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Szanowni Państwo, 
W Kompanii Piwowarskiej czujemy się odpowiedzialni za dziś, ale także za jutro!

Wspólnie z naszymi partnerami gospodarczymi i społecznymi stanowimy część 
ziemskiego ekosystemu; ważne jest zatem, by nasze działania chroniły go z myślą 
o przyszłych pokoleniach. 

Kompania Piwowarska prowadzi działalność w zgodzie z ideą zrównoważonego roz-
woju, opierając filozofię działania na 10 Priorytetach Zrównoważonego Rozwoju. 

Filozofia „10 priorytetów. Jedna przyszłość.” świadczy o naszym odpowiedzialnym 
podejściu do biznesu. Pomaga nam stawiać sobie cele, do których osiągnięcia dążymy 
oraz podejmować kolejne zobowiązania z myślą o lepszej przyszłości. 

Pragniemy działać tak, by zaspokajać potrzeby osób żyjących współcześnie oraz 
przyszłych pokoleń. Działamy w imię zapewniania długotrwałego wzrostu ekonomicz-
nego przy jednoczesnym dostrzeganiu i reagowaniu na potrzeby społeczne, etyczne 
i ekologiczne społeczności funkcjonujących w naszym otoczeniu. W sposób świadomy 
kształtujemy równowagę między wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko 
i otoczenie społeczne firmy. 

Zapraszam do lektury raportu poświęconego odpowiedzialności społecznej w KP.

Gary Haigh
Prezes Zarządu KP
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Kompania Piwowarska 
- lider branży piwowarskiej w Polsce

K ompania Piwowarska jest naj-
większym przedsiębiorstwem 
piwowarskim w Polsce. Kilku-
setletnie doświadczenie w wa-

rzeniu piwa, nowoczesne technologie 
i rygorystyczne przestrzeganie zasad pro-
dukcji na światowym poziomie gwarantują 
najwyższą jakość naszych produktów. Do 
portfela marek KP należą najpopularniej-
sze polskie piwa – m.in. Tyskie, Żubr, LECH, 
Dębowe Mocne, Redd’s, a także między-
narodowe marki premium: Pilsner Urquell,  
Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro,  
Gingers, Wojak, Miller Genuine Draft.  
Kompania Piwowarska powstała w 1999 
roku i posiada trzy browary: w Tychach, 
Poznaniu i Białymstoku oraz 14 oddzia-
łów handlowych na terenie całego kra-
ju. W okresie od początku kwietnia do 
września nasza sprzedaż wyniosła ponad  
8 mln hl piwa, czyli o około 5,8 proc. po-
niżej wyniku ubiegłorocznego w analo-
gicznym okresie.

Zmniejszenie sprzedaży wynika z nie-
korzystnych wydarzeń w kraju, takich jak 
żałoba, powodzie oraz niesprzyjająca 
pogoda. Sezon był bardzo trudny poza 
czerwcem, lipcem i ewentualnie począt-
kiem sierpnia. Tak więc nawet z miesięcy 
letnich nie wszystkie były dla nas łaska-
we.

W porównaniu do ubiegłego roku nasz 
udział rynkowy (dysponujemy danymi 
na koniec sierpnia) obniżył się i wynosi 
obecnie 41,3 proc. (spadek z 42,6 proc. 
przed rokiem). Bezapelacyjnie palmę 
pierwszeństwa nadal dzierży Tyskie, za 
którym kroczy Żubr – to dwie największe 
polskie marki piwa. 

Nieustannie zwiększamy efektywność 
działania w wielu obszarach biznesowych. 
Zacieśniamy współpracę z naszą firmą 
matką, dzięki czemu mamy możliwość 
korzystania z efektów synergii, takich jak 
outsourcing czy centralizacja zakupów. 
Staramy się zatem osiągać zadowalające 
wyniki finansowe mimo zmniejszającego 
się wolumenu, oferując naszym partne-
rom i dystrybutorom atrakcyjne możliwo-
ści współpracy i wspólnego biznesu.

Lokalizacje Kompanii Piwowarskiej

PRUSZCZ GDAŃSKI

PABIANICE

Browar w Tychach, KP ul. Mikołowska 5, 43-100 Tychy

Browar w Poznaniu, KP ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań

Browar w Białymstoku, KP ul. Dojlidy Fabryczne 28, 15-555 Białystok
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SABMiller - jeden z największych na 
świecie producentów piwa

K ompania Piwowarska jest czę-
ścią jednego z największych 
na świecie producentów piwa  
SABMiller plc. Grupa obecna 

jest w ponad 60 krajach na 6 kontynen-
tach, a jej ogólnoświatowy portfel obej-
muje międzynarodowe piwa premium, 

takie jak Grolsch, Miller Genuine Draft, 
Peroni Nastro Azzurro czy Pilsner Urquell  
oraz czołowe marki lokalne, takie jak 
Aquila, Castle, Miller Lite, Snow czy  
Tyskie. SABMiller jest jedną z najwięk-
szych na świecie, poza USA, firm roz-
lewających produkty Coca-Coli. W roku 

finansowym zakończonym 31 marca 
2010  roku SABMiller osiągnął przychody 
w wysokości 26,3 mld USD oraz wypra-
cował zysk brutto (EBITA) w wysokości 
4,3 mld USD. SABMiller plc jest notowa-
ny na giełdach papierów wartościowych 
w Londynie i Johannesburgu.

SABMiller na świecie

AFRYKA
ANGOLA
BOTSWANA
GHANA
LESOTO
MALAWI
MOZAMBIK
RPA
SUAZI
TANZANIA
UGANDA
ZAMBIA

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

AZJA
AUSTRALIA
CHINY
INDIE
WIETNAM

AMERYKA POŁUDNIO-
WA I CENTRALNA
KOLUMBIA
EKWADOR
SALWADOR
HONDURAS
PANAMA
PERU

AMERYKA PÓŁNOCNA
USA
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Nasza filozofia biznesu
Misja Kompanii Piwowarskiej

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

Wizja Kompanii Piwowarskiej
Sprawimy, aby nasze lokalne i międzynarodowe marki były najchętniej wybierane 

przez konsumentów. 

Wartości Kompanii Piwowarskiej
• Nasi ludzie stanowią naszą najtrwalszą przewagę

• Odpowiedzialność każdego jest jasna i osobista

• Pracujemy i wygrywamy w zespołach

• Rozumiemy i szanujemy naszych klientów i konsumentów

• Reputację mamy tylko jedną

7
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CSR w Kompanii Piwowarskiej 

D     la Kompanii Piwowarskiej odpo-
wiedzialne działanie biznesu jest 
podstawą, by zapewnić zrówno-
ważony rozwój firmie oraz naszym 

partnerom biznesowym. Prowadzenie 
działalności w sposób odpowiedzialny 
jest bowiem spójną koncepcją zarządza-
nia realizowaną przez pracowników firmy. 
Podejmując decyzje biznesowe, kieru-
jemy się zasadami etycznymi i środowi-
skowymi, przy założeniu ograniczonych 
zasobów i optymalizacji ich wykorzysta-
nia. Dziś nie mówimy już o pojedynczej 
odpowiedzialności firmy – patrzymy 
globalnie, bo sami, wspólnie z naszymi 
partnerami biznesowymi i społecznymi, 
jesteśmy częścią ekosystemu. 

Najbardziej zaawansowany CSR to 
etap obywatelski, który wymaga wspól-
nych przedsięwzięć na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju nie tylko w branży, ale 
i w całym łańcuchu dostaw. Jako firma 
społecznie odpowiedzialna musimy mieć 
pewność, że nie tylko my postępujemy 

według przyjętych wytycznych, ale po-
dobnie czynią również nasi partnerzy 
biznesowi oraz konkurenci. Chcemy 
współpracować z partnerami, którzy my-
ślą i działają podobnie jak my, w duchu 
zrównoważonego rozwoju. 

Międzysektorowa współpraca za-
równo z partnerami biznesowymi, jak 
i społecznymi pokazuje ogromny po-
tencjał i może stanowić inspirację dla 
innych firm. W ten sposób pokazujemy 
kierunki współpracy, które przynoszą 
wzajemne korzyści. 

Działalność Kompanii Piwowarskiej 
to nie tylko wypracowywanie zysków. 
Nasza firma jest członkiem społeczno-
ści Poznania, Tychów, Białegostoku oraz 
tych miast, w których posiadamy nasze 
oddziały. Czujemy się także członkiem 
całego społeczeństwa polskiego za spra-
wą produktów, które docierają do każ-
dego zakątka Polski, ale także poprzez 
nasz wkład w gospodarkę kraju. Jeste-

śmy ważnym partnerem, ponieważ nasza 
praca ma wpływ na branżę spożywczą, 
rynek pracy, środowisko naturalne, a tak-
że kondycję budżetu państwa, społeczeń-
stwo i polską kulturę. Nie zapominamy też 
o wpływie, jaki dzisiejszymi decyzjami 
wywieramy na życie przyszłych pokoleń, 
które mają prawo urodzić się i żyć w kraju 
czystym, zdrowym i zasobnym. 

Wnosimy wielki wkład w życie społe-
czeństwa poprzez prowadzenie naszej fir-
my w sposób odpowiedzialny, efektywny, 
wydajny i stabilny. Nieustannie dążymy 
do doskonałości we wszystkich aspek-
tach naszej pracy, a więc także w zakresie 
odpowiedzialności społecznej. Zdajemy 
sobie sprawę, że ta droga nigdy się nie 
kończy, ponieważ zmieniają się kryteria 
sukcesu. Stale podnosimy poprzeczkę 
oczekiwań względem samych siebie.

