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Szanowni Państwo, 

W ostatnich latach w Polsce coraz więcej mówi się i pisze o odpowiedzialności społecznej biznesu czy 
też prowadzeniu biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Częstotliwość publikacji su-
geruje nie tylko wzrost zainteresowania tą tematyką, ale również coraz lepszą wiedzę i doświadczenie 
w tym obszarze przedsiębiorstw, organizacji oraz konsumentów. 

Odpowiedzialność społeczna Grupy Żywiec już dawno przestała ograniczać się wyłącznie do działań 
charytatywnych i sponsoringowych. 

Nasza firma bezpośrednio angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności, w tych działaniach 
aktywnie wspierają nas nasi pracownicy. Dzięki ich wielkim sercom i zaangażowaniu mogliśmy pomóc 
wielu tysiącom ludzi, których dotkliwie doświadczyła ostatnia powódź. Kilkuset pracowników naszej fir-
my wzięło udział w akcjach pomocy rodzinom i instytucjom. 

Pod względem zużycia mediów, segregacji odpadów i powtórnego ich użycia nasze Browary są w świa-
towej czołówce krajów Heinekena. Działania w obszarze produkcyjnym są doceniane nie tylko wewnętrz-
nie: w ubiegłym roku Browar w Żywcu, jako jedyny browar w Polsce, otrzymał niezwykle prestiżową 
nagrodę Japońskiego Instytutu Zarządzania Produkcją – JIPM. Dbałość o środowisko naturalne jest jed-
nym z naszych globalnych priorytetów. W ubiegłym roku Grupa Żywiec została uhonorowana Laurem 
Odpowiedzialności przyznanym przez PKPP Lewiatan oraz NSZZ Solidarność za działania prowadzone 
w ramach realizacji Polityki Alkoholowej. 

Zasady zrównoważonego rozwoju dla nas, Grupy Żywiec, to nie tylko zabiegi wizerunkowe, ale filozofia 
działania, głęboko i na stałe wpisana w strategię osiągania celów biznesowych, przenikająca wszystkie 
nasze działania - produkcję piwa, sprzedaż, działania marketingowe i  komunikacyjne. Chcemy, by ta 
wytyczna była uniwersalna, niezależna od zmian zachodzących we współczesnym świecie, odporna na 
zmienne warunki zewnętrzne, takie jak kondycja gospodarcza kraju czy też tendencje na rynku piwowar-
skim. 

Jedną z naszych najważniejszych ambicji jest budowanie coraz głębszego zrozumienia idei zrównowa-
żonego rozwoju, przede wszystkim wśród naszych pracowników. Tylko autentyczne przekonanie o war-
tości społecznej odpowiedzialności biznesu może przełożyć się na ich właściwe decyzje i postawy w re-
lacjach z klientami, interesariuszami, współpracownikami, a  także ich stosunek względem środowiska 
naturalnego. 

Poniższy raport jest, mam nadzieję, potwierdzeniem zgodności naszych działań z opisanymi wyżej prio-
rytetami i deklaracjami.

Xavier Belison, 
Prezes Grupy Żywiec

List Prezesa Zarządu Grupy Żywiec
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Grupa Żywiec 
jest jednym z największych produ-
centów piwa w Polsce oraz częścią 
Grupy Heineken. Rocznie sprzeda-
jemy ponad 12 mln hl piwa warzo-
nego w naszych pięciu browarach 

(Żywiec, Warka, Elbląg, Leżajsk 
i Cieszyn).  Najważniejsze marki 
Grupy w Polsce to Żywiec, Heine-
ken, Tatra, Warka, Strong i Despe-
rados. Marką flagową Grupy jest 
Żywiec – największe piwo premium, 

piwo eksportowe (sprzedawane za 
granicą od stu lat, aktualnie do po-
nad 20 krajów świata). Ważną część 
naszego portfolio stanowią marki 
regionalne: Specjal (północ), Kró-
lewskie (Polska centralna), Leżajsk 

(południowy wschód). Prowadzimy 
również dystrybucję piw specjal-
nych (Paulaner, Fischer, Murphy’s, 
Kaper i Żywiec Porter). Grupa Ży-
wiec zatrudnia blisko 5500 osób.

Nowe zasady

Sposób, w jaki prowadzimy działal-
ność określany jest przez kluczowe 
zasady zbudowane na przeko-
naniach: to ludzie tworzą naszą 

firmę, czerpiemy radość z warzenia 
i sprzedawania piwa, doskonalenie 
się jest naszą pasją. Między innymi 
te zasady traktujemy jako drogę do 
osiągnięcia pozycji najbardziej ce-
nionej firmy piwowarskiej w Polsce, 
która, dzięki pasji pracowników, bę-
dzie rozwijać trwałe relacje z klien-
tami i konsumentami, odkrywając 
przed nimi magię piwa.

