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1.  pRzeSłanie pRezeSa zaRządu
 GRupy Żywiec 

Grupa	Żywiec	 jest	czołową	firmą	piwowar-

ską	 w	 Polsce	 i	 przedsiębiorstwem,	 które	

aktywnie	 uczestniczy	 w	 życiu	 społecznym.	

Skala	 działalności	 gospodarczej,	 związa-

ne	 z	 nią	 możliwości	 finansowe,	 a	 także	

wpływ	 na	 otoczenie	 społeczno-ekono-

miczne	 i	 środowisko	 naturalne	 sprawiają,	

że	 czujemy	 się	 odpowiedzialni	 za	 otocze-

nie,	w	 którym	działają	nasze	 browary,	 żyją	

i	 pracują	 nasi	 konsumenci,	 pracownicy		

i	 ich	rodziny.	Poczucie	tej	odpowiedzialno-

ści	jest	dla	nas	wyzwaniem	i	jednym	z	pod-

stawowych	 priorytetów,	 którymi	 kierujemy	

się	w	codziennej	pracy.	

Naszym	celem	jest,	aby	Grupa	Żywiec	była	

liderem	na	rynku	nie	 tylko	w	zakresie	 rea-

lizacji	celów	handlowych	i	ekonomicznych.	

Chcemy,	aby	nasze	relacje	z	klientami,	part-

nerami	 handlowymi	 oraz	 pracownikami	

i	 akcjonariuszami	 były	 wzorem	 do	 naśla-

dowania	 dla	 innych	 przedsiębiorstw.	 Bez	

względu	 na	 okoliczności	 chcemy,	 aby	 na-

sza	 firma	 pozytywnie	 wyróżniała	 się	 na	

rynku,	 była	 postrzegana	 jako	 konkuren-

cyjna	 i	 nowoczesna,	 przyjazna	 pracowni-

kom	 i	 środowisku.	 Szacunek	 wobec	 jed-

nostki,	 społeczeństwa	 i	 środowiska,	 pasja		

i	zaangażowanie	w	wykonywaną	pracę	to	naj-

ważniejsze	wartości	wyznawane	przez	Grupę		

Żywiec.	

naSza działalność opieRa Się na naStępują-

cych filaRach:

-  polityce jakości i BezpieczeńStwa zdRo-

wotneGo pRoduktu,

-  polityce w zakReSie BezpieczeńStwa, hiGie-

ny pRacy i ochRony śRodowiSka.

Wartości	 te	 są	 podstawą	 naszej	 aktywno-

ści.	 Niezależnie	 od	 zmian	 zachodzących	

we	 współczesnym	 świecie,	 sytuacji	 gospo-

darczej	kraju	 i	 tendencji	na	rynku	piwnym	

pozostaną	 one	 niezmienne.	 Naszym	 celem	

jest	nie	tylko	generowanie	zysków.	Staramy		

się,	 aby	 podejmowane	 przez	 nas	 działania	

przynosiły	również	korzyści	społecznościom	

lokalnym	i	partnerom,	z	którymi	współpra-

cujemy.

Jesteśmy	przekonani,	że	biznes	to	nie	tylko	

prowadzenie	efektywnej,	zyskownej	działal-

ności,	 ale	 także	kompleksowe	podejście	do	

zarządzania,	które	cele	handlowe	stawia	na		

równi	z	takimi	kwestiami,	jak	przejrzystość	

informacji	 finansowej,	 działania	 na	 rzecz	

ochrony	 środowiska	 i	 przestrzeganie	 stan-

dardów	etycznych	we	wszystkich	obszarach	

funkcjonowania	naszej	firmy.	

Opierając	się	na	misji,	wizji	i	naszych	warto-

ściach,	chcemy	w	przyszłości	rozwijać	pozycję	

rynkową.	Wyzwaniem	dla	nas	jest	budowa-

nie	większego	 zrozumienia	 idei	 „społecznej	

odpowiedzialności	 biznesu”	 wśród	 naszych	

Rzesze	konsumentów	w	kraju	i	za	granicą	

czerpią	przyjemność	ze	spożywania	naszych	

produktów.	 Przykładamy	 dużą	 wagę	 do	

tego,	by	były	one	konsumowane	w	sposób	

odpowiedzialny.	 Dlatego	 też	 nasze	 posta-

nowienia	 na	 rok	 2006	 i	 pierwszą	 połowę	

roku	2007	obejmowały	działania	dotyczące	

następujących	obszarów:

1.	 Aktualizacja	 i	 wprowadzanie	 polityki		

alkoholowej	i	programu	cool@work.	

2.	Promowanie	odpowiedzialnej	konsump-

cji	alkoholu	wśród	naszych	konsumentów.

W	2008	roku	zamierzamy	kontynuować	te	

projekty,	a	także	poświęcić	się	z	większym	

zaangażowaniem	 inicjatywom	 związanym		

z	ochroną	środowiska.	Wśród	celów	na	przy-

szły	rok	jest	również	wprowadzenie	deklara-

cji	o	przestrzeganiu	Zasad	etyki	biznesowej		

dla	naszych	dostawców.	
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pracowników,	 tak	by	koncepcja	 ta	przekła-

dała	się	na	ich	codzienne	decyzje	i	stosunek	

firmy	do	akcjonariuszy,	klientów,	partnerów	

handlowych	oraz	społeczności	lokalnych	są-

siadujących	z	naszymi	browarami.

Publikacja	 pierwszego	 raportu	 społecznego,	

który	 obrazuje	 relacje	 naszej	 firmy	 z	 otocze-

niem,	to	kolejny	etap	w	realizacji	strategii	spo-

łecznej	 odpowiedzialności	 w	 Grupie	 Żywiec.	

Raport	 dostarcza	 informacji	 o	 odpowiedzial-

ności	 i	wpływie	 firmy	na	gospodarkę,	działa-

niach	 w	 zakresie	 transparentności,	 ochrony	

środowiska,	 bezpieczeństwa	 produktu	 i	 bez-

pieczeństwa	 pracy.	 Dużo	 uwagi	 poświęcamy	

również	 zagadnieniom	 związanym	 z	 naszymi	

obecnymi	 i	 przyszłymi	 pracownikami.	 Przed-

stawiając	konkretne	programy,	jak	np.:	cool@

work,	 polityka	 alkoholowa,	 zasady	 etyki	 biz-

nesowej,	działania	w	zakresie	sponsoringu	czy	

też	współpracy	z	samorządami	lokalnymi	i	or-

ganizacjami	pozarządowymi,	udowadniamy	na	

konkretnych	przykładach,	 że	działania	naszej	

firmy	są	zgodne	z	jej	deklaracjami.	

Opisy	 prezentowanych	 w	 raporcie	 projek-

tów	 obejmują	 okres	 od	 stycznia	 2006	 r.	 do	

czerwca	 2007	 r.	Dane	 finansowe	 i	wybrane	

wskaźniki	GRI	dotyczą	wyłącznie	2006	roku.	

W	przyszłości	 raporty	będą	publikowane	po	

zakończeniu	roku	finansowego.

Z	poważaniem,

Chris	Barrow

Prezes	Zarządu	Grupy	Żywiec

2.  o naSzej działalności

Grupa	 Żywiec	 powstała	 w	 grudniu	 1998	 roku	

jako	 efekt	 połączenia	 Zakładów	 Piwowarskich		

w	Żywcu	S.A.,	których	głównym	akcjonariuszem	

był	Heineken	International	BV	z	firmą	Brewpo-

le	B.V.	(browary	w	Elblagu,	Leżajsku	i	Warce).	

Była	 to	 największa	 fuzja	 w	 branży	 spożywczej		

w	 Polsce.	 Łączono	 wtedy	 cztery	 firmy,	 zatrud-

niające	 ponad	 5	 000	 pracowników.	 Obecnie	

Grupa	Żywiec	 S.A.	 to	 jeden	 z	 najważniejszych	

graczy	na	polskim	rynku	piwa.	Świadczą	o	tym	

wyniki.	W	2004	roku	roczna	sprzedaż	Grupy	po	

raz	pierwszy	w	historii	całej	branży	piwowarskiej	

przekroczyła	ilość	10	mln	hl.	Rokrocznie	ponad	

100	tysięcy	hl	piwa	produkowanego	w	browarch	

Grupy	wysyłane	jest	za	granicę.

W	skład	Grupy	Żywiec	S.A.	wchodzi	5	browarów:	

w	Żywcu,	Warce,	Elblągu,	Leżajsku	oraz	Cieszynie.	

Wszystkie	 wyposażone	 są	 w	 najnowocześniejsze		

urządzenia	 i	 technologie,	 które	 gwarantują		

najwyższą	 jakość	piwa.	Każdy	z	browarów	wcho-

dzących	w	skład	Grupy	posiada	wdrożony	i	udoku-

mentowany	 system	 zarządzania	 bezpieczeństwem		

żywności	zgodny	z	zasadami	HACCP	oraz	wyma-

ganiami	 normy	 DS	 3027E:2002.	 Grupa	 Żywiec	

posiada	również	własną,	niezależną	sieć	dystrybu-

cyjną	–	Grupa	Żywiec	Trade	Holding,	będącą	jedną		

z	największych	 firm	dystrybucyjnych	działających	

na	terenie	Polski.	Grupa	Żywiec	Trade	Holding	ma	

13	oddziałów	i	66	punktów	dystrybucyjnych.

W	 skład	 Grupy	 Żywiec	 wchodzi	 też	 utworzo-

na	 na	 początku	 2001	 roku	 Grupa	 Handlowa.	

Powstała	 ona	 w	 wyniku	 wydzielenia	 ze	 struk-

tury	 grupy	 działów	 marketingu	 i	 sprzedaży.	

Grupa	 Handlowa	 -	 jedna	 efektywna	 organi-

zacja	 odpowiedzialna	 za	 marketing,	 promocję		

i	 wspomaganie	 sprzedaży	wszystkich	marek	 po-

zwala	 na	 optymalne	 wykorzystanie	 potencjału	

skonsolidowanych	browarów.	Doświadczone	siły	

sprzedaży	docierają	ze	swym	profesjonalnym	do-

radztwem	do	 ponad	 50	 tys.	 punktów	 sprzedaży	

w	kanałach:	detal	tradycyjny,	gastronomia	i	hurt.	

Obecnie	 w	 całej	 Grupie	 Żywiec	 zatrudnionych	

jest	ponad	6000	osób.
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Co	 trzecia	 butelka	 piwa	 kupowana	 w	 Polsce	

została	 wyprodukowana	 przez	 Grupę	 Żywiec	

S.A.	 Najważniejsze	 marki	 Grupy	 to:	 Żywiec,	

Heineken,	Warka,	Strong,	Tatra	 i	Królewskie.		

Z	browaru	w	Leżajsku	pochodzi	także	sprzeda-

wany	na	południu	Polski	Leżajsk,	a	z	Cieszyna	

piwo	Brackie.	Z	kolei	Specjal	oraz	Kujawiak	do-

stępne	 są	przede	wszystkim	na	północy	kraju.	

W	skład	portfolio	Grupy	wchodzi	 także	Freeq	

oraz	 tzw.	 Specialities,	 do	 których	 należą	 za-

równo	marki	 zagraniczne:	Desperados,	 Paula-

ner,	Fischer,	Murphy’s	 Irish	Stout	 i	Murphy’s	

Irish	Red,	 jak	 i	piwa	polskie:	Hevelius,	Kaper		

i	Żywiec	Porter.

Symbolem	 Grupy	 są	 gałązki	 chmielu	 zwień-

czone	 koroną.	 Korona	 symbolizuje	 naj-

wyższą	 jakość	 chmielowych	 szyszek,	 z	 któ-

rych	 produkowane	 jest	 piwo,	 oraz	 szacunek		

dla	tradycyjnych	receptur.

władze Spółki

zaRząd

chris	barrOw	–	Prezes	Zarządu

jacek	Gerula	–	Członek	Zarządu

tadeusz	dObrzycki	–	Członek	Zarządu	(do	31.07.07)	

Mariusz	bOrOwiak	–	Członek	Zarządu

radOvan	sikOrsky	–	Członek	Zarządu

członkowie Rady nadzoRczej	

herMan	nicOlaas	nusMeier	—	

Przewodniczący	Rady	Nadzorczej

allan	jaMes	Myers	—	

Wiceprzewodniczący	Rady	Nadzorczej

david	richard	hazelwOOd	—	

Członek	Rady	Nadzorczej

krzysztOf	jasek	–	Członek	Rady	Nadzorczej	

krzysztOf	lOth	–	Członek	Rady	Nadzorczej	

stefan	OrłOwski	–	Członek	Rady	Nadzorczej	

thOMas	POlanyi	–	Członek	Rady	Nadzorczej

dane finanSowe dotyczące fiRmy (w tySiącach złotych) 
GRupa kapitałowa Żywiec S.a. 

dane za Rok: 2005 2006

pRzychód netto 2	844	891 3	163	878

zySk opeRacyjny 452	169 452	238

zySk BRutto 416	694 425	526

zySk netto 333	053 330	728

pRzepływy netto 
z działalności opeRacyjnej

621	147 649	856

pRzepływy netto 
z działalności inweStycyjnej

-	287	087 -203	346

pRzepływy netto 
z działalności finanSowej

-	332	344 -528	732

aktywa 2	380	309 2	328	159

zoBowiązania 
i RezeRwy na zoBowiązania

1	180	000 1	428	384

zoBowiązania 
dłuGoteRminowe

467	126 509	718

zoBowiązania 
kRótkoteRminowe

712	874 918	666

kapitał właSny 1	200	309 899	775

wielkość zatRudnienia 5	912 6	026
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pRodukcja piwa

WODA CHMIEL SŁÓD DROŻDŻE

DOSTAWA	SŁODU

WARZENIE	BRZECZKI
woda

słód	
zmielony

kadź
zacierna

zbiornik	gorącej
brzeczki	
chmielowej

tankofermentator
filtr	do	piwa

zbiornik	piwa

chłodnica

drożdżekadź
fermentacyjna

kadź
filtracyjnakocioł

warzelny

chmiel
FERMENTACJA

FILTRACJA

ROZLEW	PIWA

aSpekty ekonomiczne

•	akcjonariusze

•		wpływ	na	gospodarkę		

i	działalność	eksportowa

aSpekty Społeczne

•		polityka	pracownicza	

•		bezpieczeństwo	pracy

•		współpraca	z	otoczeniem:	

samorządami	i	społeczno-

ściami	lokalnymi

•		odpowiedzialność		

za	produkt	

•		zasada	transparentności	

•	sponsoring

•	wsparcie	kultury	

•	pomoc	potrzebującym

aSpekty 
śRodowiSkowe

•		zużycie	wody,	energii,	

ścieki

•		emisja	CO2	

•		wykorzystywanie		

amoniaku

•	stłuczka

•	opakowania

Woda	 ze	 źródeł	 oligoceń-
skich	 będąca	 pod	 stałym	
nadzorem	 pod	 względem	
parametrów	 chemicznych		
i	 mikrobiologicznych,	 speł-
nia	 dużo	 ostrzejsze	 wy-
magania	 niż	 woda	 pitna.		
W	 1l	 piwa	 zawarte	 jest		
ok.	0,92	l	wody.

Chmiel,	 który	 nadaje	 piwu	
charakterystyczną	 goryczkę	
i	przyjemny,	niepowtarzalny	
aromat.

Do	produkcji	piwa	najlepszy	jest	
słód	ze	specjalnie	wyselekcjono-
wanych	 (wybranych)	 odmian	
jęczmienia,	zwanych	odmiana-
mi	browarnymi.	Uprawiane	są	
one	 tylko	 do	 produkcji	 słodu,		
a	 w	 konsekwencji	 piwa.	 Słód		
z	tych	odmian	nadaje	piwu	cha-
rakterystyczny	smak	i	zapach.

Są	niezbędne	do	przeprowa-
dzenia	 procesu	 fermentacji	
brzeczki	piwnej.	W	procesie	
tym	oprócz	alkoholu	 i	dwu-
tlenku	 węgla	 wytwarzają	
one	produkty	wpływające	na	
smak,	 zapach	 i	 inne	 cenne	
własności	 piwa	 (np.	 pieni-
stość).

W	dzisiejszych	czasach	większość	browarów	kupuje	gotowy	słód	od	zewnętrz-
nych	firm.	O	jakości	słodu	decyduje	wiele	parametrów,	 jednak	najważniej-
szym	z	nich	jest	zawartość	ekstraktu	-	dobry	słód	zawiera	80-82%	ekstraktu.	
Słód	w	browarach	przetrzymywany	jest	w	silosach.

Proces	produkcji	piwa	rozpoczyna	się	w	warzelni	i	jest	sterowany	kompute-
rowo.	Rozdrobniony	 słód	 jest	mieszany	 z	wodą	 i	 ogrzewany	 stopniowo	do	
78	st.	C.	Powstały	w	ten	sposób	zacier	poddawany	jest	filtracji.	Otrzymany		
w	 procesie	 filtracji	 wodny	 roztwór	 ekstraktu	 słodu	 nazywamy	 brzeczką.	
Brzeczkę	gotujemy	z	chmielem	w	kotle	warzelnym.

Ugotowana	w	warzelni	brzeczka	poddawana	jest	chłodzeniu.	Po	schłodzeniu	
brzeczka	jest	napowietrzana	i	dodawane	są	drożdżę,	a	następnie	kieruje	się	ją	
do	wykonanych	ze	stali	szlachetnej	cylindryczno-stożkowych	zbiorników	zwa-
nych	tankofermentatorami.	W	tankofermentatorach	odbywa	się	fermentacja,	
a	następnie	dojrzewanie,	czyli	leżakowanie	piwa.

Po	procesie	leżakowania	piwo	poddawane	jest	filtracji,	której	celem	
jest	uczynienie	piwa	klarownym	i	nadanie	mu	trwałości.

Piwo	może	być	rozlewane	do	butelek,	puszek	lub	beczek.	Rozlew	piwa	do	butelek	
sterowany	jest	komputerowo.	Przed	rozlewem	piwo	jest	pasteryzowane.	Następnie	
jest	ładowane	do	skrzynek	oraz	paletowane	i	w	takiej	formie	trafia	do	klienta.
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3.  miSja, wizja i naSze 
waRtości

naSza miSja

Dzięki	 naszej	 tradycji,	 udanym	 innowacjom		

i	 zamiłowaniu	 do	 warzenia	 piwa	 przyszłe		

pokolenia	 będą	 czerpać	 niezmienną	 radość		

z	picia	naszych	piw.	

naSza wizja

Będziemy	nieustannie	zwiększać	swój	udział	w	rynku	

i	mamy	ambicję,	by	osiągnąć	poziom	40%.

Pracownicy,	 jakość	 naszej	 pracy	 i	 produktów	

oraz	oferowanych	usług	zawsze	będą	podstawą	

dbałości	o	naszych	klientów	i	konsumentów.

Będziemy	rozwijać	pozycję	najbardziej	innowa-

cyjnej	 firmy	 na	 rynku,	 szczególnie	w	 obszarze	

nowych	produktów	i	opakowań.

Jako	 lider	 polskiego	 rynku	 piwa,	 będziemy	
w	 dalszym	 ciągu	 poprawiać	 naszą	 pozycję		
w	 segmencie	 piw	 podstawowych	 i	 umacniać	
pierwsze	miejsce	w	innych	segmentach.	

naSze waRtości

Szacunek

Grupa	 Żywiec	 szanuje	 ludzi	 i	 środowisko,		

w	którym	działa.	Jesteśmy	orędownikami	współ-

pracy	 opartej	 na	wzajemnym	 szacunku.	 Sprawą	

wielkiej	 wagi	 dla	 nas	 jest	 przestrzeganie	 prawa,	

zasad	społecznych	oraz	polityki	i	procedur	firmy.

paSja

Grupa	Żywiec	 przywiązuje	 najwyższą	wagę	 do	

jakości	wszystkiego,	co	robi	lub	produkuje.

pRzyjemność

Grupa	 Żywiec	 wnosi	 do	 życia	 przyjemność	

poprzez	 swoje	 produkty	 i	 prowadzoną	działal-

ność.

PrOMujeMy	OdPOwiedzialną	kOnsuMPcję		

naszych	PrOduktów.

4. jeSteśmy częścią GoSpodaRki

 
„niewiele jeSt fiRm, któRe moGą Szczycić 

Się tak dłuGą działalnością. GRupa Żywiec 

uchodzi za jeden z SymBoli polSkich SukceSów  

GoSpodaRczych. maRka Żywiec naleŻy do  

GRona najSilniejSzych, najlepiej Rozpoznawal-

nych i najwyŻej cenionych maRek wytwaRza-

nych w polSce. jeSt utoŻSamiania z tym, co 

doBRe i polSkie”.

Grupa	 Żywiec	 należy	 do	 największych	 firm	

w	 branży	 spożywczej	 w	 Polsce.	 Piwo	 Żywiec,	

produkowane	 niezmiennie	 według	 tej	 sa-

mej	 receptury	 od	 1856	 roku,	 należy	 do	 grona	

najsilniejszych,	 najlepiej	 rozpoznawalnych	

i	 najwyżej	 cenionych	 marek	 wytwarzanych		

w	 naszym	 kraju.	 Dzięki	 intensywnej	 moder-

nizacji	 trwającej	 nieprzerwanie	 od	 połowy	

lat	 90.,	 olbrzymim	 nakładom	 inwestycyjnym	

poczynionym	 przez	 głównego	 udziałowca		

Żywca,	 Grupa	 Żywiec	 należy	 dzisiaj	 do	 gro-

na	 firm	 o	 silnej	 i	 stabilnej	 pozycji	 rynkowej.		

Aktywnie	 współpracuje	 z	 tysiącami	 podmio-

tów	gospodarczych	rozsianych	po	całym	kraju.		

Akcje	firmy	notowane	są	na	Warszawskiej	Gieł-

dzie	Papierów	Wartościowych	od	1991	roku.

