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Drodzy czytelnicy,

Kompania Piwowarska SA ma przyjemność po raz drugi zaprosić Państwa do lektury Ra-
portu Środowiskowego. 

Raport jest odzwierciedleniem naszych dążeń do doskonałości, w każdym obszarze 
działań. Stanowi on również dowód, iż istotnym elementem naszej kultury biznesowej i 
filozofii myślenia jest ochrona środowiska. Prowadzona na szeroką skalę polityka środo-
wiskowa pozwoliła nam osiągnąć bardzo dużo, to jednakże zmotywowało nas do wyzna-
czania kolejnych celów.

Chcemy, aby nasze zaangażowanie w sprawy związane z ochroną środowiska naturalne-
go było wzorem dla innych. My przekonaliśmy się, że warto poprawiać każdy z najdrob-
niejszych nawet aspektów. 

Słowo wstępne

3



4



5



Kompania Piwowarska S.A.

Początki Kompanii Piwowarskiej datuje się na 1999 rok. Wówczas to doszło do połączenia 
jednych z największych i najbardziej rozpoznawalnych w Polsce browarów: Lech Browary 
Wielkopolski oraz Browarów Tyskich Górny Śląsk. Inwestorem strategicznym połączo-
nych w „jedną siłę” browarów stał się międzynarodowy koncern piwowarski South Afri-
can Breweries International. Koncern ten zakupił w 1995 roku większościowy pakiet akcji 
w Lech Browary Wielkopolski SA, a rok później – w Browarach Tyskich Górny Śląsk SA. 

W kolejnych latach Kompania Piwowarska „rosła w siłę”. Oprócz prowadzonych na szero-
ką skalę programów inwestycyjnych, w 2003 roku w szeregi Kompani Piwowarskiej został 
wcielony kolejny znany browar – Dojlidy. Browar ten został przejęty na mocy umowy 
z Radeberger Gruppe AG. 

Dziś Kompania Piwowarska wykazuje największy i najbardziej dynamiczny wzrost produk-
cji oraz sprzedaży, dzięki czemu stała się największą firmą piwowarską w Polsce. 

Historia Browarów 

Tyskie Browary Książęce
Browar tyski istniał juz w roku 1629, o czym świadczy zapis w urbarzu Państwa Pszczyń-
skiego: „Ja Zygdfryd, pan z Promnic, pan na Pszczynie, dziedziczny pan Państwa Niemo-
dlińskiego i na Kantersdorfie, zeznaję, że przyjołem (...) sławetnego Stanisława Staśkę ze 
Zbyneli (...) jako słodownika, piwowara i gorzelnika”. 

W roku 1861 książę pszczyński, Jan Henryk XI, dla którego browar tyski był oczkiem 
w głowie, zapoczątkował jego rozwój. W wyniku podjętych działań wprowadzono oświe-
tlenie elektryczne, zasilanie z elektrowni i połączenie kolejowe z dworcem w Tychach, a na 
początku XX wieku wybudowano oczyszczalnię ścieków

3 września 1939 roku po zajęciu Tychów przez wojska niemieckie nad browarem ustano-
wiono komisaryczne powiernictwo Rzeszy Niemieckiej. Po zakończeniu wojny browary 
zostały przejęte przez pracowników i znacjonalizowane. Po przeprowadzeniu niezbędnych 
napraw i modernizacji wznowiono produkcję. 

13 lipca 1992 roku browary tyskie stały się jednoosobową spółką Skarbu Państwa – Bro-
wary Tyskie Górny Śląsk S.A. 

Okres od roku 1999, a wiec od momentu powstania Kompanii Piwowarskiej, to pasmo 
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nieustających sukcesów – w roku 2005 tyski browar po raz pierwszy osiągnął poziom 
produkcji 5 milionów hektolitrów w skali roku – oraz nagród – złote medale w Australii, 
Brukseli, oraz złoty medal i Grand Prix w konkursie „The Brewing Industry International 
Awards” w 2002 i 2005 roku, konkursie nazywanym często „piwnymi Oskarami”.

Lech Browary Wielkopolski
Historia piwowarstwa na terenach Wielkopolski sięga XIII wieku. Jednym z najstarszych 
browarów wielkopolskich był browar w Grodzisku Wielkopolskim, którego powstanie 
datuje się na 1301 rok. Na początku XIX wieku powstawały liczne małe browary miejskie, 
aby po kilkudziesięciu latach mogły rozkwitnąć duże i nowoczesne browary. Na terenach 
Wielkopolski działał browar Lackowskiego oraz browar braci Huggerów. W sześć lat po 
zakończeniu wojny miejskie browary weszły w skład Zakładów Piwowarsko-Słodowni-
czych. 

W 1975 roku ruszyła budowa nowego browaru w Poznaniu. Zabudowania browarniane 
wzniesiono na działce o powierzchni 17 ha. Zakład posiadał własną bocznicę kolejową, 
w bezpośrednim sąsiedztwie węzła kolejowego. Browar został okrzyknięty perełką tech-
nologiczną i architektoniczną tamtego okresu. Nowy, wielki browar został uruchomiony 
pięć lat później.

Przeobrażenia, jakie zaszły w kraju po zmianie ustroju, objęły również browar poznański. 
Powstaje jednoosobowa spółka Skarbu Państwa pod nazwą Lech Browary Wielkopolski 
SA. Nowa nazwa browaru jest odzwierciedleniem strategii marketingowej, opartej na 
konsekwentnym budowaniu łatwo rozpoznawalnego wizerunku firmy i jej sztandarowej 
marki „Lech Premium”.

Firma przechodzi dalsze zmiany własnościowe – zostaje sprywatyzowana, aby ostatecznie 
znaleźć się w pod opieką inwestora strategicznego, koncernu South African Breweries. 
Rozpoczyna się proces inwestycji technologicznych i wdrażania nowoczesnych technik 
zarządzania przedsiębiorstwem.

Browar Dojlidy
Już od końca XVII w. rodzina Branickich była właścicielem folwarku Dojlidy. W 1768r. 
Braniccy wznieśli duży zakład piwowarski. Ponad sto lat później majątek dojlidzki znalazł 
się w rękach hrabiowskiego rodu Rüdigerów. Z ich inicjatywy został zbudowany pałacyk 
w stylu klasycznym wraz z dużym parkiem. Nieopodal pałacu zbudowano browar parowy, 
który miał przynosić pokaźne zyski.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości właścicielką browaru pozostała Zofia Rüdiger. 
W 1921 roku cały majątek kupił książę Jerzy Rafał Lubomirski z Przeworska.

W końcu lat dwudziestych browar dojlidzki był największym tego typu zakładem na 
wschodzie kraju. W okresie międzywojennym browar dojlidzki osiągał roczną wysokość 
produkcji ok. 75 000 hl piwa i zatrudniał ok. 150 pracowników. 

Po drugiej wojnie światowej browar dojlidzki został znacjonalizowany przez państwo. 
W grudniu 1996 roku większościowym udziałowcem browaru został niemiecki koncern pi-
wowarski Binding Brauerei z Frankfurtu (później zmienił nazwę na Radeberger Gruppe A.G.)

Piwa dojlidzkie zdobywały liczne nagrody w konkursach piwnych. W przeprowadzonym 
przez Instytut Marki Polskiej badaniach „Najlepsze marki w Polsce” „Dojlidy” znalazły się 
w pierwszej piątce w kategorii „Piwo”. 

W 2003 r. Kompania Piwowarska S.A. nabyła większościowy pakiet udziałów Browaru 
Dojlidy Sp. z o.o.
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Nasze produkty 

Produkty Kompanii Piwowarskiej są odzwierciedleniem jej dążenia do połączenia dwóch 
istotnych elementów – wieloletniej tradycji warzenia piwa oraz nowoczesnych technolo-
gii. W wyniku umiejętnego połączenia tych dwóch, jakże ważnych składników procesu 
produkcji, powstają piwa o najwyższej światowej jakości oraz niepowtarzalnym smaku, 
które zaspokajają najbardziej wyszukane gusta. Portfel marek zawiera w tej chwili dzie-
więć produktów i cały czas się zmienia, tak by dopasować się do aktualnych wymagań 
klientów. 

Wśród tak bogatej palety, niekwestionowanym liderem pozostaje marka Tyskie, która jako 
najchętniej kupowane piwo w Polsce i ulubione piwo Polaków stała się swoistą ikoną 
sukcesu. Jednocześnie marka ta zdobywa, w coraz większym stopniu, rynki zagraniczne 
stając się wizytówką Polski za granicą. Tyskie to wyjątkowy sponsor sportu, który wspiera 
nie tylko polską reprezentację, jej trenera, ale także kibiców. 

Marka Żubr to druga marka piwna w Polsce pod względem wielkości sprzedaży. To piwo 
produkowane z naturalnych składników na skraju Puszczy Białowieskiej, idealne na zakoń-
czenie każdego dnia. Żubr jest pełen spokoju i harmonii, nieodłącznie kojarzy się z naturą 
i spokojem lasu. Od 2004 roku marka Żubr wspiera stado białowieskich żubrów i jest 
sponsorem Białowieskiego Parku Narodowego. 

Kolejną, niemniej ważną serią w portfelu marek Kompanii Piwowarskiej jest Lech. Do 
najbardziej popularnego gatunku należy tu LECH Premium. Piwo popularne w całym 
kraju, a dzięki nowej odsłonie kojarzone z intensywnym kolorem zielonym oraz młodością 
i dobrą zabawą oraz obietnicą, że „będzie się działo” (zwłaszcza, kiedy nadchodzi piątek). 

Piwem dostępnym tylko w Wielkopolsce jest Lech PILS – piwo jasne typu pilzneńskie-
go, do warzenia którego wykorzystuje się cztery specjalnie wyselekcjonowane odmiany 
chmielu aromatycznego. 

W myśl zasady „dla każdego coś dobrego” oraz w odpowiedzi na zmiany społeczne 
zachodzące w Polsce, wprowadzona została bezalkoholowa odmiana Lech FREE. Pro-
dukt o prawdziwie piwnym smaku pozwala czerpać radość ze smaku piwa dla wszystkich 
odpowiedzialnych osób – które nie rezygnując z piwa, rezygnują z alkoholu zawartego 
zwykle w piwie. 

Grupę piw marki Lech uzupełnia Lech Mocny, wprowadzony na rynek w 1996 roku, na fali 
rosnącej popularności piw ogólnie określanych jako „mocne”.

2.

Kompania 
Piwowarska
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Innym mocnym piwem produkowanym przez Kompanię jest Dębowe Mocne; piwo 
o ciemnozłotej barwie i głębokim, esencjonalnym smaku, idealnym jako nagroda na ko-
niec dnia dzięki swojemu bogatemu smakowi. Swoją moc Dębowe zawdzięcza długiemu 
procesowi warzenia pod opieką doświadczonych piwowarów.

Kompania dba również o potrzeby kobiet. Specjalnie dla nich wprowadzono na rynek 
piwo Redd’s, o wyjątkowym, jabłkowym aromacie. Dzięki specjalnemu procesowi filtracji 
piwo jest pozbawione goryczy i posiada wyjątkowe właściwości orzeźwiające – ubarwia 
świat każdej kobiety i pozwala jej wyrazić się. Rodzina marki Redd’s została w ostatnim 
czasie poszerzona o kolejne owocowe smaki piwa: Redd’s Red o smaku malinowym oraz 
Redd’s Sun o smaku owoców cytrusowych.

Paletę nowoczesnych piw uzupełnia Dog In The Fog. To piwo, które „nie odbiera życia 
zbyt poważnie” i bawi inteligentnym poczuciem humoru.

W portfelu marek Kompanii Piwowarskiej znajdują się także znane i uznane marki między-
narodowe. Rozpoznawany na całym świecie Pilsner Urquell to „wzorzec metra” wśród 
piw; pierwszy na świecie pilzner do którego porównuje się inne „kopie”. Jego niezmienna 
od początku receptura pochodzi z 1842 roku. To propozycja dla osób, które cenią sobie 
wyjątkowy i wyrafinowany smak piwa.

Miller Genuine Draft, określane jako orzeźwiające i doskonałe do zabawy. W Polsce taki 
wizerunek marki, kreuje sponsorowanie imprez związanych ze sceną klubową i z tego 
powodu Miller to prawdziwa ikona wielkomiejskiej rozrywki.

Peroni Nastro Azzuro stanowi natomiast kwintesencję najlepszych cech, przypisywanych 
Włochom, ujętych w prostym powiedzeniu „la bella figura”. Peroni Nastro Azzuro to 
intensywnie orzeźwiające piwo, które powstało w wyniku warzenia słodu otrzymanego 
z najlepszych, wysiewanych wiosną, ziaren jęczmienia z dodatkiem chmielu. To prawdzi-
wa, światowa ikona stylu, mody i design’u. 

Wielkość produkcji

Rok rozliczeniowy*) Przychód brutto Sprzedaż Udział w rynku piwa w Polsce
Jednostka miliardy zł miliony hl %

F 07 4,388 12,9 ponad 38
F 06 3, 781 11,95 37,5
F 05 3,365 10,33 35,3
F 04 3,013 9,21 32

*) Wszystkie browary Kompanii prowadzą statystykę w tzw. okresach rozliczeniowych, obejmujących okres od 
1 kwietnia roku poprzedniego do 31 marca roku następnego (F04 oznacza okres 01.04.2003-31.03.2004 itd.). 
Podana jednostka, hektolitr [hl] piwa, czyli 100 litrów (0,1 m3), to standardowa jednostka stosowana przez 
cały przemysł piwowarski. Większość przedstawionych danych podano wskaźnikowo: ilość rozpatrywanego 
czynnika przypadającą na jeden hektolitr [hl] piwa.

Kompania Piwowarska wykazuje największy i najbardziej dynamiczny wzrost sprzedaży 
spośród udziałowców rynku piwowarskiego w kraju. W ciągu niespełna pięciu lat swej 
działalności Kompania Piwowarska zwiększyła udziały w rynku piwa w Polsce z 19  
do 38,3 % w roku finansowym 2007.