Zdobywamy wyznaczane cele poprzez 
drogę zrównoważonego rozwoju. 
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10 Priorytetów Zrównoważonego  
Rozwoju w Kompanii Piwowarskiej

PRIORYTETY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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H istoria zaangażowania firmy 
w sprawy społeczne i ekolo-
giczne łączy się z początkami 
jej działalności. Na przestrzeni 

lat rynek ulega zmianom, wpływając 
tym samym na przemiany zachodzące 
w firmach i w podejściu do biznesu. 
W wyniku dynamicznej ekspansji na 
rynku globalnym narodziła się potrzeba 
reorganizacji firmy w wybranych ob-
szarach. 

Kompania Piwowarska prowadzi swą 
działalność według idei zrównoważonego 
rozwoju, która stanowi integralną część na-
szej filozofii, dlatego będąc częścią Grupy 
Sabmiller, wspólnie wyznaczyliśmy sobie  
10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, 
świadczących o odpowiedzialnym podej-
ściu do biznesu. Każdy z nich zawiera cel, 
do którego dążymy, w ramach którego 
prowadzone są rozmaite działania i pro-
gramy, podejmowane zobowiązania i sto-
sowane specjalne zasady w zarządzaniu 
i raportowaniu. Priorytety pozostają nie-
zmiennie, ale co roku zmieniają się cele, 
do których dążymy.

W roku 2010 firma prowadziła liczne 
działania komunikacyjne pod wspólnym 
hasłem „10 priorytetów. Jedna przy-
szłość.”. Kampanię obrazuje logotyp „10 
priorytetów. Jedna przyszłość” prezentu-
jący w sposób graficzny ideę zrównowa-
żonego rozwoju. Urozmaicone działania 
informujące pracowników o tej kampanii 
prowadzone były w oparciu o różne narzę-
dzia komunikacji wewnętrznej od informa-
cji zamieszczonych w wewnętrznej sieci 
firmowej przez plakaty i maile, po kon-
kurs, w ramach którego każdy pracownik 
otrzymał kubek z logotypem „10 prioryte-
tów. Jedna przyszłość” i różnymi napisa-
mi na kubkach jak: „nie kręć po alkoholu”,  
„PET-uj do żółtego”, „Nie ładujesz wycią-
gnij”, „dziel gazetę z sąsiadem”. 

Pracownicy byli zachęcani do przyłącze-
nia się do realizacji 10 priorytetów poprzez 
wcielanie w życie takich zasad jak np.: uni-
kaj marnowania wody; sprawdź, czy nie ma 
gdzieś cieknących kranów lub rur, zadbaj 
o ich naprawę; jeśli działa klimatyzacja lub 
ogrzewanie, nie zostawiaj otwartych drzwi 
i okien; kupuj produkty, które można pod-
dać recyklingowi lub które są wykonane 
z przetworzonych materiałów. 

Ponadto w ramach programu motywa-
cyjnego dla pracowników „Duże Piwo” 
wprowadzono nową kategorię „local 
hero”, w której można zgłosić pracowni-
ka, będącego dobrym przykładem osoby 
pracującej i postępującej zgodnie z prio-
rytetami zrównoważonego rozwoju.

Podczas cyklicznych spotkań pra-
cowników z zarządem prezentowano 
film o wszystkich priorytetach zrówno-
ważonego rozwoju i o programach, które 
firma realizuje.

10 priorytetów. Jedna przyszłość.
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SAM Hyperion - ocena wyników

P rogram monitoruje wyniki Kom-
panii Piwowarskiej oraz innych 
browarów wchodzących w skład 
SABMiller pod kątem 10 prioryte-

tów zrównoważonego rozwoju. 

W szczególności bada postępy, za 
pomocą tak zwanych „stopni” wzglę-
dem każdego z priorytetów. Każdy 
stopień składa się z 5 rosnących po-
ziomów wyników, opartych o standar-
dy wewnętrzne i zewnętrzne, niezależ-
ne od wszelkich wymogów prawnych. 
Poziom 1 określa minimalny standard,  
4 najlepszą praktykę, a 5 oznacza by-
cie liderem. W roku finansowym F10 
istniała 4-stopniowa skala, od kwietnia 
2010 (F11 H1) wprowadzony został 5 po-
ziom w 9 priorytetach (poza priorytetem  
o przeciwdziałaniu nieodpowiedzialnej 
konsumpcji). Matryca oceny umożliwia 
m.in. dopasowanie priorytetów oraz 
wprowadzanie zmian aktualizacji w za-
leżności od lokalnych wymagań. 

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

Próby osiągnięcia poziomu 3 i 4 we 
wszystkich 10 priorytetach jednocześnie 
są mało realne, dlatego że regiony i bro-
wary mogą elastycznie wybierać, który 
z priorytetów ma największe znaczenie. 
Ich decyzje oparte są na lokalnych po-
trzebach i kontekstach.

Wytyczne w ramach poszczególnych 
obszarów raportowania SAM Hyperion są 
praktycznie tożsame z wytycznymi GRI 
(Global Reporting Initiative), dodatkowo 
dostosowane do charakteru prowadzonej 
działalności. Wyniki podlegają publikacji 
zarówno w ramach tworzonych lokalnych 
raportów CSR, jak i raportów globalnych 
zrównoważonego rozwoju SABMiller. Ob-
szary zrównoważonego rozwoju, które 
podlegają okresowej ocenie i monitorin-
gowi, są również tożsame dla pozostałych 
browarów zlokalizowanych w różnych 

krajach świata. Dzięki inwestycjom oraz 
monitorowaniu wyników możliwe jest 
obserwowanie postępów w poszcze-
gólnych państwach czy nawet trendów 
kontynentalnych. Browary SABMiller czy-
nią postępy dzięki spełnianiu wymogów 
i osiąganiu coraz wyższych poziomów.

Monitorowanie obszarów zrównowa-
żonego rozwoju umożliwia nie tylko roz-
wój i możliwość porównania się, ale także 
wymianę tzw. dobrych praktyk czy sku-

tecznych metod rozwiązywania różnych 
problemów produkcyjnych, społecznych 
czy środowiskowych na arenie między-
narodowej.

System zarządzania i monitorowania 
obszarów zrównoważonego rozwoju SAM 
Hyperion został wyróżniony w pierwszym 
etapie konkursu Globe Award Poland 
2009, w kategorii innowacja zrównowa-
żonego rozwoju.

SPRAWNE DOKONYWANIE POMIARÓW I MONITOROWANIE WYNIKÓW W ZAKRESIE  
10 OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ UMOŻLIWIA SPECJALNA 
MATRYCA OCENY WYZNACZONYCH OBSZARÓW SAM (SUSTAINABILITY ASSESSMENT MATRIX) 
HYPERION. 
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4 Najlepsza praktyka: osiągnięcie tego, 
co obecnie uważane jest na świecie za 
najlepsze praktyki w danej dziedzinie

5Bycie liderem: dotyczy 9 
priorytetów oprócz przeciw-
działania nieodpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu

3 Budowanie przywództwa: stosowanie 
szerokiego podejścia, w tym innowacyjnych 
instrumentów i szerokiego zaangażowania 

2 Postępy: zapewnianie konsekwentnych wyników w danej 
dziedzinie

1Określa minimalny standard: wszystkie firmy muszą osiągnąć poziom 1, gdyż dotyczy 
on zarządzania kluczowym ryzykiem grożącym zrównoważonemu rozwojowi, przed 
którym obecnie stoimy. Komitet Wykonawczy zarządził, że tam, gdzie obecnie operacje 
nie osiągają poziomu 1, należy wdrożyć plan jak najszybszego osiągnięcia tego poziomu

Matryca Oceny Zrównoważenia jest narzędziem do pomiaru osiąganych przez 
nas wyników względem kryteriów pięciu poziomów

Alkohol Woda Energia i CO2 Odzysk 
i recykling 
odpadów

Odpady Łańcuch 
dostaw

CSI HIV i AIDS Prawa 
człowieka

Przej-
rzystość 

informacji

Wyniki pierwszego półrocza IV-IX 2010 (F11 H1) w porównaniu do wyników 
z pierwszego i drugiego półrocza poprzedniego roku (H1 H2 F10). 
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s. 13
Przeciwdziałanie 
nieodpowiedzialnej 
konsumpcji  
alkoholu  

Nieodpowiedzialna kon-
sumpcja i zachowania 
związane ze sprzedażą 
alkoholu mogą szkodzić 
społeczeństwu. Prowa-
dzenie pojazdów po spoży-
ciu alkoholu, konsumpcja 
podczas ciąży czy sprze-
daż alkoholu nieletnim to 
tylko niektóre zjawiska, 
którym Grupa SABMiller 
stara się przeciwdziałać. 
Przykładem działań edu-
kacyjnych w tym zakresie 
jest program „Sprawdź 
promile”, pozwalający za-
instalować alkomat w te-
lefonie komórkowym czy  
strona www.abcalkoholu.pl, 
dzięki której możemy 
dowiedzieć się więcej 
na temat wpływu alko-
holu na nasz organizm. 
 
 
 
 

CO OCENIAMY?