Dla	 wielu	 Polaków	 piwo	 z	 Żywca	 stało	 się	

symbolem	 polskości.	 Potwierdzają	 to	 badania	

znajomości	 marki	 przeprowadzone	 przez	 Kra-

jową	 Izbę	Gospodarczą	wraz	 z	Ministerstwem		

Gospodarki.	Żywiec	zajął	w	nich	trzecie	miejsce	

–	zarówno	w	rankingu	polskich	marek	zasługu-

jących	na	miano	narodowych	(43%	wskazań),	

jak	i	pośród	marek	uważanych	przez	konsumen-

tów	 za	 najsilniejsze	 i	 najbardziej	 wartościowe	

(39%).	Natomiast	w	badaniach	m.in.	 Instytu-

tu	Marki	Polskiej	Żywiec	jest	wymieniany	jako	

trzecia	 najbardziej	 lubiana	 i	 ceniona	 polska	

marka,	zaraz	po	Wedlu	i	Horteksie.	W	dwóch	

kolejnych	 edycjach	 konkursu	 „Superbrands”	

Żywiec	zaliczono	do	grona	najbardziej	popular-

nych	marek	w	Polsce.	Został	on	też	laureatem	

pierwszej	edycji	konkursu	„Teraz	Polska”.	

Od	lat	piwo	Żywiec	pozostaje	liderem	polskie-

go	 eksportu.	 Działalność	 eksportową	 browary	
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żywieckie	 zapoczątkowały	 już	w	 1913	 r.,	 kiedy	

dystrybucją	 objęto	 poza	 Galicją	 takie	 miasta	

jak:	Budapeszt,	Morawska	Ostrawa	 i	Cieszyn.	

Eksportowano	 piwa	 typu	 jasne	 oraz	 cieszący	

się	 wyjątkową	 sławą	 Porter.	 W	 1913	 r.	 łącz-

ny	 eksport	 piw	 żywieckich	wynosił	 już	 ponad		

28	tys.	hl,	co	stanowiło	21,3%	produkcji	browaru.		

W	latach	realnego	socjalizmu	na	rynki	krajowe	

trafiała	 już	 połowa	 produkcji	 z	 Żywca.	 Głów-

nymi	zagranicznymi	odbiorcami	były	wówczas:	

Belgia,	Bułgaria,	Egipt,	Francja,	RFN,	Hiszpa-

nia,	Wielka	Brytania,	USA	i	ZSRR.	

Dziś	piwo	z	Żywca	wysyłane	jest	do	28	krajów	

na	 świecie,	 m.in.	 do	 USA,	 Kanady,	 Wielkiej	

Brytanii,	Niemiec,	Belgii,	Francji,	Austrii,	Gre-

cji,	Australii	oraz	Islandii.	W	2006	r.	najwyższą	

dynamikę	 Grupa	 Żywiec	 osiągnęła	 na	 rynku	

brytyjskim.	Wyniosła	ona	aż	200%.

Jako	pierwsza	polska	marka	Żywiec	 został	wy-

różniony	w	 prestiżowym	brytyjskim	 konkursie	

Superbrands.	Wyróżnienie	 to	 otrzymał	 w	 ka-

tegorii	„Brands	to	Watch”,	czyli	marki	godnej	

uwagi.	 Żywiec	 jest	 pierwszym	 polskim	 pro-

duktem,	 który	 zdobył	 taki	 tytuł,	 plasujący	 go	

wśród	 takich	 gigantów,	 jak	BBC,	 IBM,	Nokia	

czy	Chelsea	Football	Club.	Nagrody	w	kategorii	

„Brands	 to	Watch”	 przyznawane	 są	 markom,	

które	 dzięki	 swojej	 strategii	 marketingowej		

w	 krótkim	 czasie	 uzyskały	 znaczący	 udział		

w	 brytyjskim	 rynku	 i	 mają	 potencjał,	 który	

może	doprowadzić	je,	w	niedalekiej	przyszłości,	

do	 uzyskania	 tytułu	 Superbrands	 w	 Wielkiej	

Brytanii.

GRupa Żywiec S.a. jeSt RównieŻ lauReatem na-

GRody tyGodnika „newSweek” i fiRmy doRadz-

twa StRateGiczneGo a.t. keaRney, Specjalizują-

cej Się w doStaRczaniu Rozwiązań kluczowych 

dla SukceSu pRzedSięBioRStw. w tRzeciej edycji 

RankinGu 100 najcenniejSzych fiRm w polSce  

w Roku 2005 znalazła Się na pieRwSzym miej-

Scu wśRód fiRm piwowaRSkich ze wzGlędu  

na BaRdzo doBRą StRateGię, zBilanSowane 

poRtfolio pRoduktów oRaz z Roku na Rok Ro-

Snące wyniki finanSowe.

5.  z myślą o oBecnych 
i pRzySzłych ppRacownikach 

„Silną StRoną kaŻdeGo pRzedSięBioRStwa jeSt 

doBRze wySzkolona i zaanGaŻowana kadRa. 

w GRupie Żywiec jeSteśmy dumni z naSzych  

pRacowników, któRzy z duŻym zaanGaŻowaniem 

i odpowiedzialnością kaŻdeGo dnia wykonują 

powieRzone im zadania. to właśnie ich wiedza 

i eneRGia umoŻliwiają Realizację naSzej wizji. 

 StaRamy Się w optymalny SpoSóB wSpieRać  

i zachęcać wSzyStkich zatRudnionych do  

podnoSzenia kwalifikacji, ofeRując Realną 

SzanSę na międzynaRodową kaRieRę. dBałość  

o peRSonel to jeden z pRioRytetów StRateGii 

fiRmy na najBliŻSze lata”.

Słuchamy, analizujemy, 
wyciąGamy wnioSki 
Uczciwość,	pełna	 i	przejrzysta	komunikacja	 to	

zasady,	 którymi	 kierujemy	 się	 w	 kontaktach		

z	 otoczeniem.	 Dobrą	 tradycją	 obowiązującą		

w	 Grupie	 Żywiec	 jest	 informowanie	 pracow-

ników	 o	 najważniejszych	 decyzjach	 mających	

wpływ	na	rozwój	i	funkcjonowanie	firmy.	Z	na-

szymi	pracownikami	prowadzimy	cykliczne	kon-

sultacje,	mające	 na	 celu	wyłonienie	 obszarów,		

w	 których	 mogą	 wystąpić	 problemy.	 Respek-

tujemy	 prawo	 wszystkich	 zatrudnionych		

do	 swobodnego	 tworzenia	 związków	 zawodo-

wych	 i	 wstępowania	 do	 nich.	 Zależy	 nam	 na	

tym,	 aby	 zapewnić	 poparcie	 pracowników	 dla	

realizacji	 misji	 i	 celów	 przedsiębiorstwa	 oraz	

zrozumienie	dla	podejmowanych	działań.	

Opinie	pracowników	to	dla	Grupy	Żywiec	nie-

zwykle	 ważne	 informacje	 wpływające	 na	 cały	

szereg	procedur	obowiązujących	w	firmie.	Dla-

tego	 uważnie	 słuchamy,	 analizujemy,	wyciąga-

my	wnioski.	

Regularnie	prowadzimy	badania	klimatu	orga-

nizacyjnego.	Badanie	przeprowadzone	w	pierw-

szej	połowie	2007	r.	przez	niezależną	firmę	ba-

dawczą	 Checkmarket	 zachęcało	 pracowników	

do	 wyrażenia	 swoich	 opinii	 m.in.	 na	 temat	

satysfakcji	z	pracy,	sposobu	zarządzania,	zrozu-
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pRoGRamy Szkoleniowe

Jesteśmy	 żywotnie	 zainteresowani	 rozwojem	

zawodowym	i	osobowym	naszych	pracowników,	

aby	mogli	oni	ze	wzrastającą	skutecznością	po-

dejmować	się	coraz	trudniejszych	zadań	służą-

cych	umacnianiu	pozycji	produktów	naszej	fir-

my	na	polskim	rynku	piwowarskim.	

Naszym	 celem	 jest	 propagowanie	 kultury		

organizacyjnej	 opartej	 na	 profesjonalnych	 za-

chowaniach	 na	 wszystkich	 poziomach	 organi-

zacji,	dlatego	dokładamy	wszelkich	starań,	aby		

w	 ramach	 dostępnych	 środków	 i	 istniejących	

potrzeb	 dać	 pracownikom	 możliwość	 podno-

szenia	 posiadanych	 umiejętności	 i	 kwalifikacji	

zawodowych	 w	 kraju	 i	 za	 granicą.	 Nasi	 pra-

cownicy	 mają	 również	 możliwość	 doskonale-

nia	 umiejętności	 językowych.	 Dofinansowuje-

my	 także	 studia	 wyższe,	 podyplomowe,	 kursy		

i	szkolenia	zawodowe.	

W	2006	roku	Dział	Szkoleń	Grupy	Żywiec	prze-

prowadził	355	szkoleń,	w	których	udział	wzięło	

2112	osób,	podnosząc	swoje	umiejętności	m.in.	

w	 zakresie	 zarządzania	 zespołem,	 komunika-

cji,	kreatywności,	 technik	sprzedaży	 i	negocja-

cji,	 prowadzenia	 prezentacji,	 organizacji	 pracy		

i	wielu	innych.

pRacowniczy pRoGRam emeRytalny

Pracowniczy	 Program	 Emerytalny	 Grupy		

Żywiec	jest	prowadzony	w	formie	inwestycyjne-

go	Grupowego	Funduszu	Kapitałowego	z	Ubez-

pieczeniem	na	życie	w	Generali	Życie	T.U.	S.A.	

przy	współpracy	z	AON	Polska.	Jego	celem	jest	

gromadzenie	 dodatkowych	 środków	 na	 przy-

szłą	 emeryturę	 oraz	 zapewnienie	 uczestnikom	

ochrony	ubezpieczeniowej.

	

Każdy	 pracownik	 na	 bardzo	 preferencyjnych	

warunkach	może	 gromadzić	dodatkowe	 środki	

na	 przyszłość	 w	 ramach	 funduszu	 inwestycyj-

nego	oraz	ubezpieczyć	siebie	i	swoją	najbliższą	

rodzinę	w	ramach	Dobrowolnej	Umowy	Ubez-

pieczenia	na	Życie.	Umowa	ta	funkcjonuje	jed-

nocześnie	z	PPE.

Grupa	 Żywiec	 oferuje	 konkurencyjne	 wyna-

grodzenie.	Osoby	zwalniane	z	pracy	z	przyczyn	

pracodawcy	mogą	liczyć	na	atrakcyjne	odprawy,	

przewyższające	 znacznie	 wysokość	 kwot	 usta-

wowo	 wymaganych.	 Indywidualnie	 rozpatry-

wana	 jest	 możliwość	 umorzenia	 zaciągniętych	

pożyczek	z	funduszu	socjalnego.	Byli	pracowni-

cy	mają	również	pierwszeństwo	w	zatrudnianiu	

przy	pracach	sezonowych.

2005 2006

śRednia liczBa pRacowników 5912 6026

śRedni poziom Rotacji 10,00% 28,39%

pRocent pRacowników 
RepRezentowanych pRzez 

niezaleŻną oRGanizację związkową
24% 24%

infoRmacja/konSultacje 
z pRacownikami odnośnie 

zamieRzonych zmian np. co do  
wielkości, lokalizacji 

luB StRuktuRy oRGanizacji 

Tak

Tak
Porozumienie	ze	Wspólną		
reprezentacją	Związków		

Zawodowych	-	zamierzone	zmiany	
wymagają	konsultacji	z	Radą		
Delegatów	i	poinformowanie	jej		
o	planowanych	działaniach

polityka ochRony 
pRywatności pRacowników

Nie	zbierano	danych Tak

Badanie klimatu oRGanizacyjneGo Nie	zbierano	danych Nie

pRoceduRa RozpatRywania SkaRG  
dotyczących Relacji pRacowniczych

Tak Tak

2005 2006

śRednia liczBa Godzin 
Szkoleniowych pRacowników 

(w opaRciu o pełne fte)
10,04 11,5

pRoGRamy wSpieRające ciąGłą  
zdolność do pRac pRacowników

Tak

Tak
Programy	poprawiające	kwalifikacje	
pracowników	(np.	szkolenia		
standardowe	i	fakultatywne,		
szkolenia	w	zakresie	TPM)

pRocent pRacowników 
poddawanych SyStematycznej 

ocenie wyników i Rozwoju kaRieRy 
Nie	zbierano	danych 50%

mienia	celów	firmy.	Średni	zwrot	ankiet	wyniósł	

66%.	Uzyskane	wyniki	pozwolą	na	przygotowa-

nie	programu	działań	naprawczych,	tak	aby	pra-

cownicy	Grupy	Żywiec	mieli	pełną	 satysfakcję		

z	wykonywanej	pracy.	

Równie	 ważna	 jak	 badania	 klimatu	 organiza-

cyjnego	 jest	 dla	 nas	 codzienna	 komunikacja		

z	 pracownikami.	 Dla	 nich	 właśnie	 wydawany	

jest	dwumiesięcznik	„Piwny	Obiektyw”,	w	któ-

rym	 prezentowane	 są	 najważniejsze	 wydarze-

nia	 z	 życia	 firmy,	 jej	 struktury,	 ciekawi	 ludzie		

a	także	fakty	i	informacje	istotne	dla	całej	bran-

ży	piwowarskiej.	„Piwny	Obiektyw”	wydawany	

jest	w	nakładzie	3500	egzemplarzy.	

Pracownicy	 mający	 dostęp	 do	 komputerów		

o	najnowszych	wydarzeniach	z	życia	firmy	do-

wiadują	 się	 z	 intranetu.	Wszystkie	 istotne	 in-

formacje	 wywieszane	 są	 również	 na	 tablicach	

informacyjnych.	 Do	 najwyższej	 kadry	 kierow-

niczej	 informacje	 docierają	 za	 pośrednictwem	

elektronicznego	Newslettera.		

Od	 2006	 roku	 prowadzony	 jest	 program	 „Te-

amtalk”,	 w	 ramach	 którego	 pracownicy	 mają	

okazję	 do	 bezpośrednich	 spotkań	 z	 członkami	

Zarządu	 Grupy	 i	 najwyższym	 kierownictwem,		

a	następnie	wspólnego	przedyskutowania	tema-

tów	istotnych	dla	firmy.	

Dodatkową	formą	komunikacji	są	organizowa-

ne	corocznie	w	każdym	z	browarów	pikniki	dla	

pracowników	i	ich	rodzin.	Ich	atrakcją	są	wystę-

py	czołowych	gwiazd	polskiej	sceny	muzycznej,	

a	w	godzinach	przedpołudniowych	bogaty	pro-

gram	zabaw	dla	dzieci.	To	właśnie	na	piknikach	

pracownicy	z	różnych	działów	mają	możliwość	

poznania	się	bliżej,	porozmawiania	nie	tylko	na	

tematy	 związane	 z	 codziennymi	 obowiązkami	

zawodowymi.

zatRudnienie

Szkolenia
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W	ramach	Zakładowego	Funduszu	 Świadczeń	

Socjalnych	 pracownicy	 korzystają	 z	 pożyczek	

mieszkaniowych,	 dofinansowania	 do	 wypo-

czynku.	Każda	z	lokalizacji	ma	możliwość	indy-

widualnego	rozdysponowania	środków,	zgodnie	

z	potrzebami	pracowników,	np.:	na	dofinanso-

wanie	wczasów	pod	 gruszą,	 kolonii	 dla	dzieci,	

bilety	do	kina,	basen,	siłownię.

Firma	współfinansuje	opiekę	medyczną	dla	pra-

cowników,	a	w	lokalizacjach,	w	których	jest	to	

możliwe,	oferuje	pakiet	medyczny	dla	rodziny,	

który	pracownik	kupuje	na	bardzo	atrakcyjnych	

warunkach,	 wynegocjowanych	 przez	 Grupę		

Żywiec.

waRzelnia talentów i waRSztaty 
umiejętności

Grupa	Żywiec	jest	jednym	z	największych	i	najbar-

dziej	znanych	pracodawców	na	rynku,	który	aktyw-

nie	współpracuje	z	organizacjami	studenckimi.	

Samodzielnie	 organizuje	 program	 stażowy	

Warzelnia	 Talentów,	 którego	 uczestnicy	 przy-

gotowywani	są	do	pracy	na	samodzielnym	sta-

nowisku,	 poprzez	 pracę	 w	 dziale	 docelowym		

i	działach	związanych	z	przyszłą	funkcją.

Program	 ten	 jest	 adresowany	do	absolwentów	

i	 studentów	 ostatniego	 roku	 studiów.	 Przez		

12	miesięcy	stażyści	uczestniczą	w	realizacji	kon-

kretnych	 projektów	 w	 różnych	 lokalizacjach.	

Stażyści	pracują	pod	opieką	kierownika	projek-

tu,	a	mentor	wspiera	ich	w	rozwoju	zawodowym,	

dzieląc	się	swoją	wiedzą	i	doświadczeniem.	Pro-

gram	 stażu	 opracowywany	 jest	 indywidualnie	

dla	 każdego	 uczestnika.	 Po	 zakończeniu	 stażu	

najlepsi	mają	szansę	stałego	zatrudnienia	na	sa-

modzielnym	stanowisku	pracy.

StaŻyści o GRupie Żywiec:
sylwia	 Małachwiej,	 MłOdszy	 kierOw-

nik	 ds.	 klientów	 kluczOwych:	 „Dlacze-

go	 Żywiec?	 Początkowo	 była	 to	 jedna	 z	 kil-

ku	 korporacji,	 do	 których	 aplikowałam.		

Ale	 w	 trakcie	 procesu	 rekrutacyjnego	 bardzo	

spodobały	 mi	 się	 panujące	 w	 firmie	 zasady	

i	 ludzie,	 których	 poznałam.	 Nie	 wyobrażam	

sobie	 pracy	 w	 nieciekawej	 firmie,	 a	 Żywiec		

na	pewno	do	nich	nie	należy.	Wierzę	w	to,	że	

wybraliśmy	się	nawzajem”.	

iwOna	 urbanOwicz,	 MłOdszy	 sPecjalista		

ds.	 zakuPów:	 „O	 tym,	 że	 będę	 aplikować	 na	

Warzelnię	Talentów,	wiedziałam	już	w	momen-

cie	przeglądania	oferty	Grupy	Żywiec	–	świetny	

staż,	duże	możliwości	rozwoju,	ciekawa	i	prężnie	

rozwijająca	się	firma	zdecydowały	o	wysłaniu	mo-

jej	kandydatury.	Dwumiesięczny	proces	rekru-

tacyjny	obfitował	w	wiele	chwil	radości,	a	także	

chwile	zwątpienia	w	to,	iż	firma	się	nie	odezwie		

2005 2006

zatRudnienie właSneGo lekaRza Tak

Tak	
Niektóre	lokalizacje	posiadają		
własne	ambulatoria	wraz		

z	lekarzem,	a	niektóre	wykupują	
swoim	pracownikom	dodatkowe	

pakiety	medyczne

kontRola aBSencji
i pojedynczych dni nieoBecności

Nie	zbierano	danych Pojedyncze	dni	–	tak
Absencja	–	tak

waRtość pRocentowa aBSencji 
i pojedynczych dni nieoBecności  Nie	zbierano	danych Absencja	–	4,	40%

Pojedyncze	dni	-24

komiSja dS. Bhp 
i ochRony śRodowiSka

Tak	 Tak,	w	wielu	lokalizacjach	

pRoceduRa RapoRtowania  
wypadków śmieRtelnych.  

oBejmuje ewidencję, RapoRtowanie  
do centRali, analizę pRzyczyn,  

wdRoŻenie zaleceń pokontRolnych

Tak Tak

identyfikacja zaGRoŻeń
związanych z pRacą Tak Tak

ocena zaGRoŻenia zdRowia  
w poSzczeGólnych działach Tak Tak

analiza, leczenie, ewidencja, RapoR-
towanie choRóB zawodowych

Tak Tak

pRoceduRa RozpatRywania SkaRG  
dotyczących Relacji pRacowniczych

Tak Tak

zdRowie
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i	nie	zaprosi	już	do	następnego	etapu.	Pamiętne-

go	czerwcowego	dnia	telefon	jednak	zadzwonił,		

a	uczucie	radości	związane	z	dostaniem	się	na	

upragniony	 staż	 było	 niezwykłe.	 I	 oto	 jestem		

w	Grupie	Żywiec.	Jestem	przekonana,	że	praca	

w	tej	firmie	będzie	dla	mnie	niemałym	wyzwa-

niem,	ale	także	źródłem	wielu	satysfakcji”.

aGnieszka	 PytlakOwska,	 kOOrdynatOr		

ds.	Partnerów	biznesOwych	i	systeMów	sPrze-

daŻy,	 dział	 sPrzedaŻy:	 „Pierwszy	 rok	 pracy		

w	Grupie	Żywiec	był	bardzo	dynamicznym	okre-

sem	w	moim	życiu.	Nieustannie	towarzyszyły	mi	

nowe	wyzwania,	miejsca	oraz	wspaniali	ludzie,	

dzięki	którym	praca	była	dużo	przyjemniejsza.	

Podczas	 swojego	 stażu	 realizowałam	 projekty	

o	 szerokiej	 tematyce,	 dzięki	 którym	wiele	 na-

uczyłam	 się	 na	 temat	 procesów	 zachodzących	

we	wszystkich	 najważniejszych	 działach	 firmy.	

Praca	nie	pochłaniała	jednak	całej	mojej	energii	

i	miałam	jej	dużo	dla	ulubionych	zajęć	i	rozwija-

nia	swoich	pasji.	Myślę,	że	udział	w	programie	

Warzelnia	Talentów	był	jedną	z	najtrafniejszych	

decyzji,	jakie	podjęłam”.

katarzyna	 hunik,	 reGiOnalny	 kierOwnik	

ds.	 PrOMOcji	 rynkOwych,	 dział	 sPrzedaŻy:	

„Jestem	dowodem	na	to,	że	wcale	nie	trzeba	być	

absolwentem	kierunków	ekonomicznych,	by	móc	

pracować	 w	 Grupie	 Żywiec.	 Codziennie	 utwier-

dzam	się	w	przekonaniu,	że	aplikowanie	do	Wa-

rzelni	Talentów	było	trafną	decyzją.	Podczas	stażu	

miałam	 okazję	 pracować	 nad	 projektem	 związa-

nym	z	kanałem	gastronomicznym,	uczestniczyłam		

w	 tworzeniu	 standardów	 operacyjnych,	 monito-

rowałam	wdrażanie	 strategii	 obsługi	 rynku.	Każ-

de	zadanie	było	dla	mnie	wyzwaniem	i	szansą	na	

uświadomienie	 sobie	 swojej	 wartości	 zawodo-

wej	 oraz	 rozwój	 umiejętności	 interpersonalnych.		