W 2007 roku Kompania odnotowała kolejny rekord w swojej historii: poziom sprzeda-
ży piwa przekroczył 12,9 milionów hektolitrów piwa w okresie 12 miesięcy, co stanowi 
wzrost o 13% w porównaniu z wynikiem roku 2007.

Eksport piwa Kompanii Piwowarskiej w 2006 roku wzrósł o ponad 300%. Głównymi ryn-
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kami eksportowymi była Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia oraz Stany Zjednoczone, czyli 
kraje o licznej Polonii. Kompania Piwowarska zdobyła tym samym pozycję największego 
eksportera polskiego piwa, głównie dzięki takim markom, jak Tyskie i Lech.

Technologia produkcji

W browarach wchodzących w skład Kompanii Piwowarskiej S.A. produkuje się wyłącznie 
piwo. Warzone według klasycznego kanonu piwowarstwa z użyciem wody, słodu, chmie-
lu i drożdży wykorzystuje wielopokoleniowe doświadczenie oraz nowoczesne technolo-
gie. Technologia produkcji piwa składa się z następujących etapów:

Etap I – wytwarzanie brzeczki
Proces wytwarzania brzeczki rozpoczyna się od przyjęcia i oczyszczenia słodu. Następnie 
słód podlega procesowi śrutowania (rozdrobnienia). Uzyskana śruta kierowana jest do ka-
dzi zaciernej, w której w procesie zacierania (mieszanie i podgrzewanie) następuje przej-
ście składników organicznych ze słodu do roztworu, tworząc składniki brzeczki. Po zakoń-
czeniu procesu zacierania brzeczka jest kierowana do kadzi filtracyjnej, gdzie następuje 
oddzielenie brzeczki od nierozpuszczalnych składników zacieru, tzw. wysłodzin (młóto). 
Po filtracji brzeczka jest kierowana do kotła warzelnego gdzie jest gotowana z dodatkiem 
chmielu. Proces gotowania jest kontynuowany do uzyskania silnie zagęszczonej brzeczki. 
Jest to technika, zwana „high gravity brewing” (produkcja wysoko-stężonych brzeczek). 
Dodatkowym efektem tej techniki jest znaczna oszczędność energetyczna procesu, ponie-
waż mniejsza objętość jest podgrzewana i schładzana. Po gotowaniu brzeczka jest klaro-
wana w kadzi osadowej. Po zakończeniu procesu warzenia brzeczki, a przed rozpoczęciem 
fermentacji następuje schładzanie brzeczki do odpowiedniej temperatury.

Etap II – fermentacja, leżakowanie
Fermentacja piwa polega na przekształceniu węglowodanów zawartych w brzeczce 
w alkohol etylowy, organiczne produkty fermentacji oraz dwutlenek węgla (CO2). Podczas 
chłodzenia brzeczka jest natleniana i dozowane są drożdże. Po krótkim okresie natleniania 
brzeczki rozpoczyna się fermentacja zasadnicza. Cały proces fermentacji prowadzony jest 
przez ok. 12 dni. Każdy browar posiada własną stację propagacji (namnażania) drożdży, 
w której z niewielkiej ilości matki drożdżowej stopniowo uzyskuje się odpowiednio duże 
objętości brzeczki zaszczepionej drożdżami. W procesie fermentacji powstaje ok. 3-4 kg 
CO2 w przeliczeniu na 1 hl wyprodukowanego piwa. Wszystkie browary Kompanii Piwo-
warskiej posiadają stacje odzysku CO2, który jest wykorzystywany w dalszym procesie 
produkcyjnym. 

Po zakończeniu fermentacji tzw. „piwo zielone” kieruje się na wirówkę w celu oddzielenia 
drożdży przed leżakowaniem. W procesie leżakowania piwo jest przechowywane w tan-
kach przez okres 6 do 28 dni, w temperaturze -10C. W procesie leżakowania następuje 
dofermentowanie oraz usunięcie substancji nadających niepożądane zapachy.

Etap III – Filtracja
Filtracja ma na celu sklarowanie piwa poprzez usunięcie osadów. Niepożądane zawiesiny 
osadzają się na warstwie filtracyjnej, a z filtra wypływa sklarowane piwo, które kierowane 
jest do zbiornika buforowego. Jako materiał filtracyjny stosuje się ziemię okrzemkową.

Etap IV – Rozlew i pakowanie
Rozlew i pakowanie piwa obejmuje: utrwalanie piwa w celu zapewnienia trwałości 
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w okresie przydatności do spożycia, rozlew do opakowań jednostkowych oraz pakowanie 
w opakowania zbiorcze i transportowe. Piwo jest utrwalane termicznie w procesie paste-
ryzacji, a następnie rozlewane do opakowań. Wszystkie browary posiadają nowoczesne 
linie rozlewnicze, o wydajności rozlewu dochodzącej w niektórych przypadkach do 100 
000 opakowań na godzinę. Typowa linia rozlewnicza składa się z następujących urzą-
dzeń: depaletyzatora (rozładunek opakowań – wprowadzenie na linię rozlewniczą), myjki 
opakowań (usuwanie etykiet, mycie, dezynfekcja), rozlewarki (napełnianie i zamykanie 
opakowań), pasteryzatora (utrwalanie piwa w temperaturze 600C), etykieciarki (naklejanie 
etykiet), urządzenie pakujące (wkładanie opakowań do kartonów lub skrzynek), paletyza-
tora (układanie opakowań lub kartonów na paletach, foliowanie).

Schemat produkcji piwa w browarze

Inwestycje

We wszystkich swoich browarach Kompania Piwowarska stale dąży do wzrostu mocy 
produkcyjnych przy jednoczesnej minimalizacji oddziaływania na środowisko .

W kwietniu 2006 roku ukończono jedną z ważniejszych inwestycji prowadzonych przez 
Kompanię Piwowarską – budowę kotłowni zakładowej w Poznaniu. W wyniku inwestycji 
uruchomiono nowoczesne kotły o wysokiej sprawności, zasilane paliwem gazowo-olejo-
wym. Zastąpiły one „wysłużone” jednostki opalane paliwem węglowym. Poprzez zmianę 
paliwa węglowego na gazowe uzyskano znaczną poprawę jakości powietrza w zasięgu 
oddziaływania zakładu. 

W Browarze w Tychach oddano do użytku kompleks instalacji pozwalających na zwiększe-
nie mocy produkcyjnych o blisko 50%. W wyniku rozbudowy powstały min: warzelnia, 
piwnice, filtracja, dwie linie rozlewnicze, centrum dystrybucji. 

W 2007 roku zakończono etap rozbudowy Browaru w Białymstoku, w wyniku którego 
uruchomiono nowoczesną linię rozlewniczą, warzelnię, piwnicę oraz magazyn wyrobów 
gotowych.

Udzia∏y wykorzystywanych 
materia∏ów opakowaniowych

browaru w Poznaniu
w roku ’05
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SABMiller plc jest jedną z największych firm piwowarskich na świecie. Prowadzi działal-
ność w ponad sześciesięciu krajach na sześciu kontynentach. Portfel produktów SABMil-
ler zawiera ponad 150 marek piw. Oprócz wytwarzania piwa ma również udział finansowy 
w produkcji napojów bezalkoholowych i przemyśle hotelarskim.

W czasie ostatnich paru dekad firma nieustannie się rozwija, a wartość akcji stale wzra-
sta. SABMiller jest mocno zaangażowany w ochronę środowiska. To zaangażowanie jest 
również zauważalne w działalności podległych zakładów. Koncern oczekuje od swoich 
zakładów działań zmierzających osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu ochrony 
środowiska, zgodnie z polityką środowiskową koncernu. 

Polityka środowiskowa koncernu SABMiller

Koncern SABMiller rozwija się w sposób zgodny z ideą rozwoju zrównoważonego, czyli 
wprowadzając korzystne zmiany w sposób trwały; nie działa destrukcyjnie na środo-
wisko. Koncern dostosowuje swoje działania do wymogów przepisów prawa ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, obowiązujących w każdym z krajów działal-
ności. Przeprowadza oceny ewentualnego oddziaływania na środowisko planowanych 
procesów inwestycyjnych, jak również możliwości wystąpienia zagrożeń awariami prze-
mysłowymi.

Koncern wprowadza programy minimalizacji wystąpienia skażenia środowiska i wypad-
ków zagrażających bezpieczeństwu pracowników lub społeczeństwa. 

Ograniczanie zużycia surowców i zasobów naturalnych
Koncern stale poszukuje możliwości zmniejszenia wykorzystywanych surowców, wody 
i energii. Wiodącym celem koncernu jest redukcja zużycia wody we wszystkich zakładach, 
zgodnie z hasłem „Produkować więcej piwa przy jednoczesnym zmniejszaniu zużycia 
wody”. 

Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do wody, powietrza i gleby
Koncern adaptuje i realizuje technologie ograniczające emisję hałasu oraz zanieczysz-
czeń w ściekach, spalinach i gazach odlotowych jak również technologie wykorzystujące 
surowce odnawialne. 

Redukcja, wykorzystanie, recykling
Koncern popiera inicjatywy ponownego wykorzystywania odpadów, zarówno w działa-

3.

SABMiller
- międzyna-
rodowe zaplecze
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niach firmy, jak i społeczeństwa; w szczególności dotyczy to zużytych opakowań sprzeda-
wanych produktów i surowców używanych w produkcji. Koncern dba, aby we wszystkich 
zakładach produkcyjnych wykorzystanie i recykling obejmowały blisko 100% odpadów.

Realizacja polityki środowiskowej
Realizacja przyjętej polityki środowiskowej leży w rękach pracowników koncernu. 
Wszyscy pracownicy znają swoją odpowiedzialność w dziedzinie ochrony środowiska, 
a w trakcie szkoleń systematycznie doskonalą swoje umiejętności.
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Zasady naszych działań zostały ustanowione w polityce Zintegrowanego Systemu Za-
rządzania Ryzykiem. Gwarantuje ona zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów, co do 
jakości naszych produktów, oczekiwań społeczeństwa co do minimalizowania oddziały-
wań procesów produkcyjnych na środowisko naturalne i oczekiwań kadry pracowniczej 
w tworzeniu przyjaznego środowiska pracy. 

W Kompanii Piwowarskiej zostały wdrożone następujące systemy zarządzania i kontroli 
realizowanych procesów:

PN – EN ISO 14 001 – System Zarządzania Środowiskiem (z ang. Environmental Mana-
gement Systems – EMS). Celem systemu jest uzyskanie poprawy efektów działalności 
środowiskowej oraz osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu ochrony środowiska.

ISO 9001 – 2000 – System Zarządzania Jakością. System ten ma za zadanie zapewnić 
wysoką, stałą jakość produktów. 

HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Point – analiza zagrożeń i krytyczne 
punkty kontroli) – system służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego produktów 
spożywczych.

W zakładzie obowiązują również systemy: WCM (z ang. World Class Manufacturing – pro-
dukcja klasy światowej), Performance Management (zarządzanie wynikami pracy), TPM (z 
ang. Total Productive Maintenance – całkowicie efektywne utrzymanie ruchu), SPC (z ang. 
Statistical Process Control – statystyczna kontrola procesu).

Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania ciągle doskonalimy, oceniamy jej przydat-
ność, formułujemy funkcjonalne strategie i programy odpowiednie do celu, charakteru 
oraz skali naszej działalności.

Pozwolenia w zakresie ochrony środowiska

Wszystkie browary wchodzące w skład Kompanii Piwowarskiej S.A. posiadają stosowne 
pozwolenia i decyzje w zakresie ochrony środowiska, wymagane przepisami polskiego 
prawa. Pozwolenia są konsekwentnie uzupełniane lub zastępowane nowymi, gdy tylko 
pojawiają się istotne zmiany w działalności browarów bądź wymaga tego nowelizacja 
przepisów. 

W 2006 roku wszystkie browary wchodzące w skład Kompanii Piwowarskiej uzyskały po-
zwolenie zintegrowane. Pozwolenie to wydawane jest dla przedsiębiorstw, które z uwagi 
na skalę lub rodzaj produkcji mogą w znaczący sposób wpływać na poszczególne ele-
menty środowiska, lub na środowisko jako całość. Pozwolenie zintegrowane, to decyzja 

4.
Polityka Zintegro-
wanego Systemu 
Zarządzania 
Ryzykiem (IRMS) 
w KP
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administracyjna, która określa dopuszczalne oddziaływania zakładu na wszystkie kompo-
nenty środowiska. Celem jest zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń u źródła oraz ich 
odpowiedni monitoring. Obowiązek uzyskania przez niektóre zakłady pozwolenia zinte-
growanego został wprowadzony do polskiego Prawa ochrony środowiska na podstawie 
dyrektywy Unii Europejskiej 96/61/WE z dn. 24 września 1996r. dotyczącej zintegrowane-
go zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

W dniu 1 stycznia 2005 roku, w dniu wejścia w życie dyrektywy 2003/87/WE, w krajach 
Unii Europejskiej został formalnie zapoczątkowany Wspólnotowy System Handlu Upraw-
nieniami do Emisji CO2 (ang. Emission Trading Scheme). Handel emisjami to potoczne 
określenie nowego mechanizmu, którego ideą jest przeciwdziałanie globalnym zmianom 
klimatu. Istota handlu uprawnieniami do emisji polega na administracyjnym określeniu 
jednostkowej wielkości dopuszczalnej emisji wybranych zanieczyszczeń dla poszczegól-
nych zakładów zakwalifikowanych do tego systemu. Część podmiotów otrzymuje taką 
liczbę uprawnień, która z nawiązką pokrywa obecną lub planowaną emisję substancji co 
oznacza, iż posiadają one niewykorzystane uprawnienia do emisji. Inne podmioty otrzy-
mują liczbę uprawnień mniejszą niż ich obecna lub planowana emisja, a więc stają się 
potencjalnym klientem zainteresowanym kupnem odpowiedniej liczby uprawnień. W ten 
sposób tworzy się rynek na zbywalne uprawnienia do emisji.