• Dane: programy pro-
mujące odpowiedzialną 
konsumpcję alkoholu, 
współpraca z partnera-
mi 

• Istniejące polityki doty-
czące odpowiedzialnej 
komunikacji marketin-
gowej 

• Istniejące polityki alko-
holowe oraz procent 
pracowników przeszko-
lonych na tematy zwią-
zane z alkoholem 

s. 17
Zwiększanie produk-
cji piwa przy wyko-
rzystaniu mniejszej 
ilości wody 

Woda jest jednym z pod-
stawowych składni-
ków piwa. Pobieramy 
ją z własnych ujęć lub 
z wodociągów miejskich, 
a następnie uzdatniamy. 
Zmniejszanie zużycia 
wody stało się możliwe 
dzięki zastosowaniu mycia 
w układach zamkniętych, 
odpowiedniemu nadzo-
rowi nad myciem ręcz-
nym, zmianie urządzeń 
na mniej wodochłonne 
i optymalizacji progra-
mów technologicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO OCENIAMY?

• Wskaźnik zużycia wody 

• Jakość ścieków 

• Zapotrzebowanie na 
wodę przez browary 
vs. zapotrzebowanie na 
wodę przez społeczno-
ści lokalne oraz moż-
liwości poboru wody 
w perspektywie 10 lat 

• Zużycie wody w łańcu-
chu dostaw

s. 19
Zmniejszenie zużycia 
energii i emisji dwu-
tlenku węgla 
 

Stosując narzędzia w za-
kresie opłat za emisje 
zanieczyszczeń do po-
wietrza, rządy wywierają 
naciski na wprowadzanie 
odpowiednich rozwiązań. 
W Kompanii Piwowarskiej 
bez problemu osiągamy 
obowiązujące w Unii Eu-
ropejskiej dla przemysłu 
piwowarskiego stan-
dardy zużycia energii 
cieplnej i elektrycznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CO OCENIAMY?

• Wskaźnik zużycia ener-
gii cieplnej/elektrycznej 

• Udział energii odnawial-
nych 

• Zarządzanie emisją za-
nieczyszczeń powietrza 
(głównie CO2), w tym 
handel emisjami 

• Monitorowanie emisji 
CO2 w KP SA 

• Zarządzanie energią 
w KP SA (wskaźniki 
określone, mierzone 
i analizowane w pod-
stawowych procesach 
organizacji)

s. 21
Odzysk i recykling 
odpadów opakowa-
niowych 
 

Wszystkie działania po-
dejmowane w zakresie 
opakowań zmierzają do 
optymalizacji ich masy, 
ponownego wykorzysty-
wania bądź ich recyklin-
gu w całym łańcuchu 
dostaw – zarówno po stro-
nie dostawców, odbior-
ców, jak i konsumentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CO OCENIAMY?

• Procent opakowań pod-
dawanych recyklingowi 
po wprowadzeniu w ry-
nek 

• Ograniczenie ilości opa-
kowań/masy opakowań 

• Obecność metali cięż-
kich w opakowaniach 

• Monitoring strat opako-
wań w rynku (butelka 
zwrotna) 

• Analiza wpływu opako-
wania na ochronę śro-
dowiska, tzw. cykl życia 
opakowania

s. 23
Optymalizacja 
procesu gospodarki 
odpadami 
 

Dążymy do maksymal-
nego zmniejszenia ilości 
odpadów wywożonych na 
wysypisko. Oznacza to, że 
prawie 98 proc. odpadów 
poddajemy procesowi 
odzysku, recyklingu bądź 
unieszkodliwiania. Na-
szym największym suk-
cesem jest segregacja 
odpadów „u źródła”. Cele 
te osiągamy dzięki wyso-
kiej świadomości naszych 
pracowników w zakre-
sie ochrony środowiska. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CO OCENIAMY?

• Ilość wytwarzanych od-
padów i sposób ich za-
gospodarowania 

• Zarządzanie gospodar-
ką odpadami – segrega-
cja, pozwolenia/decyzje, 
miejsca magazynowa-
nia 

• Gospodarka odpadami 
w łańcuchu dostaw

DLACZEGO WYZNACZYLIŚMY SOBIE 10 PRIORYTETÓW I JAKIE CZYNNIKI BIERZEMY POD UWAGĘ 
PODCZAS ICH OCENY? 

www.kp.pl www.kp.pl www.kp.pl www.kp.pl www.kp.pl
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Dlaczego 10 P?

http://www.kp.pl/pl/odpowiedzialnosc_spoleczna/priorytety_alkohol
http://www.talkingalcohol.com/polski
http://www.kp.pl/pl/odpowiedzialnosc_spoleczna/priorytety_woda
http://www.kp.pl/pl/odpowiedzialnosc_spoleczna/priorytety_energia
http://www.kp.pl/pl/odpowiedzialnosc_spoleczna/priorytety_odpady
http://www.kp.pl/pl/odpowiedzialnosc_spoleczna/priorytety_gospodarka_odpadami
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s. 27

Działanie na rzecz 
społeczności 
 
 

Inwestowanie w dobro 
społeczności, wśród któ-
rych działa Kompania 
Piwowarska, jest uzasad-
nione ekonomicznie. Po-
myślność społeczności 
oraz firmy są od siebie 
wzajemnie zależne – łań-
cuch wartości tworzy 
miejsca pracy, generuje 
podatki i akcyzę na rzecz 
społeczności lokalnych 
i ogólnokrajowych, z któ-
rych wywodzą się nasi pra-
cownicy, dostawcy i klien-
ci. Ze społecznościami 
lokalnymi łączą nas jednak 
nie tylko związki finanso-
we, ale przede wszystkim 
bliska współpraca w wie-
lu dziedzinach. Wspólnie 
wspieramy i organizuje-
my liczne przedsięwzięcia 
o charakterze kulturalnym, 
artystycznym, rozrywko-
wym i sportowym.

CO OCENIAMY?

• Dane: stopień zaanga-
żowania finansowego 
w stosunku do wypra-
cowanego zysku brutto 
(darowizny, programy 
społeczne)

• Istnienie strategii CSI, 
stopień ich skompilowa-
nia z oczekiwaniami inte-
resariuszy, zarządzanie, 
mierzenie i raportowanie 
efektów projektów spo-
łecznych 

s. 25

Dostawcy dzielą-
cy nasze wartości 
i zaangażowanie na 
rzecz zrównoważo-
nego rozwoju 
Odpowiedzialne i spraw-
ne działanie partnerów 
w łańcuchu dostaw wpły-
wa na obniżenie kosztów, 
poprawę jakości i prze-
wagę konkurencyjną 
oraz przyczynia się do 
zrównoważonego rozwo-
ju. Dlatego zależy nam na 
współpracy z partnerami 
w celu zachowania spój-
nych standardów oraz 
ich wsparcia, szczególnie 
w zakresie praktyk etycz-
nych i ekologicznych.

 
 
 

CO OCENIAMY?

• Dane: ilość zamawia-
nych surowców (słód, 
chmiel) w podziale na 
rynek lokalny i poza 
granicami kraju 

• Stopień rozpowszech-
nienia wśród dostawców 
Zasad Odpowiedzialnej 
Polityki Informacyjnej 
SABMiller 

• Stopień wspierania (po-
przez programy, akcje) 
rozwoju lokalnej przed-
siębiorczości

s. 30

Zmniejszanie skut-
ków HIV i AIDS w ob-
szarach, na które 
mamy wpływ  

Pandemia HIV i AIDS do-
tyczy głównie Afryki, ale 
jej rozwój w innych kra-
jach to również poważny 
problem. Koncern SAB-
Miller, którego Kompania 
Piwowarska jest częścią, 
prowadzi działania w za-
kresie profilaktyki, współ-
finansowania testów 
medycznych, opieki nad 
pracownikami i osoba-
mi pozostającymi na ich 
bezpośrednim utrzyma-
niu. Współpracuje również 
z organizacjami rządowy-
mi i pozarządowymi oraz 
organizuje otwarte przy-
chodnie dla ludzi.

 
 

CO OCENIAMY?

• Dane: liczba osób za-
rażonych wirusem HIV 
oraz chorych na AIDS 
w Polsce – wskaźnik 
potencjalnie zarażonych 
pracowników

s. 31

Poszanowanie praw 
człowieka 
 
 

W Kompanii Piwowar-
skiej obowiązuje ogól-
ny standard zachowań 
zgodny z jej wartościami 
określonymi w Kodeksie 
Etyki. Firma uznaje mię-
dzynarodowe standardy 
pracy i zobowiązała się 
szanować prawa człowie-
ka, swoich pracowników 
w miejscu pracy oraz 
w społecznościach, w ja-
kich działa.

CO OCENIAMY?

• Dane: liczba zatrudnio-
nych kobiet w stosunku 
do mężczyzn (w tym roz-
różnienie wśród stano-
wisk specjalistycznych, 
kierowniczych), istnienie 
związków zawodowych 
– liczba osób/pracowni-
ków reprezentowanych, 
komisje BHP

• Istniejące polityki HR do-
tyczące bezpieczeństwa 
pracy, praw człowieka 
i praw pracowniczych, 
różnorodności

s. 32

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

 
 
 
 

CO OCENIAMY?