Branża	 reprezentowana	 przez	 Grupę	 Żywiec		

charakteryzuje	 się	 niezwykłą	 elastycznością	 i	 dy-

namiką,	 a	 możliwość	 bycia	 częścią	 tego	 procesu	

gwarantuje	szeroką	wiedzę	i	podnoszenie	kwalifi-

kacji”.

Z	myślą	o	studentach	ostatnich	lat	studiów	zainte-

resowanych	rozwojem	osobistym	i	zdobywaniem	

nowych	umiejętności	powstał	program	„Warszta-

ty	Umiejętności”.	Podczas	szkoleń	studenci	zdo-

bywają	wiedzę	na	temat:

W	ubiegłym	roku	akademickim	w	„Warsztatach	

Umiejętności”	 zorganizowanych	 w	 4	 ośrodkach	

akademickich	wzięło	udział	115	osób.	

Za	 swoją	 działalność	 w	 środowisku	 studenckim	

Grupa	 Żywiec	 rokrocznie	 otrzymuje	 liczne	 wy-

różnienia	w	takich	konkursach	jak	np.:	Najlepszy	

Pracodawca	2006	wg	Biur	Karier	 (Ogólnopolski	

Ranking	Kariera	z	Pracodawcą	2006),	Pracodawca	

Roku	2006	wg	AIESEC	Polska.	Otrzymała	również	

tytuł	„Najbardziej	przyjazny	pracodawca	w	branży	

FMCG”	w	ogólnopolskim	rankingu	pracodawców	

Kompas	2006.

pRoGRam wdRoŻeniowy

Dla	nowych	 pracowników	w	naszej	 firmie	 or-

ganizujemy	dwukrotnie	w	ciągu	roku	program	

wdrożeniowy.	W	ciągu	 trzech	dni	poznają	oni	

zasady	 funkcjonowania	 całej	 firmy	 i	 jej	 po-

szczególnych	 działów.	 Ważnym	 elementem	

programu	 jest	 zwiedzanie	 browaru	 w	 Żywcu		

i	kurs	„Warzenia	piwa”.

dla fiRmowych mam

W	Grupie	Żywiec	kobiety	stanowią	niemal	1/3	

wszystkich	 zatrudnionych.	 Wiele	 z	 nich	 jest	

bądź	wkrótce	zostanie	mamami.	Grupa	Żywiec,	

realizując	politykę	personalną,	ściśle	przestrze-

ga	prawa	pracy.	Młode	matki	w	GŻ	mogą	korzy-

stać	 z	wszelkich	przysługujących	 im	 z	 tego	 ty-

tułu	uprawnień	(rozdz.	8	KP).	Regułą	jest	tzw.	

urlop	w	związku	z	rodzicielstwem.	Młode	mamy	

mają	więc	zapewnioną	otwartą	drogę	powrotu,	

ponieważ	 na	 czas	 ich	 urlopu	macierzyńskiego	

nowe	 osoby	 zatrudniane	 są	 „na	 zastępstwo”.	

Sporym	 ułatwieniem	 są	 zmienione	 godziny		

w	pracy,	możliwość	przejścia	na	 inne	stanowi-

sko,	praca	w	zmienionym	wymiarze	czasu	pracy.	

Na	stanowiskach	niewymagających	stałej	obec-

ności	w	biurze	część	mam	korzysta	z	możliwości	

wykorzystania	sieci	WAN	i	wykonywania	części	

obowiązków	w	domu.	Mogą	również	skorzystać	

z	dodatkowego	pakietu	ubezpieczeń,	np.	z	tytu-

łu	urodzenia	dziecka.

sztuki	Prezentacji

jak zapRezentować Się pRzed pRacodawcą? 
w jaki SpoSóB pRofeSjonalnie

pRzyGotować Się do pRowadzenia Spotkania?

wyznaczania	celów jak foRmułować cele, aBy łatwiej je oSiąGać?

kOMunikacji	w	GruPie jak Skutecznie komunikować Się i wSpółpRacować z GRupą?

rOzwiązywania	kOnfliktów
jak Rozwiązywać Sytuacje konfliktowe 

i aSeRtywnie wyRaŻać Swoje poGlądy?

nastawienia
jak SpoSóB myślenia wpływa 

na oSiąGnięcie SukceSu zawodoweGo?
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6.  w naSzej pRacy kieRujemy 
Się waRtościami

„zaSady odpowiedzialneGo BizneSu nie tylko 

oGRaniczają Ryzyko utRaty pozytywneGo wize-

Runku fiRm, ale mają RównieŻ dodatni wpływ 

na ich wyniki finanSowe”.		

Grupa	 Żywiec	 opiera	 swoją	 działalność	 na	

trzech	 podstawowych	 wartościach:	 szacunku	

dla	 ludzi	 i	 środowiska,	 w	 którym	 działa,	 pa-

sji,	 przywiązując	 najwyższą	 wagę	 do	 jakości	

wszystkiego,	 co	 produkuje,	 i	 przyjemności,	

którą	 wnosi	 do	 życia	 poprzez	 swoje	 produkty		

i	 wspieraną	 przez	 nie	 działalność.	 W	 swoich	

działaniach	 wyznaje	 zasadę	 kompleksowego	

podejścia	 do	 zarządzania,	 które	 cele	 handlo-

we	 stawia	 na	 równi	 z	 takimi	 kwestiami,	 jak	

przejrzystość	 informacji	 finansowej,	 działania	

na	 rzecz	 ochrony	 środowiska	 i	 przestrzeganie	

standardów	etycznych	we	wszystkich	obszarach	

funkcjonowania	firmy.	

Kultura	organizacyjna	naszej	firmy	opiera	się	na	

rzetelnym	wykonywaniu	obowiązków,	szacunku	

wobec	pracowników,	 akcjonariuszy,	 partnerów	

handlowych,	 klientów,	 a	 także	 poszanowaniu	

prawa	i	zasad	społecznych.	

Zasady	etyki	biznesowej	mają	na	celu	ułatwie-

nie	 jednoznacznej	 interpretacji	 podstawowych	

wartości	 Grupy	 Żywiec.	 Są	 także	 poręcznym	

instrumentem,	 który	 ułatwia	 naszym	 pracow-

nikom	postępowanie	w	określonych	sytuacjach.	

Ich	 przestrzeganie	 dotyczy	 wszystkich	 zatrud-

nionych	w	Grupie	Żywiec,	bez	względu	na	zaj-

mowane	stanowisko.	

zaSady etyki BizneSowej okReślają StanowiSko 

GRupy w oBRęBie takich zaGadnień jak:

• pRzeciwdziałanie oSzuStwom

• zjawiSko koRupcji i konfliktu inteReSów

• pRawo konkuRencji 

• wRęczanie i pRzyjmowanie upominków 

• pRzeStRzeGanie pRaw człowieka

• zakaz dySkRyminacji i Równość pRaw 

• moleStowanie SekSualne i moBBinG

Grupa	 opracowała	 również	 własne	 procedury	

zgłaszania	i	wyjaśniania	przypadków	naruszania	

zasad.	W	firmie	działa	dwóch	mężów	zaufania,	

funkcjonuje	również	bezpłatna	linia	telefonicz-

na,	 obsługiwana	 przez	 zewnętrzną	 kancelarię	

prawną,	gdzie	pracownicy	mogą	zgłaszać	swoje	

wątpliwości	w	zakresie	naruszeń,	a	także	zrozu-

mienia	i	interpretacji	poszczególnych	zasad.	

Prezentacje	 i	 szkolenia	 poświęcone	 Zasadom	

etyki	 biznesowej	 są	 również	 częścią	 programu	

wdrożeniowego	dla	nowych	pracowników.	Za-

leży	 nam,	 aby	 nowi	 pracownicy	 od	 początku	

swojej	 pracy	 w	 naszej	 firmie	 posiadali	 wie-

dzę	 na	 temat	 obowiązujących	 w	 firmie	 zasad		

i	przestrzeganych	przez	nią	wartości.	

	

tOMasz	Misiak,	zastęPca	MęŻa	zaufania,		

O	swOjej	funkcji:	„Etyka	zyskuje	coraz	więk-

sze	 znaczenie	 we	 współczesnym	 świecie.	

Dziś	już	nikt	nie	kwestionuje	konieczności	

przestrzegania	standardów	etycznych.	Mó-

wienie	o	etyce	wiąże	się	dla	mnie	z	dużą	od-

powiedzialnością	zarówno	za	postępowanie	

wobec	naszych	partnerów	biznesowych,	jak	

i	 naszych	 pracowników.	Najwyższa	 jakość	

naszych	 produktów	 i	 świadczonych	 przez	

nas	usług	mają	kluczowe	znaczenie	dla	na-

szej	działalności.	Ale	to	pracownik	zawsze	

będzie	 najważniejszą	 częścią	 nowoczesne-

go	 przedsiębiorstwa.	 Ogromne	 znaczenie	

ma	dla	mnie	przyjazna	dla	ludzi	atmosfera		

w	pracy,	zaufanie	i	szacunek	dla	tych,	z	któ-

rymi	na	co	dzień	pracujemy.	

Ważne	 jest,	 abyśmy	 w	 obu	 dziedzinach		

naszego	życia,	zarówno	na	płaszczyźnie	za-

wodowej,	jak	i	prywatnej,	widząc	negatyw-

ne	 zjawiska,	 nie	 reagowali	 obojętnością,	

tym	bardziej	że	istnieją	takie	mechanizmy,	

które	pozwalają	nam	bezpiecznie	wypowia-

dać	się	na	ten	temat”.
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Naszym	 zdaniem	 przestrzeganie	 Zasad	 etyki	

biznesowej	 zwiększa	 zaufanie	 do	 firmy,	 a	 tak-

że	zmniejsza	liczbę	sytuacji,	w	których	mogłoby	

dochodzić	 do	 potencjalnego	 konfliktu	 intere-

sów	lub	innych	niepożądanych	praktyk.	

„zaSady etyki BizneSowej GRupy Żywiec”,  

zoStały wyRóŻnione w RapoRcie „odpowie-

dzialny BizneS w polSce 2005” jako jedna  

z najciekawSzych inicjatyw z zakReSu odpowie-

dzialneGo BizneSu w polSce.

zaSady etyki BizneSowej 
GRupy Żywiec – SkRót

zapoBieGanie oSzuStwom

Wszystkie	 dane	 dotyczące	 działalności	 firmy		

i	 raporty	 sporządzane	 przez	 pracowników	

muszą	 być	 prawdziwe	 oraz	 mieć	 pokrycie		

w	odpowiednich	dokumentach	będących	w	po-

siadaniu	Grupy	Żywiec.

Pracownicy	 mogą	 korzystać	 z	 majątku	 Grupy	

Żywiec	jedynie	dla	realizacji	celów	statutowych,	

zgodnie	 z	wewnętrznymi	przepisami,	 chyba	 że	

na	jego	wykorzystanie	w	inny	sposób,	w	tym	dla	

celów	prywatnych,	posiadają	stosowne	zezwole-

nie	przełożonych.	

Wszystkie	 generowane	 przez	 pracowników	

koszty	 Grupy	 Żywiec	 muszą	 być	 prawdziwe,	

rzetelnie	 udokumentowane	 oraz	 uzasadnione		

z	punktu	widzenia	interesów	firmy.

konflikt inteReSów

Grupa	 Żywiec	 uznaje	 i	 respektuje	 prawo	 pra-

cowników	 do	 angażowania	 się	 w	 zewnętrzne	

formy	aktywności,	o	ile	nie	narusza	to	interesów	

Grupy	Żywiec	lub	jej	wizerunku,	nie	prowadzi	

do	 wykorzystywania	 lub	 ujawnienia	 poufnych	

informacji	w	celach	prywatnych	lub	konkuren-

cyjnych	i	nie	koliduje	z	sumiennym	wykonywa-

niem	obowiązków	przez	pracownika.

wRęczanie i pRzyjmowanie upominków

Grupa	Żywiec	 uznaje,	 że	wręczanie	 lub	 przyj-

mowanie	upominków	nie	może	wykraczać	poza	

zwyczajowo	przyjęte	formy	i	powodować	sytua-

cji,	w	których	mogłoby	być	uznawane	za	próbę	

wywierania	nacisku	lub	nakłonienia	obdarowa-

nego	 do	 zachowania	 sprzecznego	 z	 jego	 obo-

wiązkami	i	wewnętrznymi	przepisami	Grupy.	

koRupcja

Grupa	 Żywiec	 stanowczo	 potępia	 oferowanie,	

przekazywanie	 lub	 wręczanie	 pośrednio	 lub	

bezpośrednio	korzyści	materialnych	 lub	osobi-

stych	osobom	pełniącym	funkcje	publiczne	lub	

osobom	 podejmującym	 decyzje	 gospodarcze		

w	innych	spółkach,	które	wykraczają	poza	zwy-

czajowo	przyjęte	formy,	w	celu	zapewnienia	so-

bie	przychylnych	decyzji	lub	zachowań.

pRawo konkuRencji 

Respektowanie	 prawa	 konkurencji	 jest	 jed-

nym	 z	 priorytetów	 Zarządu	 Grupy	 Żywiec.		

Grupa	Żywiec	ściśle	przestrzega	przepisów	pra-

wa	konkurencji	w	przekonaniu,	że	wolna	i	uczci-

wa	 konkurencja	 jest	 niezbędnym	 warunkiem	

pomyślności	 przedsiębiorstwa,	 jego	 klientów	

i	 dostawców.	 Grupa	 Żywiec	 popiera	 przepisy	

prawne,	 które	 zakazują	 ograniczania	 wolności	

handlu,	 stosowania	 nieuczciwych	 praktyk	 lub	

nadużywania	władzy	gospodarczej.	

Aby	uświadomić	 kadrze	 kierowniczej	 i	 pracowni-

kom	doniosłość	zagadnienia,	charakter	obowiązków	

i	skalę	konsekwencji	ewentualnych	naruszeń	prawa	

w	 tym	 zakresie,	 Grupa	 Żywiec	 realizuje	 projekt	

„Polityka	Dostosowawcza	Prawa	Konkurencji”.

pRzeStRzeGanie pRaw człowieka

Grupa	Żywiec	uznaje	i	w	pełni	popiera	zapisy	przy-

jęte	w	Deklaracji	praw	człowieka	oraz	Konwencji		

o	 ochronie	 praw	 człowieka	 i	 podstawowych	

wolności.	

zakaz dySkRyminacji i Równość pRaw 

Grupa	Żywiec	stanowczo	potępia	wszelkie	prze-

jawy	 dyskryminacji	 i	w	 pełni	 popiera	 politykę	

równych	 szans	 zarówno	w	procesie	 rekrutacji,	

jak	i	dalszym	rozwoju	zawodowym	pracowników	

niezależnie	od	ich	płci,	narodowości,	wyznawa-

nej	 religii,	 pochodzenia,	 orientacji	 seksualnej,	

koloru	 skóry,	 poglądów	 politycznych,	 wieku,	

niepełnosprawności,	 zatrudnienia	na	 czas	nie/

określony	itp.	(zgodnie	z	zapisami	ZUZP	i	regu-

laminu	pracy).

moBBinG

Grupa	Żywiec	aktywnie	przeciwdziała	mobbin-

gowi,	poprzez	jednoznaczne	określenie	kompe-

tencji	 pracowników,	 jasne	 kryteria	 ich	 oceny		

i	 zdefiniowanie	 służbowej	podległości,	 a	 także	

wprowadzenie	procedur	podejmowania	decyzji	

i	zasad	przepływu	informacji.	

moleStowanie SekSualne

Grupa	 Żywiec	 stara	 się	 zapewnić	 swoim	 pra-

cownikom	przyjazne	warunki	pracy.	Grupa	Ży-

wiec	nie	przyzwala	na	zachowanie,	w	tym	gesty,	

sposób	 wyrażania	 się,	 kontakt	 fizyczny,	 które	

mają	podłoże	seksualne,	mogą	prowadzić	do	na-

ruszenia	godności,	poniżenia	bądź	upokorzenia	

pracowników.
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7.  pRomujemy odpowiedzialną 
konSumpcję alkoholu

„jeSteśmy wiodącą GRupą piwowaRSką na 

polSkim Rynku. iStotnym elementem naSzej 

działalności jeSt pRaca na Rzecz odpowie-

dzialnej konSumpcji alkoholu. aktywnie wSpie-

Ramy pRojekty edukacyjne dotyczące zaGRoŻeń 

i Skutków nieodpowiedzialneGo SpoŻywania 

alkoholu. kluczowe znaczenie dla naS – jako 

pRoducenta piwa – ma podejście naSzych pRa-

cowników do alkoholu”.

Jako	 jeden	 z	 czołowych	 producentów	 piwa		

w	Polsce	w	szczególny	sposób	czujemy	się	zobo-

wiązani	do	działań	promujących	odpowiedzialne	

wzorce	konsumpcji	alkoholu.	U	podstaw	wszyst-

kich	podejmowanych	przez	nas	działań	leży	prze-

konanie,	że	odpowiedzialne	i	rozsądne	spożywanie	

piwa	przez	osoby	pełnoletnie	pozostaje	w	zgodzie	

ze	zdrowym	stylem	życia.

Mając	 na	 uwadze	 potencjalne	 negatywne	

skutki,	 jakie	 może	 nieść	 ze	 sobą	 nieodpowie-

dzialna	 konsumpcja	 alkoholu,	 organizuje-

my	 i	 wspieramy	 przedsięwzięcia	 zmierzające		

do	promowania	kulturalnego	spożywania	piwa	

poprzez	udzielanie	porad	i	informacji.	Szczegól-

ną	wagę	przykładamy	do	 takich	zagadnień	 jak	

przeciwdziałanie	 sprzedaży	 alkoholu	 osobom	

niepełnoletnim	oraz	edukowanie	kierowców.	

Nasza	 firma	 była	 jednym	 z	 inicjatorów	 bran-

żowych	kampanii	mających	skupić	uwagę	spo-

łeczeństwa	 na	 problemach	 nadużywania	 lub	

nieodpowiedzialnego	używania	alkoholu,	m.in.	

pod	koniec	lat	90.	akcji	„Pijani	kierowcy	wiozą	

śmierć”	 (z	 udziałem	 Krzysztofa	 Hołowczyca),		

w	latach	2003-2004	kampanii	„Alkohol	-	nie-

letnim	dostęp	wzbroniony”	oraz	zainaugurowa-

nej	w	2006	roku	akcji	„Prowadzący-niepijący”.	

Zdajemy	 sobie	 sprawę,	 że	 wszelkie	 działania		

o	 charakterze	 edukacyjnym	 to	 akcje	 długofa-

lowe	 i	wymagają	współpracy	wielu	 środowisk,	

stąd	też	na	 	Heineken	Open`er	Festival	2007	

przeprowadziliśmy	 akcję	 społeczną	 „ciesz	

się	 heinekeneM	 –	 bądź	 OdPOwiedzialny”		

(Enjoy	Heineken	Responsibly).

Jej	 celem	 było	 uświadomienie	 osobom	 przyjeż-

dżającym	 na	 festiwal	 samochodem	 konieczności	

niewsiadania	za	kierownicę	po	spożyciu	alkoholu,	

a	także	poinformowanie	ich	o	możliwości	pozosta-

wienia	 samochodu	na	 specjalnie	 przygotowanym	

parkingu	i	skorzystania	z	bezpiecznych,	alternatyw-

nych	środków	transportu.	

W	 działaniach	 związanych	 z	 akcją	 „ciesz	 się		

heinekeneM	 -	 bądź	 OdPOwiedzialny”	 istotne	

miejsce	zajmował	również	problemem	spożywa-

nia	alkoholu	przez	osoby	niepełnoletnie.	Sprze-

daż	piwa	została	ograniczona	tylko	i	wyłącznie	

do	specjalnie	wydzielonych	stref	gastronomicz-

nych.	Akcja,	w	którą	włączyli	się	również	wła-

ściciele	 punktów	 gastronomicznych,	 miała	

przypominać	 sprzedawcom,	 że	 zabroniona	 jest	

sprzedaż	alkoholu	osobom	poniżej	18.	roku	życia,		

a	uczestnikom	Heineken	Open`er	Festival	zwra-

cać	 uwagę	 na	 konieczność	 okazania	 dowodu	

tożsamości	przy	zakupie	alkoholu,	jeśli	pojawią		

się	wątpliwości	odnośnie	wieku	osoby	go	kupu-

jącej.

Ulotki	informujące	o	akcji	„ciesz	się	heineke-

neM	–	bądź	OdPOwiedzialny”,	przygotowaniu	

specjalnych	 parkingów,	miejscach	 odjazdu	 au-

tobusu,	 zasadach	 odpowiedzialnej	 konsump-

cji	 były	 rozdawane	 przez	 hostessy	 przy	 wjaz-

dach	na	parking.	Dystrybucja	ulotek	odbywała		

się	 również	 w	 punktach	 sprzedaży	 piwa,		

w	 punkcie	 informacyjnym,	 na	 polu	 namioto-

wym,	w	namiocie	dla	gości	VIP	i	mediów.	Infor-

macje	na	 temat	 akcji	 społecznej	 były	 zamiesz-

czone	również	w	książeczce	festiwalowej.

edukujemy naSzych pRacowników

Projekt	 „Polityka	 alkoholowa	 Grupy		

Żywiec”	 skierowany	 jest	 do	 wszystkich	 pra-

cowników	 firmy	 i	 koncentruje	 się	 na	 przy-

bliżeniu	 zatrudnionym	 takich	 zagadnień	 jak:		

co	oznacza	w	rozumieniu	firmy	pojęcie	„odpo-

wiedzialne	spożywanie	alkoholu”,	dlaczego	tak	

ważne	 jest	 współkształtowanie	 przez	 pracow-

ników	 odpowiedzialnych	wzorców	 konsumpcji	

we	własnym	środowisku,	czym	jest	alkohol	i	co	

powoduje,	 obalenie	 popularnych	mitów	 zwią-

zanych	z	konsumpcją	alkoholu,	a	 także	 zazna-
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jomienie	pracowników	z	sytuacjami,	kiedy	nie-

wskazane	jest	spożywanie	nawet	najmniejszych	

dawek	alkoholu.

