju. 
Dostawca powinien wypełnić kwe-
stionariusz samooceny i wykazać, że 
posiada polityki i systemy, które zapew-
niają wymagane przez nas standardy. 
W przypadku dostawców wysokiego 
ryzyka sugerowany jest dogłębny audyt 
pod kątem Zasad Odpowiedzialnego 
Działania. W Kompanii Piwowarskiej 
wszyscy znaczący dostawcy (100%) 
zostali poddani weryfikacji pod kątem 
przestrzegania Zasad Odpowiedzialne-
go Działania.

Wynagrodzenia 
Płaca nie będzie niższa niż minimalne 
stawki wymagane przez prawo pracy, 
a w przypadku ich braku nie będzie pla-
sować się poniżej ogólnego poziomu 
w branży.

Różnorodność 
Pozostając wrażliwymi na różnice 
kulturowe, oczekujemy równych szans 
zatrudnienia, bez dyskryminowania ze 
względu na rasę, religię, płeć ani inne 
umowne punkty odniesienia.

Wolność zrzeszania się 
Należy prowadzić konstruktywny dialog 
między pracownikami a zarządem. 
Pracownicy będą mieli prawo zrzeszać 
się w legalnych organizacjach.

Otoczenie 
Partnerzy biznesowi będą mieli 
świadomość i będą się stosować do 
lokalnych przepisów środowiskowych 
oraz wykażą się wrażliwością na inne 
kwestie środowiskowe, które mogą 
mieć wpływ na społeczności lokalne, 
bądź naszą firmę.

Zasady Odpowiedzialnego Działania 
 

Zasady Odpowiedzialnego Działania stosują się do wszystkich dostawców, bez 
względu na miejsce ich działalności. Należy określić dostawców wysokiego ryzyka 
i współpracować z nimi oraz zachęcać ich do poprawy praktyk w miejscu pracy.

Wyzwania związane z dostawcami

Na całym świecie są tysiące dostaw-
ców. Niemożliwością byłoby ocenić ich 
wszystkich pod kątem Zasad Odpowie-
dzialnego Działania w sensowny spo-
sób. Ważne natomiast jest, by ustalić 
priorytety i skupić uwagę nad obsza-
rach wysokiego ryzyka oraz miejscach 
w łańcuchu dostaw, gdzie mamy okazję 
wprowadzić usprawnienia. 

Aby ocenić poziom ryzyka, jakie 
stanowi każdy dostawca, potrzebne są 
podstawowe informacji o firmie i jej 
produktach, w tym:
• nazwa dostawcy,
• lista dostarczanych produktów,
• kraj pochodzenia każdego
 z dostarczanych produktów
 (jeśli nie posiadacie takich informacji, 
 zdobądźcie je od dostawcy),
• wartość obrotów.
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Działania na rzecz 
społeczności lokalnych

Firma społecznie odpowiedzialna 
działa także dla społeczności 
lokalnych (corporate community 
investment), stając się naturalnie 
jej częścią. Poziom zaangażowania 
każdej firmy zależy od zasięgu jej 
działania, wyznaczonych celów, 
standardów i ustalonych zobo-
wiązań w ramach społecznego 
dialogu. Podejmowanie przemyśla-
nych działań zapewnia pozytywne 
i trwałe korzyści partnerom bizneso-
wym i społecznym, w tym organiza-
cjom pozarządowym oraz lokalnym 
społecznościom. 

Jako firma prowadząca
odpowiedzialny biznes
rozumiemy swoją społeczną 
rolę i podejmujemy działania 
służące ludziom.
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• Pomagając ludziom, budujemy szczęś-
liwsze społeczeństwo. 

• Zdrowie i dobre samopoczucie ludzi 
jest związane z ich powodzeniem 
gospodarczym.

• Wspieramy lokalne społeczności, 
ponieważ wiemy, że tam, gdzie jest 
silne lokalne otoczenie gospodarcze, 
tym większy jest potencjał wzrostu dla 
firm. 

• Zdajemy sobie sprawę, że nasze 
browary i lokalne społeczności, w któ-
rych działają, są od siebie wzajemnie 
uzależnione i pragniemy wzmacniać te 
społeczności.

Inwestowanie w dobro społeczne jest również uzasadnione ekonomicz-
nie. Pomyślność społeczności oraz firmy są od siebie wzajemnie zależne. 
Z tych powiązań płyną takie wartości jak nowe miejsca pracy, generowa-
nie podatku i akcyza na rzecz społeczności lokalnych, z których wywodzą 
się nasi pracownicy, dostawcy i klienci. Dlatego Kompania Piwowarska 
jest nie tylko znaczącym pracodawcą w poszczególnych ośrodkach, ale 
także istotnym płatnikiem podatków lokalnych. Wiele gmin w Polsce, któ-
rych mieszkańcami są nasi pracownicy, osiąga dochody w postaci udziału 
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych . 

• Mimo że liczba osób żyjących w skraj-
nym ubóstwie na całym świecie spadła 
z 1,9 miliarda w roku 1981 do około 
1,4 miliarda w roku 2005, w Afryce i na 
Bliskim Wschodzie liczba ta ma wzro-
snąć między rokiem 2010 a 2015. 
• ONZ wyznaczyła sobie ambitne cele 
położenia kresu ubóstwu oraz poprawy 
warunków społecznych na całym świe-
cie. Osiem Milenijnych Celów Rozwoju 
ONZ zawiera ograniczenie o połowę 
skrajnego ubóstwa, by położyć kres 
rozprzestrzenianiu się HIV / AIDS oraz 
zapewnić edukację młodym ludziom. 
• Silny wzrost gospodarczy jest nie-
zbędny dla osiągnięcia tych celów. ONZ 
polega na sektorze prywatnym, którego 
rola ma polegać na stymulowaniu roz-
woju niezbędnego do ich osiągnięcia. 
• W miarę rozwoju firm i osiąga-
nia przez nich sukcesów, ich wkład 
w gospodarkę lokalną, regionalną 
i globalną przybiera na znaczeniu. 
Zatem interesy firm i szerzej rozumianej 
społeczności są ze sobą połączone.