1. Profil spółki

Profil spółki 

Browar w Żywcu

Browar w Warce
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2. Wprowadzenie

Grupa Żywiec, szczycąca się 
przynależnością do Grupy 
Heineken, jednego z czoło-

wych międzynarodowych koncer-
nów piwowarskich świata, stara się 
w swojej działalności biznesowej 
zachowywać zasady zrównowa-
żonego rozwoju. Kieruje się w tej 
kwestii strategią przyjętą przez 
Heinekena, mającą na celu minima-
lizację potencjalnych negatywnych 
skutków naszej działalności i stałe 
zwiększanie pozytywnego wpływu 
na otoczenie. Grupa Heineken okre-
śliła siedem kluczowych obszarów 
swojej strategii globalnej: 

• Energia
• Woda
• Bezpieczeństwo
• Rolnictwo 
•  Odpowiedzialność w zakresie  

łańcucha dostaw 
•  Odpowiedzialne spożywanie       

piwa
•  Wpływ wywierany na rynki   

rozwijające się

W niniejszym raporcie przedsta-
wiamy dane ekonomiczne i efekty 
środowiskowe związane z produk-
cją piwa w 2009 roku. W raporcie 
znajdą się także wybrane informa-
cje o niektórych działaniach w za-
kresie zaangażowania społeczne-
go zrealizowanych w 2010 roku. 
Informacje te zostaną szczegółowo 
opisane w raporcie społecznym, 
który zostanie wydany pod koniec 
pierwszego kwartału 2011 roku.

Informacje zamieszczone w rapor-
cie dotyczą wymiaru ekonomiczne-
go, środowiskowego i zaangażowa-
nia społecznego, które staramy się 

uwzględniać w naszej działalności, 
z podkreśleniem uwarunkowań 
typowych dla Polski.
 
Dokładamy wszelkich starań, aby 
chronić środowisko naturalne. 
Przy produkcji piwa korzystamy 
z własnych ujęć wody głębinowej 
i w mniejszym stopniu z zaso-
bów wody miejskiej. W 2009 roku 
zmniejszyliśmy zużycie hektolitrów 
wody do produkcji jednego hekto-
litra piwa do 3,05 (z z 3,30 w 2008 
roku). Zmniejszyliśmy także zużycie 
energii cieplnej o prawie 
1 MJ na hektolitr piwa. Nieznacznie 
udało nam się także zredukować 
zużycie energii elektrycznej po-
trzebnej do produkcji 1 hl piwa. 
Zmniejszyła się także nieco emisja 
Co2 do atmosfery.

Grupa Żywiec angażuje się społecz-
nie przez realizację polityki alkoho-
lowej oraz wolontariat pracowniczy. 
W ramach polityki alkoholowej, 
której głównym celem jest promo-
wanie odpowiedzialnego i rozsąd-
nego spożywania piwa, prowadzimy 
od kliku lat na Festiwalu Heinken 
Opener akcję Enjoy Heineken Re-
sponsibily. Jej zasadniczym celem 
jest promocja odpowiedzialnego 
spożywania alkoholu. W tym roku 
wolontariusze (pracownicy naszej 
firmy, którzy odpowiedzieli na za-
proszenie do uczestnictwa w akcji 
Enjoy Responsibily) rozmawiali 
z uczestnikami festiwalu i rozdawali 
im ulotki informacyjne oraz gadżety. 

Jesteśmy dumni z postawy na-
szych pracowników, którzy masowo 
wsparli akcję pomocy powodzia-
nom przy usuwaniu skutków powo-

dzi. Dzięki nim do osób dotkniętych 
tą tragedią dotarło 3000 l wody, 
100 ton materiałów budowlanych, 
pomoc w odbudowie zniszczonych 
domów oraz wsparcie finansowe. 
Łączna wartość pomocy udzielonej 
przez Grupę Żywiec powodzianom 
z Solca nad Wisłą, Bogatyni, gminy 
Wilków oraz kilku innych gmin 
przekroczyła 500 tys. zł. Wolonta-
riusze firmy przepracowali na rzecz 
powodzian ponad 700 godzin. 

Mamy na swoim koncie wiele osią-
gnięć, choć mamy świadomość, 
że pozostało wiele do zrobienia. 
Osiąganie zrównoważonego roz-
woju to ciągły proces, gotowość 
i dążenie do korygowania oraz 
ulepszania obszarów wymagają-
cych poprawy. Naszym działaniom 
przyświeca chęć własnego rozwoju 
przy jednoczesnym respektowaniu 
potrzeb środowiska naturalnego, 
społeczeństwa i naszych pracowni-
ków. O wiele szybciej i skuteczniej 
osiągniemy ten efekt, jeśli będziemy 
mogli korzystać z doświadczenia 
i sprowadzonych rozwiązań stoso-
wanych w Grupie Heineken. Mamy 
nadzieję, że dzięki informacjom za-
mieszczonym w raporcie, będziemy 
mogli w sposób jasny opisać nasze 
priorytety.