Browary w Poznaniu oraz Tychach, z racji eksploatowanych kotłowni o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 20 MW, zostały zakwalifikowane do wspólnotowego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji. Za lata 2005 i 2006 browary uzyskały pozytywny wynik 
weryfikacji rocznych raportów, które stanowią podstawę do sprawdzenia procesu monito-
rowania wielkości emisji oraz rozliczania wykorzystanych uprawnień. 

Systemy Zarządzania Środowiskowego (EMS)

System Zarządzania Środowiskowego (EMS – Environmental Management System) opar-
ty jest na wymaganiach normy PN – EN ISO 14001. Zarządzanie środowiskowe oznacza 
zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, w szerokim znacze-
niu, w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności człowieka. 
Celem systemu jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej, głównie 
poprzez uporządkowany proces ciągłego doskonalenia. 

W 2001 roku browar w Poznaniu otrzymał, jako jeden z pierwszych browarów w Polsce, 
certyfikat ISO 14001. W 2003 roku certyfikat otrzymał browar w Tychach oraz filie KP, 
a w 2005 roku browar w Białymstoku.

Do najistotniejszych aspektów wchodzących w skład systemu zarządzania środowiskowe-
go należą:

Planowanie – obejmuje identyfikację aspektów środowiskowych, wymagań prawnych 
i innych w zakresie ochrony środowiska, określenie celów, zadań i programów zarządza-
nia środowiskowego.

Wdrażanie i funkcjonowanie – odpowiedzialność za wdrożenie całego systemu przyjęło 
na siebie najwyższe kierownictwo firmy – Zarząd Kompanii Piwowarskiej S.A. W celu po-
prawnego funkcjonowania systemu wskazane zostały następujące obszary, które znaczą-
co wpływają na środowisko: zużycie wody w procesie produkcyjnym, emisja ścieków, 
zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej, emisja substancji do powietrza, hałas, gospo-
darka odpadami, instalacja chłodnicza, źródła promieniowania jonizującego. Prowadzone 
działania w ramach systemu wspierane są poprzez procedurę opisującą przekazywanie 
informacji dotyczących środowiska oraz funkcjonującego systemu zarządzania środowi-
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skowego z uwzględnieniem całej struktury organizacyjnej Kompanii.

Sprawdzenie i działania korygujące – obejmuje regularny monitoring i pomiary w ra-
mach Systemu Zarządzania Środowiskowego, które są podstawowym elementem kon-
troli skuteczności prowadzonych działań. Kompania monitoruje wielkości parametrów 
procesów i emisji, jak również zgodność działalności Kompanii z odpowiednimi uregu-
lowaniami prawnymi i innymi dotyczącymi ochrony środowiska. Wyniki monitorowania 
i pomiarów wykorzystywane są dla określenia efektów działalności środowiskowej i wy-
kazania zgodności z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. 

Doskonalenie – przegląd systemu wykonywany przez kierownictwo jest przeprowadzany 
co najmniej raz w roku i ma za zadanie ocenę efektywności SZŚ oraz upewnienie się, że 
spełnia on wymagania normy PN – EN ISO 14001. Odnosi się on do wszystkich aspektów 
środowiskowych oraz polityki środowiskowej Kompanii. Wyniki przeglądu wykorzystywa-
ne są w celu realizacji przyjętego w polityce środowiskowej zobowiązania do ciągłego do-
skonalenia, a także są podstawą do określenia celów i zadań środowiskowych na kolejny 
rok kalendarzowy.

Certyfikat ISO 14001:2004.

Poznań, wrzesień, 2007r
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POLITYKA ŚRODOWISKOWA

  KOMPANII PIWOWARSKIEJ SA

Świadomi obecnych i przyszłych skutków zmian, jakie zachodzą w otoczeniu człowieka, 
kierując się odpowiedzialnością społeczną jako jednym z wyznaczników naszego 
postępowania doskonalić będziemy siebie i swoje działania dla ciągłego minimalizowania 
wpływu na środowisko. 

Ustanawiamy więc niniejszą politykę w celu zapewnienia, że nasze zobowiązania wobec 
społeczności lokalnych i środowiska naturalnego są jasno określone i będą realizowane 
zgodnie z tym dokumentem.

Całokształt działań dotyczących środowiska naturalnego koordynowany jest poprzez 
system zarządzania środowiskowego zgodny z  normą PN-EN ISO 14001. Podstawą 
realizacji zobowiązań niniejszej polityki jest świadomość naszej załogi przekładająca 
się na doskonalenie procesu produkcji i stosowanych technologii w zakresie między 
innymi zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz poprzez wykorzystanie ciepła 
odpadowego.

Punktem wyjścia w prowadzonej przez nas działalności oraz ciągłym doskonaleniu 
systemu są uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska.

Działalność produkcyjną rozwijamy w sposób przyjazny dla środowiska minimalizując 
niekorzystne na niego oddziaływania, a w szczególności:

• zmniejszając emisję ścieków

• zmniejszając emisję zanieczyszczeń do powietrza

• zmniejszając zużycie wody w procesie produkcji

W ramach zarządzania środowiskowego udoskonalamy również system kontroli 
i zabezpieczeń ograniczający możliwość wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia 
środowiska.

Niniejsza polityka została przedstawiona pracownikom Browaru w Poznaniu, Browaru  
w Tychach, Browaru w Białymstoku oraz Filii (Centrów Dystrybucji) i jest przez nich 
zaakceptowana, a za jej realizację odpowiedzialność przyjmuje w imieniu Zarządu 
Wiceprezes ds. Technicznych Kompanii Piwowarskiej SA.

Jacek Kopiejewski

Wiceprezes ds. Technicznych

Kompanii Piwowarskiej SA

Poznań, marzec 2004
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Postępująca degradacja środowiska naturalnego jest niechcianym efektem działalności 
człowieka – skutkiem rozwoju cywilizacji. Rozwój cywilizacji, a w szczególności rozwój 
technik przemysłowych, spowodował zagrożenia, które ludzkość sama generuje i prowo-
kuje. W wyniku tych działań, nasze środowisko naturalne zmuszone jest do przyjmowania 
coraz to większych ilości zanieczyszczeń, przekraczających możliwości ich samokompen-
sacji.

Konieczność ograniczania negatywnego wpływu człowieka na środowisko oraz stworze-
nia obecnym i przyszłym pokoleniom możliwości życia w czystym otoczeniu i korzystania 
z zasobów naturalnych powinna wyznaczać trendy polityki rozwoju przemysłu, opartej na 
odpowiedzialnym traktowaniu środowiska naturalnego. 

Zobowiązania SABMiller

Wychodząc na przeciw wymaganiom stawianym przez środowisko naturalne, koncern 
SABMiller opracował i jest na etapie wdrażania Zobowiązań z różnych dziedzin (aspek-
ty społeczne, ochrony środowiska itp.) przedstawionych wszystkim przedsiębiorstwom 
Grupy Kapitałowej .

Koncern SABMiller wziął pod uwagę fakt, iż poszczególne przedsiębiorstwa wchodzące 
w skład Grupy, a szczególnie nowo przejmowane, mogą się różnić poziomem rozwoju. 
Koncern, biorąc pod uwagę konieczność odmiennego podejścia przy wdrażaniu zobowią-
zań, stworzył specjalną hierarchię wymagań, zwaną modelem kaskadowym. Model ten 
dla każdego przedsiębiorstwa określa wytyczne pozwalające określić, na jakim poziomie 
rozwoju (technologicznego i organizacyjnego) znajduje się zakład. Na tej podstawie moż-
na przyporządkować odpowiednie cele i zadania prowadzące do osiągnięcia wyższego 
poziomu. Model kaskadowy pozwala równocześnie na ocenę postępów poszczególnych 
spółek.

Zakres
„Zobowiązania SABMiller w zakresie ochrony środowiska są ukierunkowane na cztery 
zagadnienia: 

opakowania i odpady opakowaniowe – dążenie do wielokrotnego użycia opakowań (recy-
kling, odzysk),

odpady – dążenie do odpowiedzialnej gospodarki odpadami, z nastawieniem na minimali-
zację odpadów wywożonych na składowisko,

5.

Odpowiedzial-
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środowiskowe
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woda – dążenie do optymalizacji zużycia wody w procesie produkcyjnym oraz analiza 
zużycia w łańcuchu dostaw, 

energia i emisja związków węgla – dążenie do optymalizacji zużycia energii oraz emisji 
związków węgla.

Struktura Zobowiązań
Struktura Zobowiązań oparta została o zdefiniowanie nadrzędnych celów oraz ustanowie-
nia ogólnych zobowiązań w zakresie poszczególnych komponentów i obszarów oddziały-
wania na środowisko. 

Odpowiedzialność
Nadrzędnym organem decyzyjnym odpowiedzialnym za ratyfikowanie Zobowiązań jest 
Komitet Wykonawczy SABMiller. Doradztwo techniczne w zakresie ochrony środowiska 
uzyskuje ze strony Globalnego Forum Techniki (GTF – Global Technical Forum). GTF jest 
organem zrzeszającym odpowiednich dyrektorów technicznych Centrali, którzy ustalają 
sposoby prowadzenia działań środowiskowych we wszystkich regionach świata. 

Merytoryczne wsparcie pozwalające na realizację zakładanych przez Zobowiązanie celów 
jest oferowane ze strony koordynatora projektu na poziomie SABMiller plc.

Koncern SABMiller jest świadom, iż wdrożenie zasad określonych w Zobowiązaniu będzie 
wymagać czasu. Jednocześnie koncern wymaga, aby wszystkie spółki zobowiązały się 
do ciągłej poprawy oraz doskonalenia. Efekty prac będą oceniane poprzez porównanie 
pozycji w przyjętym modelu kaskadowym.

Zużycie wody

Świat
Woda stanowi „kolebkę życia”. To właśnie w środowisku wodnym narodziły się pierw-
sze prymitywne formy żywe. Obecnie wody mórz i oceanów mają największe znaczenie 
w utrzymaniu globalnego ekosystemu. Mają decydujące znaczenie w utrzymywaniu rów-
nowagi nie tylko biologicznej, ale również klimatycznej.

Decydujące znaczenie dla przeżycia człowieka mają światowe zasoby wody pitnej. Sta-
nowią one zaledwie około 2% ogólnych zasobów wód globu. Niestety, podstawowym 
problemem w przypadku dostarczania wody pitnej są ograniczone i nieodnawialne za-
soby wód gruntowych. Według ostatnich badań poziom wód gruntowych obniża się, co 
jest wynikiem ich nadmiernej eksploatacji. Zważywszy, że efektywność metod gospodarki 
wodnej pozostaje daleko w tyle za potrzebami, stan zasobów słodkiej wody na świecie 
może stać się palącym i złożonym problemem.

Najpoważniejszym problemem w krajach uprzemysłowionych jest zanieczyszczenie wód po-
wierzchniowych (rzek, jezior i mórz), a niekiedy nawet wód gruntowych. Decydujący wpływ na 
jakość wód ma rolnictwo, wszelkiego rodzaju gałęzie przemysłu oraz gospodarka komunalna. 
Stężenia ścieków trafiających do wód często przekraczają zdolność jej samooczyszczenia.

W dobie postępującego uprzemysłowienia świata podejmowanych jest szereg działań 
związanych z wprowadzaniem ekologicznych technik oraz zmniejszaniem ilości zanieczysz-
czeń wprowadzanych do wód. Problem zanieczyszczenia wód jednak ciągle pozostaje. Wo-
bec rozwoju cywilizacji należy przeciwdziałać skutkom ale przede wszystkim likwidować 
przyczyny. 
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Zobowiązanie SABMiller dot. zużycia wody
Z uwagi na fakt, że woda stanowi jeden z głównych składników do produkcji piwa pro-
blem niedostatku i pogarszającej się jakości wody jest dla koncernu SABMiller proble-
mem istotnym z punktu widzenia aspektów jakościowych, ekonomicznych oraz ochrony 
środowiska.

W związku z powyższym podjęcie działań związanych z ochroną wód stało się dla koncer-
nu SABMiller kwestią nie tylko samej ambicji, ale też globalnej odpowiedzialności. W Zo-
bowiązaniu wyznaczono cztery kluczowe obszary działania:

zużycie wody i gospodarka ściekami – optymalizacja zużycia wody potrzebnej do wypro-
dukowania jednostki piwa, zapewnienie oczyszczania ścieków zakładowych, zapewnienie 
jakości oczyszczonych ścieków spełniających wymagania prawne,

opracowanie map działów wodnych – rozpoznanie dostępności oraz jakości wody w sto-
sunku do bieżących oraz przyszłych potrzeb, rozpoznanie obszarów działów wodnych 
w obrębie których położone są browary pod kątem różnego rodzaju zagrożeń, określenie 
zapotrzebowania na wodę w stosunku do jej dostępności w danym systemie wodnym,

współpraca ze społecznościami lokalnymi – systematyczne informowanie lokalnych spo-
łeczności o poziomie zużycia wody oraz podjętych działaniach mających ograniczyć jej 
zużycie, ustalenie wzajemnych relacji i zależności ze społecznością lokalną w odniesieniu 
do dostępnych zasobów wodnych, ocena możliwości przeprowadzenia inwestycji w celu 
poprawy jakości i dostępności wody dla społeczności lokalnej, ocena możliwości wyko-
rzystania własnych stacji uzdatniania wody na potrzeby lokalne, 

współpraca w łańcuchu dostaw – szeroka wymiana informacji o zasadach prowadzo-
nej gospodarki wodnej, optymalne zarządzanie gospodarką wodną w łańcuchu dostaw, 
zmniejszenie globalnego zapotrzebowania na wodę przez koncern SABMiller.

Odpady

Świat
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym oraz ze wzrostem liczby ludności, wzrasta produkcja 
różnego rodzaju dóbr, efektem czego powstają coraz większe ilości odpadów. W dzisiej-
szych czasach nasza populacja stanęła przed poważnym problemem: intensywną ekspan-
sją generowanych mas śmieci i ich wpływem na nasze życie. Dlatego tak istotne staje się 
obecnie rozwiązanie problemów związanych z prawidłową gospodarką odpadami.