Aby	 poinformować	 pracowników	 o	 skutkach	

nadużywania	 alkoholu,	 nauczyć	 pracowni-

ków	 szczebla	 kierowniczego	 reagowania	 na	 za-

istniały	 wśród	 podległych	 pracowników	 pro-

blem	 alkoholowy	 oraz	 dotrzeć	 do	 wszystkich	

potrzebujących	 pracowników	 z	 informacją		

o	 miejscach,	 gdzie	 można	 uzyskać	 pomoc,		

podobnie	 jak	 pozostałych	 spółkach	 kon-

cernu	 Heineken,	 realizowany	 jest	 program		

cool@work.	 O	 jego	 unikalnej	 wartości	 stanowi	

fakt,	że	jest	on	skierowany	do	wszystkich	pracow-

ników	na	różnych	stanowiskach	i	szczeblach	orga-

nizacyjnych.	Szkolenia	poświęcone	zagadnieniom	

trzeźwości	w	miejscu	pracy	są	prowadzone	przez	

osoby	zajmujące	się	na	co	dzień	problematyką	al-

koholową	w	ośrodkach	terapii	uzależnień.

opinie uczeStników Szkolenia:
„Szkolenie,	w	którym	wzięli	udział	przedstawicie-

le	kadry	kierowniczej	browaru	w	Warce,	zostało	

przygotowane	w	sposób	profesjonalny,	a	prowa-

dzące	je	osoby	na	bieżąco	i	konkretnie	reagowały	

na	pytania,	 które	 zadawali	 uczestnicy	 szkolenia,	

nie	 dopuszczając	 jednocześnie	 do	 „zagadania”	

tematu	 spotkania.	Mam	nadzieję,	 że	 informacje	

przekazane	 w	 trakcie	 szkolenia	 pomogą	 kadrze	

kierowniczej	 w	 „rozpoznawaniu”	 i	 reagowaniu	

na	 pierwsze	 symptomy	 problemów,	 jakie	 mogą	

mieć	swoje	podłoże	w	nieodpowiedzialnym	spo-

żywaniu	 alkoholu.	Zdobyta	wiedza	powinna	 zo-

stać	wykorzystana	w	budowaniu	konstruktywnej	

postawy	 wobec	 podległych	 pracowników	 nad-

używających	 alkoholu.	 Naturalnie	 liczę	 również	

i	 na	 to,	 że	 jednocześnie	 wzrośnie	 świadomość	

odpowiedzialności	 przełożonych	 wobec	 osób,		

które	mogą	mieć	problem	z	alkoholem”.

leszek	kałuŻa

dyrektOr	brOwaru	w	warce

„Jako	 kierownik	 ds.	 personalnych	 jestem	 bar-

dzo	 zadowolona	 z	 wiedzy	 przekazanej	 pod-

czas	 szkoleń	 kadrze	 kierowniczej,	 zwłaszcza	

że	 wiedzę	 przekazywały	 osoby	 kompetentne.	

Temat	 trzeźwości	 w	 pracy	 jest	 bardzo	 trudny,		

ale	 i	 bardzo	 ważny	 dla	 każdego	 odpowiedzial-

nego	 pracodawcy.	 Okazuje	 się,	 że	 wbrew	 po-

tocznym	 poglądom,	 temat	 odpowiedzialnego	

spożywania	 alkoholu	 dotyczy	 nas	 wszystkich.	

Bezpośrednio	lub	pośrednio,	służbowo	lub	pry-

watnie.	Nie	zawsze	zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	

że	my	też	mamy	wpływ	na	zachowanie	innych,		

w	tym	na	zachowanie	pracowników,	i	ważne	jest,	

abyśmy	 reagowali	 właściwie.	 Z	 jednej	 strony,	

można,	jeśli	już	umie	się	rozpoznawać	pierwsze	

oznaki	prowadzące	do	uzależnienia,	rozmawiać,	

wykazywać	swoje	zaniepokojenie,	uświadamiać-	

bez	 popadania	 w	 pułapkę	 współuzależnienia.		

Z	drugiej	strony,	jeśli	już	ktoś	poszedł	za	daleko	

w	 swoim	 uzależnieniu,	 sam	 sobie	 nie	 poradzi.	

Wtedy	dobrze	jest,	jeśli	wie,	gdzie	może	uzyskać	

fachową	pomoc.	Bywają	też	przypadki,	kiedy	na-

leży	postawić	twarde,	bezkompromisowe	ultima-

tum.	Wiążę	ogromne	nadzieje	z	całym	projektem	

cool@work”.	

GraŻyna	kijuc

kierOwnik	ds.	PersOnalnych	

brOwar	w	warce

„Uważam,	 że	 było	 to	 bardzo	 ważne	 szkole-

nie	-	poznaliśmy,	jak	można	lepiej	radzić	sobie		

z	 ewentualnym	 problemem	 alkoholowym	

wśród	podległych	pracowników;	 jak	go	szybko	

rozpoznać	 i	 podjąć	 odpowiednie	 kroki	 zarad-

cze.	 Bardzo	 ważnym	 doświadczeniem	 z	 tego	

szkolenia	 było	 to,	 że	 najgorszym	 rozwiąza-

niem	jest	tolerowanie	problemu	alkoholowego		

u	innych,	którzy	są	w	pewien	sposób	powiązani	

z	nami	(np.	praca).	Nie	pomaga	się	w	ten	sposób	

osobie	uzależnionej,	a	wręcz	przeciwnie	-	„zdej-

muje	 się”	 z	 niej	 konsekwencje	 nadużywania	

alkoholu,	przez	 co	bardzo	 łatwo	można	wpaść	

w	tzw.	„pułapkę	współuzależnienia”.	Na	koniec	

jeszcze	jedna	uwaga	-	to	szkolenie	pokazało,	jak	

cienka	jest	granica	między	tzw.	„piciem	towarzy-

sko-rekreacyjnym”	a	tworzeniem	się	problemu		

z	 nadużywaniem	 alkoholu	 -	 bardzo	 często	 tę	

granicę	można	niepostrzeżenie	przekroczyć”.

andrzej	jacek	kaMieński

kierOwnik	ds.	rOzlewów

brOwar	w	warce

działania na Rzecz 
odpowiedzialneGo maRketinGu 
W	swojej	działalności	konkurencyjnej	staramy	

się	działać	odpowiedzialnie	 i	uczciwie	z	korzy-

ścią	dla	konsumentów,	przy	poszanowaniu	sze-

roko	rozumianego	interesu	społecznego.	Wiąże	

się	 to	 ze	 zrozumiałą	 koniecznością	 eliminacji	

treści	 i	 przekazów	 marketingowych,	 których	

niewłaściwe	 zrozumienie	 może	 prowokować		

u	odbiorców	zachowania	niepożądane	lub	spo-

łecznie	naganne.	

działalność Reklamowa 
GRupy Żywiec jeSt: 
•  leGalna, uczciwa, etyczna,

•  pRzeStRzeGa oGólnie oBowiązujących zaSad 

uczciwej konkuRencji i doBRej pRaktyki han-

dlowej 

•  pRzyGotowana zGodnie z zaSadami odpowie-

dzialności Społecznej,

•  w Żaden SpoSóB nie naRuSza uczciwości  

i Godności człowieka.

zGodnie z tymi zaSadami Reklamy 
GRupy Żywiec: 
•		nie	 są	 skierowane	 do	 osób	 poniżej	 18.	 roku	

życia	 i	 nie	 wykorzystują	 wizerunków	 osób	

małoletnich,

•		nie	 sugerują,	 że	 spożywanie	 alkoholu	 po-

prawia	 sprawność	 fizyczną	 lub	 umiejętność		

prowadzenia	pojazdu,	

•		nie	 przedstawiają	 prowadzenia	 pojazdu	 pod	

wpływem	alkoholu	ani	nie	łączą	spożywania	

alkoholu	i	pracy	zawodowej,	

•		nie	 sugerują,	 że	 spożywanie	 alkoholu		

zwiększa	 powodzenie	 w	 sferze	 towarzyskiej	

lub	seksualnej,	

•		nie	zawierają	stwierdzeń,	że	alkohol	posiada	

walory	terapeutyczne,	stymulujące,	uspokaja-

jące	bądź	jest	sposobem	na	rozwiązanie	kon-

fliktów	osobistych,	

•		nie	 zachęcają	 do	 nadmiernego	 spożywania		

alkoholu	 ani	 nie	 przedstawiają	 abstynencji		

lub	 umiarkowanego	 spożywania	 alkoholu		

w	złym	świetle,	

•		nie	 przedstawiają	 wysokiej	 zawartości		

alkoholu	 jako	 pozytywnej	 cechy	 napojów		

alkoholowych.

Wyrazem	 zaangażowania	 w	 kształtowanie	 od-

powiedzialnych	wzorców	konsumpcji	 i	 działań	

marketingowych	 jest	 przestrzeganie	 w	 dzia-

łalności	 reklamowej	 Grupy	 Żywiec	 wewnętrz-

nych	 przepisów	 i	 uregulowań	 w	 tym	 zakre-

sie,	 do	 których	 należy	 „Wewnętrzny	 kodeks	

komunikacji	 marketingowej	 Grupy	 Żywiec”.	

Jego	 zapisy	 wykraczają	 poza	 ograniczenia	 wy-

nikające	z	Ustawy	o	wychowaniu	w	trzeźwości		

i	zapobieganiu	alkoholizmowi.

wewnętRzny kodekS komunikacji 
maRketinGowej GRupy Żywiec

1.	OdPOwiedzialne	sPOŻywanie	alkOhOlu

Działania	reklamowe	Grupy	Żywiec	nie:	

•		zachęcają	 do	 nadmiernej	 lub	 nieodpowie-

dzialnej	konsumpcji	piwa,	

•		przedstawiają	 abstynencji	 lub	 spożywania		

alkoholu	w	umiarkowanych	ilościach	w	nega-

tywnym	świetle,	

•		sugerują	 jakichkolwiek	związków	z	aspołecz-

nym	zachowaniem,
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2.	OsOby	MałOletnie

Działania	reklamowe	Grupy	Żywiec	nie:	

•			są	skierowane	do	osób	małoletnich,

•		pokazują	osób	małoletnich	w	trakcie	picia	piwa,	

•		promują	 spożywania	 piwa	 poprzez	 media,		

imprezy	lub	programy,	co	do	których	wiadomo,	

że	nieletni	stanowią	większość	odbiorców.	Pro-

dukty	Grupy	Żywiec	są	promowane	za	pomocą	

mediów,	 imprez	 lub	programów,	co	do	których	

wiadomo,	że	co	najmniej	70%	odbiorców	będą	

stanowić	osoby	powyżej	18.	roku	życia,

•		wykorzystują	wizerunków	osób	w	wieku	po-

niżej	25	lat;	osoby	te	muszą	wyglądać	na	swój	

wiek	i	zachowywać	się	stosownie	do	wieku.

3.	PrOwadzenie	POjazdu

Działania	reklamowe	Grupy	Żywiec	nie:	

•			przedstawiają	i	nie	zachęcają	do	konsumpcji	al-

koholu	w	kontekście	prowadzenia	samochodu.	

4.	wyniki	Pracy	i	Miejsce	Pracy

Działania	reklamowe	Grupy	Żywiec	nie:	

•			sugerują,	 że	 spożywanie	 alkoholu	 poprawia	

zdolności	psychofizyczne	oraz	mają	pozytyw-

ny	wpływ	na	jakość	wykonywanej	pracy,	

•		łączą	spożywania	alkoholu	z	miejscem	pracy.

5.	PrzeMOc	i	niebezPieczeństwO

Działania	reklamowe	Grupy	Żywiec	nie:	

•		sugerują	 jakichkolwiek	 związków	 z	 brutal-

nym,	agresywnym,	niebezpiecznym	lub	aspo-

łecznym	zachowaniem,	

•		łączą	 spożywania	alkoholu	z	działaniem	poten-

cjalnie	niebezpiecznych	urządzeń	lub	z	potencjal-

nie	niebezpiecznymi	czynnościami.

6.	zdrOwie	a	zawartOść	alkOhOlu

Działania	reklamowe	Grupy	Żywiec	nie:	

•		sugerują,	że	spożywanie	piwa	może	zapobiegać	

chorobom,

•		sugerują,	że	piwo	ma	właściwości	lecznicze,	jest	

środkiem	pobudzającym,	uspokajającym	lub	spo-

sobem	na	rozwiązanie	problemów	życiowych,	

•		przedstawiają	 wysokiej	 zawartości	 alkoholu	

jako	pozytywnej	cechy	napojów,	

•		wykorzystują	wizerunków	kobiet	w	ciąży	lub	

kobiet	karmiących.

7.	sukces	w	sferze	tOwarzyskiej	i	seksualnej

Działania	reklamowe	Grupy	Żywiec	nie:	

•		sugerują,	że	spożywanie	alkoholu	przyczynia	

się	do	odnoszenia	sukcesu	w	sferze	towarzy-

skiej	lub	seksualnej,	

•		obrażają	 ogólnie	 przyjętych	 standardów		

dobrego	smaku	i	przyzwoitości.

8.	sPOrt

Działania	reklamowe	Grupy	Żywiec	nie:	

•		sugerują,	 że	 spożywanie	 alkoholu	 przyczy-

nia	 się	 do	 uzyskiwania	 lepszych	 wyników		

sportowych.

9.	darMOwe	Próbki	dO	deGustacji

Dystrybucja	darmowych	próbek	podlega	nastę-

pującym	zasadom:	

•		darmowych	próbek	nie	wolno	oferować	nie-

letnim,	

•		darmowych	 próbek	 nie	 wolno	 oferować	

w	 miejscach	 publicznych	 (np.	 na	 ulicach,		

w	supermarketach),	

•		darmowe	 piwo	 można	 oferować	 wyłącznie		

w	wydzielonych	miejscach.

Rozumiejąc	 konieczność	 promowania	 odpo-

wiedzialnej	 komunikacji	marketingowej	wśród		

producentów	 piwa,	 Grupa	 Żywiec	 aktywnie	

brała	 udział	 w	 przygotowaniu	 Kodeksu	 Re-

klamowego	Browarów	Polskich,	 który	 zawiera	

standardy	 reklamy	 i	mechanizmy	autokontroli	

działań	 marketingowych	 całej	 branży	 piwnej	

w	 Polsce.	 Kodeks	 został	 podpisany	 8	 czerwca	

2005	 roku	 przez	 browary	 zrzeszone	 w	 Związ-

ku	 Pracodawców	 Przemysłu	 Piwowarskiego		

„Browary	Polskie”.

2005 2006

dodatkowy 
(opRócz oBowiązująceGo pRawa)
kodekS dotyczący działalności 

Reklamowej

Tak Tak	

SkaRGi 
zaŻalenie wynikające  

z naRuSzeń kodekSu BRanŻoweGo 
Nie

Tak	
Według	skargi	reklama	marki	
Warka	naruszyła	Kodeks	ZPPP.	
Zdaniem	komisji	wyznaczonej	
do	zbadania	zgodności	treści		
i	przesłania	spotu	reklamowego
nie	doszło	do	naruszenia	Kodeksu.		

Reklama
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8.  dBamy o śRodowiSko  
natuRalne i Bezpieczeń-
Stwo pRacy

„ochRona śRodowiSka pRzyRodniczeGo jeSt jed-

nym z pRioRytetów GRupy Żywiec. Skala naSzej 

działalności, nowatoRStwo, komplekSowość 

Rozwiązań w tym oBSzaRze Są pozytywnie po-

StRzeGane pRzez konSumentów i inStytucje ze-

wnętRzne”.

Dla	Grupy	Żywiec	ochrona	środowiska	przyrodni-

czego	jest	jednym	z	priorytetów	firmy.	Zagadnieniom	

związanym	z	bezpieczeństwem	i	higieną	pracy	oraz	

ochroną	środowiska	przypisujemy	taką	samą	wagę	

co	naszej	polityce	 jakości	 czy	celom	handlowym		

i	gospodarczym.	Nasze	produkty	wytwarzane	są	za	

pomocą	technologii	zapewniających	wysoką	jakość		

i	bezpieczne	metody	pracy.	Potwierdzeniem	jako-

ści	piwa	oraz	nowoczesnych	technologii	stosowa-

nych	w	produkcji	są	międzynarodowe	certyfikaty	

jakości:	ISO	14001,	ISO	18001,	ISO	9001,	 	oraz	

certyfikat	 bezpieczeństwa	 produkcji	 żywności	

HACCP.	

Znaczna	 część	 działań	 Grupy	 ukierunkowa-

na	 jest	 na	 wdrożenie	 rozwiązań	 prowadzących	

do	 zmniejszenia	 zużycia	 wody,	 energii	 oraz	

redukcji	 kosztów	 transportu,	 emisji	 ścieków		

i	CO2.	W	ciągu	kilku	ostatnich	lat	konsekwent-

nie	prowadzone	przedsięwzięcia	w	tym	zakresie	

przyniosły	 konkretne	 rozwiązania,	 co	 potwier-

dzają	tak	spektakularne	projekty		jak	np.:	system	

filtracji	membranowej	w	browarze	w	Warce.

naczelną	 zasadą	 funkcjOnOwania	 naszych		

zakładów	jest	nieustanna	dbałOść	O:

•		właściwą	jakość	i	bezpieczeństwo	żywnościowe	

produktów,	

•		bezpieczne	 i	 higieniczne	 warunki	 pracy	

naszych	pracowników,	

•		środowisko	naturalne,	w	którym	funkcjonujemy.

działalnOść	naszych	brOwarów	OParta	jest	

na	 zasadach	 zinteGrOwaneGO	 systeMu	 za-

rządzania,	POPrzez	który	zaPewniaMy:

•		dostępność	 produktów	 o	 właściwej	 jakości		

i	bezpieczeństwie	zdrowotnym;	

•		przestrzeganie	 przepisów	 prawnych,	 norm		

i	 zasad,	 na	 których	 oparty	 jest	 system,	 oraz	

specyfikacji	 i	 innych	 wymagań	 obowiązują-

cych	organizację;	

•		respektowanie	wymagań	klienta	i	innych	stron	

zainteresowanych;	

•		odpowiednie	 zaangażowanie	 pracowników		

w	realizację	niniejszej	polityki	i	wynikających	

z	niej	celów;	

•		higieniczne	i	bezpieczne	warunki	pracy	zapo-

biegające	wypadkom,	zdarzeniom	potencjalnie	

wypadkowym	i	chorobom	zawodowym;	

•		ograniczanie	 negatywnych	 dla	 środowiska	

skutków	funkcjonowania	zakładu;	

•		ciągłe	doskonalenie	skuteczności	systemu.

POwyŻsze	cele	są	realizOwane	Przez:

•		zachowanie	 tradycyjnych	 receptur	 oraz		

dobrych	 praktyk	 wytwarzania,	 tj.:	 stosowa-

nie	 wysokiej	 jakości	 surowców,	 materiałów		

pomocniczych,	 nowoczesnych	 rozwiązań		

technicznych;	

•		monitorowanie	satysfakcji	klienta;	

•		kształtowanie	 świadomości	 i	 podnoszenie	

kwalifikacji	pracowników;	

•		nowe	 inwestycje	 i	 modernizacje	 posiadanej	

infrastruktury;	

•		identyfikację	 zagrożeń	 i	 ich	 nadzorowanie		

w	ramach	systemu;	

•		stałą	kontrolę	procesów	i	wyrobu	prowadzoną	

z	udziałem	kompetentnych	pracowników;	

•		regularną	kontrolę	warunków	pracy,	podejmo-

wanie	działań	prewencyjnych,	w	tym	utrzymy-

wanie	stanu	gotowości	reagowania	na	awarie	

chemiczne,	 eliminowanie	 zagrożeń	 i	 dążenie	

do	stałej	poprawy	stanu	BHP;	

•		racjonalne	korzystanie	z	zasobów	naturalnych,	

monitorowanie	 znaczących	 aspektów	 środo-

wiskowych	 i	 zapobieganie	 zanieczyszczeniom	

środowiska;	

•		współpracę	z	władzami	lokalnymi	w	działaniach	

na	rzecz	ochrony	środowiska	i	rozwoju	regionu;	

•		zapewnienie	 dostępności	 środków	 i	 zaso-

bów	 do	 funkcjonowania	 oraz	 doskonalenia		

systemu;	

•			minimalizację	wszelkich	strat;	

•		współudział	pracowników	i	ich	przedstawicieli.
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Browary	 Grupy	 Żywiec	 włączone	 są	 w	 global-

ny	 system	 monitoringu	 Heinekena,	 który	 za-

pewnia	 ciągłą	 możliwość	 kontroli	 i	 wiarygod-

nego	 porównywania	 wskaźników	 browarów	

na	 całym	 świecie	 ze	 standardami	 koncernu.	

Wewnętrzne	 audyty	 sprawdzające	 zgodność		

z	uregulowaniami	Heinekena	prowadzone	są	co	

3-5	 lat	 w	 każdym	 z	 browarów.	Wszędzie,	 gdzie	

jest	 to	możliwe,	 staramy	się	uzyskać	certyfikacje	

potwierdzające	zgodność	naszych	działań	z	prze-

strzeganiem	 najwyższych	 standardów	 ochrony	

środowiska.	