Wprowadzenie
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Wymiar ekonomiczny

Grupa Żywiec

jest jedną z największych firm piwo-
warskich w Polsce. Bezpośrednio 
zatrudniamy 5 500 osób. Dzięki 
naszej pracy i aktywności zatrud-
nienie znajduje wiele innych osób, 
chociażby pracujących po stronie 
naszych poddostawców. 

Nasz całkowity wkład w polską go-
spodarkę wynikający z powyższego 
zatrudnienia to ok. 666 mln EUR. 

(Źródło: Regioplan Study 2009). 
W roku 2009 do polskiego budże-
tu wpłynęła łączna kwota 432 mln 
EUR z tytułu akcyzy, podatku VAT, 
podatku dochodowego, podatku 
od przedsiębiorstw oraz innych 
obciążeń fiskalnych. Mimo spadku 
sprzedaży w roku 2008 i 2009 - ze 
względu na kryzys gospodarczy 
- akcyza pozostała na relatywnie 
wysokim poziomie.

Grupa Żywiec dokłada wszelkich 
starań, aby korzystać z usług lo-
kalnych dostawców. Łączna kwota 
transakcji zawartych z polskimi 
dostawcami w roku 2008 wyniosła 
ok. 650 mln euro. 

3. Wymiar ekonomiczny
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Wymiar środowiskowy

4. Wymiar środowiskowy

Zgodnie z polityką Heineke-
na, koncentrujemy się na 
ograniczaniu zużycia energii 

i wody. Dbamy także o ochronę śro-
dowiska, wprowadzając w browa-
rach w Elblągu i Leżajsku program 
segregacji odpadów. W browarach 
zrealizowano następujące działania:
•  wyznaczono i opisano miejsca 

tymczasowego gromadzenia 
odpadów

•  wprowadzono segregację odpa-
dów na terenie całego zakładu 
(działy, biura, teren browaru)

•  oznakowano kontenery i pojem-
niki na poszczególne rodzaje 
odpadów

•   przeszkolono wszystkich pra-
cowników z zasad postępowania 
z odpadami

•  wprowadzono na terenie całego 
zakładu wizualizację z zakresu 
ochrony środowiska

•  wdrożono procedury systemowe 
zawierające kody odpadów oraz 
podział na grupy 

•   stworzono bazę uprawnionych od-
biorców odpadów.

Pojemniki do segregacji śmieci – browar w Leżajsku
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a) Energia

Energia elektryczna, uzyskiwa-
na z rzadkich i kosztownych 
zasobów naturalnych, odgry-

wa w naszej firmie ogromną rolę. 
Mamy też świadomość, że spalanie 
paliw kopalnych przyczynia się do 
globalnego ocieplenia. Chcąc po-
móc rozwiązać ten problem, poczu-

wamy się do odpowiedzialności za 
obniżenie emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery.

W przeciągu ostatniego roku ilość 
zużywanej przez nas energii ciepl-
nej (energia, jakiej potrzebujemy do 
uwarzenia jednego hektolitra piwa) 
uległa nieznacznemu zmniejszeniu 
z 62,3 MJ/hl w roku 2008 do 
62,0 MJ/hl w roku 2009. Niższe 
zużycie wynika z mniejszej produkcji 
w naszych browarach w Cieszynie 
i Żywcu. W browarze w Żywcu, 
dzięki wdrożeniu rozwiązań mają-
cych na celu odzysk ciepła, spadek 
zużycia energii cieplnej wyniósł 
ponad 10 TJ, przy czym ilość energii 
cieplnej potrzebnej do wyprodu-
kowania jednego hektolitra piwa 
spadła z 66 do 64 MJ/hl. Ogółem 
Grupa Żywiec osiąga dobre wyniki 

wobec średniej w Grupie Heineken 
wynoszącej 89 MJ/hl.  Do produkcji 
energii wykorzystujemy głównie 
gaz ziemny (90%). Biogaz stanowi 
ok. 9% zużywanych przez nas paliw. 
Powstaje on w większości w naszych 
beztlenowych podczyszczalniach 
ścieków w Żywcu i w Warce. Bro-

wary w Cieszynie, Elblągu i Leżajsku 
nabywają energię cieplną ze źródeł 
zewnętrznych (ciepłownia miejska), 
a w wózkach widłowych wykorzy-
stują wyłącznie gaz LPG (3,7 TJ). 
Browary w Warce i Żywcu korzystają 
z gazu ziemnego (399 TJ), biogazu 
(20 TJ) oraz paliwa olejowego 
(3,6 TJ) do produkcji pary wodnej 
oraz z gazu LPG (7,2 TJ) jako paliwa 
do wózków widłowych. 