Tyskie Browary Książęce są marką naszego miasta, z której jesteśmy 
dumni. Dla mnie ważne jest to, że zapewnia miejsca pracy miesz-
kańcom miasta i okolicznych gmin. Nie ukrywam, że jako prezydent 
Tychów cenię sobie bardzo współpracę z browarem z wielu wzglę-
dów, nie tylko ekonomicznych. To w pomieszczeniach browaru ma 
siedzibę Muzeum Miejskie, jedna z najważniejszych placówek 
w mieście, która uczy tyszan historii o mieście i regionie, czy Browa-
rium chętnie odwiedzane przez krajowych i zagranicznych gości.
Budynek browaru przy ul. Katowickiej w Tychach został uznany w 2009 
roku za jeden z siedmiu „Cudów Architektury Województwa 
Śląskiego”. Dlatego cieszę się, że w Tychach działają takie firmy jak 
Kompania Piwowarska, a Tyskie Browary Książęce współtworzą wize-
runek miasta.

Dlaczego działanie na rzecz 
społeczności lokalnych jest
jednym z naszych priorytetów?

• Nasze browary tworzą miejsca pracy, 
generują podatki i zapewniają inwe-
stycje z korzyścią dla lokalnej społecz-
ności, w której żyją nasi pracownicy, 
dostawcy i konsumenci.

• Nasze decyzje dotyczące zakupów 
również mają wpływ na społeczeń-
stwo i środowisko. Wykorzystujemy 
naszą siłę nabywczą, by rozwijać firmę 
oraz lokalną gospodarkę. Tworzenie 
możliwości dla małych firm, działają-
cych w sąsiedztwie naszych browarów 
wspiera miejscowe społeczności 
i naszą firmę.

• Rozwój małych i średnich firm jest 
bodźcem dla lokalnej gospodarki, 
przyczynia się do poprawy opieki 
zdrowotnej, poziomu edukacji, a także 
zwiększenia liczby miejsc pracy. W ten 
sposób powstają nowe możliwości dla 
mieszkańców i ich rodzin.

Jakie są fakty?

Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Tychy

Kompania Piwowarska, a T
runek miasta.

Andr
Prezyd

W sierpniu 2011 roku Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej z Pobiedzisk po raz trzeci realizowało projekt dofinansowany z pro-
gramu wolontariatu pracowniczego KP SA „Ekipa nie tylko od święta”. Przez 
blisko 20 lat swej działalności – po raz pierwszy poczuliśmy, że otrzymujemy 
pomoc bez proszenia. Dla organizacji pozarządowej wyjątkowość pomocy 
jaką uzyskujemy od wolontariuszy KP SA polega na ich osobistym zaangażo-
waniu. Firma daje swoim pracownikom niezwykłe narzędzie jakim jest moż-
liwość realnego działania dla swojego lokalnego środowiska, reagowania na 
autentyczne potrzeby. Założenia programu oddają inicjatywę w ręce pracow-
ników. To oni wskazują lokalny problem warty wsparcia i sami podpowiadają 
sposób pomocy. Pozostawiając nam – NGO’som rolę bycia doradcami w fazie 
określania potrzeb, następnie wspólne realizowanie projektu. 
Bezcenną wartością projektów KPSA dla nas jako NGO, jest osobista więź, 
relacja jaką mamy z wolontariuszami. Szacunek i zaufanie nabierają realnych 
treści. „Ekipa nie tylko od święta” – rozdaje wiarę, że można działać po prostu.

Małgorzata Halber
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej z Pobiedzisk
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Działania na rzecz
społeczności lokalnych

Inicjatywa społeczna „Warto być za!” 

Od 2006 roku realizujemy program 
pomocy osobom wykluczonym spo-
łecznie z powodu ubóstwa o nazwie 
„Warto być za!”. Ta inicjatywa społeczna 
została stworzona z myślą o osobach 
najbardziej potrzebujących, żyją-
cych poza nawiasem społeczeństwa 
i zagrożonych marginalizacją. Głównym 
elementem programu jest konkurs 
dla organizacji pożytku publicznego, 
w ramach którego Kompania 
Piwowarska przyznaje tym organiza-
cjom granty na realizację projektów 
społecznych. Pośrednim celem jest 
budowa społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce poprzez angażowanie w dzia-
łania społeczności lokalnych. 

Do tej pory odbyło się pięć edycji, 
w których wyłoniono 42 zwycięskie 
projekty, na ich realizację przeznaczono 
w sumie 5,5 miliona złotych. Projekty 
realizowane w ramach programu były 
audytowane przez KPMG. Dzięki „Warto 
być za!” pomoc dotarła bezpośrednio 
lub pośrednio do około 12 tys. bene-
ficjentów, głównie do osób bezdom-
nych, bezrobotnych, dzieci i młodzieży 
z rodzin zagrożonych marginalizacją 
oraz osób niepełnosprawnych. Zgło-
szone wnioski oceniają eksperci, na co 
dzień zajmujący się sprawami społecz-
nymi, ale ostateczna decyzja należy do 
opinii publicznej, bowiem każdy z nas 
ma prawo oddać głos na swego fawo-
ryta. Program jest fundamentem part-
nerskiej współpracy między Kompanią 
Piwowarską a środowiskiem polskich 
organizacji pozarządowych. Więcej 
informacji na www.warto.eu.