• Dane: system jakości 
produktu, badania sa-
tysfakcji konsumenta, 
istnienie procedur re-
klamacyjnych, liczba 
godzin szkoleniowych 
dla pracowników, licz-
ba pracowników prze-
szkolonych z zakresu 
Kodeksu Etyki, liczba 
pracowników ze stażem 
pracy powyżej 5 lat, licz-
ba zgłoszeń tzw. praktyk 
niepożądanych

• Istnienie raportu CSR, 
konsultacje z partnerami 
biznesowymi i społecz-
nymi (dialog społeczny), 
komunikacja priorytetów 
SD wśród pracowników

www.kp.pl www.kp.pl www.kp.pl www.kp.pl www.kp.pl
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D la współczesnego Polaka piwo 
jest elementem stylu życia, spo-
sobem na miłe i kulturalne spę-
dzenie czasu w gronie przyjaciół, 

po dniu wypełnionym ciężką pracą. Zda-
jemy sobie jednak sprawę, że nie każdy 
potrafi spożywać ten trunek w sposób 
odpowiedzialny. Kompania Piwowarska 
od początku swego istnienia promuje 
odpowiedzialne spożycie alkoholu. Za-
leży nam na tym, byśmy potrafili cieszyć 
się swym towarzystwem, dobrą zabawą 
i naszym znakomitym piwem, nie nara-
żając się jednak na negatywne skutki 
nadmiernego lub nieodpowiedzialnego 
picia alkoholu.

Produkowanie bezsprzecznie wrażli-
wego produktu, jakim jest piwo, wymaga 
od producentów alkoholu postępowania 
zgodnego z ustawą i podejmowania 

działań względem wszystkich partnerów 
oraz konsumentów. Rozmaite programy 
edukacyjne i promocyjne prowadzone 
systemowo od kilku lat wpływają po-
zytywnie na zmianę modelu i struktury 
spożycia alkoholu w naszym kraju.

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

Dlaczego odpowiedzialne spo-
żywanie alkoholu jest jednym 
z priorytetów naszej firmy?

Nadużywanie alkoholu w jakiejkolwiek 
formie nie leży w naszym interesie. Sytu-
acja ta może mieć niepożądany wpływ na 
konsumentów i społeczeństwo, pogor-
szyć naszą reputację, a także stanowić 
podstawę uciążliwych restrykcji.

Alkohol - przeciwdziałanie 
nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

Katarzyna Radecka  
kierownik ds. zrównoważonego 
rozwoju

W codziennym życiu często stykamy 
się z tematami dotyczącymi alkoholu, 
na które trudno znaleźć jednoznaczną 
odpowiedź. Wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom, Kompania Piwowar-
ska prowadzi specjalne szkolenia dla 
pracowników firmy, a także działania 
edukacyjne dla konsumentów, by do-
starczyć im niezbędnych informacji, 
w jaki sposób bezpiecznie korzystać 
z naszych produktów. Szczególną 
uwagę poświęcamy odpowiedzialnej 
promocji naszych marek, edukacji kie-
rowców, by nie jeździli po alkoholu, 
a także sprawom wpływu alkoholu na 
organizm. Często okazują się one bez-
cenne zarówno w pracy, jak i w życiu 
prywatnym.

JESTEŚMY PRODUCENTEM NAPOJU ALKOHOLOWEGO, DLATEGO 
SZCZEGÓLNIE NA NAS SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH WZORCÓW KONSUMPCJI. 
WIĘKSZOŚĆ KONSUMENTÓW PIWA POTRAFI W SPOSÓB 
RACJONALNY I ODPOWIEDZIALNY SPOŻYWAĆ NASZE 
PRODUKTY. 
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Polityka komunikacji marketingowej

Polityka komunikacji marketingowej
lipiec 2008

Szkolenia z zasad odpowiedzialnej promocji są prowadzone dla pracowników  
KP i pracowników agencji reklamowych

Polityka komunikacji marketingowej wyznacza stan-
dardy naszych działań promocyjnych
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Nieodpowiedzialna konsumpcja i za-
chowania związane ze sprzedażą alko-
holu szkodzą społeczeństwu na wiele 
sposobów. Prowadzenie pojazdów po 
spożyciu alkoholu, konsumpcja podczas 
ciąży czy karmienia dziecka, sprzedaż 
alkoholu nieletnim to tylko niektóre zjawi-
ska, którym staramy się przeciwdziałać.

Co robimy w tym kierunku?
• Przyjęliśmy sześć podstawowych za-

sad dotyczących alkoholu, by pomóc 
w podejmowaniu codziennych decy-
zji biznesowych oraz wesprzeć nasz 
sposób promowania rozsądnego 
spożywania alkoholu.

1. Nasze piwo umila życie ogromnej 
większości naszych konsumentów.

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

3. Angażujemy naszych partnerów spo-
łecznych i pracujemy wspólnie z nimi 
nad problemem nieodpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu.

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

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

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

• Kierujemy się polityką komunikacji 
marketingowej, która wyznacza stan-
dardy naszych działań promocyj-
nych.

• By zachować najwyższe standardy 
komunikacji marketingowej zgodne 
z obowiązującymi w firmie polityka-
mi i kodeksami, wszystkie materiały 
promocyjne są poddawane ocenie 
specjalnie utworzonej Komisji Odpo-
wiedzialnego Marketingu i Sprzeda-
ży (KOMIS), w skład której wchodzą 
przedstawiciele różnych działów firmy.

• Dla wszystkich pracowników firmy 
organizowane są Szkolenia ABC al-
koholu, podczas których omawiane 
są obowiązujące w firmie polityki al-
koholowe, odpowiedzi na pytania, jak 
rozmawiać z dziećmi na temat odpo-
wiedzialnego picia alkoholu czy jak 
zareagować, gdy podejrzewasz, że 
twój znajomy ma problem alkoholo-
wy. Część pracowników, która na co 
dzień uczestniczy w procesie two-
rzenia komunikatów i działań marke-
tingowych, potrzebuje więcej infor-
macji na temat polityki komunikacji 
marketingowej obowiązującej w KP. 
Dlatego specjalnie dla nich opraco-
wane zostało pogłębione szkolenie 
o nazwie Alkoholowe IQ, gdzie pod-
czas całodniowej sesji szkoleniowej 
mają okazję poznać na przykładach 
zastosowanie zasad tej polityki oraz 
dowiedzieć się więcej na temat stan-
dardów badań rynkowych i poznać 
stanowisko firmy w kluczowych spra-
wach związanych z alkoholem. Takie 
pogłębione szkolenia organizowa-
ne są również dla agencji reklamo-
wych współpracujących z Kompanią  
Piwowarską.

14
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• Czynimy starania, by informacje 
o spożywaniu alkoholu były dokład-
ne i wyważone. W tym celu współpra-
cujemy z niezależnymi ekspertami 
w dziedzinie spożywania alkoholu, 
którzy przedstawiają nam najnowsze 
dowody oraz kwestie wzbudzające 
niepokój. 

• Prowadzimy wyjątkową stronę inter-
netową www.abcalkoholu.pl. Jest to 
polska wersja strony www.talking- 
alcohol.com. Jej zadaniem jest edu-
kacja konsumentów na tematy zwią-
zane z wpływem alkoholu na orga-
nizm oraz na zdrowotne i społeczne 
aspekty spożywania alkoholu. Strona 
ma również zachęcić do podejmo-
wania świadomych i odpowiedzial-
nych wyborów związanych ze spo-
życiem alkoholu. www.abcalkoholu.
pl to kompendium wiedzy na temat 
wpływu alkoholu na ludzki organizm. 
Zawiera interaktywną podróż po or-
ganizmie „Alkohol a ludzkie ciało” 
wyjaśniającą, jak alkohol jest wchła-
niany i przetwarzany. Ponadto strona 
przedstawia użyteczne wskazówki 
dla rodziców i wyjaśnia aspekty die-
tetyczne (np. liczbę kalorii, zawartość 
alkoholu, zawartość ziaren zbóż) 
dotyczące piw z naszego portfela 
oraz najnowsze informacje o wpły-
wie alkoholu na osoby cierpiące na 
cukrzycę czy kobiety w ciąży. Można 
również usłyszeć głos niezależnych 
ekspertów zajmujących się kwestiami 
związanymi ze zdrowiem, rodziciel-
stwem, prowadzeniem pojazdów pod 

wpływem alkoholu. Strona wycho-
dzi naprzeciw kobiecym potrzebom 
i oczekiwaniom – została stworzona 
specjalna zakładka dla pań pod ha-
słem „Alkohol i kobiety”, która opisu-
je specyfikę kobiecego organizmu. 
Strona tłumaczona jest na kilka języ-
ków i służy konsumentom na całym 
świecie. 

• Opracowaliśmy nowatorski program 
edukacyjny „Sprawdź promile”, dzię-
ki któremu można telefon komórkowy 
wykorzystać jako podręczny alkomat 
i o każdej porze sprawdzić ilość promili 
w organizmie oraz poznać orientacyj-
ny czas, kiedy możemy bezpiecznie 
prowadzić samochód. Dzięki aplikacji 
można też łatwo zamówić taksówkę 
z bazy 300 korporacji taksówkowych 
w Polsce. Raz pobrana aplikacja 

pozwala korzystać z programu bez 
kosztów i ograniczeń. Celem progra-
mu jest ograniczenie liczby pijanych 
kierowców na polskich drogach po-
przez umożliwienie przeprowadzenia 
kontroli trzeźwości oraz podniesienie 
świadomości konsumentów na temat 
oddziaływania alkoholu na organizm. 
Nowa aplikacja programu została też 
wzbogacona o informacje dotyczą-
ce dopuszczalnego poziomu promi-
li w różnych krajach europejskich, 
dzięki czemu osoby podróżujące po 
Europie mogą sprawdzić, jakie w da-
nym kraju obowiązują przepisy. Dla 
osób chcących przetestować swój 
refleks została opracowana również 
gra w kapsle, która jest integralną 
częścią aplikacji. Więcej informacji 
na temat programu znajduje się na 
stronie www.sprawdzpromile.pl.