Nasze zużycie energii elektrycznej 
(energia, jakiej potrzebujemy do 
uwarzenia jednego hektolitra piwa) 
wzrosło z 5,91 kWh/hl do 
6,01 kWh/hl. Spodziewaliśmy się 
wzrostu zużycia energii elektrycz-
nej ze względu na nowe inwestycje 
w Żywcu, takie jak magazyn opa-
kowań kartonowych i wirówka do 
piwa. Ponadto zmodernizowano 

system ciśnienia powietrza i  za-
mrożono zewnętrzną instalację do 
produkcji amoniaku, co doprowa-
dziło do wzrostu konsumpcji energii 
elektrycznej. Mimo wzrostu zużycia 
energii elektrycznej, Grupa Żywiec 
plasuje się znacznie poniżej średniej 
w Grupie Heineken, wynoszącej 
8,99 kWh/hl. Browary w Cieszynie 
i Elblągu również zmniejszyły zuży-
cie energii elektrycznej dzięki niższej 
produkcji. 

Bezpośrednia i pośrednia emisja 
CO2 w kg na 1 hl piwa wzrosła 
z 1,87 kg CO2/hl w roku 2008 do 
2,04 kg CO2/hl w roku 2009. Wiąże 

się to z wyższym zużyciem energii 
elektrycznej (pośrednia emisja CO2) 
w związku z nowymi inwestycja-
mi w Żywcu. Grupa Żywiec osiąga 
znacznie lepsze wyniki niż średnia 
w Grupie Heineken wynosząca 
9,4 kg CO2/hl. Relatywnie niski 
wskaźnik emisji CO2/hl wiąże się 
z tym, że dwa z pięciu browarów 
posiadają własne kotłownie i wytwa-
rzają parę technologiczną (Warka 
i Żywiec), a pozostałe ją importują.

Zużycie energii cieplnej w browarach MJ/hl piwa
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b) Woda

Woda to najważniejszy 
składnik piwa, zuży-
wana także do mycia 

butelek i instalacji. Gospodarka 
wodą jest jednym z najważniejszych 
zagadnień w temacie zmniejsza-
nia negatywnego wpływu pracy 
browarów na środowisko. Zgodnie 
z raportem World Water Deve-
lopment Report (2003) w latach 
1970-1990 ilość wody przypadająca 
na osobę zmniejszyła się o jedna 
trzecią. W ciągu ostatnich 50 lat 

spożycie wody niemal się podwoiło. 
Według najbardziej pesymistycz-
nych prognoz do roku 2050 siedem 
miliardów ludzi w 60 krajach będzie 

cierpieć z powodu niedoboru wody. 
Według optymistycznych prognoz, 
będą to dwa miliardy osób w 48 
krajach. Z tego względu bardzo 
istotną kwestią w skali globalnej jest 
oszczędność wody, także przy pro-
dukcji piwa. Mamy w tej dziedzinie 
znaczące osiągnięcia.

Zużycie wody w Grupie Żywiec 
(ilość wody, jakiej potrzebujemy 
do uwarzenia jednego hektolitra 
piwa) spadło z 3,00 hl/hl w roku 

2008 do 2,96 hl/hl w roku 2009. 
Spadek zużycia wody jest głównie 
wynikiem modernizacji linii do roz-
lewu piwa do butelek w browarze 

w Żywcu oraz zmniejszenia parowa-
nia w procesie warzenia. Również 
w browarze w Cieszynie przeprowa-
dzono modernizację polegającą na 
instalacji systemu pomiaru zużycia 
mediów, co umożliwiło kontrolę 
zużycia wody. Grupa Żywiec osiąga 
wyniki znacznie poniżej średniej 
Heinekena wynoszącej 
4,77 hl/hl i znacznie poniżej maksy-
malnej granicy 7 hl/hl wyznaczonej 
przez koncern. 

Oprócz zużycia wody, zwracamy 
również uwagę na jakość wytwa-
rzanych przez nas ścieków, które 
wracają do środowiska. Wszystkie 
ścieki pochodzące z naszych bro-
warów są poddawane oczyszczaniu, 
zatem nie dochodzi do emisji za-
nieczyszczeń organicznych do wód 
powierzchniowych. 

W browarze w Elblągu wprowadzo-
no procedurę segregacji odpadów 
produkcyjnych, dzięki której moż-
liwe jest odzyskanie ziemi okrzem-
kowej. Ten rodzaj odpadów ma nie 
tylko zastosowanie w rolnictwie, ale 
jest także wykorzystywany do po-
prawy procesów technologicznych 
w oczyszczalni ścieków. 

Zużycie wody w browarach
hl wody/hl piwa
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3,04

2,96

3,00

2,98

2,95

62,3

Wymiar środowiskowy
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Zgodnie z globalną strategią 
Heinekena, poświęcamy 
wiele uwagi bezpieczeń-

stwu, odpowiedzialności w zakresie 
łańcucha dostaw, odpowiedzialne-
mu spożywaniu piwa, rzetelności 
i zaangażowaniu na rzecz lokalnej 
społeczności. 