Kompania Piwowarska prowadzi już 
od wielu lat liczne działania na rzecz 
lokalnych społeczności, które szybko 
nabrały charakteru stałych programów. 
Tym samym wspiera społeczeństwo 
w rozmaitych obszarach, takich jak edu-
kacja, wychowanie, opieka zdrowotna, 
wykluczenie społeczne, niepełnospraw-
ność, kultura, sport, ochrona dóbr 
kultury i tradycji. Ponadto angażujemy 
się w różnego rodzaju akcje charyta-
tywne i przekazujemy darowizny na 
różne cele. 

Program wolontariatu pracowniczego 
„Ekipa nie tylko od święta”

W Kompanii Piwowarskiej wolontariat 
jest obecny od 11 lat. Jedną z pierw-
szych inicjatyw wolontariackich była 
świąteczna akcja pod nazwą „Ekipa 
Świętego Mikołaja”, podczas której 
przed Świętami Bożego Narodzenia 
każdy z pracowników mógł zgłosić 
dowolną rodzinę, dla której były przygo-
towywane paczki świąteczne i osobi-
ście przekazać podarunek. Z czasem 
akcja ta przerodziła się w możliwość 
całorocznej pomocy potrzebującym, 
nie tylko w formie świątecznych 
paczek. Obecnie jest to program 
wolontariatu pracowniczego „Ekipa nie 
tylko od święta”, który daje każdemu 
pracownikowi szansę zaangażowania 
się w działalność społeczną i pomoc 
różnych organizacji przez cały rok, 
a Kompania Piwowarska umożliwia 
to i wspiera te działania finansowo.
Firma zachęca swoich pracowników do 
idei wolontariatu pracowniczego, dając 
możliwość realizowania siebie także 
na innych polach, dzięki programowi 
„Ekipa nie tylko od święta”. Pracownicy 
– wolontariusze wrażliwi na potrzeby 
innych są autorami projektów, które, 
dotyczą różnych tematów, takich jak 
edukacja, opieka, kultura, sztuka czy 
sport, zatem spektrum działania jest 
ogromne. Istnieje tak wiele ludzkich 
potrzeb, ale jednocześnie powstaje 
tyle samo pomysłów pomocy!

Nasze działania na rzecz spo-
łeczności lokalnych nie pozo-
stały niezauważone. W 2011 
roku Kompania Piwowarska 
została uhonorowana tytułem 
„Dobroczyńcy Roku 2010”. 
W XIV edycji tego prestiżowego 
konkursu promującego dobro-
czynność w Polsce, nagrody 
przyznano w czterech katego-
riach. Kompania Piwowarska 
została wyróżniona w jednej 
z nich: „Strategiczne programy 
społecznego zaangażowania 
firmy”. Kapituła konkursu nagro-
dziła firmę za skuteczne wspar-
cie organizacji pozarządowych 
i instytucji publicznych w reali-
zacji długofalowych projektów, 
w szczególności programów 
skierowanych do osób narażo-
nych na wykluczenie społeczne 
oraz programów na rzecz 
zwiększania bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

Programy społeczne przez nas 
realizowane
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Każdy ma możliwość stać się członkiem 
Ekipy, która wspólnie zgłasza projekt 
wsparcia organizacji pozarządowej, 
by razem go zrealizować. Wszystko 
zależy od potrzeb danej organizacji 
oraz wyobraźni pracowników. Wolon-
tariat przynosi obustronne korzyści, 
zarówno firmie jak i jej pracownikom. 
Dzięki włączeniu się w inicjatywy czy 
programy wolontariackie, pracownicy 
mają możliwość realizacji własnych 
zainteresowań oraz rozwoju kompe-
tencji, które kiedyś mogą się przydać 
w ich codziennej pracy. Według badań 
dotyczących wolontariatu, jako jednego 
z elementów kapitału społecznego, ma 
on duży wpływ na kondycję społeczeń-
stwa. Oprócz poprawy w wymiarze 
ekonomicznym – lepszy rozwój miast, 
gmin – szczególnie widoczny jest efekt 
zdrowotny. 
Tym sposobem firma zachęca do 
wolontariatu i finansuje zwycięskie 
projekty. Program wolontariacki jest 
dedykowany tym pracownikom Kompa-
nii Piwowarskiej, którzy chcą podzielić 
się z innymi swoim czasem, energią, 
dobrym słowem i umiejętnościami. 
W roku F11 92 wolontariuszy – pra-
cowników naszej firmy, zrealizowało 
23 projekty wolontariackie. Wolontariu-
sze przeznaczyli 945 godzin na pracę 
z organizacjami i instytucjami.

Ekipa to przestrzeń dla 
tych osób, które poma-
gają innym z dobroci 
serca!

Wolontariat pracowniczy umożliwia nam skuteczne niesienie pomocy potrzebującym, pozwala wyróżnić 
w środowisku wybraną organizację, poznać społeczników: ludzi wyjątkowych, niezwykle wartościowych, 
w pełni zasługujących na to, by ich zauważyć, docenić i wesprzeć. Wspaniałe w nim jest to, że każdy pra-
cownik firmy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, może się w takie działania zaangażować. Działa-
nie blisko społeczności uświadamia nam ogrom i różnorodność potrzeb społecznych. Pomoc dla orga-
nizacji bywa „wiatrem w żagle”, niekiedy pierwszym krokiem na drodze do pozytywnych zmian lub też 
nadzieją na lepszy los. Dla nas wolontariat pracowniczy KP jest źródłem ogromnej satysfakcji i rozwoju, 
twórczym działaniem, sposobem spędzania wolnego czasu, pasją oraz pewnym wzorcem postępowania. 

Nasi partnerzy:
Kompania Piwowarska jest partnerem 
strategicznym Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu. Dzięki tej współpracy 
wspólnie z FOB promujemy odpowie-
dzialne podejście do biznesu i anga-
żujemy się w dzielenie się wiedzą 
z innymi firmami, a nasze praktyki 
co roku trafiają do raportu dobrych 
praktyk FOB.