Składowanie odpadów na składowiskach jest ostatecznością. Nastąpić powinno tylko 
w przypadku braku technologii przeróbki materiału odpadowego lub też zbyt wysokich 
kosztów procesu. Niestety, wciąż w wielu wypadkach jest to jedyne stosowane rozwiąza-
nie problematyki odpadowej. Składowanie odpadów nie tylko ma negatywny wpływ na 
środowisko gruntowe, ale również stwarza problem znaczącej emisji gazów cieplarnia-
nych: metanu oraz powstającego w mniejszych ilościach i o mniejszym wpływie na war-
stwę ozonową dwutlenku węgla. Pełny rozkład odpadów trwa wiele lat i wymaga pozy-
skania terenu do tego celu. Powierzchnia ziemi zdolna do produkcji zasobów naturalnych, 
przypadająca na jednego mieszkańca naszej Planety znacznie zmniejszyła się w przeciągu 
ostatniego stulecia. Wykorzystywanie powierzchni ziemi na potrzeby składowania odpa-
dów jest praktyką stwarzającą zagrożenie dla przyszłych pokoleń. 

Wyczerpujące się zasoby surowców naturalnych zmuszają nas do analizy prowadzonej 
gospodarki odpadami. Odpady są cennym źródłem wielu surowców oraz energii. Ich od-

20



zysk powinien być priorytetem wszystkich świadomych ekologicznie mieszkańców Ziemi.

Zobowiązanie SABMiller dot. odpadów
W odpowiedzi na narastające problemy związane z gospodarką odpadową, koncern SAB-
Miller określił cele oraz zobowiązania prowadzące do minimalizacji oraz recyklingu lub 
ponownego wykorzystania wytwarzanych odpadów. 

Największy udział w odpadach wytwarzanych przez koncern stanowią organiczne produk-
ty uboczne z warzelni, a w dalszej kolejności znajdują się różnego rodzaju odpady opako-
waniowe. Zobowiązanie SABMiller „W kierunku bezodpadowej działalności” skupia się na 
4 zasadniczych obszarach, w których można wywrzeć największy wpływ na środowisko:

wytwarzanie i utylizacja odpadów – dążenie do odzysku, a szczególności do recyklingu 
wytwarzanych odpadów, wypracowanie systemu odbierania przez dostawców odpadów 
opakowaniowych oraz ciągłe minimalizowanie odpadów wywożonych na składowiska,

segregacja i klasyfikacja odpadów – selektywna, dokładna segregacja odpadów i niedo-
puszczanie do ich wzajemnego zanieczyszczania się, pozwalające na uzyskanie gotowych 
surowców wtórnych o wysokiej czystości, przeznaczonych do odzysku lub recyklingu,

unieszkodliwianie odpadów – dobór odpowiednich, kompetentnych, posiadających sto-
sowne zezwolenia (decyzje administracyjne) firm unieszkodliwiających odpady,

minimalizacja odpadów w oparciu o łańcuch dostaw – współpraca z dostawcami w za-
kresie projektowania usług, produktów, urządzeń, opakowań, logistyki, sposobu dostar-
czania i innych elementów mających wpływ na późniejsze powstanie z nich odpadów,

inne – wycofanie z użycia czynników chłodniczych (oraz innego sprzętu) zawierających 
CFC lub podobne gazy niszczące warstwę ozonową i zastąpienie ich czynnikami ekolo-
gicznymi.

Opakowania

Świat
Opakowania są wyrobami, które spotykamy na każdym kroku naszego życia. Służą one 
do przechowywania, zabezpieczenia, transportu lub prezentacji produktów. Z drugiej 
strony stwarzają duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wytwarzane są z różnych 
materiałów, które najczęściej są trudne w utylizacji.

Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów opako-
waniowych, które przeważnie trafiają na składowiska śmieci. 
Dla przykładu, w krajach europejskich, przodujących w zużyciu opakowań, ilość odpadów 
opakowaniowych przypadająca na jednego mieszkańca wynosi od 100 do 200 kg rocznie. 
Na wielkość zużycia i strukturę opakowań największy wpływ ma styl życia konsumpcyj-
nego mieszkańców, lecz można oszacować, że miasto liczące ok. 100 000 mieszkańców, 
gdyby zbierało 100% odpadów opakowaniowych powstających w gospodarstwach do-
mowych, mogłoby z nich odzyskać rocznie około:
• 900 Mg stali, 
• 250 Mg aluminium,
• 3 300 Mg tworzyw sztucznych,
• 5 600 Mg papieru,
• 6 200 Mg szkła.
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Powyższe dane pokazują jak istotnym problemem środowiskowym jest właściwa gospo-
darka opakowaniowa oraz jak dużo można zyskać na recyklingu, który nie tylko zmniej-
sza ilość odpadowych opakowań znajdujących się na składowiskach, ale i przeciwdziała 
ciągłemu zmniejszaniu naturalnych zasobów środowiska, poprzez pozyskanie surowców 
wtórnych. Najprostszym sposobem zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych trafia-
jących na składowiska jest stosowanie opakowań wielokrotnego użytku, czy wprowadze-
nie ich selektywnej zbiórki. Jednakże podjęcie takich działań wymaga świadomości, a co 
za tym idzie ciągłej edukacji ekologicznej.

Zobowiązania SABMiller dot. opakowań i odpadów opakowaniowych
SABMiller popiera zasady recyklingu, czyli ograniczenia zużycia surowców poprzez, 
ponowne wykorzystanie i przetworzenie odpadów opakowaniowych oraz wprowadzenia 
takiej organizacji procesu doboru, projektowania i specyfikacji opakowań, by sprostać 
założonym wymaganiom ochrony środowiska. Przedstawione poniżej Zobowiązania mają 
na celu przybliżenie oraz zrozumienie opracowanego przez koncern planu działania, będą-
cego podstawą strategii zarządzania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

Zobowiązanie SABMiller „Potrzeba zmierzania w kierunku wielokrotnego użycia opako-
wań oraz gospodarki recyklingowej” obejmuje następujące obszary działań:

zawartość elementów opakowaniowych podlegających recyklingowi – zwiększanie 
procentowego udziału materiałów podlegających recyklingowi w opakowaniach przed-
konsumenckich,

eliminacja opakowań i zmniejszanie ich masy – minimalizacja ilości opakowań wykorzy-
stywanych do przechowywania i dostarczania produktu oraz projektowanie opakowań 
o technicznie możliwej najniższej masie,

segregacja odpadów opakowaniowych i poddawanie ich recyklingowi/odzyskowi – za-
stosowanie odpowiedniego oznakowania oraz projektowanie opakowań w porozumieniu 
z dostawcami umożliwiające optymalny ich recykling i ponowne użycie,

obecność metali ciężkich – całkowita eliminacja metali ciężkich z opakowań – tam gdzie 
jest to technicznie możliwe, w innych przypadkach zagwarantowanie zawartości metali 
ciężkich w opakowaniach na poziomie nie przekraczającym 100 mg/kg,

straty opakowaniowe i recykling po-konsumencki – obniżenie strat na opakowaniach 
powstających na terenie zakładu np. podczas mycia opakowań szklanych. Współpraca 
z organizacjami społeczności lokalnych w celu wprowadzenia lub poprawy już istnieją-
cych rozwiązań recyklingu, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjalnych możliwości 
stworzenia miejsc pracy.

Zużycie energii oraz emisja związków węgla

Świat
Globalne zmiany klimatu związane z gospodarczą działalnością człowieka stanowią jeden 
z najbardziej niepokojących problemów przed jakim stanął świat. Potencjalnymi konse-
kwencjami tego zjawiska jest globalny wzrost temperatury powietrza, podniesienie pozio-
mu mórz i oceanów, zakłócenie naturalnego rytmu i wielkości opadów. Naukowcy z Mię-
dzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPPC – ang. Integration Pollution, Prevention 
and Control) dowodzą, iż przyczynkiem do wspomnianych przeobrażeń jest rosnąca 
koncentracja gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego, głównie dwutlenku 
węgla, metanu i podtlenku azotu w atmosferze. Ponieważ dwutlenek węgla uznawany jest 
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za główny produkt spalania paliw energetycznych, produkcję energii należy ściśle wiązać 
ze zmianą klimatu na naszej planecie.

Ludzkość, pomimo znacznej dozy niepewności co do tempa, skali i możliwych kosztów 
zmian klimatycznych, zaczęła podejmować pierwsze kroki, które miały zapobiec globalne-
mu ociepleniu. Międzynarodowa współpraca zaowocowała przyjęciem Konwencji Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie Zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto, których głównym 
celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla i pozostałych gazów cieplarnianych. Do 
osiągnięcia powyższego celu służyć stosowanie następujących praktycznych mechani-
zmów realizowanych w ramach Protokołu: Handel Emisjami (ET), Mechanizm Czystego 
Rozwoju (CDM), Wspólne Wdrażanie (JI). 

W świetle zatwierdzonego w 2005 roku Protokołu z Kioto produkcja energii stanowi 
kluczowy sektor z punktu widzenia możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych. 
Podjęte działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych z tego sektora 
zostały ukierunkowane na:

ograniczanie zużycia energii poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów finan-
sowych (system opłat za korzystanie ze środowiska oraz system handlu emisjami) lub 
poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych cechujących się większą sprawnością,

zastąpienie źródeł energii o dużej emisji gazów cieplarnianych na jednostkę uzyskanej 
energii, źródłami o mniejszej emisyjności (np. zmiana energetyki węglowej na gazową lub 
też wykorzystanie energii odnawialnej).

Zobowiązanie SABMiller dot. zużycia energii i emisja związków 
węgla 

Jako spółka prowadząca działania w wielu krajach, SABMiller wymaga od siebie odpo-
wiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego oraz pełnego zaangażowa-
nia w intensyfikację działań związanych z ograniczaniem wpływu na negatywne zmiany 
klimatu.

SABMiller jako firma świadoma zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych spowodo-
wanych spalaniem paliw kopalnych oraz wytwarzania gazów cieplarnianych opracowała 
Zobowiązania z myślą o obniżeniu całościowej emisji związków węgla oraz energochłon-
ności. 

Cele, jakie Zobowiązanie stawia przed poszczególnymi jednostkami, sprowadzają się do:

obniżania energochłonności procesów produkcyjnych – monitoring zużycia paliw i ener-
gii elektrycznej, optymalizacja wskaźnika zużycia energii cieplnej i elektrycznej,

przejścia na paliwa o niskiej zawartości związków węgla – zamiana wykorzystywanych 
paliw węglowych na paliwa gazowe,

zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii – stosowanie w miarę możliwo-
ści „czystej energii”, zachęcanie przedsiębiorstw do maksymalnego wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii tj. energii słonecznej, wiatru, biomasy, biogazu, 

poprawę technologii – poszukiwanie możliwości odzyskania „utraconej” energii, dobór 
nowych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika energooszczędności,

angażowanie się w dobrowolne programy i projekty obniżania emisji – przyłączanie się 
przedsiębiorstw do branżowych inicjatyw redukujących emisje, zaangażowanie w mecha-
nizmy zdefiniowane w Protokole z Kioto.
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Koncern świadomy jest, iż wdrożenie powyższych wytycznych będzie wymagało czasu, 
jednakże wymaga on od poszczególnych zakładów ciągłej poprawy, która będzie miała 
przełożenie na poszczególne pozycje w przyjętym modelu kaskadowym.
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Stan aktualny

Woda stanowi jeden z głównych składników piwa, dlatego w przemyśle browarniczym 
jest szczególnie cenna. Dostarczana jest do poszczególnych browarów z ujęć własnych 
(wody podziemne) lub z miejskich sieci wodociągowych. W celu dostosowania jej para-
metrów do wymogów produkcji piwa, poddawana jest procesom uzdatniania. 

Kompania Piwowarska ma świadomość, iż woda stanowi niezbędny składnik w życiu 
każdego człowieka oraz, że jej zasoby nie są niewyczerpywalne. Ta świadomość pozwa-
la na nieustające usprawnianie procesu produkcyjnego, dzięki któremu zużycie wody 
w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanego piwa spada z roku na rok do coraz niższe-
go poziomu. Obecnie dla całej KP, globalny wskaźnik zużycia wody wynosi 3,6 hl wody/ 
hl wyprodukowanego piwa (dane za rok rozliczeniowy F07). Dla porównania wskaźnik ten 
w roku rozliczeniowym F03 wyniósł 4,6 hl wody/ hl wyprodukowanego piwa, natomiast 
typowy zakres zużycia wody w nowoczesnych browarach na świecie kształtuje się na po-
ziomie od 4 do 6 hl/hl piwa. Zatem można śmiało stwierdzić, iż podejmowane w ostatnich 
latach działania przyniosły wymierny efekt.

Zużycie wody
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Wykorzystanie wody w procesach technologicznych wiąże się w sposób nieodwracalny 
z powstawaniem ścieków. Kompania Piwowarska świadoma niebezpieczeństwa jakie 
wynika z niekontrolowanego obrotu zanieczyszczonymi wodami, w pełni kontroluje obieg 
wytwarzanych przez siebie ścieków. Podstawową zasadą przestrzeganą w każdym z bro-
warów należących do Kompanii Piwowarskiej jest oczyszczenie ścieków przed ich wpro-
wadzeniem do środowiska. W przypadkach gdy pozwala na to istniejąca infrastruktura, 
proces oczyszczania prowadzony jest na terenie browaru. W pozostałych przypadkach 
ścieki kierowane są do miejskich oczyszczalni ścieków.

Wytwarzanie ścieków 

Browar w Tychach
W browarze w Tychach woda na cele produkcyjne pobierana jest z własnych ujęć wody 
podziemnej. Na pozostałe cele woda dostarczana jest przez wodociągi miejskie. 

Wśród wielu rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia wody, browar w Tychach 
wprowadził wykorzystanie zużytej wody z jednego procesu w innych procesach (np. 
woda z płukania puszek wykorzystywana jest powtórnie do mycia transporterów). Dzięki 
zastosowanym w procesie produkcyjnym optymalizacjom, w okresie rozliczeniowym F07 
osiągnięto wskaźnik równy 3,7 hl wody/hl piwa, czyli znacznie poniżej poziomu graniczne-
go będącego na poziomie 4 hl/hl.