Pracownicy Grupy Żywiec pomaga-
ją społecznościom lokalnym an-
gażując się w wolontariat na rzecz 
powodzian, dzieci z domów dziecka 
oraz osób chorób i samotnych. 
Pomóc ma im w tym program gran-
towy. Aktualnie trwa jego druga 
edycja. 

Formą zaangażowania społecznego 
jest realizacja Polityki Alkoholowej, 
w tym wspomnianej wcześniej akcji 
Enjoy Heineken Responsibily, a tak-
że współpraca z Policją oraz innymi 
partnerami społecznymi zajmujący-
mi się edukacją młodzieży w kwe-
stii odpowiedzialnej konsumpcji 
alkoholu. 

Bezpieczeństwo naszych 
pracowników ma dla 
nas kluczowe znaczenie. 

W przypadku całej firmy rozdzie-
lamy liczbę przypadków na Gru-
pę Żywiec oraz Żywiec Sprzedaż 

i Dystrybucja. Odpowiednio czę-
stotliwość wypadków na 100 FTE 
w 2009 wyniosła 0,01 i 2,32. Mamy 
nadzieję, że wyniki w tym obsza-
rze będą ulegały systematycznej 
poprawie, między innymi dzięki 

działaniom prowadzonym w browa-
rze w Żywcu, gdzie wprowadzono 
dodatkowe środki bezpieczeństwa 
w strefie pakowania.

5. Wymiar społeczny

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
Heineken SiD GŻ

Liczba wypadków na 100 FTE

1,50

2,32

0,01

a) Bezpieczeństwo

Wymiar społeczny
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b)       Odpowiedzialność 
w zakresie łańcucha dostaw

Grupa Żywiec wprowadziła 
Kodeks Dostawcy Gru-
py  Heineken, nakładający 

na dostawców określone wymogi 
w zakresie rzetelności, praw  czło-
wieka i zarządzania środowiskiem 
w procesie dokonywania  zakupów. 
W praktyce oznacza to, że przy 
wszystkich umowach podlegają-

cych  procedurze przetargowej (lub 
w przypadku umów, odnośnie  któ-
rych pojawiają się wątpliwości  co 
do przestrzegania Kodeksu) zwra-
camy  się do naszych dostawców 
o potwierdzenie przestrzegania  
zapisów Kodeksu. Do dzisiaj 252, 
czyli 62% naszych kluczowych do-
stawców, przekazało nam oświad-

czenie o stosowaniu się do Kodeksu 
Dostawcy. W sumie 409 naszych 
kluczowych dostawców spełnia 
założenia wynikające z Kodeksu. 
W 0,5% przypadków dostawca po-
informował nas o niepełnym prze-
strzeganiu postanowień Kodeksu.

Nasza polityka promowania odpo-
wiedzialnej konsumpcji piwa skupia 
się na czterech różnych obszarach:

1.  Spożywanie alkoholu przez na-
szych pracowników

2.  Odpowiedzialna komunikacja 
marketingowa

3. Promowanie odpowiedzialności 
4.  Współpraca z organizacjami 

zajmującymi się problemami wy-
nikającymi z nieodpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu

• Cool@Work

Celem prowadzonego przez nas 
programu Cool@Work jest edukacja 
pracowników w zakresie radzenia 
sobie ze spożywaniem alkoholu. 
Opracowaliśmy formalną politykę 
w tej kwestii oraz zasady spożywa-
nia napojów alkoholowych w miej-
scu pracy. Okresowo przypomina-
my o znaczeniu naszej wewnętrznej 

polityki alkoholowej w środkach 
komunikacji wewnętrznej, np. w ar-
tykułach w biuletynie dla pracowni-
ków i w intranecie, a także w trakcie 
obowiązkowych szkoleń prowa-
dzonych przez wykwalifikowanych 
terapeutów zajmujących się na co 
dzień profilaktyką uzależnień.

•  Odpowiedzialna           
reklama

Grupa Żywiec jako członek Rady 
Reklamy w Polsce przestrzega 
zarówno samoregulacyjnych stan-
dardów reklamowych, jak i Zasad 
Odpowiedzialnej Komunikacji 
Handlowej Heinekena (Heineken 
Rules for Responsible Commercial 
Communication). Osoby decyzyjne 
lub dysponujące budżetem, zatrud-
nione w pionie sprzedaży i marke-
tingu, przechodzą regularne szkole-
nia w zakresie treści i zastosowania 
zasad. 

 •   Promowanie                
odpowiedzialności

Na opakowaniach wszystkich 
naszych marek zamieszczamy 
oznaczenia odpowiedzialnościowe, 
nawołujące do bezwzględnej trzeź-
wości za kierownicą. Zamieszczanie 
oznaczeń na opakowaniach jest 
wspólnym działaniem firm piwowar-
skich należących do Związku Praco-
dawców Przemysłu Piwowarskiego. 
Ich pomysłem jest ogólnopolska 
kampania „Pozory mylą, dowód 
nie” adresowana do osób dorosłych 
sprzedających lub ułatwiających 
sprzedaż alkoholu osobom nielet-
nim. Inicjatywa jest samoregulacyj-
nym działaniem w ramach Polityki 
Alkoholowej Grupy Żywiec.