Darowizny na rzecz społeczności 
lokalnych

Firma realizuje także darowizny na rzecz 
społeczności lokalnych. KP wspiera 
w ten sposób lokalne zakłady opieki 
zdrowotnej, fundacje, ośrodki straży 
pożarnej czy policji, a także angażuje 
się w aukcje charytatywne. W ramach 
darowizn Kompania wspiera także 
pracowników będących w szczególnej 
potrzebie, takiej jak choroba czy wypa-
dek losowy. 

Akcje specjalne

Pracownicy Kompanii Piwowarskiej 
zawsze chętnie angażują się w pomoc 
innym osobom, która przybiera różne 
formy. Niejednokrotnie są to pojedyn-
cze i spontaniczne akcje, które pory-
wają wielu z nas. Bardzo często 
są to zbiórki odzieży, żywności, książek, 
świąteczne paczki, pomoc dla powo-
dzian, oddawanie krwi, „Masz apetyt 
na pomaganie, pomóż Tosi” – zbiórka 
pieniędzy na leczenie dziecka, przekazy-
wanie przedmiotów na aukcję Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Akcja „Postaw piwo” zorganizowana 
przez Kompanię Piwowarską na Face-
booku zaowocowała postawieniem 
przez pełnoletnich facebookowców 
512 000 piw.

Zabawa była elementem akcji chary-
tatywnej naszej firmy, która za każde 
kliknięcie zadeklarowała przekazanie 
1 grosza na wybrany cel charytatywny. 
W ciągu 21 dni akcji udało się uzbierać 
5 121,78 zł, co pozwoliło zorganizować 
połów dorszy dla osób niewidomych 
zrzeszonych w poznańskim klubie 
RAZEM. 

1 % podatku

Co roku zachęcamy pracowników do 
przekazywania 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego. Lista 
zgłaszanych przez pracowników organi-
zacji jest zawsze dostępna w Intranecie 
Kompanii Piwowarskiej.

Wolontariuszki z KP 
Romana Tomczak, Magdalena Lewandowska,
Wanda Krugiołka, Grażyna Owczarek, Katarzyna Miazek, 
Danka Wysocka, Aleksandra Wierzbicka. 

Suma łącznych darowizn przypadających 
na inwestycje społeczne związane z pro-
wadzonymi inicjatywami i programami 
społecznymi wyniosła w F11 864 825 zł.

czy KP jest źródłem ogromnej satysfakcji i rozwoju,
o czasu, pasją oraz pewnym wzorcem postępowania.

61



Zmniejszanie skutków 
HIV i AIDS 
w obszarach, na które 
mamy wpływ
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HIV i AIDS to tragedia osób dotkniętych 
chorobą, ich rodzin i całego
społeczeństwa. Wirus atakuje ludzki 
system odpornościowy i powoli obniża 
zdolność organizmu do samodzielnego 
zwalczania chorób oraz różnego rodzaju 
infekcji. Zaawansowane stadium HIV 
może przekształcić się w AIDS
 – chorobę, która ciągle jest nieuleczalna. 
Terapia anty-retrowirusowa może
spowolnić proces przejścia HIV
w AIDS i znacznie wydłużyć życie
zarażonej osoby. 

• Jako firma odpowiedzialna działamy 
w zakresie profilaktyki.

• Dbamy o zdrowie naszych pracow-
ników.

• Epidemia może negatywnie wpłynąć 
na naszych pracowników, narazić na 
utrudnienia łańcuch dostaw, co w efek-
cie może przyczynić się do osłabienia 
społeczności, wśród których działamy.

Prowadzimy działania w zakresie pro-
filaktyki. W ramach opieki medycznej 
pracownicy Kompanii Piwowarskiej 
mogą nieodpłatnie wykonać testy 
w placówkach medycznych: Medicover, 
Centrum Medyczne LIM i LUX MED lub 
skorzystać z ogólnopolskiej bazy punk-
tów wykonujących testy, dostępnej na 
stronie Krajowego Centrum ds. AIDS. 
Ponadto naszym zadaniem jest stałe 
monitorowanie liczby osób zarażonych 
wirusem HIV w Polsce. 
Na bieżąco informujemy pracowników 
o zagrożeniach i profilaktyce w trakcie 
obchodzonego 1 grudnia Światowego 
Dnia Walki z AIDS. Kompania Piwowar-
ska dołącza się również do akcji edu-
kacyjnej, przypominając pracownikom 
o tym, jakie zagrożenie niesie ze sobą 
wirus HIV i AIDS oraz podając najnow-
sze dane dotyczące zarówno Polski, jak 
i sytuacji na świecie.

Od 25 lat HIV istnieje w Pol-
sce. Od początku wiadomo, 
że przenosi się poprzez kontakt 
krwi lub wydzielin narządów 
płciowych z otwartą raną bądź 
też błoną śluzową. Od wielu 
lat dostępne są testy w kierun-
ku HIV, wykonywane bezpłat-
nie i anonimowo. Zakażenie 
dotyczy głównie osób między 
20 a 29 rokiem życia, często 
z wyższym wykształceniem. 
Dlaczego więc ponad połowa 
osób zakażonych w Polsce 
nie jest świadoma swojego 
zakażenia?
Młodzi ludzie podejmują ryzy-
ko, choć wystarczyłoby zrobić 
test lub też używać prezerwa-
tyw do wszystkich technik 
seksualnych. Co roku wykry-
wamy ponad 800 nowych 
zakażeń, co oznacza przynaj-
mniej 2 osoby dziennie. Tylko 
niewielki odsetek Polaków 
kiedykolwiek zrobiło test na 
HIV. A Ty?