Wytwarzane w procesach produkcyjnych ścieki kierowane są na zakładową podczysz-
czalnię ścieków, która bazuje na beztlenowych metodach oczyszczania z osadem gra-
nulowanym. Technologia ta wykorzystuje zdolność mikroorganizmów beztlenowych do 
tworzenia, w specyficznych warunkach, osadu granulowanego charakteryzującego się 
wysoką zdolnością sedymentacyjną oraz wysoką aktywnością biochemiczną. Podczysz-
czalnia wyposażona jest w centralny system sterowania i wizualizacji przebiegu procesów 
technologicznych. W wyniku fermentacji beztlenowej powstaje również biogaz, który jest 
magazynowany i wykorzystywany jako pełnowartościowe paliwo do opalania kotłów 
zakładowych. 

W wyniku ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych, browar w Tychach, w okresie 
rozliczeniowym F07 osiągnął wskaźnik ilości ścieków w odniesieniu na jednostkę wypro-
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dukowanego piwa na poziomie równym 2,5 hl ścieków/hl piwa. Zatem w stosunku do 
roku rozliczeniowego F03, gdzie wskaźnik ten wyniósł 3,2 hl ścieków/hl piwa, ograniczono 
ilość powstających ścieków o blisko 22%.

Browar w Poznaniu
Woda wykorzystywana w procesie produkcyjnym jak i pozostałych procesach, dostarcza-
na jest do browaru z zewnętrznych sieci wodociągowych. Przed wykorzystaniem podda-
wana jest ona przygotowaniu na własnych stacjach uzdatniania wody. Dzięki uzdatnianiu 
uzyskuje się wodę o najwyższych parametrach, spełniającą wszelkie wymogi sanitarne 
i pozwalającą na zachowanie oryginalnego smaku warzonego piwa.

W browarze w Poznaniu w celu ograniczania zużycia wody stosuje się m.in. jej wtórne 
wykorzystanie. Dodatkowo w trakcie eksploatacji zakładu wprowadzonych został szereg 
udoskonaleń pozwalających na osiągnięcie jednostkowego wskaźnika zużycia wody na 
bardzo niskim poziomie. Do działań tych należy zaliczyć m.in. wtórne wykorzystanie wody 
w procesie mycia i pasteryzacji, zmniejszenie częstotliwości wypychania brzeczki i piwa 
z rurociągów, zastąpienie myjki butelek płuczką, wyeliminowanie zużycia wody do chło-
dzenia odsolin. W roku rozliczeniowym F07 osiągnięto imponujący wynik na poziomie 3,6 
hl wody/ hl piwa. Mając na uwadze typowy zakres zużycia wody w nowoczesnych browa-
rach równy 4-6 hl/hl piwa można stwierdzić, iż w dziedzinie oszczędności wody, browar 
w Poznaniu należy do światowej czołówki.

Browar odprowadza swoje ścieki przemysłowe (mieszanina ścieków technologicznych 
i socjalnych) do kanalizacji miejskiej, skąd kierowane są bezpośrednio na miejską oczysz-
czalnię ścieków. Partie ścieków z dużą ilością zanieczyszczeń przemysłowych, przed 
wprowadzeniem do kanalizacji trafiają do lokalnych urządzeń podczyszczających, gdzie 
następuje m.in. korekta odczynu, separacja zawiesin oraz schładzanie.

Dzięki zastosowaniu modyfikacji procesów produkcyjnych, browar w Poznaniu osiągnął 
w roku rozliczeniowym F07 wskaźnik wytworzonej ilości ścieków na jednostkę wyprodu-
kowanego piwa na poziomie 2,3 hl ścieków / hl piwa. Wskaźnik ten od roku rozliczenio-
wego F03 zmalał o 1,5 hl, co w przeliczeniu na wartość procentową daje wielkość 39,5%. 
Przy założeniu, iż wytyczne najlepszych dostępnych technik dla przemysłu piwowarskiego 
wskazują na wytwarzanie ścieków na poziomie 2,7 – 4,2 hl ścieków / hl piwa, uzyskany 
przez browar w Poznaniu wynik potwierdza wysokie zaawansowanie procesów technolo-
gicznych oraz dbałość o środowisko naturalne.

Browar w Białymstoku
Woda do browaru dostarczana jest poprzez miejską sieć wodociągową. Dostarczana 
woda poddawana jest procesom uzdatniania w celu dostosowania jej parametrów do 
wymogów produkcji piwa.

Ścieki technologiczne powstające w browarze wspólnie ze ściekami sanitarnymi odpro-
wadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków. Partie ścieków stężonych z dużą ilością za-
nieczyszczeń przemysłowych, przed wprowadzeniem do kanalizacji trafiają do lokalnych 
urządzeń podczyszczających. Operacje technologiczne realizowane w urządzeniach pod-
czyszczających pozwalają na uśrednianie ścieków, separację zawiesin oraz zagęszczanie 
osadów. Wraz z przejęciem browaru w Białymstoku przez Kompanię Piwowarską, rozpo-
częto gruntowną modernizację oraz udoskonalanie linii produkcyjnych. Podjęte działania 
zaowocowały m.in. znacznym obniżeniem wskaźnika zużycia wody w odniesieniu do 
wielkości produkcji. Wskaźnik ten zmalał z wartości osiągniętej w roku rozliczeniowym 
F04 równej 4,5 hl wody/ hl piwa do wartości 3,3 hl/hl piwa osiągniętym w roku rozlicze-
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niowym F07. Uzyskany w ostatnim okresie rozliczeniowym wskaźnik jest najniższy w gru-
pie SABMiller i świadczy o bardzo dobrym systemie gospodarowania wodą.

Podobny skutek odniesiono w przypadku wskaźnika wytwarzanych ścieków. Po procesie 
modernizacyjnym browaru, wskaźnik ilości wytwarzanych ścieków w odniesieniu do wiel-
kości produkcji spadł z wartości 4,2 hl ścieków / hl piwa (w roku rozliczeniowym F04) do 
wartości na poziomie 2,2 hl ścieków / hl piwa (w roku rozliczeniowym F07). Zatem w prze-
ciągu 3 lat, na skutek podjętych działań, browar w Białymstoku ograniczył ilość wytwarza-
nych ścieków o 90%. Jest to wynik wskazujący na duże zaangażowanie ze strony zakładu 
zarówno w poprawę technologii produkcji jak też w ochronę środowiska.

KP a zobowiązania SABMiller

Kompania Piwowarska S.A aktywnie uczestniczy we wszelkich działaniach prowadzących 
do podniesienia jakości prowadzenia gospodarki wodnej poprzez następujące działania:

optymalizacja zakładowego zużycia wody oraz gospodarki ściekami – wskaźnik zużycia 
wody w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanego piwa jest monitorowany w każdym 
z browarów i poddawany wnikliwym analizom. Na podstawie obserwacji wprowadza-
ne są nowe rozwiązania prowadzące do minimalizacji zużycia wody. Ścieki powstające 
w procesie produkcyjnym wprowadzane są do środowiska zgodnie z zapisami zawartymi 
w poszczególnych decyzjach administracyjnych, po ich wcześniejszym oczyszczeniu na 
zakładowej lub miejskiej oczyszczalni ścieków,

identyfikacja dostępności zasobów wodnych – eksploatacja własnych ujęć wód pod-
ziemnych odbywa się na zasadach określonych w odrębnych pozwoleniach w sposób, 
który nie narusza ich zasobów eksploatacyjnych. W przypadku nowych otworów stu-
dziennych, przed wykonaniem prac wiertniczych, prowadzonych jest szereg prac geo-
logicznych oraz hydrogeologicznych w celu ustalenia min. zasobów eksploatacyjnych 
źródła. 

współpraca ze społecznościami lokalnymi – Kompania Piwowarska, poprzez wydaw-
nictwa własne („Raport. Odpowiedzialność społeczna”, „Raport Środowiskowy styczeń 
2006”) systematyczne informuje społeczeństwo zarówno lokalne jak i globalne o zakresie 
swojej działalności w tym m.in. o osiągniętych wskaźnikach zużycia wody. Browar w Po-
znaniu przeznaczył środki na instalację systemu natleniania Jeziora Maltańskiego – ważne-
go zbiornika wodnego dla aglomeracji poznańskiej. 
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Stan aktualny

Niewiele istnieje na świecie zakładów przemysłowych, których działalność można określić 
jako w 100% bezodpadową. Wynika to zwykle z ograniczeń technologicznych. Natomiast 
zakłady o wysokiej świadomości środowiskowej starają się zbliżyć do założenia produkcji 
bezodpadowej. Poprzez zwiększanie trwałości materiałów, dobór odpowiednich surow-
ców oraz optymalizację ich zużycia, a także powtórne wykorzystanie tych samych mate-
riałów można uniknąć powstania odpadów. Jeżeli nie jest to możliwe, należy dążyć wszel-
kimi możliwymi środkami, aby odpady były poddawane procesowi recyklingu.

Browary na całym świecie są przykładem produkcji generującej stosunkowo duże ilości 
odpadów. Właściwe podejście do gospodarki odpadami, stosowane w zakładach Kom-
panii Piwowarskiej, pozwala jednak traktować wytwarzane odpady tak, jakby były pro-
duktami ubocznymi – główne ilości powstających odpadów są cennym materiałem dla 
rolników oraz innych firm.

Prawie 80% odpadów produkcyjnych to młóto (wysłodziny). Są to resztki ziarna, stano-
wiącego surowiec do wyrobu piwa o dużej zawartości białka strawnego i wilgotności do 
80%. 

Pozostałe odpady produkcyjne to ziemia okrzemkowa, gęstwa drożdżowa i pył słodowy.

Ziemia okrzemkowa to skała osadowa pochodzenia organicznego, w skład której wcho-
dzą krzemionkowe pęcherzyki okrzemek. Ziemię stosuje się do filtracji piwa. Bardzo 
duże ilości odpadów powstają z usuwania osadu pofermentacyjnego, zwanego gęstwą 
drożdżową. Gęstwa jest bogatym źródłem białka; zawiera także dużo witamin z grupy B, 
wapnia, żelaza i mikroelementów takich jak cynk, miedź, magnez. Pył słodowy powstaje 
podczas transportu słodu, skiełkowanego ziarna jęczmienia.

Wśród odpadów, powstających w mniejszych ilościach, niż wymienione powyżej można 
wymienić stłuczkę szklaną, folię opakowaniową, papier i tekturę, puszki aluminiowe.

Stłuczka szklana powstaje głównie podczas procesu produkcyjnego na liniach rozlewni-
czych z uszkodzonych butelek. Tektura i folia opakowaniowa powstaje po rozpakowaniu 
materiałów oraz surowców używanych w procesie produkcyjnym.

Browary w Tychach, Poznaniu, Białymstoku
We wszystkich trzech browarach sposób postępowania z odpadami jest podobny – ca-
łość odpadów poprodukcyjnych jest w 100 % wykorzystywana gospodarczo. Odpady są 
sprzedawane z dużym zyskiem zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i dużym zakła-
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dom produkcyjnym. Potwierdzeniem są dane dotyczące kosztów i przychodów związa-
nych z gospodarką odpadami przedstawione na wykresie.

Odpady – koszty i przychody

Młóto wykorzystywane jest jako pasza dla bydła, trzody i drobiu w stanie świeżym, rza-
dziej w postaci kiszonki i zwykle jest odbierane w całości przez rolników. Całość młóta 
z wszystkich browarów skupują rolnicy do skarmiania bezpośredniego zwierząt hodow-
lanych lub przygotowania mieszanek paszowych. Pył słodowy, podobnie jak młóto, jest 
cennym dodatkiem paszowym dla zwierząt. Gęstwa drożdżowa również znajduje bezpro-
blemowy zbyt wśród dużych zakładów produkcyjnych. 

Należy podkreślić fakt, iż młóto oraz pył dla odbiorców są pełnowartościowym produk-
tem o określonych parametrach jakościowych. Razem stanowią większość wszystkich wy-
twarzanych odpadów. Powstająca ilość zależy bezpośrednio od zmiennych parametrów 
surowców technologicznych, w tym od udziału nierozpuszczalnej części młóta. Wynikiem 
tego mogą być drobne wahania wskaźnika odpadów w przeliczeniu na jednostkę produk-
cji. Dlatego też w wypadku odpadów browarnianych całkowita ilość odpadów ma mniej-
sze znaczenie niż sposób zagospodarowania. 

W każdym z browarów całość stłuczki szklanej jest zbierana w pojemnikach uniemożli-
wiających zanieczyszczenie odpadu. Stłuczka w tej postaci może być wykorzystana przez 
huty szkła bez dodatkowego przetworzenia jako niezbędny surowiec produkcyjny. Po-
dobnie wszystkie zużyte materiały opakowaniowe – papier, tektura, folia, drewno będąc 
materiałami o wysokiej czystości stanowią doskonały surowiec do przetworzenia i są 
przekazywane do przeróbki w zakładach recyklingu.

Browary także pozostałe odpady przekazują firmom, które zapewniają przeprowadzenie 
odzysku lub recyklingu. 

Udział odpadów niebezpiecznych w ogólnej masie odpadów wynosi zaledwie sześć ty-
sięcznych części procenta!
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Odpady – sposoby zagospodarowania

Browar w Tychach
Gospodarka odpadami podlega regularnemu monitoringowi, a odbiorcy odpadów są 
dobierani z uwzględnieniem możliwości prowadzenia odzysku lub recyklingu przejmowa-
nych odpadów bądź przekazania do wykorzystania dalszym uprawnionym podmiotom. 
W roku rozliczeniowym F07 3,8% odpadów nie zostało gospodarczo wykorzystanych: 
były to głównie etykiety z butelek zwrotnych oraz ziemia okrzemkowa. Sposób docelowe-
go zagospodarowania pozostałych odpadów jest zgodny z przyjętym standardem a różni 
się w przypadku gęstwy drożdżowej, która w całości jest wykorzystywana przez przemysł 
farmaceutyczny.