Przedsięwzięciem Związku Praco-
dawców Przemysłu Piwowarskie-
go, w którym uczestniczyła Grupa 
Żywiec była akcja edukacyjna 

c)   Odpowiedzialne       
spożywanie piwa

Grupa Żywiec | Raport zrównoważonego rozwoju



17

Wymiar społeczny

pozorymyla.indd   1 2009-06-18   14:55:04
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black



18

“Prowadzący - Niepijący”. Jej celem 
jest przeciwdziałanie prowadzeniu 
samochodu pod wpływem alkoholu 
i nakłonienie klientów lokali ga-
stronomicznych do wykształcenia 
nawyku nie wsiadania za kierownicę 
po spożyciu alkoholu i skorzystania 
z alternatywnych środków trans-
portu.

• Współpraca

Grupa Żywiec współpracuje z wie-
loma organizacjami w zakresie od-
powiedzialnej konsumpcji alkoholu. 
Wspólne kampanie mają na celu 
niedopuszczenie do prowadzenia 
pojazdu pod wpływem alkoholu 
oraz promocję zdrowego trybu 
życia. Partnerzy Grupy Żywiec 
to Policja, władze samorządowe, 
Fundacja „Kierowca Bezpieczny”, 
psycholodzy, Fundacja „Razem bez-
pieczne” działająca na rzecz kobiet 
z chorobą alkoholową, Stowarzy-
szenie „Ropsan” – Rodzice Przeciw 
Sprzedaży Alkoholu Nieletnim.

 • Rzetelność

W Grupie Żywiec stawiamy na rze-
telność we wszystkich podejmowa-
nych przez nas działaniach. Aktyw-
nie informujemy, szkolimy nowych 
pracowników w zakresie stosowania 
opracowanych przez nas Zasad 
Etyki Biznesowej. Pracownicy mogą 
zgłaszać naruszenia Zasad dzięki 
odpowiedniej procedurze informa-
cyjnej. 

W mijającym roku mężowie za-
ufania przyjęli dwa zgłoszenia 
dotyczące naruszenia Zasad Etyki 
Biznesowej. Obie sytuacje zosta-
ły rozpatrzone, przeanalizowane 
i zakończone pozytywnie, a strony 
doszły do porozumienia. W tym 
samym czasie kancelaria prawna 
obsługująca linię telefoniczną dla 
pracowników chcących poinformo-
wać i skonsultować się w wypadku 
naruszenia kodeksu etycznego nie 
odnotowała żadnego zgłoszenia.
 

d)          Działania na rzecz
lokalnych społeczności

Grupa Żywiec pragnie być 
aktywnym i wartościowym 
członkiem społeczności, 

w których prowadzi działalność. 
Z tego powodu aktywnie wspie-
ramy i sponsorujemy finansowo 
oraz pozafinansowo lokalne inicja-
tywy. Jednym z naszych najważniej-
szych projektów w tym zakresie jest 
wolontariat pracowniczy, wspierany 
programem grantowym finanso-
wanym przez Grupę Żywiec. Grupa 
angażuje się w życie lokalnych spo-
łeczności, wspierając takie projekty 
jak Koalicja Marek Ziem Górskich, 

którego celem jest współpraca 
przedsiębiorców i przedstawicieli 
samorządu terytorialnego z obszaru 
Żywiecczyzny i Podhala w promocji 
walorów turystycznych oraz ekono-
micznych jednego z najczystszych 
ekologicznie regionów Polski. Jed-
nocześnie Koalicja chce podkreślać 
wyjątkowość i niepowtarzalność 
produktów pochodzących z jej 
terenu. 

Formą zaangażowania w życie 
lokalnej społeczności, a zarazem 
promocją polskiej kultury, był spon-

soring zakupu obrazu Wojciecha 
Kossaka „Arcyksiążę Karol Stefan 
Habsburg z żoną Marią Teresą 
w parku zamkowym”. Obraz został 
przekazany w depozyt Muzeum 
Żywieckiemu na Starym Zamku.  
 
Sponsoring lokalnych wydarzeń 
kulturalnych to zaangażowanie 
w liczne przedsięwzięcia organi-
zowane w Leżajsku: Mini Maraton 
i Noc Muzeów, Muzyczny Festiwal 
w Łańcucie, Dni Miasta Leżajsk, 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej w Leżajsku (Klasztor 

Grupa Żywiec | Raport zrównoważonego rozwoju
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Ojców Bernardynów), Zawody 
Jeździeckie w Skokach Konnych, 
Festiwal Trzech Kultur.
Dział prawny Grupy Żywiec zaan-
gażował się w życie lokalnej spo-
łeczności, oferując jej konsultacje 
prawne. Od listopada 2010 raz w ty-
godniu pracownik działu prawnego, 
za zgodą władz lokalnych, spotyka 
się z mieszkańcami Warki, którzy 
potrzebują konsultacji prawnej. 
Spotkania z prawnikami odbywają 
się na terenie Centrum Konferencyj-
nego przy browarze w Warce.