Choroba ta dotyczy głównie Afryki. 
Zamieszkuje ją 67% wszystkich 
nosicieli wirusa HIV na świecie, ale 
jej rozwój w innych krajach to rów-
nież poważny problem. Program ONZ 
dotyczący tego wirusa pokazuje, że od 
początku epidemii wirusem HIV zaraziło 
się aż 60 milionów ludzi. W Polsce 
na przełomie 2010/2011 roku wykryto 
841 zakażeń wirusem HIV, odnotowano 
99 zachorowań na AIDS, a 16 chorych 
zmarło. Wszystkie zarejestrowane 
zachorowania zostały potwierdzone 
zgodnie z kryteriami definicji euro-
pejskiej AIDS, przyjętej na potrzeby 
nadzoru epidemiologicznego.

• Kluczem jest rozumienie problemów 
związanych z HIV i AIDS oraz sposobów 
ochrony przed chorobą. Pomoże to za-
pobiec rozprzestrzenianiu się choroby. 

• Istotne jest także regularne pod-
dawanie się testom, które pozwolą 
na szybszy dostęp do leczenia osób 
zarażonych. 

• Szczególnie narażone na rozprzestrze-
nianie się infekcji HIV są osoby, rodziny 
i społeczności w krajach, w których 
zanotowany został duży odsetek wystę-
powania epidemii.

Dlaczego zmniejszanie skutków 
HIV i AIDS jest jednym
z priorytetów naszej firmy? Co czynimy w tym kierunku?

Dlaczego zmniejszanie skutków 
HIV i AIDS jest ważne?

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
Prezes Zarządu Fundacji
Edukacji Społecznej
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Przejrzystość 
informacji

64



Interesariusze wykazują rosnące 
zainteresowanie tym tematem i bacznie 
przyglądają się działalności firm. Presja 
wywierana przez społeczeństwo może 
być bardziej efektywna niż interwen-
cja rządowa. Jeśli konsumenci nie są 
zadowoleni, globalna komunikacja 
łatwo może nadwerężyć reputację firmy 
i jej marek. Dlatego firmy powinny pro-
wadzić przejrzystą komunikację działań 
i zachować wysokie standardy etyczne 
w działalności komercyjnej.

Izabela Blazowska, 
Redaktor Naczelna portalu
odpowiedzialne-inwestowanie.pl 

Inwestorzy również nie pozostają 
obojętni wobec firm wykazujących 
szczególnie wysoki poziom odpowie-
dzialności biznesowej. Coraz większą 
rolę odgrywają specjalnie tworzone 
przez globalne giełdy indeksy spółek 
odpowiedzialnych społecznie np. FTSE 
KLD 400 Social Index, Dow Jones 
Sustainability Index, czy polski indeks 
giełdowy – RESPECT Index. Indeksy 
CSR reprezentują konkretną wartość 
obliczoną na podstawie wyceny akcji 
spółek o wysokich standardach odpo-
wiedzialności społecznej.
Podejście do społecznej odpowiedzial-
ności biznesu ulega ciągłym prze-
mianom, wynika to między innymi ze 
zmian na światowych rynkach. Eksperci 
szczególnie podkreślają fakt grupo-
wej odpowiedzialności firm w całym 
łańcuchu dostaw. Powoduje to nie tylko 
konieczność podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju, ale również współpracy 
międzysektorowej: administracja rządo-
wa – biznes – organizacje pozarządowe.

Na świecie coraz bardziej zyskuje 
na znaczeniu koncepcja odpowie-
dzialnego inwestowania (ang.: SRI 
– Socially Responsible Investing), 
która polega na inwestowaniu 
środków indywidualnych lub 
należących do instytucji np. w akcje 
spółek o wysokich standardach 
CSR, czy też w jednostki / certyfi-
katy etycznych lub zielonych 
funduszy inwestycyjnych. Trady-
cyjne metody analiz oparte 
o wskaźniki finansowe są uzupeł-
niane przez odpowiedzialnych 
inwestorów dodatkowo o wskaźniki 
związane ze społeczeństwem, 
środowiskiem i ładem korporacyj-
nym. Tego typu zintegrowana 
analiza jest postrzegana jako 
bardziej efektywny sposób 
zarządzania ryzykiem, pozwala na 
wczesną identyfikację nowych, 
atrakcyjnych obszarów inwestycyj-
nych, jak również zwiększa wartość 
społeczno-etyczną portfeli funduszy 
emerytalnych lub inwestycyjnych, 
tworząc je bardziej atrakcyjnymi, 
szczególnie dla indywidualnych 
uczestników. Istotne zatem jest, aby 
firmy w rzetelny sposób komuniko-
wały swoje osiągnięcia w zakresie 
CSR przede wszystkim poprzez 
raportowanie efektów swoich 
działań w sposób mierzalny, 
kompleksowy i transparentny.

Obowiazki w zakresie raportowania i udzielania
informacji na temat działalności firm nie dotyczą już
tylko spółek notowanych na giełdach światowych
czy krajowych. Firmom stawiane są coraz wyższe
wymagania, a jednym z nich jest publikowanie
raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Ogólnoświatowy dostęp do informacji
powoduje, że każdy ma możliwość przyjrzenia 
się firmom działającym nie tylko na rynkach
globalnych, ale i lokalnych.
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Przejrzystość
informacji

Przejrzystość informacji leży u podstaw 
naszego podejścia do zrównoważonego 
rozwoju oraz działalności gospodarczej. 
Nasi klienci pragną wiedzieć, czy nasze 
piwa są bardzo dobrej jakości, a ich 
spożywanie jest bezpieczne. Nasi pra-
cownicy chcą pracować w firmie, która 
jest uczciwa i społecznie odpowie-
dzialna. Nasi dostawcy pragną uczci-
wych relacji, a społeczności, w których 
pracujemy, chcą być pewne, że dzia-
łamy w sposób, który nie zaszkodzi ich 
jakości życia ani środowisku. Współpra-
cujemy także z wieloma organizacjami 
pozarządowymi, a nasze relacje oparte 
są na zaufaniu i uczciwości. 
Wszyscy odnosimy korzyści z kultury 
otwartości i uczciwości. Kiedy ktoś 
zadaje pytanie odnośnie firmy, oczekuje 
uczciwej odpowiedzi, dlatego zadaniem 
każdej firmy jest udzielanie zgodnych 
z prawdą informacji. W trosce o reputację 
firmy i zdrowe relacje z interesariuszami 
każdej firmie powinno na tym zależeć. 