Browar w Poznaniu
Gospodarka odpadami podlega regularnemu monitoringowi, a odbiorcy odpadów są 
dobierani z uwzględnieniem możliwości prowadzenia odzysku lub recyklingu przejmo-
wanych odpadów bądź przekazania do wykorzystania dalszym uprawnionym podmio-
tom. W związku z modernizacją kotłowni nie powstaje już żużel; odpady z etykiet i ziemi 
okrzemkowej przekazywane są do odzysku. Dzięki temu browar w roku rozliczeniowym 
F07 osiągnął rekordowy wynik: aż 99,3% odpadów było gospodarczo wykorzystanych.

Odpady wykorzystane z Browaru w Poznaniu

Udzia∏y wykorzystywanych 
materia∏ów opakowaniowych
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Browar w Białymstoku
Zasady i praktyczna realizacja gospodarki odpadami ulega ciągłemu doskonaleniu; coraz 
więcej odbiorców ma możliwość prowadzenia odzysku lub recyklingu przejmowanych 
odpadów bądź przekazania ich do wykorzystania dalszym uprawnionym podmiotom. 
Browar w roku rozliczeniowym F07 przekazał 95,2% odpadów do gospodarczego wy-
korzystania – dla porównania w roku F06 do wykorzystania przekazano 93,3%. Gęstwa 
drożdżowa z browaru trafia do zakładów farmaceutycznych, jak i do zakładów do wyrobu 
paszy. Na uznanie zasługuje również właściwa gospodarka odpadami niebezpiecznymi, 
zupełnie odmienna od stanu sprzed trzech lat.

Odpady niebezpieczne w Browarze w Białymstoku

KP a zobowiązania SABMiller

Kompania Piwowarska S.A efektywnie wdrożyła w życie zobowiązania SABMiller w zakre-
sie gospodarki odpadami, czego przykładem są następujące działania:

wytwarzanie i utylizacja odpadów – w każdym browarów wdrożony system gospodarki 
odpadami preferuje przekazanie odpadów do odzysku lub recyklingu odpadów; jedynymi 
ograniczeniami są możliwości techniczne przerobu dla danych rodzajów odpadów a cza-
sami ograniczenia ekonomiczne. Przykład Browaru w Poznaniu pokazuje, iż jest możliwe 
zbliżenie się do granicy 100% odpadów wykorzystanych gospodarczo. 

segregacja i klasyfikacja odpadów – dokładność selektywnej segregacji zależy od organi-
zacji pracy oraz od czynnika ludzkiego, a bardzo dobre przeszkolenie pracowników owo-
cuje wysoką czystością zebranych odpadów, będących gotowymi surowcami wtórnymi.

unieszkodliwianie odpadów – część odpadów, musi być ze względów technologicznych 
poddana unieszkodliwieniu. Odpady te są przekazywane wyłącznie sprawdzonym firmom 
legitymującym się stosownymi zezwoleniami (decyzjami administracyjnymi); kontrola 
nad właściwym doborem kontrahentów jest sprawowana poprzez system zarządzania 
środowiskowego. 

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

Do pakowania i dystrybucji piwa browary stosują trzy rodzaje opakowań: kegi, puszki 
aluminiowe oraz butelki szklane.

Podstawowym opakowaniem dla wszystkich produkowanych marek piwa są butelki 
szklane wielokrotnego użytku o pojemności 0,5 litra. Butelki wykorzystuje się kilka razy 
w cyklu życia opakowania. Butelka zwrotna przed ponownym użyciem przechodzi przez 
linię myjącą. 

Obok butelek zwrotnych coraz częściej wykorzystuje się puszki aluminiowe o pojemności 
0,5 l i okresowo 5 l. Zużyte puszki aluminiowe są zbierane selektywnie na terenie prawie 
całego kraju przez przedsiębiorstwa komunalne, organizacje odzysku i punkty skupu me-
tali kolorowych. Zbiórka selektywna odbywa się „u źródła” do ustawionych w miastach 
pojemników lub na miejskich stacjach segregacji odpadów. Zebrane opakowania podda-
wane są oczyszczaniu. Stanowią cenny surowiec dla hutnictwa aluminium i trafiają doce-
lowo do przetopu w hutach.

Do miejsc bezpośredniej konsumpcji piwa, jak bary i restauracje, piwo trafia zarówno 
w butelkach jak i kegach. Kegi to beczki ze stali kwasoodpornej o objętości 30 i 50 litrów. 
Kegi są opakowaniami zwrotnymi, zaprojektowanymi specjalnie pod kątem wielokrotnego 
wykorzystania. Tak więc, pomimo dużego zużycia materiału przy produkcji opakowania, 
ich stosowanie jest bardzo korzystne w aspekcie środowiskowym.

Odzysk i recykling opakowań
Kompania Piwowarska zapewnia odzysk i recykling odpadów powstających ze zużytych 
opakowań na poziomach wynoszących co najmniej: 40% dla opakowań ze szkła, 40% dla 
aluminium, 20% dla stali, 48% dla papieru i tektury, 25% dla tworzyw sztucznych, 15% 
dla drewna w roku 2007. Kompania Piwowarska przekazała obowiązki zapewnienia recy-
klingu opakowań organizacji odzysku. Organizacja odzysku to wyspecjalizowany podmiot 
gospodarczy, którego działalność polega na przejmowaniu obowiązku odzysku odpadów 
z opakowań od wytwórcy, zgodnie z ustawą i przepisami. Przedmiotem działania organi-
zacji odzysku jest działalność organizowania trwałego systemu selektywnej zbiórki, zarzą-
dzania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w szczególności z recyklin-
giem odpadów, a także edukacja ekologiczna. Organizacja odzysku gwarantuje rzetelne 
i fachowe postępowanie z zebranymi odpadami opakowaniowymi.

8.

Opakowania
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Poziomy recyklingu opakowań

Browar w Tychach, Poznaniu, Białymstoku
Browary w Tychach, Poznaniu i Białymstoku stosują jeden model zwrotnej butelki szkla-
nej, wspólnej dla wszystkich nielicencyjnych piw Kompanii. Taka strategia nie tylko uła-
twia identyfikację najlepszych piw przez konsumenta w sklepie, lecz przede wszystkim 
pozwala na swobodne przemieszczanie opakowań zwrotnych z Centrów Dystrybucji do 
dowolnego z browarów, wykazującego zapotrzebowanie na opakowania. 

W ostatnim roku zwiększyło się znacząco zapotrzebowanie na piwo w puszkach alumi-
niowych. Klienci wybierając puszki, prawdopodobnie stawiali na wygodę użytkowa-
nia, w tym na dwie wielkie zalety puszek: lekkość i znaczną odporność na uszkodzenia 
w transporcie i przechowywaniu. Produkcja puszek aluminiowych powoduje znaczące 
obciążenie środowiska; z tego względu należy dążyć do zwiększania poziomu recyklingu 
oraz poszukiwania możliwości przerobu złomu puszek na produkty tej samej klasy jako-
ściowej, czyli nowych puszek. Będzie to możliwe po zwiększeniu liczby specjalistycznych 
linii recyklingu lakierowanych opakowań aluminiowych.

Browar w Poznaniu chętnie wykorzystuje też butelki jednorazowe o pojemności 0,33l 
i 0,66 l. Zużyte szklane opakowania, podobnie jak aluminium, są zbierane selektywnie. Ze-
brane opakowania poddawane są oczyszczeniu na liniach sortowniczych i przekazywane 
hucie szkła, jako stłuczka spełniająca odpowiednie parametry techniczne.
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Rodzaje stosowanych opakowań

Udziały wykorzystywanych materiałów opakowaniowych.

Rodzaj opakowania Rok rozliczeniowy F07
Butelki szklane zwrotne 39,7%

Butelki szklane jednorazowe 5,5%
Beczki Keg 7,6%

Puszki aluminiowe 47,2%

KP a zobowiązania SABMiller

Kompania Piwowarska S.A podjęła zobowiązania do prowadzenia gospodarki opakowa-
niowej zgodnie z Zobowiązaniem SABMiller poprzez następujące działania:

zmniejszanie masy i ilości – opakowania wszystkich rodzajów piwa są projektowane 
z ukierunkowaniem na osiągnięcie technicznie możliwie najniższej masy, specjalnie na 
potrzeby i we współpracy z specjalistami Kompanii Piwowarskiej.

redukcja i ostateczne usunięcie metali ciężkich – zawartość metali ciężkich, rozumianych 
jako kadm, chrom sześciowartościowy, ołów i rtęć, dla wszystkich opakowań stosowa-
nych w produkcji jest kontrolowana przez producentów danych opakowań. Suma zawar-
tości wspomnianych metali ciężkich, zarówno dla opakowań aluminiowych jak i szkla-
nych, nie przekracza 100 mg/kg. Dla opakowań szklanych nie przewiduje się całkowitego 
wyeliminowania zawartości metali ciężkich ponieważ niewielkie ilości metali mogą być 
wprowadzane wraz z zanieczyszczeniami zawartymi w stłuczce z recyklingu. Ponadto me-
tale ciężkie są trwale związane w strukturze szkła i nie uwalniają się z opakowań szklanych 
do środowiska, ani nie wchodzą w reakcję z zawartym w nich piwem. 
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wzrost zawartości elementów opakowaniowych podlegających recyklingowi – stoso-
wane opakowania nadają się w blisko 100% do recyklingu. Zużyte butelki szklane jed-
norazowe jak i uszkodzone wielokrotnego użytku mogą w całości stanowić tzw. wsad 
stłuczki szklanej. Etykiety z butelek mogą być również w pełni poddawane recyklingowi, 
chociaż na liniach uzdatniania stłuczki w Polsce etykiety zwykle nie są oddzielane od po-
zostałych zanieczyszczeń. Opakowania z aluminium nadają się w 100% do przerobu, lecz 
pewnym ograniczeniem jest jakość linii do odzysku aluminium w Polsce. Stalowe kapsle 
z butelek szklanych – tzw. zamknięcia koronowe – również nadają się do przerobu (poza 
uszczelką z PVC lub PE wyściełającą kapsel od wewnątrz). Podstawą wysokiego udziału 
opakowań poddawanych recyklingowi jest niezmiennie prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych przez konsumentów. 

projektowanie opakowań łatwych do ponownego użycia i łatwych do recyklingu – opa-
kowania wszystkich rodzajów piwa są projektowane specjalnie na potrzeby i we współ-
pracy z specjalistami Kompanii Piwowarskiej. Butelki szklane wielokrotnego użytku są 
przystosowanego do co najmniej kilku-, kilkunastu cykli użycia

 zmniejszenie strat opakowaniowych – na większości linii rozlewniczych stosowana jest 
pasteryzacja przepływowa, która w porównaniu z pasteryzacją tunelową praktycznie nie 
powoduje strat opakowaniowych. Niektóre linie wyposażone są w myjki butelek z stop-
niowym podgrzewaniem za pomocą pary w celu ograniczenia zbyt gwałtownego wzrostu 
temperatury, który może powodować ich pękanie. Ponadto w każdym z browarów przy-
kłada się dużą wagę do sposobu prowadzenia transportu wewnątrzzakładowego oraz go-
spodarki magazynowej związanych z narażonymi na zniszczenie opakowaniami szklanymi.

recykling po-konsumencki – Kompania przekazała obowiązki zapewnienia recyklingu opa-
kowań organizacji odzysku. Organizacja odzysku prowadzi szeroko zakrojone akcje edu-
kacyjne promujące idee segregacji odpadów opakowaniowych a także prowadzi własne 
zakłady recyklingu lub ściśle współpracuje z zakładami, m.in. na poziomie finansowym co 
pozwala stale podnosić wydajność oraz jakość instalacji.
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Stan aktualny

Wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej wiąże się bezpośrednio z emisją substancji 
do powietrza atmosferycznego. W przypadku eksploatowania własnych źródeł energe-
tycznych mówimy o bezpośrednim oddziaływaniu na stan powietrza atmosferycznego 
poprzez emisję substancji powstających podczas spalania paliw energetycznych. W przy-
padku zakupu energii od dostawcy zewnętrznego, oddziaływanie to nazywane jest często 
pośrednim tzn. zakład nie emituje substancji do powietrza bezpośrednio z procesu pro-
dukcyjnego, natomiast wykorzystuje produkt wytwarzany w ramach tego procesu. 

Kompania Piwowarska posiada własne źródła energii cieplnej w browarze w Poznaniu 
oraz Tychach. Browar w Białymstoku pozyskuje energię cieplną od dostawcy zewnętrz-
nego. Zatem browary w Poznaniu oraz Tychach oddziałują bezpośrednio na stan powie-
trza atmosferycznego poprzez emisję substancji powstających podczas energetycznego 
spalania paliw, natomiast oddziaływanie browaru w Białymstoku należy traktować jako 
pośrednie.

Tabela Emisja do powietrza [kg/rok]

 F03 F04 F05 F06 F07

Browar 
w Poznaniu

CO2 52 850 400 49 043 000 56 929 400 44 298 000 27 011 800

CO 45 795,0 26 601,0 84 490,0 35 642,0 3 712

NOx 70 880,0 49 081,0 79 550,0 29 202,0 50 886

SOx 178 110,0 155 331,0 170 880,0 101 809,0 549

Browar  
w Tychach

CO2 22 047 800 21 255 500 20 074 300 19 714 300 20 817 300

CO 3 066,0 2 937,0 2 772,0 2 802,9 2 917

NOx 41 716,0 39 948,0 37 702,0 37 867,0 39 779

SOx 383,0 116,0 131,0 215,3 26,0

W przypadku energii elektrycznej, wszystkie trzy browary Kompani Piwowarskiej korzy-
stają z usług lokalnych dostawców. Zatem emitują substancje do powietrza w sposób 
pośredni tzn. nie biorą bezpośrednio udziału w procesie produkcyjnym, natomiast wyko-
rzystują produkt wytwarzany w ramach tego procesu.