• Wprowadziliśmy dobrowolny znak 
odpowiedzialnościowy z hasłem: „Żyj 
odpowiedzialnie” na wszystkich ma-
teriałach promocyjnych marek Kom-
panii Piwowarskiej, w tym POSM, In-
ternet, prasa i radio.

• Prowadzimy działania edukacyjne 
podczas festiwalu Przystanek Wood-
stock, gdzie wszyscy mogą odwiedzić 
stoisko programu „Sprawdź promile” 
i zbadać się profesjonalnym alkoma-
tem, a także otrzymać materiały przy-
pominające o tym, by nie kupować 
alkoholu nieletnim i nie wsiadać za 
kierownicę po spożyciu alkoholu.
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Wykorzystaj swój telefon komórkowy jako podręczny alkomat – sprawdź promile!

www.abcalkoholu.pl
http://www.talkingalcohol.com/polski
http://www.talkingalcohol.com/polski
http://www.sprawdzpromile.pl
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Współpracujemy również z bran-
żą, podejmując wspólne działania
• Zamieszczanie oznaczeń odpowie-

dzialnościowych na opakowaniach 
piw produkowanych przez wszyst-
kich członków ZPPP (Związek Praco-
dawców Przemysłu Piwowarskiego 
w Polsce) oraz w reklamach TV. Na 
opakowaniach umieszczany jest zna-
czek z hasłem „Nigdy nie jeżdżę po 
alkoholu”, a w reklamach TV „Alko-
hol. Tylko dla pełnoletnich”.

• Samoregulacja – dążymy do speł-
niania 7 standardów operacyjnych  
Brewers of Europe w zakresie wspie-
rania odpowiedzialnych postaw 
w obszarze etycznej reklamy piwa. 
Dotyczą one m.in. popularyzacji 
krajowych kodeksów etyki w rekla-
mie piwa, informowania konsumen-
tów o możliwości składania skarg 
na nieetyczną reklamę, kontroli po-
szczególnych form komunikacji mar-
ketingowej. W Polsce organizacją 
odpowiadającą za samoregulację 
w dziedzinie reklamy jest Związek 
Stowarzyszeń Rada Reklamy, które-
go jesteśmy członkiem.

• Pozory mylą, dowód nie – wspólnie 
z członkami ZPPP prowadzimy dzia-
łania edukacyjne dla sprzedawców, 
by nie sprzedawali alkoholu osobom 
nieletnim, pod hasłem „Pozory mylą 
dowód nie”. Motywem przewodnim 
kampanii jest hasło „Reaguj, gdy 
niepełnoletni kupuje alkohol”. Ważne 
jest zwrócenie uwagi na fakt, że alko-
hol jest przeznaczony wyłącznie dla 
osób pełnoletnich.

• „Prowadzący niepijący” – jest progra-
mem edukacyjnym, którego celem 
jest utrwalenie wśród młodych kie-
rowców zasady, by nigdy nie wsiadać 
za kierownicę po spożyciu alkoholu 
oraz zaszczepienie w nich nawyku 
korzystania w takich sytuacjach z in-
nych środków transportu, które bez-
piecznie dowiozą ich do domu. Akcja 
skierowana jest głównie do osób 
w wieku 18-30 lat, bo najczęściej 
w tej grupie wiekowej brawura i brak 
wyobraźni są przyczynami wypad-
ków spowodowanych prowadzeniem 
samochodu pod wpływem alkoholu. 
Więcej o programie na www.klub- 
drivera.pl.

Nasze działania na forum 
europejskim 

• Odgrywamy istotną rolę w Eu-
ropejskim Forum ds. Alkoholu 
i Zdrowia (EAHF). Jest to koalicja 
ponad 40 firm i organizacji po-
zarządowych współpracujących 
w celu ograniczenia szkód wy-
wołanych przez alkohol w Unii 
Europejskiej. Złożyliśmy szereg 
zobowiązań dotyczących m.in. 
zamieszczania dobrowolnych 
oznaczeń odpowiedzialnościo-
wych na naszych produktach 
i w komunikacji marketingowej, 
prowadzenia programów edu-
kacyjnych dotyczących proble-
mu pijanych kierowców oraz 
usprawnień w samoregulacji 
marketingowej. 

• Bierzemy także udział w pra-
cach Beer Image Task Force 
(grupy odpowiedzialnej za bu-
dowanie wizerunku piwa) na 
forum Brewers of Europe. 

Przyłącz się! 
• Dokonuj rozsądnych, świa-

domych wyborów, jeśli cho-
dzi o alkohol. Aby dowiedzieć 
się więcej, odwiedź stronę  
www.abcalkoholu.pl.

• Dawaj przykład rozsądnego 
spożywania alkoholu! Zachęcaj 
innych, by robili to samo.

• Poznaj swój organizm, jakie są 
Twoje granice spożywania al-
koholu, biorąc pod uwagę styl 
życia, płeć, przebyte choroby 
i geny. Każdy z nas jest inny. 
Skontaktuj się z lekarzem, by 
dowiedzieć się więcej na temat 
Twojego zdrowia.

• Jeśli zamierzasz spożywać al-
kohol, planuj z góry powrót do 
domu i nigdy nie prowadź sa-
mochodu po alkoholu. Nie do-
puszczaj do sytuacji, w których 
Ty lub inni będziecie narażeni 
na ryzyko.

• Zainstaluj aplikację „Sprawdź 
promile” w swoim telefonie

• Reaguj, gdy widzisz, że nieletni 
chce kupić alkohol.

„Pozory mylą, dowód nie” – działania edukacyjne dla sprzedawców, realizowane w ramach 
ZPPP Browary Polskie 
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Zwiększanie produkcji piwa przy 
wykorzystaniu mniejszej ilości wody

WODA TO ŹRÓDŁO ŻYCIA. WEDŁUG ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH  
20-50 LITRÓW CZYSTEJ, SŁODKIEJ WODY TO DZIENNA ILOŚĆ, JAKIEJ POTRZEBUJE 
JEDNA OSOBA, BY ZASPOKOIĆ PODSTAWOWE POTRZEBY TAKIE JAK PICIE, GOTOWANIE 
I TOALETA. W NIEKTÓRYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA JEJ DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ JUŻ STANOWI 
OGROMNY PROBLEM. ONZ PRZEWIDUJE, ŻE DO ROKU 2025 PONAD 3 MILIARDY LUDZI 
BĘDZIE POZBAWIONYCH ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI WODY. 

P rzyrost ludności na świecie powo-
duje zwiększenie zapotrzebowania 
na wodę do upraw rolnych, hodowli 
zwierząt i wytwarzania produktów. 

Woda stanowi jeden z głównych 
składników potrzebnych do pro-
dukcji piwa. 

Pobieramy ją z własnych ujęć (wody 
powierzchniowe lub podziemne) lub 
z wodociągów komunalnych, a następ nie 
uzdatniamy. Zmniejszanie zużycia wody 
stało się możliwe dzięki zastosowaniu 
mycia w układach zamkniętych – tzw.  
C.I.P. (Cleaning in Place), odpowiedniemu 
nad zorowi nad myciem ręcznym, zmianie 
urzą dzeń na mniej wodochłonne, a także 
optymalizacji programów mycia urządzeń 
i rurociągów. 10 lat temu do produkcji 
jednego hektolitra piwa potrzebowaliśmy 
trzy razy więcej wody niż dziś – obecnie 
zużywamy jej ok. 3,6 hl na / hl wyprodu-
kowanego piwa. 

Dlaczego oszczędzanie wody 
jest jednym z priorytetów naszej 
firmy?
• Bowiem niedobór wody i jej jakość 

stają się coraz ważniejszymi zagad-
nieniami ze względu na duże zużycie 

wody w branży piwowarskiej oraz 
wykorzystywanie wodochłonnych su-
rowców.

• Przy warzeniu piwa zużywa się dużą 
ilość wody, zarówno w procesie pro-
dukcji, jak i do uprawy zbóż koniecz-
nych do produkcji piwa.

• Gdy występują niedobory wody, koszt 
jej pobierania i dostarczania rośnie. 
A to ma wpływ na nas wszystkich.

• Efektywna gospodarka wodna to je-
den z kluczowych sposobów, w jaki 
możemy chronić lokalne środowisko 
oraz społeczności żyjące w otocze-
niu naszych browarów.

Co firma czyni w tym kierunku:
Kompania Piwowarska aktywnie 

uczestniczy we wszelkich działaniach 
zmierzających do podniesienia jakości 
prowadzenia gospodarki wodnej poprzez 
takie działania jak:

• Optymalizacja zakładowego zużycia 
wody oraz gospodarka ściekami. 
Wskaźnik zużycia wody w przelicze-

niu na jednostkę wyprodukowanego piwa 
jest monitorowany w każdym z browarów 
i poddawany wnikliwym analizom. Na 
podstawie obserwacji wprowadzane są 

nowe rozwiązania zmierzające do mini-
malizacji zużycia wody. Ścieki powstające 
w procesie produkcyjnym wprowadzane 
są do środowiska po ich wcześniejszym 
oczyszczeniu w zakładowej lub miejskiej 
oczyszczalni ścieków, zgodnie z literą 
prawa. 