Dlaczego przejrzystość
informacji o postępach działań 
na rzecz zrównoważonego
rozwoju jest jednym
z priorytetów naszej firmy?

Co firma czyni w tym kierunku?

• Kompania Piwowarska zobowiązała się 
utrzymywać w firmie wysokie standardy 
etyczne oraz przejrzyste raportowanie 
z działalności firmy.

• Kompania Piwowarska publikuje 
raporty dotyczące działań społecznych, 
środowiskowych oraz wkładu w polską 
gospodarkę – wszystkie te publikacje 
dostępne są na stronie internetowej 
www.kp.pl. Kompania Piwowarska 
jako jedna z pierwszych firm w Polsce 
wydała w 2007 roku Raport Środowi-
skowy.

• Anonimowa infolinia, e-mail lub 
bezpośredni kontakt daje każdemu pra-
cownikowi prawo zgłoszenia nieetycz-
nego zachowania do Przewodniczącego 
Komisji Etyki.

• Publikowane są na stronie interneto-
wej wyniki sprzedażowe i finansowe 
Kompanii Piwowarskiej.

• Kompania Piwowarska wydała 
Kodeks Etyki, który dotyczy wszystkich 
pracowników firmy oraz partnerów 
współpracujących z firmą. Podstawowe 
zasady wynikające z Kodeksu Etyki 
to uczciwość i otwartość, odpowie-
dzialność, sprawiedliwość, wzajemny 
szacunek i poszanowanie godności. 
Skrócona wersja kodeksu dostępna 
jest pod adresem www.kp.pl

• Kompania Piwowarska mierzy 
i monitoruje swoją działalność za 
pomocą matrycy SAM (Sustainability 
Assessment Matrix) w trybie półrocz-
nym. Wyniki z matrycy za ubiegły rok 
finansowy dla Kompanii Piwowarskiej 
zostały opublikowane na stronie www.

• Partnerzy KP, dziennikarze, analitycy 
finansowi mają bieżący dostęp do 
informacji o firmie dzięki rozbudowanej 
stronie internetowej www.kp.pl. 

• Dziennikarze i analitycy mogą także 
korzystać z wirtualnego biura praso-
wego KP, dzięki któremu uzyskają odpo-
wiedzi na wszelkie pytania dotyczące 
firmy i jej produktów.
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• Firma jest blisko swoich konsumen-
tów poprzez profil na Facebooku oraz 
kanał informacyjny na YouTube. 

• Pracownicy firmy mają pełen dostęp 
do informacji o firmie i jej produktach, 
są również na bieżąco informowani 
o podejmowanych działaniach, waż-
nych decyzjach dotyczących firmy i ich 
samych za pomocą dostępnej gamy 
rozmaitych narzędzi komunikacji: 

• Kompania Piwowarska stworzyła por-
tal społecznościowy dla pracowników 
www.malepiwo.net, który jest nowa-
torską platformą komunikacji. Portal 
pozwala na szybki przepływ informacji 
pomiędzy pracownikami, jak i zarządem 
firmy. Małe Piwo pełni funkcję infor-
macyjną i integracyjną, zapewniając 
wszystkim równe prawa i nieograni-
czony dostęp w domu i pracy. 

• Kompania Piwowarska organizuje 
Road Show, czyli odbywające się dwa 
razy w roku spotkanie pracowników 
z przedstawicielami Zarządu, na którym 
prezentowane są wyniki SABMiller 
i Kompanii Piwowarskiej. Jest to 
również czas dialogu i otwartych pytań 
pracowników. 

• „Świat Piwa” – wewnętrzne wydaw-
nictwo Kompanii Piwowarskiej 
(od 1999 roku), dwumiesięcznik. 
„Świat Piwa” rzetelnie informuje o tym, 
co dzieje się w firmie, jej oddziałach 
i otoczeniu. W odróżnieniu od Małego 
Piwa stawia na komunikację bardziej 
oficjalną. Zespół redakcyjny stanowią 
pracownicy różnych działów firmy. 

• Infolinia konsumencka i formularze na 
www.kp.pl

• Kompania Piwowarska zaprasza do 
centrum wycieczkowego w Poznaniu 
i Tychach, gdzie przed swoimi gośćmi 
odkrywa arkany browarnictwa. Dzięki 
wycieczkom każdy konsument może na 
własne oczy zobaczyć, jak w browarze 
produkuje się piwo, ponieważ pokazuje-
my prawdziwe, działające pełną parą 
linie produkcyjne. Więcej o wyciecz-
kach na stronie: www.zwiedzaniebro-
waru.pl oraz www.tyskiebrowarium.pl. 
Tylko dla osób pełnoletnich!