We wszystkich browarach przykłada się dużą wagę do racjonalnej gospodarki zarówno 
energią elektryczną jak i cieplną. Pracownicy browarów stale poszukują nowych rozwią-
zań zmniejszających zużycie mediów energetycznych.

9.

Zużycie ener-
gii i emisja 
do powietrza
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Od 1 stycznia 2005 roku na terenie Polski rozpoczął funkcjonowanie Wspólnotowy Sys-
tem Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych, którego celem nadrzędnym 
jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Z tytułu eksploatacji kotłowni 
o nominalnej mocy przekraczającej 20 MW, browary w Poznaniu oraz Tychach obligatoryj-
nie stały się uczestnikiem tego systemu. Udział w Systemie niesie za sobą szereg obo-
wiązków nałożonych na zakład i związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz 
coroczną sprawozdawczością. 

Zużycie energii cieplnej

Zużycie energii elektrycznej

Browar w Tychach
Browar w Tychach eksploatuje własną kotłownię, która w całości pokrywa zapotrzebo-
wanie na parę technologiczną wykorzystywaną w procesie produkcji piwa. W sezonie 
grzewczym kotłownia zapewnia równocześnie centralne ogrzewanie zakładu. Jednostki 
kotłowe wchodzące w skład wyposażenia kotłowni stanowią dwa nowoczesne, sterowa-
ne automatyczne kotły parowe o łącznej nominalnej mocy cieplnej równej 39,4 MW. Kotły 
zasilane są gazem ziemnym wysokometanowym, a w przypadkach udokumentowanych 
przerw w dostawie gazu włączane jest zasilanie olejem opałowym lekkim. Dodatkowo 
do opalania kotłów stosuje się biogaz wytwarzany w zakładowej podczyszczalni ścieków. 
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Z punktu widzenia ochrony środowiska, stosowanie biogazu należy uznać za bardzo ko-
rzystne, gdyż stanowi on odnawialne źródło energii i charakteryzuje się znacznie mniejszą 
emisją substancji powstających podczas spalania niż przy spalaniu np. węgla kamiennego 
lub oleju opałowego. Obecnie pokrywa on ok. 12% ogólnego zapotrzebowania kotłowni 
na paliwo. 

Ze względu na moc cieplną kotłowni, Browar w Tychach zastał zakwalifikowany do 
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych. 
W Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla instalacji przydzielo-
no numer 534. Jednocześnie Browar w Tychach otrzymał przydział uprawnień do emisji 
CO2 w okresie rozliczeniowym 2005-2007 w wysokości 26 200 Mg/rok. Jak wynika ze 
sprawozdań rozliczeniowych za rok 2005 i 2006, które otrzymały pozytywną ocenę we-
ryfikatora wyznaczonego przez Krajowego Administratora Systemu, browar wyemitował 
znacznie niższą ilość CO2 niż przyznano mu w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień do 
emisji na okres 2005-2007.

Emisja do powietrza – Browar w Poznaniu
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Browar w Poznaniu
Całość pary wykorzystywanej w procesie produkcyjnym browar wytwarza we własnej 
kotłowni gazowo-olejowej. Jest to nowoczesna kotłownia o mocy cieplnej 35,1 MW, 
w której spalany jest gaz ziemny zaazotowany, a w przerwach w dostawie gazu włączane 
jest zasilanie olejem opałowym lekkim. Kotłownia ta została oddana do użytku w kwietniu 
2006 roku i zastąpiła wyeksploatowaną już kotłownię węglową. Konwersja paliwa wę-
glowego na gazowe i olejowe postawiła Browar w Poznaniu jako przykład praktycznego 
stosowania wytycznych określonych w protokole z Kioto. Dzięki podjętym działaniom 
osiągnięto nie tylko znaczne obniżenie emisji dwutlenku węgla, ale także pozostałych sub-
stancji emitowanych w wyniku spalania paliw.

Browar w Poznaniu, z racji eksploatowania kotłowni o mocy przekraczającej 20 MW 
(zarówno kotłownia węglowa jak i gazowo-olejowa), został zakwalifikowany do Wspólno-
towego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych. W Krajowym 
Planie Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla instalacja otrzymała numer 533 
i na lata 2005-2007 przyznano jej limit emisji dwutlenku węgla równy 55 000 Mg/rok. 
W dwóch minionych latach rozliczeniowych (rok 2005 i 2006), przedstawione Krajowemu 
Administratorowi System raporty roczne zostały pozytywnie zweryfikowane. W żadnym 
z lat rozliczeniowych zakład nie wyemitował więcej CO2 niż zakładany przydział na lata 
2005-2007. W 2006 roku zanotowano znaczne obniżenie CO2 w stosunku do lat poprzed-
nich, co jest bezpośrednim skutkiem uruchomienia nowej kotłowni i konwersji paliwa 
węglowego na paliwo gazowe i olejowe.

Browar w Białymstoku
Para technologiczna wykorzystywana w procesie produkcyjnym dostarczana jest z miej-
skiej elektrociepłowni. Zatem Browar w Białymstoku nie emituje do środowiska substancji 
związanych z wytwarzaniem energii bezpośrednio. Ponieważ Browar w Białymstoku nie 
eksploatuje jednostek kotłowych, nie został on zakwalifikowany do Wspólnotowego Sys-
temu Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych.

Zarówno lokalizacja jak i czynniki ekonomiczne pozwalają stwierdzić, iż zastosowane roz-
wiązanie jest najkorzystniejsze zarówno dla browaru, jak i środowiska naturalnego. 

KP a zobowiązania SABMiller

Kompania Piwowarska SA wchodząc w skład koncernu SABMiller zobowiązała się do 
przestrzegania zasad gospodarki energetycznej i emisji związków węgla zgodnie z wytycz-
nymi zawartymi w Zobowiązaniu SABMiller. Kompania Piwowarska SA, stawiając sobie 
nowe cele, realizuje założenia Zobowiązania w każdym z obszarów. Następujące działania 
stawiają spółkę wysoko w hierarchii wymagań:

obniżanie energochłonności procesów produkcyjnych – we wszystkich browarach pro-
wadzony jest stały monitoring zużycia energii elektrycznej i cieplnej co pozwala na iden-
tyfikację sprawności prowadzonych procesów produkcyjnych. Dodatkowo w browarach 
w Tychach i Poznaniu prowadzi się ciągły monitoring zużycia paliw w kotłowni, co z kolei 
pozwala na bieżące szacowanie wielkości emisji CO2 do atmosfery. Jednocześnie na te-
renie wszystkich browarów nie ustają prace związane z udoskonaleniem procesów tech-
nologicznych oraz modernizacji istniejących układów. Działania te pozwoliły na przełomie 
ostatnich lat na znaczne ograniczenie wskaźników energochłonności. Wskaźnik zużycia 
wyprodukowanej energii cieplnej w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanego piwa na 
terenie browaru w Poznaniu sukcesywnie spadał z wartości osiągniętej w F03 na pozio-
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mie 135,39 MJ energii/hl piwa do wartości osiągniętej w F07 równej 66,96 MJ energii/hl 
piwa. W przypadku zużycia energii elektrycznej globalny wskaźnik dla całej Kompanii Pi-
wowarskiej wyniósł w roku rozliczeniowym F07 6,35 kWh/ hl piwa. Referencyjny wskaźnik 
energochłonności elektrycznej określony w BAT (Best Available Technology) dla przemy-
słu piwowarskiego kształtuje się w zakresie 8-12 kWh/hl piwa. Zatem wskaźnik osiągnięty 
przez KP wskazuje na wysoki stopień zaangażowania browarów w ograniczanie zużycia 
energii w procesach produkcyjnych.

przejście na paliwa o niskiej zawartości związków węgla – mając na uwadze zmniejsze-
nie uciążliwości dla atmosfery, Kompania Piwowarska w 2006 roku zlikwidowała eksplo-
atowaną na terenie browaru w Poznaniu kotłownię opalaną paliwem węglowym i zastą-
piła ją nowoczesną kotłownią gazowo-olejową. Dzięki konwersji paliwa węglowego na 
paliwo gazowe i olejowe osiągnięto znaczną redukcję emisji do atmosfery min. związków 
węgla. Na terenie browaru w Tychach eksploatowana jest kotłownia gazowo-olejowa, 
która zasilana jest również dodatkowo biogazem wytwarzanym w podczyszczalni ścieków. 
Kotłownia ta spełnia lokalne wymagania prawa wobec czego nie występuje konieczność 
konwersji paliw. W browarze w Białymstoku ciepło dostarczane jest przez firmę zewnętrz-
ną. 

zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – stosowanie „czystej energii” 
uwarunkowane jest w głównej mierze ograniczeniami technicznymi oraz dostępnością 
„czystych” paliw. Uwarunkowania techniczne browaru w Tychach pozwalają na wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii w postaci biogazu wytwarzanego na terenie zakłado-
wej podczyszczalni ścieków. Biogaz, ze względu na swój skład, spalany jest wraz z gazem 
ziemnym. W okresie rozliczeniowym F07 ilość spalonego biogazu kształtowała się na 
poziomie 12,6% całkowitej ilości gazu spalonego w kotłowni. Zastosowanie tak nowator-
skiego rozwiązania przynosi korzyści zarówno ekonomiczne jak i środowiskowe. 

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

angażowanie w dobrowolne programy i projekty obniżania emisji – do stosowanych 
mechanizmów Protokołu z Kioto należą: Handel Emisjami, Mechanizm Czystego Rozwoju, 
Wspólnych Wdrożeń. Browary w Poznaniu oraz Tychach, ze względu na moc znamionową 
kotłowni, przystąpiły w 2005 roku do Systemu Handlu Emisjami. Zgodnie z dotychczas 
przekazanymi do Krajowego Administratora Systemu rocznymi raportami rozliczającymi 
emisję CO2, browary uzyskały pozytywny wynik ich weryfikacji oraz dotrzymały określo-
nych dla nich przydziałów.
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Hałas

W dzisiejszym, zurbanizowanym świecie mamy do czynienia z powszechnością występo-
wania zjawisk hałaśliwych i wibracyjnych. Występują one zwłaszcza w dużych miastach, 
wzdłuż tras komunikacyjnych, wokół obiektów przemysłowych i usługowych.

Hałas jest nieodzownym elementem funkcjonowania każdego zakładu przemysłowego. 
Pomimo, iż jest niewidoczny, w równym stopniu jak generowane ścieki lub odpady zagra-
ża zarówno nam jak i środowisku. Niepożądane i uciążliwe dźwięki wpływają negatywnie 
na zdrowie ludzi, a także powodują migrację zwierząt z naturalnych siedlisk. Dlatego tak 
ważne jest ograniczanie emisji hałasu.

Pragnąc zapewnić odpowiedni komfort akustyczny w otoczeniu swoich zakładów, po-
dejmujemy środki zmierzające do minimalizacji własnego oddziaływania na stan klimatu 
akustycznego. Nasze działania zmierzają do wyeliminowania potencjalnych zagrożeń 
już na etapie projektowym. Przykładem może być rozbudowa centrum dystrybucji przy 
browarze w Tychach, gdzie dzięki przeprowadzonej analizie akustycznej, wskazano na 
konieczność budowy ekranów akustycznych odgradzających tereny mieszkaniowe od 
zakładu. Jednocześnie ekspedycja gotowych produktów oraz przyjęcie opakowań będzie 
prowadzona w zamkniętych pomieszczeniach, co przyczyni się do znacznego ogranicze-
nia hałasu z operacji przeładunkowych.

Oprócz przytoczonego przykładu, Kompania Piwowarska stosuje szereg technik pozwala-
jących na ograniczanie emisji hałasu z terenów poszczególnych browarów. Do środków 
tych zaliczamy:

• dobór urządzeń o możliwie najniższym poziomie mocy akustycznej tj. wentylatory, 
pompy, centrale klimatyzacyjne,

• stosowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażonych w obudowy 
dźwiękochłonne,

• stosowanie osłon akustycznych oraz tłumików hałasu na zewnętrznych źródłach hałasu 
tj. wentylatory, czerpnie powietrza,

• budowa ekranów akustycznych na granicy zakładów.

Zagrożenia i wypadki

W żadnym z browarów wchodzących w skład Kompanii Piwowarskiej nie było awarii 
powodujących trwałe lub czasowe, negatywne skutki w środowisku. Wszystkie instalacje, 
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w których stosuje się substancje niebezpieczne podlegają specjalnemu nadzorowi i regu-
larnym kontrolom. Podobnie magazyny substancji uznanych za niebezpieczne spełniają 
wszelkie normy odnośnie warunków przechowywania.

Browary w Poznaniu oraz Tychach są zakładami o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej ze względu na stosowanie, jako czynnika chłodniczego, 
amoniaku w ilości powyżej 50 Mg. 

Wśród innych potencjalnych zagrożeń należy wymienić magazynowane w znacznych ilo-
ściach zasady i kwasy, stosowane w roztworach myjących oraz możliwość występowania 
zastoisk dwutlenku węgla w pomieszczeniach produkcyjnych. 

Browary są w pełni zabezpieczone przed wystąpieniem awarii, czego przykładem 
są  „Programy zapobiegania poważnym awariom przemysłowym”, sporządzone dla każ-
dego browaru osobno. W „Programach...” przedstawiono system zarządzania zakładem 
gwarantujący ochronę ludzi i środowiska. Opracowano również wewnętrzne i zewnętrzne 
plany operacyjno-ratownicze w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków 
awarii przemysłowej.

Kompania Piwowarska przeciwdziała możliwościom powstania nadzwyczajnych zagrożeń 
dla ludzi i środowiska poprzez:

• stosowanie procedur określających harmonogram regularnych przeglądów i konserwa-
cji instalacji chłodniczych, 

• stosowanie systemu zaworów odcinających poszczególne obiegi instalacji chłodniczej,

• stosowanie urządzeń sygnalizujących o wystąpieniu awarii lub powstaniu zagrożenia, 
tj.: czujniki p-pożarowe, amoniaku oraz dwutlenku węgla,

• posadowienie zbiorników magazynowych zawierających substancje niebezpieczne na 
szczelnych i odpornych chemicznie podłożach, w wannach lub płaszczach ochronnych,

• utrzymywanie w stałej gotowości operacyjnej drużyn ratownictwa chemicznego.