• Identyfikacja dostępności zasobów 
wodnych 

Eksploatacja własnych ujęć wód podziem-
nych odbywa się na zasadach określonych 
w odrębnych pozwoleniach w sposób, 
który nie narusza ich zasobów eksploata-
cyjnych. W przypadku nowych otworów 
studziennych przed wykonaniem prac 
wiertniczych prowadzony jest szereg prac 
geologicznych oraz hydrogeologicznych 
w celu ustalenia minimalnych zasobów 
eksploatacyjnych źródła.

• Współpraca ze społecznościami lokal-
nymi

Kompania Piwowarska poprzez własne 
wydawnictwa, takie jak ,,Raport. Odpo-
wiedzialność społeczna’’, ,,Raport Śro-
dowiskowy’’, systematycznie informuje 
społeczeństwo zarówno lokalne, jak 
i globalne o zakresie swojej działalno-
ści w tym o osiągniętych wskaźnikach 
zużycia wody. 

• Browar w Poznaniu przeznaczył środki 
na instalację systemu natleniania Je-
ziora Maltańskiego – ważnego zbiorni-
ka wodnego dla aglomeracji poznań-
skiej.

Zdajemy sobie sprawę z obowiązku 
promowania odpowiedzialnego wykorzy-
stania wody w całej branży i poza nią. 
W tym celu podpisaliśmy CEO Water 
Mandate Organizacji Narodów Zjedno-
czonych.

• SABMiller wyznaczył sobie ambitny 
cel – do roku 2015 będziemy zużywać 
zaledwie 3,5 litra wody na każdy litr wy-
produkowanego piwa. To ogranicze-
nie o 25 proc. mniejsze w porównaniu 
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z rokiem 2008; wyprzedzimy branżę ze 
średnią 5 litrów wody na litr wyprodu-
kowanego piwa.

• Kompania Piwowarska, która już zuży-
wa 3,38 litra wody na litr piwa, wyzna-
czyła sobie cel bycia liderem najmniej-
szego zużycia wody w SABMiller

• Kompania Piwowarska mimo znacz-
nego wzrostu produkcji w ostatnich 
pięciu latach zmniejszyła roczne zuży-
cie wody o prawie milion metrów sze-
ściennych. KP zużywa zaledwie 3,38 
hl wody na hl piwa – i jest to najlepszy 
wynik wśród wszystkich browarów na-
leżących do grupy SABMiller.

• Kompania Piwowarska współpracu-
jąc z WWF (Światowym Forum ds. 
Wody), opracowała „Narzędzie Zuży-
cia Wody”, oparte na arkuszu Excel, 
które oblicza zużycie wody. 

• Zastosowanie nowoczesnej instalacji 
systemów C.I.P. (Cleaning in Place) do 
mycia urządzeń, rurociągów w obie-
gu zamkniętym pozwoliło na znaczne 
oszczędności wody.

• Modernizacja wewnętrznej sieci ka-
nalizacyjnej. Zmniejszenie ilości wy-
twarzanych ścieków. Zmniejszenie 
wskaźnika wytwarzania ścieków z 3,06 
hl/hl do 2,21 hl/hl przy zwiększeniu 
produkcji o 37 proc. Zmniejszenie tego 
wskaźnika wynika również ze zmniej-
szenia ilości zużywanej wody.

• Dodatkowo KP SA wprowadziła wie-
le własnych rozwiązań w zakresie 
oszczędności wody, co dało wymierny 
efekt finansowo-ekologiczny.

• Współpracujemy z dostawcami w po-
szukiwaniu usprawnień w naszych 
firmach.

• Stosujemy holistyczne, całościowe 
podejście do łańcucha dostaw. Zo-
stała spisana strategia zużycia wody 
w oparciu o „Pięć Zasad Odpowie-
dzialnego Zużycia Wody” (w skrócie: 
ochrona, ograniczanie, odzysk, recy-
kling i redystrybucja).

• Nasze prace nad zużyciem wody po-
kazują, że zdecydowana większość 
wody wykorzystywanej w łańcuchu 

wartości piwa pochodzi z upraw rol-
niczych. Woda do nawadniania na 
tym etapie może dziesięciokrotnie lub 
więcej zwiększyć zużycie wody w bro-
warze. Dlatego monitorujemy obszary 
rolne, które stają przed ryzykiem nie-
doborów wody oraz współpracujemy 
z rolnikami w celu bardziej efektywne-
go wykorzystania wody.

• Uruchomienie w Tychach podczysz-
czalni ścieków. Produktem ubocznym 
podczyszczania ścieków w browarze 
w Tychach jest biogaz (mieszanina 
ok. 83 proc. metanu i siarkowodoru). 
Z punktu widzenia ochrony środowi-
ska stosowanie biogazu należy uznać 
za bardzo ko rzystne, gdyż stanowi on 
odnawialne źródło energii i charakte-
ryzuje się znacznie mniejszą emisją 
substancji powstających podczas 
spalania niż przy spalaniu np. węgla 
kamiennego lub oleju opałowego. 
Obecnie pokrywa on ok. 12-15 proc. 
ogólnego zapotrzebowania browar-
nianej kotłowni na paliwo.

Przyłącz się!

• Pomyśl o Twoim codziennym zuży-

ciu wody, w pracy i w domu. Używaj 

wody tylko wtedy, gdy jest to ko-

nieczne.

• Unikaj marnowania wody. Zakręć 

kurki z wodą, gdy jej nie używasz – 

każdej minuty z kranu może wypły-

wać 6 litrów wody. Sprawdź, czy nie 

ma gdzieś cieknących kranów lub 

rur, jeśli takie znajdują się w Twoim 

otoczeniu, poproś specjalistę o na-

prawę.

• Szukaj okazji, by chronić, ograni-

czać, odzyskiwać, ponownie uży-

wać i redystrybuować wodę w firmie 

i w domu. 

• Możesz zgłosić swoje zobowiąza-

nie i wpisać je na globalnej stronie  

SABMiller.

Oszczędzanie wody 
jest proste, wystarczy 
tylko wyobraźnia 
i dobra wola!

18

Fakty:
• Według Organizacji Narodów Zjedno-

czonych do roku 2025 ponad 3 miliardy 
ludzi będzie zamieszkiwać obszary ubo-
gie w wodę. Sytuacja ta dotyczyć będzie 
dużej części klientów, pracowników 
SABMiller oraz społeczności lokalnej.

• Niedobory wody już dotykają każdy 
z kontynentów. Około 1,2 miliarda ludzi 
lub niemal jedna piąta populacji na ziemi 
zamieszkuje tereny fizycznych niedobo-
rów wody, a 500 milionów ludzi niedługo 
znajdzie się w takiej sytuacji.

• ONZ twierdzi, że jedna osoba potrzebuje 
codziennie 20-50 litrów czystej, słodkiej 
wody, by zaspokoić podstawowe potrze-
by picia, gotowania i mycia się. 

• W Afryce jedna osoba zużywa przecięt-
nie zaledwie 47 litrów wody dziennie, 

w Azji zużycie to wynosi 85 litrów dzien-
ne. Z kolei zużycie wody w Wielkiej Bry-
tanii oblicza się na 334 litrów dziennie, 
w USA na 578 litrów dziennie, a w Pol-
sce na 150 litrów dziennie.

• Każdej minuty z kranu może wypływać  
6 litrów wody, z prysznica od 9 do 45 
litrów na minutę. Wąż do podlewania zu-
żywa aż 1000 litrów wody na godzinę – 
to ponad 6 dużych beczek piwa. 

• Naprawienie cieknącego kranu to 
oszczędność do 5000 litrów rocznie, 
czyli ponad 15000 butelek piwa Tyskie 
lub 30 dużych beczek piwa. 

• Spłukiwanie toalety stanowi do 30 proc. 
dziennego zużycia wody – stare toalety 
zużywają aż 14 litrów na raz w porówna-
niu z dualnymi modelami spłukiwania, 
zużywającymi zaledwie 2,6 i 4 litry wody 
przy pojedynczym spłukaniu.

http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1767
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1767
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Zmniejszenie zużycia energii i emisji 
dwutlenku węgla

ZMIANY KLIMATU TO PROBLEM WZBUDZAJĄCY ROSNĄCY NIEPOKÓJ NA CAŁYM ŚWIECIE, 
MOŻNA PRZEWIDZIEĆ ICH WPŁYW NA POGODĘ, DOSTĘPNOŚĆ WODY ORAZ ZBIORY ZBÓŻ. 
ZMIANY KLIMATYCZNE JUŻ MOŻEMY ZAOBSERWOWAĆ W POSTACI PODNOSZĄCEGO SIĘ 
POZIOMU MÓRZ, KURCZENIA SIĘ LODOWCÓW ORAZ CORAZ CZĘSTSZEGO WYSTĘPOWANIA 
GWAŁTOWNYCH BURZ, POWODZI I INNYCH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.

Z powodu zmian klimatu co roku 
na świecie ginie 160 000 osób. Te 
szokujące dane pokazują także, 
że w ciągu zaledwie 50 lat jedna 

trzecia wszystkich gatunków roślin i zwie-
rząt może wyginąć. A wszystko to przez 
efekt cieplarniany i zmianę klimatu.