Skala rozwoju komunikacji w firmie jest miarą jej otwartości i transparent-
ności. W Kompanii Piwowarskiej kładziemy duży nacisk na komunikację, 
zarówno tę skierowaną do mediów, a poprzez nią do konsumentów, 
społeczności i władz, jak i do pracowników firmy. 
Naszą komunikację zewnętrzną rozwijamy poprzez działania media 
relations, jednak coraz większą rolę odgrywa nasza aktywność w sieci 
– media społecznościowe pozwalają na bezpośrednie dotarcie do 
odbiorców naszych komunikatów, czy to konsumentów naszych piw, 
czy to potencjalnych pracowników. Ze względu na bezpośredni i natych-
miastowy charakter wymiany informacji ten typ mediów stanowi spore 
wyzwanie organizacyjne i reputacyjne, daje jednak ogromne możliwości 
nieograniczonego kontaktu i reagowania na pytania i komentarze zaintere-
sowanych stron.
Do osób zatrudnionych w naszej firmie docieramy zarówno poprzez mate-
riały drukowane i kanały elektroniczne, jak i poprzez narzędzia zapewnia-
jące bezpośredni kontakt i wymianę opinii z pracownikami. 
Do tych pierwszych należą: magazyn wewnętrzny „Świat Piwa”, biuletyny, 
mailingi „KP Info”, intranet, plakaty i tablice ogłoszeń. Dają one możliwość 
przeprowadzenia zaplanowanych i ustrukturalizowanych działań komuni-
kacyjnych. Wśród narzędzi wspierających bezpośrednią, szybką wymianę 
opinii i informacji pomiędzy pracownikami różnych działów, a także mię-
dzy pracownikami a kierownictwem firmy, należą odbywające się dwa 
razy do roku spotkania z przedstawicielami Zarządu, czaty intranetowe 
oraz najnowszy element komunikacyjnej układanki KP – portal dla pra-
cowników Małe Piwo. Ten ostatni łączy w sobie cechy zarówno narzędzia 
komunikacji jaki i medium społecznościowego, wspierającego kontakty 
interdyscyplinarne pracowników oraz ich więź z pracodawcą.

Wojciech Mrugalski
Kierownik ds. Komunikacji

ssski
aaacji
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Raport zrównoważonego roz-
woju Kompanii Piwowarskiej 
obejmuje dane za rok finansowy 
F11 i dotyczy działalności Kom-
panii Piwowarskiej SA, w tym 
Biura Zarządu w Warszawie, 
trzech browarów mieszczących 
się w Białymstoku, Poznaniu, 
Tychach oraz 14 filii – centrów 
dystrybucji.

W tworzenie niniejszego raportu zaan-
gażowani byli pracownicy Kompanii 
Piwowarskiej reprezentujący różne 
departamenty. Ich pracę wsparła 
zewnętrzna firma doradcza CSRinfo. 
Największym wyzwaniem stojącym 
przed zespołem przygotowującym 
raport był wybór najważniejszych 
kwestii, które powinny zostać ujęte 
w raporcie. W pierwszej kolejności 
zespół przygotowujący raport opraco-
wał wstępną listę zagadnień odnoszącą 
się do wpływu firmy w kontekście 
zrównoważonego rozwoju. Przy two-
rzeniu listy wzięto pod uwagę strategie 
i polityki firmy, w tym 10 Priorytetów 
Zrównoważonego Rozwoju, jej poprzed-
nie raporty, wymogi Grupy SABMiller, 
zagadnienia ważne dla branży i sze-
rzej otoczenia gospodarczego, które 
wpływają na KP, trendy i badania. Lista 
została uzupełniona podczas warsztatu 
przez pracowników reprezentujących 
różne działy firmy. 
Jednocześnie, dzięki różnym formom 
zaangażowania interesariuszy przez 
KP, zebraliśmy ich oczekiwania oraz 
podejmowane przez nich zagadnienia. 
Kolejnym krokiem była analiza i priory-
tetyzacja zebranego materiału, której 
dokonano podczas spotkania warsztato-
wego, w którym uczestniczyli pracow-
nicy reprezentujący różne działy firmy. 
W rezultacie powstała lista kluczowych 
tematów dla Kompanii Piwowarskiej, 
które zostały odzwierciedlone w rapor-
cie. Należą do nich: kwestie związane 
z emisjami gazów cieplarnianych; 
dbałość o zasoby wodne, w tym zuży-
cie wody w procesach produkcyjnych 
i gospodarowanie ściekami; kwestie 
związane ze stabilnością zatrudnienia 
oraz możliwościami rozwoju; wizerunek 
marki oraz odpowiedzialna komunika-
cja marketingowa, w tym kreowanie 
pozytywnego wizerunku piwa i wzor-
ców konsumpcji; wyniki finansowe 
firmy; przeciwdziałanie nieodpowie-
dzialnej konsumpcji alkoholu, prowa-
dzenie działań zmniejszających szkody 
społeczne spowodowane alkoholem 
i kontynuacja współpracy w ramach 
projektu „Sprawdź promile”; przestrze-
ganie podstawowych praw człowieka; 
korupcja; współpraca z dostawcami 
i komunikacja z konsumentami oraz 
uczciwa konkurencja oraz aspekty zwią-
zane z jakością produktu.

Firma w 2008 roku wydała raport 
społeczny według własnego systemu 
raportowania. W powyższym raporcie 
po raz pierwszy zastosowano metodo-
logię międzynarodowego standardu 
Global Reporting Initiative (GRI). Tym 
samym Kompania Piwowarska SA jest 
pierwszą firmą z branży piwowarskiej 
w Polsce, która oparła raport społecznej 
odpowiedzialności o wytyczne GRI oraz 
przyjęła cykl rocznego raportowania.
Powyższy raport został sporządzony 
w zgodzie ze standardem Global Repor-
ting Initative G3.1. poziom aplikacji B. 