Głównymi	parametrami,	 które	wyznaczają	pa-

rametry	ochrony	środowiska,	są:	zużycie	wody		

i	energii,	a	także	ilość	odpadów	produkcyjnych.

woda

Biorąc	 pod	 uwagę	 wolumen,	 woda	 jest	 głów-

nym	 surowcem	wykorzystywanym	 do	 produk-

cji	 piwa.	 Znajduje	 również	 zastosowanie	 przy	

myciu	zbiorników,	na	różnego	rodzaju	etapach	

procesu	produkcyjnego.	Grupa	Żywiec	korzysta	

przede	wszystkim	z	własnych	ujęć	wody	głębi-

nowej	 i	wód	powierzchniowych	oraz	w	mniej-

szym	stopniu	z	wody	miejskiej.	

Dużą	 wagę	 przykładamy	 do	 projektów	 mają-

cych	na	celu	znaczne	ograniczenie	zużycia	wody		

w	 browarach.	 W	 browarach	 Grupy	 wskaźnik	

zużycia	wody	wynosi	3,1	hl	wody	na	1	hl	piwa	

gotowego.	Zużycie	wody	na	1	hl	piwa	jest	prak-

tycznie	jednakowe	dla	wszystkich	gatunków	na-

szych	piw.	Jest	to	bardzo	niski	wskaźnik.	Zużycie	

wody	zależy	przede	wszystkim	od	nowoczesno-

ści	 browaru	 i	 dbałości	 pracowników	 o	 niskie	

koszty	 wytwarzania	 piwa.	 Jeszcze	 10	 lat	 temu	

ten	wskaźnik	był	trzy	razy	wyższy	niż	obecnie.

eneRGia cieplna i elektRyczna

Energia	cieplna	wykorzystywana	jest	do	warze-

nia	 piwa,	mycia	 butelek,	 pasteryzacji.	 Energia	

cieplna	 wytwarzana	 jest	 we	własnych	 kotłow-

niach	 oraz	 pozyskiwana	 od	 dostawców	 ze-

wnętrznych.	

Energia	elektryczna	jest	konieczna	do	zabezpiecze-

nia	procesów	produkcyjnych,	oświetlenia	zewnętrz-

nego,	budynków	produkcyjnych	i	biurowych.	

Energia	 elektryczna	 jest	 kupowana	 u	 dostawców	

zewnętrznych.	

Według	 rozporządzenia	 Ministra	 Gospodarki		

z	 dnia	 3	 listopada	 2006	 roku,	 w	 energii,	 którą	

kupiliśmy	w	2006	roku,	3,6%	stanowiła	energia	

elektryczna	 pochodząca	 z	 odnawialnych	 źródeł	

energii.	W	2007	roku	wskaźnik	ten	wynosi	5,1%.

opakowania

Piwo	 pakowane	 jest	 w	 różne	 opakowania,	

w	 celu	 zabezpieczenia	 jakości	 produktu	 oraz	

jego	 ochrony	 przed	 szkodliwymi	 czynnikami	

zewnętrznymi.	 Najczęściej	 wykorzystywany-

mi	 opakowaniami	 są:	 butelki,	 puszki	 i	 beczki,	

nazywane	 kegami.	 Butelki	 bezzwrotne	 0,33l,		

i	0,65l	pakowane	są	na	 tacki	 z	kartonu	 i	owi-

jane	 w	 folię.	 Butelki	 zwrotne	 pakowane	 są		

w	plastikowe	skrzynki.	Kegi	(o	pojemności	20,	

śRodowiSko – wSkaźniki za 2006 Rok

zakłady pRodukcyjne

Browary 5

deklaRacja dotycząca ochRony śRodowiSka

Deklaracja	dotycząca	ochrony
środowiska	jest	dostępna	na	piśmie Tak

Istnieje	system	zarządzania	środowiskowego ISO	14001	(4*)

woda

Zużycie	wody	na	1	hl	piwa: 3,1	hl

Źródło: Ujęcie	miejskie	(2*),	wody	gruntowe	(2*),	
wody	powierzchniowe	(1*)

Usuwanie	zanieczyszczeń: Do	miejskiej	oczyszczalni	ścieków

Stacja	własna	podoczyszczania	ścieków: Brak	podoczyszczania	(3*),	
Podoczyszczanie	beztlenowe	(2*)

pRzetwaRzanie odpadów

Osad	ze	ścieków Tak	(1*) Rolnictwo

Wysłodziny Tak Pasza	dla	bydła

Nadwyżka	drożdży Tak Karma	dla	zwierząt

Nadwyżka	ziemi	okrzemkowej Tak	(4*) Rolnictwo

Wartość	procentowa	substancji	
przetwarzanych	(produkty	uboczne,	
odpady	przemysłowe,	opakowania):

99%

eneRGia

Źródło	energii	termicznej: Para	(ciepło	odpadowe	pochodzące	od	dostawców	
zewnętrznych)	(3*),		gaz	ziemny/olej	opałowy	(2*)

Energia	cieplna	odnawialna Tak	(2*)

Zużycie	na	1	hl	piwa: 70	MJ/hl

Źródło	prądu	elektrycznego: Wyłącznie	sieć	energetyczna

Zużycie	na	1	hl	piwa: 6,2	kWh/hl

*liczba	zakładów	produkcyjnych
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30	i	50	litrów),	a	także	butelki	0,5l	są	opakowa-

niami	zwrotnymi,	tj.	po	wykorzystaniu	wracają	

do	browaru,	gdzie	są	myte,	dezynfekowane	i	po-

nownie	napełniane.	

odpady

Produktem	ubocznym,	który	powstaje	przy	pro-

dukcji	 piwa,	 są	m.in.	wysłodziny,	 będące	 cen-

nym	składnikiem	karmy	dla	zwierząt.

BezpieczeńStwo pRacy	

W	 przemyśle	 browarniczym	 występują	 zagro-

żenia	wynikające	 głownie	 ze	 złożonego	 proce-

su	technologicznego	oraz	stosowanych	maszyn		

i	urządzeń.	Choć	browary	Grupy	Żywiec	pracu-

ją	w	oparciu	o	najnowocześniejsze	technologie,		

a	 procesy	 produkcyjne	 są	 zautomatyzowane,	

pracownicy	w	browarach	są	potencjalnie	nara-

żeni	 na	 szkodliwe	 działanie	 takich	 czynników	

jak:	 hałas,	 zapylenie,	 gazy,	mikroklimat,	 czyn-

niki	chemiczne,	biologiczne	oraz	urazy	mecha-

niczne.	Stąd	też	wiele	uwagi	poświęca	się	zapo-

bieganiu	wypadkom	poprzez	udzielanie	szkoleń	

i	 informacji	 o	 potencjalnych	 zagrożeniach	 na	

tablicach	 informacyjnych	 znajdujących	 się	

na	 terenie	 zakładów.	 Na	 działach	 produkcyj-

nych	znajdują	 się	 również	apteczki	 i	 	 tabliczki		

z	podanymi	numerami	alarmowymi.	

Unowocześnienie	parku	maszynowego	i	wpro-

wadzenie	 nowych	 technologii	 istotnie	 ogra-

niczyło	 ryzyko	 występowania	 wypadków	 przy	

pracy.	 Znaczna	 część	 procesu	 produkcyjnego	

odbywa	 się	w	obiegu	 zamkniętym,	 tak	 że	pra-

cownicy	nie	mają	dostępu	do	części	ruchomych	

maszyn.	 Szereg	 urządzeń	 wyposażonych	 jest		

w	 specjalne	 czujniki.	 Zidentyfikowanie	 przez	

czujnik	pracownika	powoduje	natychmiastowe	

wyłączenie	maszyny.	

Pracownicy	 browarów	 otrzymują	 zgodnie		

z	 wymaganiami	 UE	 oraz	 przepisami	 Kodeksu	

pracy	środki	ochrony	 indywidualnej	chroniące	

przed	 działaniem	 czynników	 niebezpiecznych		

i	szkodliwych	dla	zdrowia.

Amoniak	 jest	 substancją	 wykorzystywaną		

w	 obiegu	 chłodniczym.	 Jest	 to	 substancja	 ła-

two	 palna,	 toksyczna	 i	 niebezpieczna	 dla	 śro-

dowiska.	 Aby	 zapewnić	 bezpieczeństwo	 przy	

obsłudze	 procesów	 produkcyjnych,	 w	 których	

wykorzystywany	 jest	 amoniak,	 w	 browarach	

zainstalowane	 są	 systemy	 monitoringu	 para-

metrów	 procesu	 oraz	 sygnalizacje	 wczesnego	

wykrywania	 awaryjnego	wycieku.	 Przygotowa-

no	 i	wdrożono	 również	 instrukcje	 i	procedury	

postępowania	na	wypadek	awarii,	ograniczania	

zagrożenia	 oraz	 udzielania	 pierwszej	 pomocy		

i	stosowania	sprzętu	ochronnego.	

Aby	 dodatkowo	 zapewnić	 bezpieczeństwo	

pracownikom	 i	 okolicznym	 mieszkańcom,		

w	 browarach	 działają	 drużyny	 ratownictwa	

chemicznego.	 Tworzą	 je	 pracownicy	 bro-

waru,	 którzy	 regularnie	 odbywają	 ćwicze-

nia	 z	 Państwową	 Strażą	 Pożarną	 połączone		

z	symulowanym	wyciekiem	amoniaku.

W	 browarach	 działają	 również	 laboratoria,	

gdzie	dokonuje	się	analiz	surowców,	kontroluje	

się	 jakość	 i	 parametry	 piwa	na	 każdym	etapie	

produkcji-aż	do	etapu	finalnego.

Ścisłej	 analizie	 podlegają	 również	 parametry	

wody	 wykorzystywanej	 do	 produkcji	 i	 mycia	

urządzeń.	

W	2006	roku	Grupa	Żywiec	została	laureatem	

Narodowego	Konkurs	Ekologicznego	„Przyjaźni	

Środowisku”.	Jest	on	organizowany	już	od	sied-

miu	lat	pod	Patronatem	Honorowym	Prezyden-

ta	RP.	Organizatorem	Głównym	Konkursu	jest	

Centrum	Wspierania	Inicjatyw	Pozarządowych.	

Podstawowym	celem	Konkursu	jest	popularyza-

cja	inwestycji	i	działań	na	rzecz	ochrony	środo-

wiska	 naturalnego.	Misją	 konkursu	 jest	 poka-

zanie	polskiej	ekologii	w	europejskim	wydaniu	

poprzez	 promocję	 proekologicznych	 postaw	

obywateli,	samorządów	oraz	biznesu.	

Przy	 podejmowaniu	 decyzji	 o	 nadaniu	 tytułu	

laureata	 brana	 jest	 pod	 uwagę	 skala	 przedsię-

wzięcia,	 nowatorstwo,	 kompleksowość	 rozwią-

zań,	a	przede	wszystkim	wpływ	na	środowisko	

naturalne.	Grupa	Żywiec	S.A.	 spełnia	wszyst-

kie	te	warunki.
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9.  kieRujemy Się zaSadą  
tRanSpaRentności

„dokładamy wSzelkich StaRań, By nieuStannie 

podnoSić jakość naSzych pRoduktów. wSzySt-

kie uwaGi i SuGeStie Są dla naS cenną wSka-

zówką, któRa pozwala nam na co dzień we-

Ryfikować naSzą wiedzę i dokładać StaRań, By 

zadowolić naSzych konSumentów i paRtneRów 

handlowych. w naSzej działalności wyznaje-

my zaSadę pełnej tRanSpaRentności”. 

Zasady	 otwartej	 komunikacji	 obowiązują	 rów-

nież	w	kontaktach	z	otoczeniem	zewnętrznym.	

Zarząd	Grupy	Żywiec	w	szerokim	zakresie	de-

klaruje	 przestrzeganie	 w	 spółce	 zasad	 ładu	

korporacyjnego,	 określonych	 w	 dokumencie		

pt.	 „Dobre	 praktyki	 w	 spółkach	 publicznych	

2006”.	 Dotyczą	 one	 m.in.	 właściwego	 repre-

zentowania	 wszystkich	 akcjonariuszy,	 nadania	

odpowiedniej	 pozycji	 organom	 nadzoru	 i	 za-

pewnienia	im	optymalnych	warunków	funkcjo-

nowania,	zwiększenia	przejrzystości	informacyj-

nej	oraz	podniesienia	wiarygodności	audytu.	

Jako	spółka	giełdowa	Grupa	Żywiec	regularnie	

organizuje	 konferencje	 prasowe	 i	 spotkania		

z	dziennikarzami.	Wiadomości	zamieszczane	są	

również	na	stronie	internetowej	www.grupazy-

wiec.pl,	a	zarejestrowanym	dziennikarzom	roz-

syłane	dodatkowo	w	formie	newslettera.	

Strona	 internetowa	 jest	 także	 źródłem	 infor-

macji	 dla	 studentów,	 partnerów	 handlowych		

i	 konsumentów	 zainteresowanych	 działalno-

ścią	 firmy.	 Aby	 ułatwić	 wyszukiwanie	 potrzeb-

nych	 informacji	 została	 podzielona	 na	 profile:		

ogólny,	handlowy,	inwestorski,	prasowy	i	studencki.

Własne	 strony	 internetowe	posiadają	 również	

marki	Heineken,	Żywiec,	Warka,	Tatra,	Strong,	

Królewskie.	Na	stronach	internetowych:

•	www.heineken.pl

•	www.zywiec.com.pl

•	www.waRka.com.pl

•	www.StRonG.com.pl

•	www.tatRamocne.pl	

•	www.kRolewSkie.pl	

umieszczane	 są	 informacje	 dotyczące	 działań	

marketingowych	 związanych	 z	 poszczególnymi	

markami,	a	także	wiadomości	o	bieżących	kon-

kursach	i	promocjach.

W	Grupie	Żywiec	niezwykle	dużą	uwagę	zwra-

camy	 na	 informacje	 z	 rynku	 dotyczące	 jakości	

naszych	 produktów.	 Zachęcamy	 konsumen-

tów	 do	 kontaktów	 z	 nami.	 Wszelkie	 uwagi		

i	 sugestie	 są	 dla	 nas	 cenną	 wskazówką,	 która	

pozwala	 nam	 na	 co	 dzień	 weryfikować	 naszą	

wiedzę	i	dokładać	starań,	by	zadowolić	naszych	

konsumentów	i	partnerów	handlowych.

Stąd	 też	 na	 wszystkich	 produktach	 Grupy	 Ży-

wiec	 można	 znaleźć	 bezpłatny	 numer	 infolinii	

0	 800	 610	 000	 czy	 adres	 poczty	 elektronicznej	

info@grupazywiec.pl.	Ta	 forma	komunikacji	 od-

bierana	 jest	przez	konsumentów	jako	zachęta	do	

wyrażania	 swoich	 opinii	 i	 cieszy	 się	 dużą	 popu-

larnością.	Obok	zapytań	dotyczących	produktów,	

opakowań,	punktów	sprzedaży	czy	aktualnie	pro-

wadzonych	 promocji	 i	 konkursów,	 konsumenci	

przekazują	również	swoje	opinie	na	temat	jakości	

oferowanych	przez	Grupę	Żywiec	produktów.	

Żadnej	 opinii,	 czy	 pytania	 nie	 pozostawiamy	

bez	odpowiedzi.	Każdorazowo	nawiązywany	jest	

bezpośredni	kontakt	z	klientem,	zakończony	sa-

tysfakcją	konsumentów	i	naszą.

Uwagi	 dotyczące	 jakości	 produktów	 Grupy		

Żywiec	zgłaszane	przez	konsumentów	indywdu-

alnych	za	pośrednictwem	infolinii,	poczty	elek-

tronicznej,	listów	czy	telefonów	są	obsługiwane		

w	przez	Dział	Inspekcji	 Jakości	w	ciągu	24	go-

dzin.	 Zgłoszenia	 dokonywane	 przez	 partnerów	

handlowych	 naszych	 spółek	 dystrybucyjnych		

załatwiane	są	w	ciągu	7	dni.	

Pasja	 i	 dążenie	 do	 najwyższej	 jakości	 wszyst-

kiego,	 co	 robimy	 lub	 produkujemy,	 znajduje	

wyraz	 w	 obowiązujących	 wszystkie	 browary	

procedurach	 zarządzania	 jakością,	 instrukcjach		

i	zasadach	postępowania.	

Od	 lat	 wzmacniamy	 świadomość	 naszych	 pra-

cowników	odnośnie	roli	i	wagi	jakości,	począw-
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szy	od	procesów	produkcji,	 poprzez	 transport,	

magazynowanie,	aż	do	zakupu	naszego	produk-

tu	przez	ostatecznego	klienta.	

Ta	świadomość	w	połączeniu	z	wdrożonymi	sys-

temami	 służącymi	 zachowaniu	 bezpieczeństwa	

zdrowotnego	 żywności	 daje	 gwarancję,	 że	 każdy	

produkt	opatrzony	symbolem	Grupy	Żywiec	S.A.	

ma	już	światową	jakość	we	wszystkich	aspektach.	

Kontrolą	obowiązujących	procedur	 i	 instrukcji	

w	 zakresie	 jakości	 produktów	w	obszarze	 dys-

trybucji,	rynku	detalicznego	i	gastronomicznego	

zajmuje	się	Dział	Inspekcji	Jakości.	Pracownicy	

działu	starannie	kontrolują	przestrzeganie	pod-

stawowych	warunków	higienicznych	i	analizują	

wpływ	 warunków	 magazynowania,	 oświetle-

nia,	 temperatury,	 transportu,	 czystości	 insta-

lacji	barowych,	zasad	FIFO,	jakości	opakowań,		

na:	smak,	zapach,	klarowność	i	estetykę	naszych	

produktów,	 czyli	 wszystkie	 te	 elementy,	 które		

w	świadomości	klienta	tworzą	obraz	jakości	na-

szych	piw.	

Ogólnopolska	skala	wielu	produkowanych	przez	

nas	marek	to	także	zobowiązanie,	by	w	każdym	

lokalu	piwo	 smakowało	 tak	 samo.	Codziennie	

dokonywanych	jest	ponad	100	inspekcji	w	loka-

lach	 gastronomicznych	 obejmujących	 kontrolę	

aż	 11	 parametrów.	 Kontroli	 podlegają:	 jakość		

i	świeżość	piwa,	stan	techniczny	instalacji,	zgod-

ność	 ze	 standardami	 Grupy	 Żywiec,	 czystość		

i	bezpieczeństwo	użytkowania.	Wiele	uwagi	po-

święcamy	również	warunkom	przechowywania	

piwa,	używanym	do	konserwacji	 środkom	czy-

stości,	pochodzeniu	dwutlenku	węgla.	

Regularnie	 przeprowadzane	 są	 również	 in-

spekcje	we	wszystkich	oddziałach	wchodzących		

w	 struktury	 Grupa	 Żywiec	 Trade	 Holding		

i	 w	 hurtowniach	 zewnętrznych.	 Przedmiotem	

oceny	są	warunki	przechowywania	piwa,	jakość		

i	sposób	jego	magazynowania	w	opakowaniach	

zbiorczych,	 a	 także	 analiza	 kodów	 produkcyj-

nych	 pozwalająca	 na	 precyzyjne	 określenie,	

czy	dany	oddział	przestrzega	zasad	FIFO.

Kontroli	podlegają	również	warunki	transportu	

piwa	 z	 browarów	 do	Trade’ow	 czy	w	 kolejnej	

fazie	–	z		Trade’ów		do	klientów.

Audytowi	 jakości	 podlega	 również	 sześć	 pod-

stawowych	 marek	 Grupy	 Żywiec	 oraz	 marka	

Heineken.	

Nasi	 pracownicy	 na	 bieżąco	 uzupełniają	 swo-

ją	 wiedzę	 o	 istniejących	 uwarunkowaniach		

i	 wymogach	 określanych	 w	 krajowym	 i	 Unij-

nym	 prawie	 konsumenckim.	 Pozwala	 nam		

to	 gwarantować	 ich	 przestrzeganie	 na	 wszyst-

kich	etapach	w	kontaktach	z	klientami.

2005 2006

SyStem zaBezpieczający zdRowie  
i BezpieczeńStwo konSumenta

Tak Tak	

infoRmacja do konSumenta nt. iSt-
niejąceGo SyStemu zaBezpieczająceGo 

zdRowie i BezpieczeńStwo konSumenta
Tak Tak	

zdRowie i BezpieczeńStwo konSumenta i odpowiedzialność za pRodukt
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10.  wSpółpRacujemy z Samo-
Rządami lokalnymi i oRGa-
nizacjami pozaRządowymi

„w naSzych działaniach SkieRowanych do 

Społeczności lokalnych StaRamy Się wSpieRać  

takie inicjatywy, któRe pRzyczyniają Się do 

podnoSzenia waloRów tuRyStycznych, kultu-

Ralnych i GoSpodaRczych miaSt z nami wSpół-

pRacujących”.

Zaangażowanie	 społeczne	Grupy	Żywiec	 obej-
muje	 liczne	 przykłady	 współpracy	 publiczno-
prywatnej,	 sprecyzowanej	 m.in.	 w	 tzw.	 umo-
wach	partnerskich,	podpisanych	z	określonymi	
miastami.	

Środki	finansowe	Grupy	po	porozumieniu	z	od-
powiednią	lokalną	kapitułą	przeznaczane	są	na	
wsparcie	 określonych	 inicjatyw	 gospodarczych		
i	społecznych,	a	także	dofinansowywanie	przed-

sięwzięć	artystycznych	lub	kulturalnych.	

Jako	 firma	 odpowiedzialna	 społecznie	 myśli-

my	 nie	 tylko	 o	 przekazywaniu	 środków	 ma-

terialnych	 lub	 finansowych.	 Jesteśmy	 zda-

nia,	 że	 w	 wielu	 wypadkach	 naszym	 wkładem		

w	poprawę	jakości	otoczenia	może	być	dzielenie	

się	umiejętnościami,	wiedzą	i	doświadczeniem.