•  Wolontariat                 
pracowniczy

Wielu pracowników Grupy Żywiec 
po godzinach pracy angażuje się 
społecznie i pomaga potrzebują-
cym m.in.: przedszkolakom, dzie-
ciom z domów opieki społecznej, 
powodzianom. W realizacji tych 
pomysłów otrzymują wsparcie od 
swojej firmy. Poniżej opis kilku pro-
jektów zrealizowanych w ramach 
programu grantowego. 

Wild West, a gdzie to jest? 
Pod Ciechanowem, 
przecież.

Wolontariusze Grupy Żywiec zorga-
nizowali dla wychowanków Domu 
Dziecka nr 9 w Warszawie cało-
dniowy wyjazd do Krainy Westernu 
w Sarnowej Górze pod Ciechano-
wem. Na farmie rodem z Dzikiego 
Zachodu na dzieci czekało wiele 
atrakcji; m.in. spotkanie z „Indiana-
mi”, rzucanie tomahawkiem, strzela-
nie z łuku, ujeżdżanie byka, jazda na 
koniach i kucykach. Oprócz zabawy, 
dzieci miały możliwość poznania 
całego gospodarstwa ispecyfiki 
życia oraz obchodzenia się ze zwie-
rzętami. 

W podziękowaniu wolontariuszom 
Grupy Żywiec dyrekcja i wycho-
wawcy Domu Dziecka napisali: „Na-
szym celem jest wywołanie na ich 
twarzach beztroskiego uśmiechu, 
odbudowanie ich wiary w siebie, za-
ufania do innych ludzi. Bez Państwa 
wsparcia nasze działania zdecydo-
wanie byłyby mniej skuteczne”.

“Męskie królestwo”

Prawie każdy wie, że dzieciakom 
łatwiej być niegrzecznym niż 
przykładnym. Jednak dzieci robią 
czasami głupie rzeczy nie dlate-
go, że tak lubią, ale dlatego, że 
się nudzą. Warto im proponować 
ciekawe formy rozrywki. Wolonta-
riusze GŻ, współpracując z Domem 
Dziecka Św. Ludwiki w Krakowie, 
zorganizowali konkurs, w którym 
nagrodą za bardzo dobre zachowa-
nie był udział w wyjeździe pełnym 
niespodzianek. Największą  atrakcją 
wycieczki była jazda na gokartach. 
Następnie nagrodzeni wychowan-
kowie ochłonęli w parku wodnym. 
A po całym dniu wrażeń zjedli to, 
co dzieci najbardziej lubią – wielką 
pizzę.

Szary przeciwnik
pokonany

Pracownicy Grupy Żywiec odno-
wili pomieszczenia w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Elblągu. Pomalowali ściany na 
słoneczne kolory, aby uczącym się 
tam dzieciom stworzyć lepsze wa-
runki do nauki.
 
• Pomoc powodzianom

Pracownicy Grupy Żywiec zareago-
wali od razu, gdy dotarły pierwsze 
wieści o tragedii mieszkańców 
zalanych terenów (m.in. Wilko-
wa, Zarudek, Bogatyni). Pierwsze, 

spontaniczne działania  rozpoczęły 
się już w maju. Pracownicy Centrum 
Finansowo Księgowego z Bielska 
Białej, pracownicy Browarów, Biura 
Głównego oraz Regionów zbierali 
odzież, środki czystości i żywność, 
aby wspomóc mieszkańców miej-
scowości poszkodowanych w ostat-
nich powodziach. Dało to począ-
tek kolejnym, już zaplanowanym, 
działaniom. 

Pracownicy Grupy Żywiec zebrali 
też pieniądze na zakup wody pitnej 
dla mieszkańców Wilkowa (woj. 
lubelskie). Ze względu na długo 
trwające naprawy urządzeń uzdat-
niających wielu mieszkańców gminy 
nie miało dostępu do wody pitnej. 
Ponad 4 palety, czyli 336 zgrzewek 
(ponad 3000 litrów wody) zakupio-
no i przekazano 23 sierpnia miesz-
kańcom Wilkowa. W imieniu władz 
lokalnych wodę przyjął sekretarz 
gminy Marcin Markowski. 