Metodologia Proces powstawania raportu

O raporcie

Pytania dotyczące niniejszego raportu zrównoważonego 
rozwoju Kompanii Piwowarskiej proszę kierować do:
Małgorzaty Półtorak-Walędzińskiej, 
Kierownika ds. Zrównoważonego Rozwoju
tel. +48 32 32 78 415, 
e-mail: malgorzata.waledzinska@kp.sabmiller.com

Global Reporting Initiative to 
międzynarodowa organizacja 
non-profit, która rozwija i stoi na 
straży standardu raportowania spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. 
www.globalreporting.org

Zobacz pozostałe raporty: 
www.kp.pl/pol/files/odpowiedzialnosc/
odpowiedzialnosc_spoleczna_kp1.pdf

Priorytetyzacja zagadnień Kompanii Piwowarskiej
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Wskaźnik Wytyczne GRI G3 Stopień 
raportowania

Odniesienie 
w raporcie 

Strategia i analiza

1.1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej osoby 
o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii Pełny 5

1.2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Pełny 5,13,19-21

Profil organizacyjny

2.1 Nazwa organizacji Pełny 6

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi. Pełny 8-9

2.3 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz 
przedsięwzięć typu joint-venture Pełny 7

2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny 72/okładka

2.5 Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje Pełny 7

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji Pełny 6-7

2.7 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów /
konsumentów i beneficjentów Pełny 7

2.8 Skala działalności organizacji Pełny 7

2.9 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności Pełny 68

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie Pełny 14-15

Parametry raportu

3.1 Okres raportowania Pełny 68

3.2 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Pełny 68

3.3 Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itd) Pełny 68

3.4 Osoba kontaktowa Pełny 68

3.5 Proces definiowania zawartości raportu Pełny 68

3.6 Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy) Pełny 68

3.7 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu. Pełny 68

3.8
Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach 
outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań 
organizacji w poszczególnych okresach i / lub w stosunku do innych organizacji.

Pełny 68

3.9 Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji wskaźników i innych informacji zawartych w raporcie. Pełny 68

3.10
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem 
powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku / okresu bazowego, charakteru 
działalności, metod pomiaru).

Pełny 68

3.11 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych 
w raporcie Pełny 68

3.12 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie. Pełny 69-70
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Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

4.1 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za 
poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją Pełny 10-11

4.2 Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, 
to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury) Pełny 10

4.3 Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i / lub niewykonawczych członków 
(dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego) Pełny 10

4.4 Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego 
organu nadzorczego Pełny 10,25,67

4.5 Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego, wyższej kadry menedżerskiej oraz zarządu 
(obejmując system odpraw) a wynikami organizacji (obejmując wyniki społeczne i środowiskowe) Pełny 10

4.6 Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego Pełny 10

4.7 Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego organu nadzorczego pod kątem wytyczania 
strategii obejmującej zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne Częściowo 10

4.8 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz zasady odnoszące się do aspektów 
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz poziom ich implementacji Pełny 16-17

4.9
Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru identyfikacji i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, 
środowiskowymi i społecznymi, włączając stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie się lub zgodność z uznanymi 
międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania i zasadami.

Pełny 10,19,22

4.10 Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych Częściowo 10

4.11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Pełny 19, 35

4.12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady 
i inne inicjatywy Pełny 16-17, 19

4.13 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i / lub w krajowych/międzynarodowych 
organizacjach rzeczniczych Pełny 7, 35

4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny 25

4.15 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy Pełny 25

4.16 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Pełny 25

4.17 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich 
zaraportowanie Pełny

20-21, 
rozdziały 
4.0-13.0

Podejście do zarządzania 

Podejście do zarządzania – wskaźniki ekonomiczne (EC) Pełny 12-13

Podejście do zarządzania – wskaźniki środowiskowe (EN) Pełny 20-24, 37, 42, 
48, 51

Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne związane z praktykami zatrudnienia i godną pracą (LA) Pełny 20-24, 26-27

Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne związane z respektowaniem praw człowieka (HR) Pełny 20-24, 26-27

Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne (SO) Pełny 20-24, 57

Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne związane z odpowiedzialnością za produkt (PR) Pełny 20-24, 34-35

Wskaźniki ekonomiczne 

EC6 Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach 
organizacji Pełny 52-53

EC8 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, 
przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo Pełny 60-61

EC9 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu 
oddziaływania. (Additional) Pełny 13

Wskaźniki środowiskowe

EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości Pełny 9, 38

EN3 Bezpośrednie zużycie energii według głównych źródeł energii Pełny 44
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EN8 Łączny pobór wody według źródła Pełny 38

EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu. (Additional) Częściowo 40-41

EN16 Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi Pełny 44

EN18 Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty.(Additional) Częściowo 44-45

EN20 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi Pełny 44

EN21 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia Pełny 38

EN22 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem Pełny 52

EN26 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu Pełny Rozdziały 
6.0-9.0

EN27 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału Pełny 49

EN29 Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których 
korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników.(Additional) Częściowo 45

EN30 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu Częściowo 39, 44

Wskaźniki społeczne: Praktyki zatrudnienia i godna praca

LA1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu Pełny 27

LA2 Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci i regionu Częściowo 27

LA4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi Pełny 27

LA7 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych 
związanych z pracą, według regionów Pełny 27

LA8 Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy kontroli ryzyka, które zapewniają pomoc 
w przypadku poważnych chorób pracownikom, ich rodzinom lub członkom społeczności lokalnej Pełny 63

LA10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia Pełny 30

LA12 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej Pełny 31

LA13 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości 
oraz innych wskaźników różnorodności Pełny 10

Wskaźniki społeczne: Respektowanie praw człowieka

HR2 Procent znaczących dostawców i podwykonawców poddanych weryfikacji pod kątem przestrzegania praw człowieka 
oraz działania podjęte w tej kwestii Pełny 57

Wskaźniki społeczne: Społeczeństwo

SO5 Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu Pełny 17

Wskaźniki społeczne: Odpowiedzialność za produkty

PR1 Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu 
poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom Pełny 9, 35

PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług 
podlegających takim wymogom informacyjnym Pełny 34-35

PR6 Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów regulujących kwestie komunikacji 
marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu Pełny 34-35

Odpow

Etapy cyklu 
poprawy wskaźn

Rodzaj informacji o p
podlegających takim w

Programy dotyczące p
marketingowej, z uw

Wydrukowano na papierze CyclusOffset

Cyclus Offset – produkowany w 100% z makulatury, 
w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego 
(norma DIN 6738).
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