Pasja	 w	 działaniu,	 duma	 z	 wykonywanej	 pra-

cy,	 innowacyjność	 i	 umiejętność	 współpracy		

z	 innymi	 to	 kapitał,	 który	 umacnia	 naszą	 po-

zycję	 lidera	 na	 rynku.	 To	 cechy,	 z	 których	 je-

steśmy	 dumni	 i	 które	 staramy	 się	 przekazać	

naszym	partnerom.	Grupa	 Żywiec	 uczy	 regio-

nalnych	producentów,	jak	być	konkurencyjnym		

i	skutecznie	promować	własne	wyroby.	

Koalicja	 Marek	 Ziem	 Górskich	 (KMZG)	

to	 Stowarzyszenie,	 które	 powstało	 z	 ini-

cjatywy	 przedsiębiorców	 oraz	 przedstawi-

cieli	 samorządów	 terytorialnych	 z	 Podhala		

i	 Żywiecczyzny.	 Jej	 podstawowy	 cel	 to	 promocja	

walorów	turystycznych	i	ekonomicznych	regionu,		

który	 należy	 do	 najczystszych	 ekologicz-

nie	 terenów	 Polski.	 Nawiązując	 do	 skojarzeń		

z	 górami,	 takimi	 jak	 czystość	 środowiska,	 dzi-

kość	 i	 siła	 natury,	 monumentalność,	 swoboda	

w	 rozległej	 przestrzeni,	 KMZG	 promu-

je	 kulturę	 regionu	 oraz	 rodzime	 produkty		

i	 usługi.	 Otwarta	 na	 firmy	 z	 wielu	 branż,	

KMZG	 skupia	 zarówno	 producentów	 żywno-

ści,	 wyrobów	 skórzanych,	 jak	 również	 właścicie-

li	 hoteli	 i	 pensjonatów.	 Jedyny	 formalny	 wymóg		

to	 działalność	 związana	 z	 regionem	 Podhala		

i	Żywiecczyzny.

Członkowie	 Koalicji	 Marek	 Ziem	 Górskich	 regu-

larnie	 rozmawiają	o	 tematach	 istotnych	dla	 regio-

nalnych	przedsiębiorców,	m.in.:	o	promocji	marek	

regionalnych,	systemach	zarządzania	 jakością	ISO,		

o	sposobach	pozyskiwania	funduszy	strukturalnych.	

Informacje	 dotyczące	 działalności	 Koalicji		

zamieszczane	 są	 na	 stronie	 internetowej		

www.koalicja.com.	 Wydawane	 są	 również		

biuletyny	 informacyjne.	Z	wszystkich	materia-

łów	mogą	korzystać	również	mieszkańcy	Podhala		

i	Żywiecczyzny.

Warka,	 Radom,	 Żywiec,	 Gdańsk	 to	 mia-

sta,	 z	 którymi	 Grupa	 Żywiec	 podpisała	

umowy	 partnerskie.	 Prezes	 Zarządu	 Gru-

py	 Żywiec	 Chris	 Barrow	 o	 współpracy		

z	 miastem	 Żywiec:	 „Kontakty	 biznesu		

z	 samorządem	 są	 zawsze	 swego	 rodzaju	

kompromisem	 pomiędzy	 potrzebami	 miast		

a	 możliwościami	 finansowymi	 firm.	 Za-

wsze	 staramy	 się	 wspierać	 takie	 inicjaty-

wy,	 które	 przyczyniają	 się	 do	 podnosze-

nia	 walorów	 turystycznych,	 kulturalnych	

i	 gospodarczych	 ziemi	 żywieckiej,	 a	 także	

pomocy	 wielu	 instytucjom	 takim	 jak:	 pla-

cówki	 oświatowo-wychowawcze,	 czy	 służby	

zdrowia.	 Nie	 sposób	 wymienić	 wszystkich	

przedsięwzięć,	przy	których	współpracujemy.	

Mamy	ogromną	satysfakcję,	że	środki	wypra-

cowane	 przez	 nas	 mogę	 być	 spożytkowane	

na	 rzecz	 regionu,	 w	 którym	 jesteśmy	 obec-

ni.	Cieszy	nas	także,	że	te	działania	są	pozy-

tywnie	odbierane	przez	mieszkańców	miasta		

i	dostarczają	wielu	korzyści	dla	regionu”.
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działania w 2006 Roku 
Stowarzyszenie	 współorganizuje	 wiele	 lokal-

nych	imprez,	przyczyniając	się	nie	tylko	do	ich	

popularyzacji,	ale	również	do	promocji	miejsc,	

w	 których	 się	 odbywają.	 Tak	 było	 m.in.	 przy	

okazji	 Festiwalu	Kwaśnicy	w	 sierpniu	 2006	 r.	

Żywieccy	 górale	 pobili	 wówczas	 Rekord	 Gui-

nnessa	 w	 gotowaniu	 największej	 zupy	 świata.	

Uczestnicy	 przyrządzili	 ponad	 9	 tysięcy	 litrów	

kwaśnicy,	uważanej	za	góralski	przysmak.	

Koalicja	Marek	 Ziem	Górskich	 zaangażowana	

była	 również	 w	 promowanie	 Święta	Oscypka,	

podczas	którego	górale	 z	 regionu	przygotowali	

największy	oscypek	na	świecie,	o	wymiarach:	20	

cm/40	cm,	ważący	7,3	kg.	Został	on	wpisany	do	

Księgi	rekordów	Guinnessa	jako	pierwszy	oscy-

pek	i	przekazany	w	2007	r.	na	licytację	Wielkiej	

Orkiestry	Świątecznej	Pomocy.		

działania w 2007 Roku	

KMZG	promuje	również	ludzi	z	ziem	górskich.	

W	 2007	 roku	 zorganizowała	 już	 drugą	 edy-

cję	 	plebiscytu	na	Osobowość	Ziem	Górskich.	

Konkurs	ma	na	 celu	 popularyzację	 ludzi,	 któ-

rych	 działalność	 i	 osiągnięcia	 na	 terenie	 ziem	

górskich	mogą	stanowić	wzór	do	naśladowania		

i	 zachętę	 dla	 innych.	 Kapituła	 konkursu	 no-

minuje	 osoby	 w	 kategoriach:	 Mały	 Przedsię-

biorca	 Ziem	 Górskich,	 Średni	 Przedsiębiorca	

Ziem	 Górskich,	 Dziennikarz	 Ziem	 Górskich		

i	Osobowość	Ziem	Górskich.	

Stowarzyszenie	 popularyzuje	 również	 regiona-

lizm	wśród	młodzieży,	m.in.	za	sprawą	Olimpia-

dy	Ziem	Górskich,	zorganizowanej	dla	uczniów	

klas	1	i	2	liceów	ogólnokształcących	województw	

małopolskiego	i	śląskiego.

„Tak	 duże	 zainteresowanie	 podejmo-

wanymi	 przez	 Koalicję	 działaniami	

świadczy	o	tym,	iż	mieszkańcy	Podhala	

i	Żywiecczyzny	przywiązują		dużą	wagę	

do	 tego,	 co	 się	 dzieje	w	 ich	 regionie.	

Mamy	nadzieję,	że	dzięki	inicjatywom	

podejmowanym	przez	Koalicję	 rozbu-

dzamy	w	mieszkańcach	 chęć	wpływa-

nia	 na	 kierunek	 rozwoju	 ekonomicz-

no-społecznego	 regionów	 Podhala		

i	Żywiecczyzny”.

Prezes	Zarządu	

Stowarzyszenia	KMZG	

Krzysztof	Rut

2005 2006

wSpółpRaca 
ze Społecznościami lokalnymi

Tak Tak	

SfoRmalizowane pRoceduRy  
Składania SkaRG i zaŻaleń  

dla Społeczności lokalnych 
Tak Tak	

daRowizny w Gotówce Tak

Tak	
Głównie	na	rzecz	szkół,	lokalnych	
szpitali	i	klubów	sportowych,	
wydarzeń	kulturalnych

wSpółpRaca ze Społecznościami lokalnymi 
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11.   wSpieRamy wydaRzenia 
kultuRalne

„zaleŻy nam na tym, By ciekawe wydaRze-

nia pRomować w RóŻnych miejScach kRaju, 

oddalonych od najwiękSzych centRów kul-

tuRalnych. zainteReSowanie, z jakim Spo-

tykają Się naSze inicjatywy, utwieRdza naS  

w pRzekonaniu, Że  waRto Realizować je Rów-

nieŻ w pRzySzłości”. 

działania w 2006 Roku	

Rok	 2006	 był	 rokiem	 szczególnym	 w	 hi-

storii	 Grupy	 Żywiec.	 Firma,	 uchodząca		

za	 jeden	 z	 symboli	 polskich	 sukcesów	 gospo-

darczych,	 obchodziła	 150-lecie	 swojego	 istnie-

nia.	Rok	 jubileuszowy	przyniósł	 ze	 sobą	wiele	

wydarzeń,	 które	 trwale	 zapisały	 się	w	pamięci	

mieszkańców	miasta	 i	 turystów,	 licznie	odwie-

dzających	 region	 Żywiecczyzny.	 Wzbudziły	

także	duże	 zainteresowanie	wśród	miłośników	

piwa	w	kraju	i	poza	jego	granicami.

W	Muzeum	Miejskim	w	Żywcu	-	Stary	Zamek	

w	kwietniu	2006	roku	zorganizowano	wystawę	

„Pielgrzym	Tysiąclecia.”	Na	wystawie	 znalazło	

się	 250	 unikalnych	 fotografii	 i	 fotogramów	

papieża	Jana	Pawła	II,	pochodzących	ze	zbiorów	

Servizio	 Fotografico	 L’Osservatore	 Romano		

z	Watykanu.	Ta	wyjątkowa	kolekcja	ukazywała	

Jana	 Pawła	 II	 w	 wielu	 aspektach:	 jako	

niekwestionowany	autorytet	moralny,	głoszący	

uniwersalne	 wartości	 wszystkim	 ludziom	

bez	 względu	 na	 światopogląd,	 wyznanie	 czy	

rasę,	 jako	 polityka,	 który	 dzięki	 poświęceniu,	

pokorze	 i	 miłości	 wywarł	 wielki	 wpływ	 na	

kształt	dzisiejszego	świata,	oraz	jako	człowieka,	

który	doświadczając	trudu	i	samotności,	oddał	

swoje	 życie	 innym.	 Patronat	 honorowy	 nad	

wystawą	objął	j.e.	Ks.	Biskup	Tadeusz	Rakoczy,	

Ordynariusz	Diecezji	Bielsko-Żywieckiej.

Wystawa	cieszyła	się	ogromnym	zainteresowa-

niem.	W	ciągu	8	miesięcy	jej	trwania	odwiedzi-

ło	ją	kilka	tysięcy	osób.

działania w 2007 Roku

„fredrO	dla	dOrOsłych	MęŻów	i	ŻOn”	w	biel-

skiM	teatrze	POlskiM

Na	 zaproszenie	 żywieckiego	 Browaru	 w	 Biel-

sku-Białej	w	marcu	2007	roku	wystąpiły	takie	

gwiazdy,	 jak:	 Jolanta	 Fraszyńska,	 Joanna	 Li-

szowska,	Wojciech	Mecwaldowski	i	Michał	Że-

browski.	Jedyny	pokaz	sztuki	„Fredro	dla	doro-

słych	mężów	i	żon”	odbył	się	w	Teatrze	Polskim	

i	spotkał	się	z	dużym	zainteresowaniem	śląskiej	

publiczności.
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12.  działaniami SponSoRSkimi 
SpRawiamy Radość naSzym 
klientom 

„jeSteśmy dumni z naSzych maRek. heineken, 

Żywiec, waRka, kRólewSkie mają RzeSze od-

danych i wieRnych konSumentów. w myśl na-

Szych podStawowych waRtości: Szacunku dla 

ludzi i śRodowiSka oRaz paSji i pRzyjemności, 

któRą wnoSimy do Życia popRzez naSze pRoduk-

ty wRaz z naSzymi maRkami wSpieRamy ciekawe 

pRzedSięwzięcia edukacyjne, wydaRzenia mu-

zyczne, kultuRalne i SpoRtowe”. 

heineken open`eR feStival 2007 
–  muzyczne wydaRzenie Sezonu

Heineken	 jest	 jedną	 z	 najsilniejszych	 między-

narodowych	 marek	 piwa	 i	 jest	 sprzedawany	

prawie	 we	 wszystkich	 krajach	 świata.	W	 Pol-

sce	 marka	 kojarzona	 jest	 z	 najciekawszymi		

i	 najbardziej	 spektakularnymi	 imprezami	 mu-

zycznymi	jak:	Greenzone	oraz	Heineken	Music	

Thirst	 -	 cykl	 imprez	muzycznych	mających	na	

celu	 wyszukanie	 najbardziej	 utalentowanych	

młodych	DJ-ów.	Od	 sześciu	 lat	Heineken	 jest	

sponsorem	Open`er	Festival.	Festiwal	z	roku	na	

rok	odwiedza	coraz	większa	liczba	uczestników,	

przyciąganych	 nazwiskami	 światowych	 gwiazd	

muzyki.	W	ramach	 festiwalu	wystąpiły	 już	 ta-

kie	gwiazdy	jak:	Pink,	Kosheen,	Fat	Boy	Slim,		

Faithless,	 Snoop	 Dogg,	 The	 White	 Stripes,	

Lauryn	Hill,	Underworld,		The	Music.	

Nie	bez	powodu	festiwal	cieszy	się	opinią	naj-

większej	 imprezy	muzycznej	w	kraju.	W	2007	

roku	każdego	dnia	bawiło	się	na	nim	40	tysięcy	

osób.	Gwiazdami	tegorocznej	edycji	były	Björk,	

Beastie	Boys	i	Muse.

Żywe idee

Żywiec	 jest	 obecny	 na	 polskim	 rynku	 od	 po-

nad	półtora	wieku.	Szacunek	dla	tradycji,	pie-

lęgnowanie	 ciągłości	 historycznej,	 budowanie	

trwałej	 spuścizny	dla	przyszłych	pokoleń	mają	

dla	 nas	 istotne	 znaczenie.	 Tak	 jak	 marka	 Ży-

wiec	 jest	 przedmiotem	 dumy	 wielu	 Polaków,	

tak	 i	my	 jesteśmy	 dumni	 z	 osiągnięć	 polskich	

naukowców,	 odkrywców	 i	 badaczy.	 W	 prze-

szłości	promowaliśmy	osiągnięcia	polskich	po-

dróżników	i	odkrywców	Ameryki	Południowej,		

a	 także	 dokonania	 himalaistów	 poprzez	 pro-

gram	 „Zdobywcy”.	 W	 2006	 roku,	 realizując	

projekt	 „Wyślij	 wiadomość”,	 zaangażowaliśmy	

się	 w	 popularyzację	 wiedzy	 astronomicznej		

i	tworzenie	przesłania	dla	przyszłych	pokoleń.	

Była	 to	 pierwsza	 tego	 typu	 inicjatywa	 na	

świecie.	 Mógł	 wziąć	 w	 niej	 udział	 każdy,	 kto	

odwiedził	 stronę	 www.wyslijwiadomosc.pl	

i	 wpisał	 swoją	 wiadomość	 dla	 potomnych	

lub	 obcych	 cywilizacji.	 Przesłania	 nadesłano	

m.in.:	 z	Austrii,	Holandii,	 Portugalii,	Hiszpa-

nii,	 Belgii,	 Francji,	 Węgier,	 Irlandii,	 Kanady		

i	 Stanów	 Zjednoczonych	 oraz	Wenezueli,	 Ar-

gentyny,	 Brazylii	 i	 Chile.	 W	 przedsięwzięciu	

wzięło	udział	pół	miliona	unikalnych	użytkow-

ników,	 którzy	 pozostawili	 ponad	 50	 tysięcy	

komunikatów.	 Na	 ich	 podstawie	 socjologowie	

opracowali	 raport	 o	 tym,	 co	 Polacy	 chcieliby	

przekazać	potomnym.

Spośród	 nadesłanych	 wiadomości	 jury	 wybra-

ło	 i	 nagrodziło	 5	 najciekawszych	 i	 najbardziej	

kreatywnych.	 Ich	 autorzy	 zostali	 zaproszeni	

do	 Państwowego	 Ośrodka	 Kontroli	 i	 Testów	

Kosmicznych	w	Evpatorii.	Nagrodzone	zostały	

przesłania	 najbardziej	 przemyślane,	 zabawne		

i	zaskakujące,	które	odwoływały	się	do	wartości	

bliskich	marce:	przywiązania	do	tradycji,	dąże-

nia	do	realizacji	marzeń,	dobrej	zabawy,	a	także	

zawierały	przekaz	dla	przyszłych	pokoleń.

Marcin	wdOwik:	Nawet	kałuża	odbija	niebo.

tOMasz	hOłda:	Jest	tak:	zima	jak	nie	powiem	

co,	Małysz	wycofał	się	z	turnieju	czterech	skocz-

ni,	 Rosjanie	 odcieli	 gaz	 Ukrainie,	 Papież	 jest	

Niemcem,	 Chelsea	 Londyn	 prowadzi	 w	 lidze	

angielskiej,	baryłka	ropy	będzie	za	niedługo	po	

100	dolarów,	w	muzyce	dalej	Madonna	jest	naj-

lepsza,	w	Polsce	jest	200	km	autostrad	;-),	klę-

ski	żywiołowe	są	tak	częste	jak	kontrole	w	MZK	

Katowice.
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beata	MOsakOwska-wnOrOwska:	Nie	wierzę	

w	pozaziemskie	formy	Żywca.

aGata	 Pazur:	 To,	 co	 należy	 wiedzieć		

o	 Ziemi,	 ukryte	 jest	 w	 niej	 samej.	 Ziemia		

to	 wszystko	 to,	 co	 odbieramy	 -	 smak,	 za-

pach,	 obraz,	 dźwięk,	 dotyk.	 Poczujcie	 wiatr		

na	policzkach,	deszcz	na	swoich	rzęsach,	zachły-

śnijcie	się	świeżym	powietrzem,	poczujcie	naj-

piękniejsze	 zapachy	 kwiatów,	 zobaczcie	 plaże	

Bułgarii	 i	 norweskie	 fiordy,	 spróbujcie	najlep-

szych	owoców!

Olaf	dzięGielewski:	Najłatwiej	nas	znaleźć,	wpi-

sując	 w	 Googlach	 hasło	 ZIEMIA.	Więc	 jak	 by		

jakieś	 małe	 zielone	 ludziki	 chciały	 się	 czegoś		

dowiedzieć	 o	 Ziemi	 i	 Ziemianach,	 to	 polecam		

Google	 i	 informacje	 zawarte	 w	 internecie,	 tam	

jest	po	prostu	wszystko	;-)

pRzyStań Żywiec – doSkonały Spo-
SóB na wakacyjny weekend

W	2006	 roku	 już	 po	 raz	 trzeci	marka	 Żywiec	

była	 sponsorem	 Przystani,	 cyklu	 wakacyjnych	

imprez	 i	 towarzyszących	 im	 Mistrzostw	 Pol-

ski	 w	 Kitesurfingu.	 Ponad	 170	 tysięcy	 osób		

w	 lipcu	 i	 sierpniu	 ubiegłego	 roku	 bawiło	 się	

podczas	 koncertów	 i	 uczestniczyło	 w	 wielu	

sportowych	atrakcjach.	Przystań	gościła	w	Łe-

bie,	Świnoujściu,	Giżycku,	Kołobrzegu,	Ustce,	

Władysławowie,	a	finał	odbył	się	w	Sopocie.	

Wielką	 atrakcją	 Przystani	 były	 koncer-

ty	 najpopularniejszych	 gwiazd	 polskiej	 sce-

ny	 muzycznej,	 takich	 jak:	 Kult,	 Hey,	 Si-

stars,	 the	 Calog	 oraz	 The	 Glennskii’s.		

Na	 wielbicieli	 sportu	 i	 aktywnego	 spędzania	

czasu	czekały	 liczne	atrakcje	–	kitesurfing,	ka-

tamarany,	ścianka	wspinaczkowa,	zorbing	oraz	

„Przystań	 Żywiec	 na	 stałe	 wpisała	 się	

już	 w	 kalendarz	 letnich	 imprez	 na	 wa-

kacyjnej	 mapie	 Polski.	 Mam	 nadzieję,	 iż	

przygotowane	 atrakcje	 zaspokoiły	 nawet	

najbardziej	 wybrednych	 gości	 i	 uczestni-

ków	Przystani.	 Jak	co	roku	staraliśmy	się	

przygotować	niezwykłe	atrakcje	 sportowe	

i	mnóstwo	 rozrywki.	Na	 scenie	Przystani	

wystąpiły	największe	gwiazdy	polskiej	sce-

ny	muzycznej,	 grając	wspaniałe	koncerty.	

Jestem	przekonany,	że	 już	po	raz	kolejny,	

Przystań	okazała	się	doskonałym	miejscem	

na	spędzenie	wakacyjnego	weekendu”.

Remigiusz	Rawa,

	Marketing	Manager	

Marki	Żywiec

RapoRt Społeczny GRupy Żywiec 

„Staraliśmy	 się,	 aby	 kolejna	 edycja	 Na	

Śniegu	obfitowała	w	wiele	atrakcji.	Szu-

kamy	 najlepszej	 formuły	 dla	 wszystkich	

miłośników	 zimowych,	 aktywnych	 form	

wypoczynku.	 Udział	 znanych	 gwiazd	

sportu	 gwarantował	 sportowe	 emocje		

i	wspaniałe	widowisko,	a	koncerty	gwiazd	

polskiej	sceny	muzycznej	i	kabaretowej	to	

doskonały	 pomysł	 na	 spędzenie	 wieczo-

ru.	 Jestem	 przekonany,	 iż	 wybór	 jednej		

z	miejscowości,	gdzie	pojawiła	się	impre-

za	Na	Śniegu,	to	był	wspaniały	sposób	na	

zimowe	wakacje”.

Remigiusz	Rawa,

	Marketing	Manager	

Marki	Żywiec
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pokazy	 break	 dance	 i	 akrobacji	 rowerowych.	