Transport 

Transport produktów do odbiorców pośrednich lub bezpośrednich realizują centra dys-
trybucji dysponujące nowoczesnymi samochodami ciężarowymi. Dodatkowo w okre-
sie zwiększonej produkcji zakład wynajmuje zewnętrzne firmy przewozowe. Drogowy 
transport samochodowy powoduje znaczące uciążliwości w zakresie emisji do powietrza 
tlenku węgla, tlenków azotu, pyłów oraz hałasu. Ponadto transport drogowy oznacza się 
stosunkowo dużą wypadkowością. Wszystkie pojazdy Kompanii spełniają wymagania 
przepisów w zakresie emisji spalin, są regularnie serwisowane, z zachowaniem przyjętych 
zasad w profesjonalnie przygotowanych stacjach obsługi. Takie rozwiązanie zapewnia 
brak niekontrolowanego oddziaływania na środowisko.

Czynniki chłodzące i gazy techniczne

Na terenie wszystkich browarów są eksploatowane urządzenia, w których stosowane są 
substancje niszczące warstwę ozonową, tzw. substancje kontrolowane. Wszystkie urzą-
dzenia zawierające substancje kontrolowane są oznakowane, a urządzenia zawierające 
powyżej 3 kg czynnika są poddawane regularnym przeglądom technicznym przez upraw-
nione specjalistyczne serwisy zewnętrzne pod kątem sprawności i szczelności. Urządzenia 
są poddawane sukcesywnej modernizacji, polegającej na wymianie substancji kontrolo-
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wanej na ekologiczny czynnik chłodniczy. 

Niektóre lodówki i schładzarki wykorzystywane w restauracjach i pubach, a których wła-
ścicielem są centra dystrybucyjne, również wykorzystują jako czynnik chłodniczy substan-
cje kontrolowane. Urządzenia te podlegają tym samym regułom co urządzenia w browa-
rach.
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Warto być za

Kompania Piwowarska szczyci się w społeczeństwie mianem firmy otwartej, chętnie 
podejmującej dialog z klientami. Odwiedzając witrynę internetową firmy, można przenieść 
się w wirtualny świat browarnictwa oraz uzyskać wszelkie informacje na temat działalno-
ści firmy. Dla osób pragnących poczuć specyfikę produkcji, Kompania Piwowarska udo-
stępnia możliwość wzięcia udziału w fakultatywnych wycieczkach po terenie browarów 
w Poznaniu oraz Tychach, podczas których przewodnik przekazuje tajniki produkcji piwa. 
Browar w Tychach udostępnił do ogólnego zwiedzania Tyskie Muzeum Piwowarstwa, 
które mieści się w starannie odrestaurowanym budynku kościoła augsbursko – ewange-
lickiego z 1902 roku. W muzeum można obejrzeć min. trójwymiarowy film prezentujący 
fabularyzowaną historię Tyskich Browarów Książęcych i Ziemi Pszczyńskiej, a także eks-
ponaty dotyczące tradycji i historii Tyskich Browarów Książęcych, sztuki warzenia piwa, 
birofiliów oraz Tyskiego Bractwa Piwnego. Na fascynującą wycieczkę zaprasza również 
Browar w Poznaniu, zarówno w dzień jak i nocy!

Na działalność Kompani Piwowarskiej nie składa się jednak tylko produkcja i sprzedaż 
piwa, ale również aktywna walka z palącymi problemami społecznymi jak m.in. wyklu-
czenie społeczne z powodu ubóstwa, wspieranie kultury, sportu i inicjatyw społeczności 
lokalnych. Publiczne zaangażowanie wzmacnia dobry wizerunek firmy, nadaje jej toż-
samość i pozwala być częścią społeczeństwa, wśród którego działa co jest traktowane 
jako wartość sama w sobie. W miastach, w których Kompania działa: Poznaniu, Tychach 
i Białymstoku stara się wspierać ważne wydarzenia sportowe, artystyczne, charytatywne 
i rozrywkowe mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców i stabilności nasze-
go otoczenia. 

Najważniejszą inicjatywą społeczną, której organizatorem jest Kompania Piwowarska 
jest „Warto być za!” przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa. 
W pierwszej edycji wzięło udział blisko 100 organizacji pozarządowych. Spośród zgłoszo-
nych projektów w wyniku ogólnopolskiego głosowania wyłoniono dziewięć zwycięskich, 
które zostały dofinansowane na łączną kwotą 1,5 mln zł. Różne działania pomocowe po-
dejmowane w ich ramach dotarły bezpośrednio lub pośrednio do ok. 4000 osób. Wśród 
laureatów znaleźli się:

• Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, która przygotowała miesz-
kania chronione dla usamodzielniających się podopiecznych Domu dla Dzieci w Ło-
puszce Małej,

• Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej uruchomiła 
„Manufakturę”, Ośrodek Pracy i Edukacji, który zapewni szkolenia i tymczasowe zatrud-
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nienie dla 60 osób z regionu rocznie,

• Stowarzyszenie Pro Publico Bono ze Szczytna od kilku miesięcy prowadzi pomoc 
żywnościową dla ubogich rodzin, aktywizuje zawodowo grupę 40 niepełnosprawnych 
z regionu i organizuje zajęcia edukacyjne dla ponad setki dzieci z rodzin patologicznych,

• Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca opiekuje się ubogimi matkami z regionu 
Śląska i Zagłębia oraz ich dziećmi.

Ambicje browarów zostania mecenasem kultury i sztuki zaowocowały udzieleniem wspar-
cia wielu teatrom, operze i filharmonii Podlaskiej, czy posiadającej długie tradycje Biblio-
tece Raczyńskich. To także cieszące się dużą popularnością imprezy „Dni Sztuki Współ-
czesnej” czy „Jesień z Bluesem” współorganizowane razem z Urzędem Miasta Białystok 
i Białostockim Ośrodkiem Kultury oraz odbywające się w Tychach „Port Pieśni Pracy – 
Szanty z sercem pod patronatem ministra Religii”, czy Tyskie Spotkania Teatralne.

Równie mocno angażujemy się w sprawy dla wszystkich najważniejsze – ochronę życia 
i zdrowia, przyczyniając się naszymi darowiznami do wzrostu efektywności opieki me-
dycznej i stanu wyposażenia szpitali. Wśród szpitali, które skorzystały z naszej pomocy 
znajdują się: III Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku, Samodzielny 
Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endykro-
nologicznej w Białymstoku; Szpital Miejski w Tychach a w Poznaniu Specjalistyczny Ze-
spół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Katedra i Klinika Neurochirurgii, Katedra 
i Klinika Urologii i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń. 

Gorliwie wspieramy również rozwój nauki. Poprzez konkurs „Cel – Menedżer” w ramach 
programu społeczno – edukacyjnego Kompania Inicjatyw, skierowanego do studentów 
pomogliśmy upowszechnić wiedzę związaną z rozwojem umiejętności interpersonalnych 
i menedżerskich, a najaktywniejszym studentom zdobyć pierwsze doświadczenia zawo-
dowe.

Logo Kompanii Piwowarskiej świetnie znają kibice sportowi. Ale nasza działalność nie 
sprowadza się tylko do działań marketingowych np. szaleństwa „flagowego” w czasie 
Mundialu 2006, czy sponsoringu Piłkarskiej Reprezentacji Polski i dużych wydarzeń spor-
towych jak zimowej wyprawy na masyw pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego, 
Międzynarodowych Zawodów Konnych, Ogólnopolskiego Turnieju Tenisowego. Kompa-
nia pamięta także o społecznościach, wśród których prowadzi swoją działalność udziela 
wsparcia małym klubom, funduje stypendia sportowe.

Zgrani z naturą

Kompania Piwowarska dokłada wszelkich starań, aby jej działalność niosła z sobą wymier-
ne korzyści dla środowiska, a co za tym idzie dla społeczeństwa. Zdając sobie sprawę, że 
wprowadzenie norm, procedur i technologii produkcji mających na celu ochronę środo-
wiska bez zaangażowania ludzi nie przyniesie wymiernych efektów Kompania Piwowarska 
stworzyła dla swoich pracowników nowatorski w skali kraju program edukacji ekologicz-
nej „Zgrani z naturą”, którego podstawowym założeniem jest kształtowanie zachowań 
i postaw oraz podniesienie poprzez zabawę i wykorzystanie pierwiastków humoru świa-
domości związanej z dbałością o środowisko naturalne. Pragniemy nadać ekologii ludzką 
twarz poprzez uzmysłowienie, że każdy z nas codziennie pozostawia swój ślad na Ziemi, 
co ma wpływ na nasze otoczenie oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Ale „Zgrani 
z naturą” to nie tylko górnolotne hasła, ale kącik dla dzieci, klub aktywności weekendo-
wych, galerie zdjęć, praktyczne informacje i ciekawostki, quizy, konkursy, wycieczki do 
zoo i rezerwatów przyrody.
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Mamy nadzieję, że nasz program przyczyni się do zmniejszania ilości wytwarzanych odpa-
dów i świadomej ich segregacji, oszczędzania wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, 
i to nie tylko na terenie zakładów Kompanii, ale także na gruncie prywatnym, bo wszelako 
nie da się ukryć, że każdy kto dba o środowisko, w ostatecznym rozrachunku dba o po-
prawę jakości własnego życia.

Z okazji otrzymania certyfikatu ISO 14001 przez Browar w Poznaniu, firma ufundowała 
system natleniania Jeziora Maltańskiego, dzięki któremu uzyskano znaczną poprawę czy-
stości wody oraz rozwój szlachetnych gatunków ryb. 

Z okazji 75-lecia podjęcia pierwszych starań restytucji żubra na ziemiach polskich, Bia-
łowieski Park Narodowy ogłosił rok 2004 „Rokiem Żubra”. Dzięki współpracy Browa-
ru w Białymstoku i marki Żubr z Nadleśnictwem Białowieża powstało wiele obiektów 
o znaczeniu edukacyjnym oraz turystycznym. Dzięki temu wiadomo, że żubr z etykiety 
Żubra nie jest jedynie kolorowym rysunkiem, to najpotężniejszy w Polsce ssak o którego 
wszyscy przyjaciele piwa i Kompanii prawdziwie dbają. Browary zaangażowały się także 
w akcję ratowania lip w Białymstoku, ustawianie nowych ławek w Lublinie nad Zalewem 
Zemborzyckim, zarybianie Jeziora Długie i Redykajny w Olsztynie oraz odrestaurowanie 
ścieżki turystycznej w Kadynach koło Elbląga, nasadzanie drzew i ustawianie ławek w Ino-
wrocławskim Parku Zdrojowym, odnowę wiaty dla turystów w Miejscu Mocy w Puszczy 
Białowieskiej, odrestaurowanie miejsca do grillowania w Ośrodku Edukacji Przyrodni-
czo-Leśnej w Puszczy Goleniowskiej,  ustawienie nowych ławek w rezerwacie Szum oraz 
nasadzenie drzew, krzewów oraz ustawienie ławek w Parku 1000-lecia w Chojnicach. 
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Połączenie nowoczesności z wieloletnią tradycją, kultywowanie mądrości naszych naj-
lepszych piwowarów i rozwijanie sztuki jaką jest warzenie piwa, pozwoliło nam stać się 
największą, najnowocześniejszą i najdynamiczniej rozwijającą się firmą branży piwowar-
skiej w Polsce. 

Niezwykłe jest to, że jednocześnie potrafiliśmy połączyć intensywny rozwój z dbałością 
o środowisko naturalne. Udało nam się to dzięki przyjęciu odpowiedzialności za każde 
najmniejsze nawet działanie. 

Nasza działalność nie jest prowadzona w oderwaniu od otaczającego nas środowiska. 
Przeciwnie, kiedy spacerujemy ścieżką Żubra uzmysławiamy sobie ogrom i siłę natury, 
a równocześnie jej kruchość. To właśnie w tym momencie rozumiemy w pełni słowo 
odpowiedzialność. Tylko w ten sposób możemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nigdy 
nie poprzestajemy wyłącznie na spełnianiu obowiązujących nakazów prawnych i dlaczego 
zawsze jesteśmy o krok dalej. 

Nie wystarcza nam eliminowanie ani tym bardziej ograniczanie skutków oddziaływania 
na środowisko. Odchodzimy od stereotypowego postrzegania relacji przedsiębiorstwo 
produkcyjne – otoczenie. Wiemy, że jesteśmy częścią kraju, społeczeństwa, środowiska 
naturalnego. Stąd też nasze zaangażowanie w szereg akcji wykraczających poza działal-
ność produkcyjną. Dzięki nowym inicjatywom, już teraz większość pracowników może 
powiedzieć o sobie że jest zgrana z naturą – pragniemy aby wszyscy tak postrzegali naszą 
firmę. 

Nie kryjemy naszej dumy z osiągnięć o dużej jak i małej skali:

• najniższy w całym koncernie wskaźnik zużycia wody browaru w Białymstoku;

• wzorcowo działająca podczyszczania ścieków, generująca dodatkowo odnawialne pali-
wo w postaci biogazu,

• zastąpienie kotłowni węglowej nowoczesną kotłownią gazową w browarze w Poznaniu,

• uzyskanie w każdym z browarów decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia zinte-
growanego,

• działania edukacyjne mające na celu ochronę gatunku żubra, będącego jednocześnie 
wizytówką browaru w Białymstoku,

• szeroko zakrojona działalność charytatywna.

Nie jest nam również obce powiedzenie „myśl globalnie – działaj lokalnie”. W wielu 
obszarach już prezentujemy najwyższy poziom. Cieszymy się, iż podejmując propozycję 
zobowiązań proponowanych przez koncern SABMiller wyznaczamy sobie długotermino-
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we cele pozwalające na osiągnięcie najwyższego poziomu we wszystkich obszarach. 

Jesteśmy dumni ze świadomie prowadzonej polityki środowiskowej, czego wyrazem jest 
przedstawiony raport. 
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