Rozwój gospodarczy pociąga za sobą 
rosnące zapotrzebowanie na energię 
na całym świecie. Większość naszego 
zapotrzebowania pochodzi ze spalania 
paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa 
czy gaz. Przy spalaniu paliwa kopalnie 
uwalniają dwutlenek węgla (CO2) do at-
mosfery. Obok innych gazów cieplarnia-
nych takich jak metan dwutlenek węgla to 
jeden z głównych sprawców globalnego 
ocieplenia i zmian klimatu. 

Zużycie energii i emisja dwutlenku 
węgla przestały już być tylko przedmio-
tem teorii naukowych. Rządy wywierają 
naciski na wprowadzanie odpowiednich 
rozwiązań, stosując narzędzia podat-
kowe i opłaty za emisję. Polska znala-
zła się wśród krajów Unii Europejskiej, 
które najlepiej wypadają pod względem 
zużycia energii na jednego mieszkańca. 
Proeko logiczne inwestycje Kompanii  
Piwowarskiej mają w tym swój udział. Bez 
problemu osiągamy obowią zujące w Unii 
Europejskiej standardy dla przemysłu pi-
wowarskiego, dotyczące zużycia energii 
cieplnej i elektrycznej.

Całkowite zużycie energii cieplnej wy-
nosi obecnie w naszych browarach ok. 
63MJ/hl (mega dżul na hektolitr piwa), 
w zależności od stosowanego paliwa (gaz 
lub olej). Dodatkowo w browarze w Ty-
chach uzyskujemy część energii odna-
wialnej z biogazu, co stanowi 10-15 proc. 
rocznego zapotrzebowania na energię.

Kompania Piwowarska wymaga od 
siebie odpowiedzialności wobec społe-
czeństwa i środowiska naturalnego oraz 
pełnego zaangażowania w działania 
związane z ograniczaniem wpływu na 
negatywne zmiany klimatu.

Dlaczego zmniejszenie zużycia 
energii i emisji dwutlenku węgla 
jest jednym z priorytetów naszej 
firmy?
• Produkcja piwa pochłania dużo energii, 

nie tylko podczas samego warzenia, ale 
również w czasie schładzania gotowe-
go produktu, transportu produktów do 
klienta czy też wytwarzania opakowań.

• Efektywne wykorzystanie, inwesto-
wanie w źródła odnawialne oraz sa-
modzielne generowanie energii to 
sposoby, jakimi pomagamy chronić 
środowisko. W ten sposób ogranicza-
my emisje gazów cieplarnianych oraz 
oszczędzamy pieniądze i zasoby.

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

Co firma czyni w tym kierunku?
• Opracowaliśmy nową strategię zmian 

klimatycznych, która koncentruje się 
na siedmiu elementach.

• Cztery z nich: wydajność energetycz-
na, przechodzenie na czystsze pali-
wa kopalne, wykorzystywanie energii 

odnawialnej oraz handel kredytami 
węglowymi są bezpośrednio związa-
ne z naszą działalnością. Pozostałe 
trzy dotyczą zarządzania emisjami 
w naszym łańcuchu wartości i wiążą 
się z chłodzeniem, transportem oraz 
produkcją opakowań.
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• Oceniliśmy poziom naszych emisji 
dwutlenku węgla i zaczynamy rozu-
mieć, które części naszego łańcucha 
wartości powodują najwięcej emisji.

• Postawiliśmy sobie zadanie ogranicze-
nia o 50 proc. emisji paliw kopalnych 
na litr wyprodukowanego piwa do roku 
2020.

• Współpracujemy z dostawcami w po-
szukiwaniu usprawnień w naszych 
wspólnych działaniach

• W 2010 roku w browarze w Tychach 
z zakładowej podczyszczalni ścieków 
odzyskano ponad 1,8 miliona m3 bio-
gazu, który jest paliwem ze źródeł od-
nawialnych. Jego spalenie w kotłowni 
zapewniło 14 proc. zapotrzebowania 
browaru w energię cieplną i pozwoli-
ło zaoszczędzić 1,4 miliona m3 gazu 
ziemnego, który jest paliwem zalicza-
nym do energii nieodnawialnej.

• Wybudowana w Poznaniu nowoczesna 
kotłownia gazowo-olejowa przyczyniła 
się do spadku emisji siarki (o 99 proc.), 
dwutlenku węgla (o 50 proc.) oraz cał-
kowitego wyeliminowana emisji pyłów. 
Kotłownia jest w pełni zautomatyzowa-
na, a nad jej funkcjonowaniem czuwa 
nowoczesny system komputerowy.

• Dzięki wprowadzeniu energoosz-
czędnych technologii w KP udało się 
zmniejszyć wskaźnik zużycia energii 
elektrycznej w ciągu ostatnich pięciu 
lat z 6,92kWh/hl do 5,98kWh/hl (kilo-
watogodziny na hektolitr piwa). Daje to 
oszczędność rzędu 14,2 miliona kWh/
rok. Jest to wartość, która wystarczy-
łaby do pokrycia zapotrzebowania na 
energię elektryczną aż 7100 gospo-
darstw 3-osobowych przez cały rok.
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Fakty:
• Firmy oceniają swój wkład w zmianę kli-

matu, mierząc ilość CO2 wyemitowane-
go podczas produkcji i innych operacji 
związanych z działalnością firmy.

• Jeśli emisja gazów utrzyma się na obec-
nym poziomie, w tym stuleciu tempera-
tura na świecie podniesie się średnio 
o około 3°C.

• W skali globalnej musimy ograniczyć 
średni wzrost temperatury do 2°C, by 
zapobiec niebezpiecznym zmianom kli-
matycznym. Aby osiągnąć ten cel, świat 
musi ograniczyć emisję sześciu podsta-
wowych gazów cieplarnianych o 20-24 
miliardy ton do roku 2050, czyli o 50 
proc.

• Kraje rozwijające się zamieszkuje  
80 proc. ludności świata, ale generuje 
się tam zaledwie 20 proc. globalnych 
emisji gazów cieplarnianych.

• Oblicza się, że do roku 2004 globalne 
ocieplenie zapoczątkowane w latach 
70. przyczyniło się do około 140 000 do-
datkowych zgonów rocznie.

• Kraje rozwijające się będą odpowiadać 
za 75 proc. wzrostu globalnych emisji 
gazów cieplarnianych w latach 2004 
– 2030 i zastąpią kraje OECD (Organi-
zacja Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju) w roli największych producentów 
emisji do roku 2010.

• Wylesianie lasów deszczowych (wycina-
nie i wypalanie) jest odpowiedzialna za 
około 20 proc. rocznych emisji gazów 
cieplarnianych na świecie.

• Amazoński las deszczowy kurczy się 
w tempie 52 000 km2 rocznie.

• Wszyscy korzystamy na co dzień z ener-
gii. Ważne jest, byśmy rozumieli jej war-
tość i mądrze jej używali. Oszczędzanie 
energii ograniczy koszty Twoje i firmy. 
Zyskasz TY i środowisko!

Przyłącz się!
• Zwracaj uwagę na poziom Twojego zu-

życia energii w domu i w pracy.

• Nie marnuj energii:

• Jeśli nie korzystasz z urządzenia, wyłącz 
je – pomożesz środowisku i zaoszczę-
dzisz pieniądze. Wyłączone urządzenia 
wolniej się zużywają.

• Jeśli działa klimatyzacja lub ogrzewanie, 
nie zostawiaj otwartych drzwi.

• Nie zostawiaj urządzeń w stanie czuwa-
nia – badania wykazały, że pochłaniana 
w ten sposób energia może stanowić do 
8 proc. wartości rachunku za prąd.

• Izoluj dom i kupuj energooszczędne 
urządzenia – w ten sposób ograniczysz 
emisję dwutlenku węgla i obniżysz ra-
chunki za prąd. 

• Skręć ogrzewanie o 1°C, a oszczędzisz 
na rachunkach do 10 proc. Wyłącz 
ogrzewanie w pomieszczeniach, których 
nie używasz i kiedy nie ma Cię w domu.

• Aby ograniczyć Twoje własne emisje 
dwutlenku węgla, korzystaj z transportu 
publicznego, idź pieszo, jedź rowerem, 
gdy tylko jest to możliwe. Zdrowiej dla 
Ciebie i środowiska.

• Generuj własną energię – rozważ moż-
liwość zainstalowania baterii słonecz-
nych.

• Uczyń coś w kierunku oszczędzania 
energii.

• Możesz zgłosić swoje zobowiąza-
nie i wpisać je na globalnej stronie  
SABMiller.

Kotłownia gazowo-olejowa w Poznaniu

Klaudyna Gruszecka  
kierownik ds. ochrony środowiska 
i BHP

Browary KP SA to jedne z najbar-
dziej wydajnych browarów na świecie 
pod względem zużycia energii. Nadal 
jednak chcemy ograniczać zużycie 
energii poprzez: ścisły monitoring zu-
życia, ciągłe zwiększanie świadomości 
pracowników oraz sprawdzanie możli-
wości wykorzystania energii odnawial-
nych.
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Odzysk i recykling odpadów 
opakowaniowych

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTW ŁĄCZY SIĘ Z PODNIESIENIEM JAKOŚCI 
ŻYCIA I WZROSTEM KONSUMPCJI, CO TAKŻE JAK W PRZYPADKU 
GOSPODARKI ODPADAMI WPŁYWA NA ZWIĘKSZENIE ILOŚCI 
PRODUKOWANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. 