Działała	szkółka	kitesurfingowa,	a	duże	emocje	

wzbudzały	wybory	Miss	i	Mistera	Fitness,	które	

wieńczyły	prowadzone	na	plaży	zajęcia	z	aero-

biku.

na śnieGu – cykl zimowych impRez

Cykl	 zimowych	 imprez	 Na	 Śniegu	 2007,	

sponsorowanych	 przez	 markę	 Żywiec,	 odbył		

się	 w	 sześciu	 górskich	 miejscowościach,	 pod-

czas	 trwania	 ferii	 zimowych.	 Ich	 atrakcją	było	

mnóstwo	rozrywek	kulturalnych	i	sportowych.	

Akcja	 Na	 Śniegu	 zawitała	 do	 popularnych		

i	 atrakcyjnych	 ośrodków	 narciarskich:	 Szklar-

skiej	 Poręby,	 Karpacza,	 Zakopanego,	 Wisły,	

Szczawnicy	i	Szczyrku.	Na	Śniegu	to	znakomita	

muzyka,	 liczne	 koncerty	 polskich	 gwiazd,	 wy-

stępy	 kabaretów,	 konkursy	 i	 projekcje	 filmów,		

a	także	aktywność	sportowa.	Na	wybranych	sto-

kach	można	 było	 podziwiać	wyczyny	młodych	

sportowców,	a	dla	chętnych	zorganizowane	zo-

stały	zawody	rekreacyjne	na	wyznaczonych	tra-

sach	narciarskich.

Budowanie uznania w ReGionach 
Realizując	 strategię	 zdobywania	 uznania		

w	całej	Polsce,	Warka	angażuje	się	w	działania	

bliskie	upodobaniom	jej	konsumentów.	Celem	

dla	 marki	Warka	 jest	 pielęgnowanie	 wartości		

i	ikon	ważnych	dla	mieszkańców	danego	regio-

nu.	Działania	 regionalne	prowadzone	przez	 tę	

markę	 uwzględniają	 więc	 lokalne	 uwarunko-

wania.	Na	Śląsku	cała	uwaga	skupiona	jest	na	

piłce	nożnej	-	9	lokalnych	klubów	i	ich	kibiców	

otrzymało	wsparcie	w	specjalnej	akcji	„Wspieraj	

Swój	Klub”.	Ze	względu	na	pochodzenie	szcze-

gólne	znaczenie	ma	dla	marki	Warka	Radomski	

Klub	Sportowy	Radomiak,	z	którym	współpraca	

trwa	już	kilka	lat.

W	Wielkopolsce	Warka	szczególnie	ceni	sobie	

współpracę	 z	 klubem	 będącym	 dumą	 regionu	

–	Lechem	Poznań.	Podjęcie	wspólnych	działań	

spotkało	się	z	niezwykle	pozytywnym	odbiorem	

wśród	sympatyków	klubu.	Z	okazji	85-lecia	Ko-

lejorza	na	rynek	wielkopolski	trafiła	limitowana	

edycja	 piwa	Warka	 z	 niepowtarzalną	 etykietą.	

Przyozdobiona	 niebieską	 krawatką	 i	 herbem	
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Lecha	Poznań	Warka	 to	nie	 tylko	 symbol,	 ale	

i	 realna	 korzyść	 dla	 klubu	 oraz	 jego	 kibiców.		

10	groszy	z	każdej	butelki	w	barwach	„Niebie-

sko-czerwonych”	przekazywane	jest	na	potrze-

by	klubu	i	jego	fanów.

Warka	 obecna	 jest	 również	 w	 pozostałych		

regionach	 Polski.	 Wspiera	 lokalne	 kluby		

żużlowe,	 w	 regionach,	 w	 których	 kibicowa-

nie	 żużlowi	 jest	 silnie	 zakorzenioną	 tradycją.		

Są	 to	 m.in.:	Wrocławskie	 Towarzystwo	 Spor-

towe,	 CKM	 Złomrex	 Włókniarz	 Częstocho-

wa,	 Rybnicki	 Klub	 Motorowy,	 Klub	 Spor-

towy	 Stal	 Gorzów,	 Klub	 Motorowy	 Ostrów,	

Zielonogórski	 	 Klub	 Żużlowy	 SSA,	 a	 tak-

że	 Żużlowy	 Klub	 Sportowy	 Polonia	 Byd-

goszcz.	 Drużynom,	 które	 mogą	 pochwalić	

się	 dużymi	 umiejętnościami	 sportowymi,	

a	które	nie	posiadają	wystarczających	środków	

na	 rozwój,	 zdecydowanie	 trudniej	 jest	 osiągać	

dobre	 wyniki.	 Dlatego	 też	 do	 przedstawicieli	

każdego	 regionu	Polski	Warka	wychodzi	 z	 au-

torską	 propozycją	 wsparcia,	 która	 uwzględnia	

lokalną	specyfikę	i	potrzeby.

kRólewSkie muRem za leGią Stoi

Niewiele	jest	w	Polsce	klubów,	które	mogą	po-

szczycić	się	kilkudziesięcioletnią	historią,	rzeszą	

niezwykle	 wiernych	 kibiców	 i	 imponującymi	

wynikami	sportowymi.																																																																																															

Takim	 klubem	 jest	 niewątpliwie	 Legia,	 która	

podobnie	 jak	marka	Królewskie	 trwale	wpisał	

się	w	historię	stolicy.	Platforma	sponsoringowa	

stanowi	ważny	aspekt	strategii	komunikacyjnej	

marki	Królewskie.

Współpraca	 pomiędzy	 marką	 Królewskie		

a	Legią	rozpoczęła	się	w	2003	roku	i	przyniosła	

obu	stronom	korzyści	na	płaszczyźnie	marketin-

gowo-sportowej.	

Szeroki	 zakres	 wspólnych	 działań	 obejmował	

m.in.	 umieszczenie	 logo	 marki	 na	 koszulkach	

zawodników.	Jest	ono	też	stale	obecne	na	trybu-

nach	stadionu	oraz	innych	nośnikach	reklamo-

wych	znajdujących	się	w	jego	obrębie.
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Od	 samego	 początku	 marka	 Królewskie	 pro-

wadziła	 także	 intensywne	 działania	 służące	

wsparciu	 klubu	 z	 Łazienkowskiej.	 Liczne	 ini-

cjatywy	 takie	 jak:	 aranżowane	 przez	 Królew-

skie	 spotkaniach	 kibiców	 z	 piłkarzami,	 pu-

blikacje	 specjalnych	 ogłoszeń	 prasowych	 czy	

też	 limitowane	 serie	 etykiet	 w	 barwach	 Le-

gii,	 służyły	 budowaniu	 więzi	 wizerunkowej		

i	propagowaniu	klubu.	

Marka	 towarzyszyła	 drużynie	 we	 wszyst-

kich	 ważnych	 dla	 niej	 wydarzeniach.		

Z	 okazji	 zdobycia	 przez	 Legię	 tytułu	 Mi-

strza	 Polski	 na	 rynku	 pojawiła	 się	 seria	 li-

mitowanych	 opakowań:	 butelka	 z	 etykietą		

w	barwach	klubu.	Równie	dużym	zainteresowa-

niem	kibiców	cieszyła	się	specjalna	edycja	piwa	

Królewskie	 z	 okolicznościową	 etykietą	 „90	 lat	

Legii”.

13. pomaGamy potRzeBującym

„GRupa Żywiec zajmuje Się nie tylko działal-

nością BizneSową. od wielu lat Swojej dzia-

łalności wSpieRa pRzedSięwzięcia edukacyjne, 

SpoRtowe, muzyczne. nie zapomina RównieŻ  

o potRzeBujących”. 

Grupa	 Żywiec	 wspiera	 również	 szereg	 działań		

o	 charakterze	 charytatywnym.	 Radomski	 Szpi-

tal	Specjalistyczny	otrzymał	pomoc	przy	zakupie	

sztucznych	nerek,	karetek,	sprzętu	do	znieczula-

nia	używanego	podczas	zabiegów	cesarskiego	cię-

cia	i	trzech	wysokiej	klasy	łóżek	transportowych.	

Od	kilku	lat	pomagamy	również	w	organizacji	Balu	

Dziennikarza.	Ta	największa	w	Polsce	impreza	sku-

piająca	przedstawicieli	świata	mediów	jest	okazją	

do	zebrania	środków	dla	potrzebujących.	Dochód	

ze	 sprzedaży	 biletów	 na	 IX	 Charytatywny	 Bal	

Dziennikarza	w	2007	roku	został	przeznaczony	na	

zakup	oksymetru	mózgowego	dla	Kliniki	Kardio-

chirurgii	Dziecięcej	Akademii	Medycznej	w	Po-

znaniu	oraz	na	leczenie	przewlekle	chorych	dzieci		

objętych	 opieką	 Fundacji	 Dzieciom	 „Zdążyć		

z	Pomocą”.

Wiele	 działań	 podejmowanych	 jest	 również	 in-

dywidualnie	przez	nasze	browary,	które	znacząco	

wspierają	lokalne	akcje	charytatywne,	inicjatywy	

sportowe	 i	 edukacyjne.	 Darowizny	 finansowe	

przeznaczane	 są	 najczęściej	 na	 pomoc	 klubom	

sportowym,	dofinansowanie	dożywiania	i	wypo-

czynku	dzieci	i	młodzieży	z	ubogich	rodzin.	

Niektóre	 ze	 sponsorowanych	 imprez,	 jak	

np.	 Ogrody	 Polityki	 wspierane	 przez	 browar		

w	 Elblągu,	 zyskały	 ogólnopolski	 rozgłos.	 Browar	

ten	 od	 lat	 należy	 do	 najbardziej	 aktywnych	 dar-

czyńców	w	regionie.	Ogólnopolski	Festiwal	Sztu-

ki	„Czy	to	jest	Kochanie?”,	Dni	Teatru,	Obchody	

770-lecia	Elbląga,	Elbląskie	Noce	Teatru	i	Poezji	to	

tylko	 nieliczne	 przykłady	wydarzeń	 kulturalnych,	

które	 odbyły	 się	 przy	 wsparciu	 browaru.	 Pomoc	

finansową	 w	 Elblągu	 otrzymały	 również:	 Zespół	

Szkół	 Muzycznych,	 Młodzieżowy	 Dom	 Kultury,	

TKKF	Witoszewo,	 Elbląska	 Rada	 Konsultacyjna	

Osób	Niepełnosprawnych,	 PCK	 Elbląg,	 Związek	
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Ochotniczych	Straży	Pożarnych,	Integracyjny	Klub	

Sportowy	 „Atak”,	 Klub	 Sportowy	 „Olimpia	 El-

bląg”,	Towarzystwo	Miłośników	Lwowa	i	Kresów.

Do	ciekawych	 inicjatyw	należą	 również	działania	

podejmowane	 przez	 browar	 w	 Leżajsku,	 który	

oprócz	 pomocy	 finansowej	 przy	 zakupie	 sprzę-

tu	 medycznego	 wspomaga	 akcje	 mające	 na	 celu	

podnoszenie	 kwalifikacji	 zawodowych	 lekarzy		

w	szpitalu	miejskim	czy	też	bezpłatne	badania	dla	

mieszkańców	miasta.	W	2006	roku	browar	w	Le-

żajsku	współfinansował	zakup	specjalistycznego	sa-

mochodu	dla	straży	pożarnej,	przystosowanego	do	

zintegrowanych	akcji	 ratowniczych.	Podobnie	 jak	

w	pozostałych	regionach,	gdzie	mają	siedziby	bro-

wary	Grupy	Żywiec,	 również	 browar	w	Leżajsku	

angażuje	się	w	przedsięwzięcia	kulturalne.	Wspiera	

większość	regionalnych	imprez	i	okolicznościowych	

uroczystości.	Pomaga	także	instytucjom,	m.in.	Miej-

skiemu	Centrum	Kultury,	bibliotekom,	okolicznym		

Gminnym	Ośrodkom	Kultury,	 tworzonemu	mu-

zeum,	klubom	sportowym:	„Unia”	Sarzyna,	Vicoria		

z	Giedlarowej.	Corocznie	wspomaga	Wielką	Or-

kiestrę	Świątecznej	Pomocy.	

Z	 kolei	 browar	 w	Warce	 od	 lat	 współpracuje	

i	 wspiera	 finansowo	 Muzeum	 im.	 Kazimie-

rza	 Puławskiego.	 Dofinansował	 budowę	 or-

ganów	 w	 kościele	Matki	 Boskiej	 Szkaplerznej		

i	remont	kościoła	św.	Mikołaja.	Wspiera	lokal-

ny	klub	 siatkarski.	Był	 również	organizatorem	

powiatowego	forum	gospodarczego	-	spotkania	

przedstawicieli	 dużych	 zakładów	 pracy	 działa-

jących	w	powiecie	 grójeckim	 z	 parlamentarzy-

stami.	 Corocznie	 sponsoruje	 także	 dni	Warki		

i	Radomia.

za Swoją działalność otRzymaliśmy liczne wy-

RóŻnienia i naGRody, m.in. wektoR - za Budo-

wę najwyŻSzej jakości maRki, pRomocję polSki 

na Rynkach światowych oRaz aktywne wSpie-

Ranie waRtościowych pRojektów Społecznych,  

a takŻe złoty oSkaR SeRca - naGRoda funda-

cji Rozwoju kaRdiochiRuRGii (fRk) dla naj-

hojniejSzych daRczyńców. jeSteśmy z nich BaR-

dzo dumni i tRaktujemy je jako zoBowiązanie 

do dalSzych działań w pRzySzłości.

2005 2006

członkoStwo w Radzie luB 
oRGanizacji Społecznej działającej 

na Rzecz ochRony śRodowiSka
Tak Tak	

naGRody za wyniki w oBSzaRze 
Społecznym, etycznym i w zakReSie 

ochRony śRodowiSka
Tak

Nagroda	w	VIII	edycji	Narodowego	Konkursu	
Ekologicznego	”Przyjaźni	Środowisku”,	

Wektor,	Złoty	Oskar	Serca,	Laur	Eksportera,	
Tytuł	najcenniejszej	spółki	browarniczej	
w	Polsce	według	tygodnika	„Newsweek”	
oraz	firmy	doradztwa	strategicznego	

A.T.	Kearney

2005 2006

wSpółpRaca z oRGanizacjami  
pozaRządowymi

Tak

Tak	
Międzynarodowe	Stowarzyszenie	Reklamy,	
Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu,	Związek		
Pracodawców	Przemysłu	Piwowarskiego		

„Browary	Polskie”

członkoStwo i naGRody

oRGanizacje pozaRządowe

14.  waRto Być fiRmą	

odpowiedzialną  
Społecznie – liSt z foRum  
odpowiedzialneGo BizneSu

Z	 najnowszego	 Raportu	 Społecznego	 Gru-
py	 Żywiec	 możemy	 się	 dowiedzieć	 nie		
tylko,	 jakimi	 wartościami	 kieruje	 się		
w	 swoich	 działaniach	 firma,	 ale	 przede	
wszystkim	 jak	 te	 wartości	 są	 realizowane		
w	praktyce.	

To	 z	 pewnością	 cenne	 źródło	 informacji		
zarówno	 dla	 konsumentów,	 jak	 i	 dla	
wszystkich	 interesariuszy,	 z	 którymi		
firma	utrzymuje	relacje.	

Ważne	 przy	 tego	 typu	 publikacjach	 jest		
zachowanie	 obiektywizmu,	 a	 więc	 rzetelne	
raportowanie	 i	 sukcesów,	 i	 takich	 obsza-
rów	w	firmie,	w	których	jest	 jeszcze	coś	do		
zrobienia.	

Publikując	 swój	 raport,	 Grupa	 Żywiec		
dołączyła	 do	 elitarnego	 w	 Polsce	 grona		
firm,	 które	 udoskonalając	 proces		
zarządzania	 społeczną	 odpowiedzialnością,	
zdecydowały	się	 zastosować	międzynarodo-

we	standardy	i	wytyczne.

Mirella	Panek-Owsiańska

dyrektorka	generalna	Forum	

Odpowiedzialnego	Biznesu
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15.  niezaleŻny RapoRt  
poświadczający  
pRicewateRhouSecoopeRS

Niezależny	 raport	 poświadczający	 dotyczący	Ra-

portu	Społecznego	Grupy	Żywiec	S.A.	 za	 okres	

od	1	stycznia	2006	r.	do	30	czerwca	2007	r.

dO	zarządu	GruPy	Żywiec	s.a.:

cel	zlecenia

Zlecono	nam	niezależne	poświadczenie	o	ogra-

niczonym	zakresie	dotyczące	Raportu	Społecz-

nego	 Grupy	 Żywiec	 S.A.	 („Spółka”)	 za	 lata	

2006-2007	(„Raport	Społeczny”).	Przeprowa-

dziliśmy	procedury	zbierania	dowodów	w	zakre-

sie	 następujących	 aspektów	 sprawozdawczości	

dotyczącej	 zrównoważonego	 rozwoju	 tj:	 infor-

macji	 i	 danych	 dotyczących	 polityki	 personal-

nej,	 korporacyjnych	 programów	 społecznych,	

zasad	etyki	biznesowej,	branżowych	i	wewnętrz-

nych	 uregulowań	 dotyczących	 odpowiedzial-

nego	 marketingu	 i	 promocji	 odpowiedzialnej	

konsumpcji	alkoholu	oraz	ochrony	środowiska	

w	Spółce	za	okres	od	1	stycznia	2006	r.	do	30	

czerwca	2007	r.	(dalej	zwanych	łącznie	„Zagad-

nieniem”).	 Oceniliśmy	 Zagadnienie	 z	 punktu	

widzenia	 zgodności	 z	 dokumentem	 określają-

cym	 zasady	 etyki	 biznesowej	 Spółki	 („Kodeks	

Postępowania”)	 oraz	 normami	 i	 procedurami	

(„Polityki”)	przyjętymi	przez	Spółkę,	związany-

mi	 z	 Zagadnieniem	 i	 odpowiednimi	 częściami	

Raportu	Społecznego	(„Kryteria”).

OdPOwiedzialnOść

Za	Raport	Społeczny	oraz	za	opracowanie	i	utrzy-

mywanie	wewnętrznych	procesów	 sprawozdaw-

czych	oraz	za	przechowywanie	danych	odpowie-

dzialny	jest	Zarząd	Spółki.	Naszym	zadaniem	jest	

sporządzenie	raportu	poświadczającego	na	temat	

wewnętrznych	 procesów	 sprawozdawczych,	 da-

nych	 i	 informacji	 dla	 celów	 sprawozdawczości	

społecznej	w	zakresie	określonym	poniżej,	zgod-

nie	z	Międzynarodowymi	Standardami	Przepro-

wadzania	 Usług	 Poświadczających	 oraz	 stan-

dardem	 International	 Standard	 on	 Assurance	

Engagements	(ISAE)	3000	„Usługi	Poświadcza-

jące	inne	niż	rewizja	finansowa	lub	przegląd	hi-

storycznych	informacji	finansowych”.

zakres	naszych	PrOcedur

Zakres	 przeprowadzonych	 przez	 nas	 procedur	

zbierania	dowodów	był	następujący:

•		Przegląd,	na	podstawie	próby,	spójności	z	Kry-

teriami	informacji	zawartych	w	raporcie,	doty-

czących	Zagadnienia;

•		Przetestowanie	efektywności	systemów	i	proce-

sów	sprawozdawczości	wewnętrznej	zaprojekto-

wanych	do	zbierania	i	konsolidacji	danych	oraz	

informacji	kadrowych	i	środowiskowych;	oraz

•		Przeprowadzenie,	 na	 podstawie	 próby,	 okre-

ślonych	procedur	w	odniesieniu	do	niefinan-

sowych	 danych	 i	 informacji	 kadrowych	 oraz	

środowiskowych	 zawartych	 w	 Raporcie	 Spo-

łecznym.

Nasz	 raport	 poświadczający	 należy	 czytać		

w	połączeniu	z	„Zasadami	sprawozdawczości”	za-

mieszczonymi	na	stronie	63	Raportu	Społeczne-

go,	określającymi	zakres	sprawozdawczości	oraz	

nieodłączne	ograniczenia	dotyczące	dokładności	

i	kompletności	sprawozdawczości	społecznej.

wykOnane	PrOcedury

Nasze	procedury	obejmowały	następujące	prace:

•		Wizyty	w	biurze	Spółki	w	Warszawie	(„Biuro”)	

oraz	w	Browarze	w	Warce	(„Browar”);

•		Przeprowadzenie	 rozmów	 z	 kierownictwem	

i	pracownikami	Biura	oraz	Browaru	w	Warce	

odpowiedzialnymi	za	politykę	odpowiedzialno-

ści	społecznej	biznesu,	szkolenia,	programy	lo-

kalne,	kwestie	kadrowe,	Kodeks	Postępowania,	

ochronę	środowiska	i	komunikację	ze	stronami	

trzecimi	 oraz	 z	 osobami	 odpowiedzialnymi	 za	

wdrażanie	 konkretnych	 programów	 w	 miej-

scach,	które	wizytowaliśmy;

•		Zapoznanie	 się	 z	 odpowiednią	 dokumentacją		

i	przeprowadzenie	na	niej	procedur	testowych,	

na	podstawie	wybranej	próby,	w	tym	dotyczącą	

Polityk	Spółki,	struktur	zarządczych	i	sprawoz-

dawczych,	 dokumentacji	 i	 systemów	wprowa-

dzonych	 dla	 potrzeb	 zbierania,	 analizowania,	

kumulowania	danych	oraz	informacji	sprawoz-

dawczych	dotyczących	kwestii	kadrowych	i	pro-

gramów	społecznych;	oraz



61 62

16. czekamy na waSze opinie15. niezaleŻny RapoRt poświadczający pRicewateRhouSecoopeRS

RapoRt Społeczny GRupy Żywiec RapoRt Społeczny GRupy Żywiec 

•		Przeprowadzenie,	na	podstawie	wybranej	pró-

by,	 testów	dla	 sprawdzenia,	 czy	materiały	 do-

wodowe	potwierdzają	wybrane	dane	dotyczące	

kwestii	kadrowych	i	środowiskowych.