W kolejnym miesiącu, 13 i 14 wrze-
śnia wolontariusze - pracownicy 
firmy pomagali powodzianom ze 
wsi Zarudki (gmina Wilków) w usu-
waniu skutków powodzi. Wolonta-
riusze pomagali przy odbudowie 
domów, przenosząc worki z cemen-
tem i pustaki, skuwali podłogi i ścia-
ny w zalanych pomieszczeniach, 
myli okna, zbierali jabłka w sadzie, 
pomagali przy demontażu zniszczo-
nych pomieszczeń gospodarczych, 
pracowali przy składowaniu drewna 
na zimę. Oprócz tego pomagali 
mieszkańcom Zarudek w demonta-
żu zniszczonych urządzeń gospo-
darskich i budowie dróg dojścia do 
domów. Praca wolontariuszy to nie 
pierwsza pomoc, jakiej nasza firma 
udzieliła powodzianom z gminy 
Wilków. Mieszkańcy otrzymali od 
Grupy Żywiec także pomoc finanso-
wą wysokości 100 tys. zł. 
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Kolejnym miejscem, do którego 
dotarła z pomocą Grupa Żywiec to 
Solec nad Wisłą (woj. mazowiec-
kie). Firma przekazała powodzia-
nom 100 ton materiałów budowla-
nych i wykończeniowych o wartości 
ponad 100 tys. zł. 19 września do 
mieszkańców, którzy stracili w po-
wodzi majątek całego życia trafił 
pierwszy transport. Grupa Żywiec 
wsparła mieszkańców zalanej miej-
scowości, zakupując dla nich m.in.: 
cement, płyty gipsowe, farby, pane-
le podłogowe itp. W dostarczeniu 
i rozładowaniu transportów współ-
pracowali z Grupą wolontariusze ze 
stowarzyszenia Wiosna.

Na początku października pięciu 
pracowników Grupy Żywiec w ra-
mach wolontariatu pracowniczego 
pojechało do Bogatyni, aby poma-
gać w usuwaniu skutków powodzi. 
Płynąca przez środek miasta, rzecz-
ka Miedzianka, pozornie bardzo 
spokojna, 7 sierpnia nagle wezbrała 
i zniszczyła bardzo dużą cześć 
miasta. Zburzone domy, pozrywane 
mosty, zatopione samochody – to 
dramatyczny obraz strat. W czasie 
pamiętnej powodzi ucierpiał także 
leżący tuż przy rzece Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii. Pensjonariu-
sze powrócili do niego w grudniu, 
prace remontowe trwały do ostat-
niej chwili, przed zimą koniecznie 
trzeba było przywrócić do stanu 
używalności kotłownię i kuchnię, 
najniżej położone pomieszczenia 
w ośrodku. Przez dwa dni wolon-
tariusze Grupy Żywiec przygoto-
wywali do remontu wspomniane 
pomieszczenia, między innymi sku-
wając w nich tynk i wywożąc gruz.

Wolontariusze z browaru 
w Warce wyremontowali 
dom w Zarudkach
 
W sobotę, 6 listopada, grupa 33 
pracowników browaru wareckie-
go, razem ze swoimi krewnymi, 
pojechała w ramach wolontariatu 
pracowniczego do Zarudek (gmina 
Wilków, woj. lubelskie), aby pomóc 
rodzinie Państwa Kijaków w remon-
cie domu zniszczonego podczas 
powodzi. Na zakup materiałów 
budowlanych i wykończeniowych 
przeznaczono ponad 10 tys. zł. 

Wyjechaliśmy z Warki o godz. 6.00, 
aby od 9.00 przystąpić do pracy. Po 
wypakowaniu narzędzi i materiałów 
wykończeniowych zakupionych 
zgodnie z wcześniejszym zamówie-
niem domowników, podzieliśmy się 
na kilka grup. Pierwsza zajęła się 

malowaniem ścian i sufitów, a trzy 
inne układaniem podłóg. W sumie 
pomalowaliśmy ok. 520 m2 ścian 
i sufitów i położyliśmy ok. 90 m2 
podłóg - relacjonuje Matylda Regul-
ska. 

Około południa można już było 
wstawić do pokoi dzieci nowe me-
ble, zakupione dzięki wielkiej ofiar-
ności pracowników browaru w War-
ce. Po wielu miesiącach dzieci, 
które spały do tej pory na łóżkach 
polowych, będą miały normalne 
łóżka. Wszystkie prace, włącznie ze 
sprzątaniem, zostały zakończone 
ok. 18.00. Cały dom został wyre-
montowany i odnowiony. Uśmiech, 
wzruszenie i łzy mieszkańców 
domu sprawiły, że wszyscy szybko 
zapomnieli o zmęczeniu po całym 
dniu intensywnej pracy. Pomoc 
wolontariuszy spowodowała, że do 
domu Państwa Kijaków, jak powie-
działa Pani Barbara, powróciła chęć 
do życia i uśmiech, którego od kilku 
miesięcy bardzo tu brakowało. 

Pozostałe zebrane przez pracow-
ników browaru dary zostały prze-
kazane, zgodnie z prośbą Państwa 
Kijaków, sąsiedniej rodzinie. Sąsie-
dzi otrzymali między innymi fotele, 
stół i dywany, czyli sprzęt domowy, 
który wciąż jest potrzebny powo-
dzianom. 
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Pracownicy browaru w Warce – remont domu 
zniszczonego podczas powodzi
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