POdstawa	dO	wyciąGnięcia	wniOsków

Procedury	 zbierania	 dowodów	 zaplanowaliśmy		

i	 przeprowadziliśmy	w	 celu	 uzyskania	 podstawy	

do	 wyciągnięcia	 wniosków	 zgodnie	 z	 realizowa-

nym	według	 ISAE	3000	 zleceniem	poświadcza-

jącym	o	ograniczonym	zakresie.	Procedury	zbie-

rania	dowodów	są	w	takim	zleceniu	ograniczone	

bardziej	niż	ma	to	miejsce	w	przypadku	zlecenia	

mającego	zapewnić	wystarczającą	pewność.	Nasze	

procedury	nie	obejmowały	weryfikacji	zawartych	

w	 Raporcie	 Społecznym	 danych	 finansowych	

i	nie	przeprowadziliśmy	badania	zgodnie	z	Mię-

dzynarodowymi	Standardami	Rewizji	Finansowej.	

W	związku	z	tym	nie	wyrażamy	tego	typu	opinii.

uzyskane	rezultaty

Na	podstawie	przeprowadzonych	przez	nas	proce-

dur	zbierania	dowodów	oraz	przyjętych	kryteriów	

wyciągnęliśmy	następujące	wnioski:

•		Nie	zwróciły	naszej	uwagi	żadne	kwestie,	które	

doprowadziłyby	nas	do	wniosku,	że	stwierdze-

nia	 Zarządu	 dotyczące	 opisanego	 powyżej	 Za-

gadnienia	ujętego	w	Raporcie	Społecznym	nie	

przedstawiają	rzetelnie	działalności	Spółki,	oraz

•		Nie	zwróciły	naszej	uwagi	żadne	kwestie,	które	

doprowadziłyby	nas	do	wniosku,	że	w	Raporcie	

nie	przedstawiono	rzetelnie	kwestii	kadrowych	

i	środowiskowych.

PricewaterhouseCoopers	Sp.	z	o.o

Warszawa,	15	października	2007	r.

16. czekamy na waSze opinie

Drodzy	Czytelnicy,	

Z		prawdziwą		przyjemnością		oddaliśmy		w		Państwa	ręce	nasz	pierwszy	raport	społeczny.	Staraliśmy	się,	

aby	raport	koncentrował	się	na	przedstawieniu		projektów	i	zagadnień	najbardziej	interesujących	z	punktu	

widzenia	jego	czytelników.	

zachęcamy do podzielnia Się z nami opinią na temat RapoRtu.	

i. z zainteReSowaniem pRzeczytałem Rozdział:

1.   .....................................................................................................................................................

2.   .....................................................................................................................................................

3.   .....................................................................................................................................................

4.   .....................................................................................................................................................

5. inne (jakie) ...................................................................................................................................

ii. doBóR tReści pRzedStawionych w RapoRcie uwaŻam za:

 ciekawy   mało inteReSujący z punktu widzenia czytelnika 

 zByt oGólny   wyczeRpujący

iii. StRona GRaficzna RapoRtu:

 ciekawa i nieStandaRdowa    	  nieciekawa 

 doBRze doBRana do poRuSzanych w RapoRcie tReści  inne (jakie)………………….............

iv. inne uwaGi i komentaRze

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

v. GRupa odBioRców:

 dziennikaRz      doStawca

 Student      pRacownik

 pRzedStawiciel adminiStRacji puBlicznej  klient

 pRzedStawiciel inStytucji finanSowych   paRtneR handlowy

 pRzedStawiciel związków zawodowych  udziałowiec

 inne (jakie?) 
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17.  Słownik najwaŻniejSzych 
pojęć

audyt Społeczny

Weryfikacja	 zgodności	 różnych	aspektów	dzia-

łalności	przedsiębiorstwa	 z	deklarowanymi	 za-

sadami	 odpowiedzialności	 społecznej.	 Pozwala	

ocenić	wizerunek	społeczny	firmy	i	skuteczność	

strategii	społecznej	odpowiedzialności.	

Bolesław	Rok,	„Odpowiedzialny	biznes	w	nieodpo-

wiedzialnym	 świecie”,	 Akademia	 Rozwoju	 Filan-

tropii	w	Polsce,	Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu,	

Warszawa	2004,	s.	68.	

daRowizna	

Forma	umowy,	w	której	darczyńca	zobowiązuje	

się	do	bezpłatnego	świadczenia	na	rzecz	obdaro-

wanego	 kosztem	 swojego	majątku.	Darowizna	

może	być	dokonana	zarówno	przez	osoby	fizycz-

ne,	jak	i	osoby	prawne.	Przedmiotem	darowizny	

mogą	być	nieruchomości	i	rzeczy	ruchome,	pie-

niądze,	a	także	prawa	majątkowe.	

„Współpraca	 firm	 z	 organizacjami	 pozarządowymi	

–	 formy	 prawne”,	 Akademia	 Rozwoju	 Filantropii		

w	Polsce,	Warszawa	2004,	2006	s.7.	

etyka BizneSu, etyka GoSpodaRcza

Systematyczne	studium	kwestii	moralnych	(prze-

konania,	 normy,	 wartości	 itd.)	 występujących		

w	biznesie	i	związanych	z	nimi	zachowań	ludzi,	

organizacji,	instytucji.

Bolesław	Rok,	„Odpowiedzialny	biznes	w	nieodpo-

wiedzialnym	 świecie”,	 Akademia	 Rozwoju	 Filan-

tropii	w	Polsce,	Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu,	

Warszawa	2004,	s.	68.

etyka maRketinGu

Ocena	postępowania	uczestników	rynku	oparta	

na	przyjętych	i	ogólnie	akceptowanych	normach	

etycznych.	 Zgodnie	 z	 Kodeksem	 Etyki	 AMA	

(American	 Marketing	 Association)	 uczestnik	

rynku	zobowiązuje	się	do	ponoszenia	odpowie-

dzialności	 za	konsekwencje	 swojej	działalności	

oraz	będzie	czynił	wszystko,	aby	podejmowane	

decyzje	 i	 akcje	 zmierzały	 do	 identyfikacji	 i	 za-

spokajania	 potrzeb	 konsumentów,	 organizacji		

i	społeczeństwa.	[T.K.]

Jerzy	Altkorm,	Teodor	Kramer,	„Leksykon	Marketin-

gu”,	PWE,	Warszawa	1998,	s.78.

miSja fiRmy (oRGanizacji)
To	zestaw	względnie	trwałych	dążeń,	celów,	na	

które	zorientowane	są	lub	powinny	być	działa-

nia	podejmowane	przez	jej	uczestników;	to	sa-

mookreślenie	się	organizacji	poprzez	odpowiedź	

na	pytania:	

1.	Po	co	organizacja	istnieje?	

2.	Do	czego	ma	dążyć?	

3.	Co	ma	osiągnąć?	

4.	Czyje	i	jakie	potrzeby	powinna	zaspokajać?	

5.	Jakie	jest	jej	społeczne	posłannictwo?

A.	K.	Koźmiński,	W.	Piotrowski,	„Zarządzanie:	teoria	

i	 praktyka”,	 Wydawnictwo	 PWN,	 Warszawa	 1999,		

s.	765.

Jest	to	wyraźne	określenie	tego,	co	stanowi	osta-

teczny	cel	korporacji	pożądany	z	etycznego	punk-

tu	widzenia.	(…)	Innymi	słowy,	jest	to	wizja	tego,	

co	stanowi	centralną	i	wiodącą	koncepcję,	na	któ-

rej	 ufundowana	 jest	 działalność	 korporacji.(…)	

Misja	ma	do	spełnienia	dwie	istotne	funkcje:

•	Określenie	kierunku,	w	jakim	firma	ma	podążać	

•		Dostarczenie	wzorca,	zgodnie	z	którym	ocenia	

się	to,	co	już	zostało	osiągnięte.

W.	Gasparski	„Wykłady	z	etyki	biznesu”,	Wydawnic-

two	WSPiZ	 im.	L.	Koźmińskiego,	Warszawa	2004,	

s.	259-260.	

zaSady SpRawozdawczości

Spośród	całego	szeregu	naszych	aktywności,	staraliśmy	się	wybrać	i	przedstawić	te,	które	w	na-

szej	opinii	są	najbardziej	istotne	z	punktu	widzenia	prowadzonej	przez	nas		działalności.	Opisy	

prezentowanych	w	raporcie	projektów	obejmują	okres	od	stycznia	2006	do	czerwca	2007.	Dane	

finansowe	i	wybrane	wskaźniki	GRI	dotyczą	roku	2006.	W	przyszłości	raporty	będą	publikowane	

po	zakończeniu	roku	finansowego.

Wierzymy,	że	tym	samym	przedstawiamy	Państwu	szerokie	spektrum	naszej	działalności.	Prezen-

tujemy	zarówno	nasze	osiągnięcia,	jak	i	stojące	przed	nami	wyzwania.	Zdajemy	sobie	sprawę,	iż	

nie	wszystkie	interesujące	Państwa	kwestie	mogą	być	ujęte	w	raporcie,	który	publikujemy	po	raz	

pierwszy.	Dlatego	też	bardzo	zależy	nam	na	poznaniu	Państwa	opinii,	sugestii	i	komentarzy.	

Wypełnioną	ankietę	prosimy	przesłać	na	adres:	Grupa	Żywiec	S.A.,	Dział	Korporacyjny

Justyna	Piszczek,	ul.	Bitwy	Warszawskiej	7a,	02-366	Warszawa

Dziękujemy	za	podzielenie	się	z	nami	swoją	opinią.
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Posłannictwo.	 Kierunek	 dążenia	 do	 celu,	 to	

strategia,	 asortyment	 produkcyjno–usługowy		

i	 plan	 działania.	 Jest	 to	 rola,	 jaką	 przedsię-

biorstwo	 powinno	 odgrywać	wobec	 otoczenia,	

zwłaszcza	odbiorców.

„Leksykon	przedsiębiorcy”,	red.	A.	Szplita,	Wydawnic-

two	Politechniki	Świętokrzyskiej,	Kielce	1996,	s.	91.

odpowiedzialny BizneS

Całościowy	system	zarządzania,	w	którym	przy-

jęte	 zasady	 odpowiedzialności	 wobec	 intere-

sariuszy	 wyznaczają	 reguły	 postępowania	 we	

wszystkich	obszarach	funkcjonowania	przedsię-

biorstwa.	

Bolesław	Rok,	„Odpowiedzialny	biznes	w	nieodpo-

wiedzialnym	 świecie”,	 Akademia	 Rozwoju	 Filan-

tropii	w	Polsce,	Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu,	

Warszawa	2004,	s.	69.

			

ochRona śRodowiSka

Działalność	 mająca	 na	 celu	 ochronę	 wszyst-

kich	 elementów	 otoczenia	 przed	 niekorzyst-

nym	wpływem	działalności	człowieka	oraz	takie	

kształtowanie	 środowiska	 człowieka,	 aby	 za-

pewniało	mu	ono	optymalne	warunki	rozwoju	

fizycznego	 i	 psychicznego.	 Także	 zachowanie		

w	nienaruszonym	stanie	elementów	przyrodni-

czych	o	 charakterze	naturalnym.	 Jeden	 z	pod-

stawowych	 problemów	 świata	 współczesnego	

(działalność	 międzynarodowa,	 regionalna,	 na-

rodowa,	liczne	organizacje	ekologiczne).

Encyklopedia	 Popularna	 PWN,	Wydawnictwo	Na-

ukowe	PWN,	Warszawa	2000,	s.	580.

nadzóR koRpoRacyjny

System	formalnych	i	nieformalnych	reguł	dzia-

łania,	 służących	 regulowaniu	 stosunków	 kon-

traktowych	 i	 zapewnieniu	 niezbędnej	 dla	 roz-

woju	 przedsiębiorstwa	 równowagi	 pomiędzy	

interesami	wszystkich	podmiotów	zaangażowa-

nych.

Bolesław	Rok,	„Odpowiedzialny	biznes	w	nieodpo-

wiedzialnym	świecie”,	Akademia	Rozwoju	Filantropii		

w	 Polsce,	 Forum	Odpowiedzialnego	 Biznesu,	War-

szawa	2004,	s.	69.			

pRoGRamy etyczne

Programy	 etyczne,	 jako	 całościowe	 przedsię-

wzięcia,	 skierowane	 są	 na	 uczynienie	 z	 etyki	

biznesu	najwyższego	standardu	o	randze	strate-

gicznej,	a	nie	redukowanie	jej	do	techniki	orga-

nizatorskiej	czy	czegoś	ekstra.

Bolesław	 Rok,	 „Więcej	 niż	 zysk”,	 wydawca	 Forum	

Odpowiedzialnego	Biznesu,	2001,	s.	23.

RapoRt Społeczny

Raport	 wydawany	 przez	 firmę	 lub	 umieszcza-

ny	 w	 witrynie	 internetowej	 przedstawiający		

w	sposób	całościowy	strategię	firmy,	jej	politykę	

społeczną	i	wyniki	w	zakresie	odpowiedzialności	

społecznej	wobec	kluczowych	grup	interesariu-

szy.	Uwzględnia	aspekt	ekonomiczny,	społeczny	

oraz	ekologiczny	działań	firmy.

Bolesław	Rok,	„Odpowiedzialny	biznes	w	nieodpo-

wiedzialnym	świecie”,	Akademia	Rozwoju	Filantropii		

w	 Polsce,	 Forum	Odpowiedzialnego	 Biznesu,	War-

szawa	2004,	s.	70.

Społeczna odpowiedzialność 
BizneSu

Społeczna	 odpowiedzialność	 biznesu	 jest	

w	 gruncie	 rzeczy	 koncepcją,	 wedle	 której	

przedsiębiorstwa	 dobrowolnie	 decydują	 się	

pomóc	 w	 stworzeniu	 lepszego	 społeczeństwa		

i	czystszego	środowiska.(...).	Odpowiedzialność	

tę	wyraża	się	wobec	pracowników	oraz	bardziej	

ogólnie	 wobec	 wszystkich	 interesariuszy,	 na	

których	oddziałuje	biznes	i	którzy	z	kolei	mogą	

wpłynąć	na	jego	sukces.	

Green	Paper,	2001,	s.	1.

(...)	 bycie	 społecznie	 odpowiedzialnym	

oznacza	 nie	 tylko	 wypełnianie	 z	 obowiązań		

przewidzianych	 w	 prawie,	 ale	 dalece	 więcej	 –	

większe	inwestycje	w	kapitał	ludzki,	środowisko	

i	stosunki	z	akcjonariuszami.

Wojciech	 Gasparski,	 „Europejskie	 standardy	 etyki		

i	społecznej	odpowiedzialności	biznesu”,	Wydawnic-

two	WSPiZ,	2003,	s.	38.

Odpowiedzialność	 –	 z	 przymiotnikiem	 „spo-

łeczna”	 lub	 bez	 niego	 –	 organizacji	 (przedsię-

biorstwa,	 firmy,	 spółki,	 korporacji	 itp.)	 wiąże	

się	 nie	 z	 wybieraniem	 jednej	 wartości	 i	 norm	

i	uznawaniem	jej	za	jedyną,	ale	z	rozpoznawa-

niem	 i	 uwzględnianiem	 splotu	 powiązań	 (sys-

temowość)	wszystkich	wartości	i	norm	tworzą-

cych	 instytucję	 gospodarującą	 w	 społecznym		

i	naturalnym	środowisku,	w	którym	funkcjonu-

je	i	bez	którego	funkcjonować	by	nie	mogła.

Wojciech	Gasparski,	„Wykłady	z	etyki	biznesu”,	Wy-

dawnictwo	WSPiZ,	2004,	s.	398–399.

Odpowiedzialność	społeczna	(social	responsibi-

lity)	implikuje	podniesienie	zachowań	korpora-

cyjnych	do	poziomu,	na	którym	zachowanie	to	

jest	zgodne	z	dominującymi	normami	społecz-

nymi,	wartościami	i	oczekiwaniami	(...).	

Wojciech	Gasparski,	„Wykłady	z	etyki	biznesu”,	Wy-

dawnictwo	WSPiZ,	2004,	s.	400.

(...)	dopatrują	się	w	społecznej	odpowiedzialności	

obowiązku	 wyboru	 przez	 kierownictwo	 takich	

decyzji	i	działań,	które	przyczyniają	się	zarówno	

do	 dbałości	 o	 interes	 własny	 (pomnażanie	

zysku	przedsiębiorstwa),	jak	i	do	ochrony	oraz	

pomnażania	dobrobytu	społecznego.

Mirosława	 Rybak,	 „Etyka	 menedżera	 –	 społeczna	

odpowiedzialność	 przedsiębiorstwa”,	Wydawnictwo	

Naukowe	PWN,	2004,	s.	28.

Odpowiedzialność	 społeczna	 jest	 filozofią	 pro-

wadzenia	działalności	produkcyjnej	i	usługowej,	

skierowaną	 na	 budowanie	 trwałych,	 pozytyw-

nych	 relacji	 ze	 wszystkimi	 zainteresowanymi	

stronami.	Wyznacza	ona	cechy	systemów	zarzą-

dzania	zapewniające	pożądany	przebieg	procesów	

czy	działań	istotnych	z	uwagi	na	cel	zarządzania.

Bolesław	 Rok,	 „Więcej	 niż	 zysk”,	 wydawca	 Forum	

Odpowiedzialnego	Biznesu,	2001,	s.32.

Odpowiedzialność	 społeczna	 (i	 ekonomiczna)	

przedsiębiorstw	(corporate	social	responsibility)		

to	nazwa	koncepcji	–	lub	raczej	zbioru	pomysłów	

–	zgodnie	z	którymi	odpowiedzialność	biznesu	

polega	na	czymś	więcej	niż	tylko	przynoszeniu	

zysku	 akcjonariuszom	 (właścicielom).	 Pojęcie		

to	 dotyczy	 sposobu,	 w	 jaki	 decyzje	 biznesowe		

i	działania	przedsiębiorstwa	wpływają	na	wszyst-

kie	 podmioty,	 które	 mają	 z	 nim	 do	 czynienia	

wewnątrz	organizacji	i	poza	nią.	Odpowiedzial-

ność	 społeczna	 przedsiębiorstw	 jest	 związana		

z	wysiłkami	grup	społecznych,	rządów	oraz	in-

stytucji	międzynarodowych,	 by	 ograniczyć	 zja-

wiska	patologiczne	w	gospodarce	wolnorynko-

wej	oraz	zapobiec	ich	skutkom.”

K.	Kietliński,	V.	M.	Reyes,	T.	Oleksyn,	„Etyka	w	biz-

nesie	i	zarządzaniu”,	Oficyna	Ekonomiczna,	Kraków	

2005,	s.	132.	
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Odpowiedzialne	 uprawianie	 (prowadzenie)	

biznesu	 to:	 realizacja	 celu	 firmy	 (powiększanie	

wartości	firmy,	dostarczanie	produktów	i	usług	

odpowiedniej	jakości)																																			

•		W	długim	horyzoncie	czasowym	(harmonijna	

trwałość)

•		Zapewniana	przez	należyte	kształtowanie	 re-

lacji	 z	 głównymi	 interesariuszami	 (akcjona-

riusze,	 pracownicy,	 menedżerowie,	 klienci,	

konsumenci,	 dostawcy,	 społeczność	 lokalna,	

środowisko	naturalne	itd.)

•		Przez	postępowanie	 zgodne	 z	prawem	 i	 spo-

łecznie	przyjętymi	normami	etycznymi	(przez	

wszystkich	interesariuszy).

W.	Gasparski,	 	 „Wykłady	 z	 etyki	biznesu”,	Wydaw-

nictwo	WSPiZ	im.	L.	Koźmińskiego,	Warszawa	2004,		

s.	403.

Społeczne zaanGaŻowanie BizneSu

Termin,	który	określa	różnorodne	formy	aktyw-

ności	przedsiębiorstwa	i	dotyczy	przede	wszyst-

kim	podejmowania	przez	daną	firmę	zagadnień	

społecznych	 i	 udział	 w	 rozwiązywaniu	 proble-

mów	społecznych.

Bolesław	Rok,	 „Odpowiedzialny	 biznes	 w	 nieodpo-

wiedzialnym	świecie”,	Akademia	Rozwoju	Filantropii	

w	 Polsce,	 Forum	 Odpowiedzialnego	 Biznesu	 2004,		

s.	45.

Społeczność lokalna

Zbiorowość	mieszkająca	na	danym	terenie,	po-

wiązana	wspólnotą	warunków	życia,	wspólnotą	

kultury,	interesów.

	

Bolesław	Rok,	 „Odpowiedzialny	 biznes	 w	 nieodpo-

wiedzialnym	świecie”,	Akademia	Rozwoju	Filantropii	

w	Polsce,	Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu,	Warsza-

wa	2004,	s.	70.	

SponSoRinG

Wzajemne	zobowiązanie	dwóch	stron,	sponsora	

i	sponsorowanego.	Sponsor	przekazuje	środki	fi-

nansowe,	rzeczowe	lub	usługi	sponsorowanemu	

w	zamian	za	świadczenia	promocyjne	ze	strony	

sponsorowanego.	 Sponsoring	 jest	 działaniem	

planowanym	 i	 świadomym,	 służącym	 kreowa-

niu	 pozytywnego	wizerunku	 firmy.	Często	 jest	

częścią	długookresowej	strategii	marketingowej	

firmy.

„Współpraca	 firm	 z	 organizacjami	 pozarządowymi	

–	 formy	 prawne”,	 Akademia	 Rozwoju	 Filantropii		

w	Polsce,	Warszawa	2004,	2006	s.	10.

StandaRd etyczny

Wzorzec,	model	 etycznego	postępowania	przy-

jęty	dla	danej	grupy	zawodowej,	czasami	zwany	

etosem.

„Etyczne	 aspekty	 działalności	 samorządu	 terytorial-

nego”,	pod	redakcją		Janiny	Filek,	s.	17.	

definicje	POjęć	zaMieszczOnO	za:	

www.etykabiznesu.Pl