Świadomość wpływu opakowań na 
środowisko rośnie, co jest niezwy-
kle ważnym kierunkiem myślenia. 
Kupując produkt, możemy wybrać 

ten, który będzie łatwo poddany proce-
sowi recyklingu. Specjalne oznaczenia 
na opakowaniach pomagają w tym kon-
sumentowi. 

Musimy rozumieć, że opakowania 
mają wpływ na środowisko w całym 
swoim cyklu życia, czyli od momentu, 
kiedy stanowią surowiec, po ostateczną 
utylizację. 

Brak odpowiedniego systemu zbiera-
nia odpadów i miejsc do ich recyklingu, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
oznacza rosnące problemy z odpadami 
opakowaniowymi. Dlatego tak ważne 
jest znalezienie najlepszego sposobu 
gospodarowania odpadami w zgodzie 
z dobrem środowiska.

W Kompanii Piwowarskiej podejmu-
jemy działania oparte na ponownym 
wykorzystaniu i recyklingu opakowań 
w całym łańcuchu dostaw – zarówno po 
stronie dostawców, jak i użytkowników 
opakowań. Oferujemy nasze produkty 
w opakowa niach, które spełniają wymogi 
recyklingu zgodnie z określonymi w usta-
wie poziomami dla poszcze gólnych ro-
dzajów odpadów. Np. 40 proc. puszek 
aluminiowych, które trafią na rynek, musi 
zostać poddana recyklingowi. Wprowa-
dzone zostały już spe cjalne procedury, 
dzięki którym aż 97,1 proc. wszystkich 
naszych odpadów produkcyjnych kie-
rowana jest do recyklingu i odzysku. 
Procedury te obej mują m.in. zbiórkę 
i segregację odpadów w miejscach 
ich powstawania oraz tymczaso we ich 
gromadzenie w specjalnie do tego wy-
znaczonych punktach. Została też opra-
cowana specjalna procedura opisująca 
proces doboru, projektowania i specyfi-
kacji opakowań, tak by sprostały wyma-
ganiom ochrony środowiska.

Przepisy dotyczące opakowań oraz 
odpadów opakowaniowych, a także ro-
snące koszty związane z koniecznością 
dostosowania się do tych przepisów, mają 
bezpośredni wpływ na przedsiębiorców. 
Do tego dochodzą wysokie koszty surow-
ców. Firmy są więc zmuszone rozważać 
tańsze oraz bardziej zrównoważone alter-
natywy dla tradycyjnych opakowań.

Dlaczego odzysk i recykling od-
padów opakowaniowych stanowi 
jeden z naszych priorytetów?
• Opakowanie chroni i zapewnia wysoką 

jakość naszych produktów, pozwala-
jąc jednocześnie wyróżnić nasze marki 
na półce i zachęcić konsumentów do 
kupna.

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

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

Co firma czyni w tym kierunku?
• Opracowaliśmy szczegółową strate-

gię dotyczącą opakowań, dzięki której 
konsekwentnie przestrzegamy zasad 
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Zgrani z naturą
• Wiosną 2007 roku zakwitł w Kompa-

nii Piwowarskiej nowatorski w skali 
kraju program edukacji ekologicznej 
wśród pracowników „Zgrani z natu-
rą”. Program wykorzystuje elementy 
humoru i w przyjazny sposób uczy, 
jak dbać o środowisko naturalne. 
„Zgrani z naturą” nadał ekologii 
ludzką twarz. 

• Do czego ma zachęcać program? 
Do zmniejszania ilości wytwarzanych 
odpadów i świadomej ich segre-
gacji, oszczędzania wody, energii 
elektrycznej, energii cieplnej i to nie 
tylko na terenie zakładu pracy, ale 
także prywatnie. Każdy, kto weźmie 
w nim udział, przekona się, że kiedy 
dba o środowisko, ostatecznie dba 
o poprawę jakości własnego życia. 
Program wspierają autorytety z dzie-
dziny recyklingu, ochrony przyrody 
i środowiska, a pracownicy w we-
wnętrznym portalu mogą wymieniać 
myśli i dzielić się ciekawymi infor-
macjami z dziedziny eko. 

97,1 proc. wszystkich naszych odpadów produkcyjnych kierowane jest do recyklingu i odzysku
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wzornictwa, wykorzystania oraz utyli-
zacji wszystkich opakowań i materia-
łów użytych do ich produkcji. Strategia 
ta wspiera nasze globalne standardy 
opakowaniowe i ma na celu zapewnić 
spójność wszystkich naszych materia-
łów opakowaniowych pod względem 
jakości oraz wpływu na środowisko. 

• W ramach naszej nowej strategii do-
tyczącej wykorzystania energii i dwu-
tlenku węgla poszukujemy możliwości 
rozszerzenia zastosowania do produk-
cji opakowań materiałów pozostawia-
jących po sobie mniejszy „ślad” w śro-
dowisku (tzw. carbon footprint). 

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

• Aż 98,4 proc. wszystkich odpadów wy-
twarzanych przez KP SA jest podda-
wanych recyklingowi, odzyskowi lub 
unieszkodliwianiu. 

Obszary, na których się kon-
centrujemy, by doprowadzić do 
doskonałego procesu wielo-
krotnego użycia opakowań oraz 
gospodarki recyklingowej:
• zawartość elementów opakowanio-

wych podlegających recyklingowi  
– zwiększanie procentowego udziału 
materiałów podlegających recyklin-
gowi w opakowaniach przedkonsu-
menckich, 

• eliminacja opakowań i zmniejszanie 
ich masy – minimalizacja ilości opa-
kowań wykorzystywanych do przecho-
wywania i dostarczania produktu oraz 
projektowanie opakowań o technicz-
nie możliwej najniższej masie,

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

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

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

Segregujemy odpady również w biurach

Przyłącz się!
• Pomyśl o tym, jak możesz ograniczyć, 

ponownie wykorzystać i poddać recy-
klingowi odpady w pracy i w domu.

• Jeśli w Twoim miejscu pracy ani w spo-
łeczności nie ma programu recyklingu, 
pomyśl o jego rozpoczęciu.

• Wybieraj produkty w opakowaniach do 
ponownego wykorzystania zamiast jed-
norazowych. 

• Zachęcaj innych, by zwracali opakowa-
nia do ponownego wykorzystania, np. 
butelki, zamiast je wyrzucać.

• Kupuj produkty w większych opakowa-
niach. W ten sposób pomożesz zmniej-
szać ilość odpadów.

• Jeśli w pracy odpowiadasz za opakowa-
nia produktów, masz do odegrania rolę 
w minimalizowaniu ilości zużywanych 
opakowań.

• Możesz unikać opakowań lub znaleźć 
inne zastosowanie dla pewnych rodza-
jów opakowań, np. toreb lub pudełek, 
bądź poddać opakowania recyklingowi 
w momencie, gdy nie ma dla nich już 
innego zastosowania.

• Ograniczenie ilości opakowań lub zna-
lezienie sposobu na jego odzysk i recy-
kling zmniejszy koszty Twoje i firmy.

• Zaangażuj się w redukowanie, odzysk 
lub recykling opakowań. 

• Swoje zobowiązanie możesz wpisać na 
globalnej stronie SABMiller.
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Optymalizacja procesu gospodarki 
odpadami

ROZWÓJ GOSPODARCZY I WZROST LUDNOŚCI WPŁYWA NA ZWIĘKSZENIE KONSUMPCJI 
W SPOŁECZEŃSTWACH I ILOŚCI PRODUKOWANYCH ODPADÓW NA CAŁYM ŚWIECIE.

Wszyscy jesteśmy konsumen-
tami. Codziennie kupujemy 
różnorodne produkty, takie 
jak jedzenie, ubranie, przed-

mioty domowego użytku i wiele innych. 
W efekcie każdy z nas produkuje odpady, 
co nie pozostaje obojętne wobec środo-
wiska naturalnego. 

Gospodarka odpadami staje się kwe-
stią o naczelnym znaczeniu. Tradycyjne 
metody spalania śmieci również nie są 
obojętne dla środowiska. 

Rządy wywierają nacisk, by zmniej-
szyć ilość odpadów poprzez nakładanie 
podatków oraz wprowadzanie przepisów 
dotyczących odzyskiwania i recyklingu 
odpadów.

Dlaczego odpowiedzialna  
gospodarka odpadami jest jed-
nym z priorytetów naszej firmy?
• Minimalizacja produkowanych przez 

nas odpadów oraz znajdowanie alter-
natywnych sposobów ich wykorzy-
stania to kluczowe sposoby ochrony 
środowiska.

• Gospodarka odpadami staje się kwe-
stią o naczelnym znaczeniu. A trady-
cyjne metody ich zagospodarowania, 
czyli składowanie, działają niekorzyst-
nie na środowisko.

• Główne źródła odpadów w browar-
nictwie to procesy produkcyjne i opa-
kowania produktów, dlatego naszym 
celem jest całkowite wyeliminowa-
nie odpadów poprodukcyjnych. By 
to osiągnąć, firma ogranicza ogólny 
poziom odpadów poprzez odzysk 
i recykling. Stale poszukiwane są też 
sposoby ponownego wykorzystania 
odpadów w innych procesach.

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

Co robimy w tym kierunku:
• Dążymy do maksymalnego zmniej-

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

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

• Koncentrujemy się na trzech obszarach: 
• oddzielamy odpady poprodukcyjne 

do odzysku lub recyklingu,
• ograniczamy ilość odpadów wywo-

żonych na składowiska,
• ograniczamy wpływ utylizowanych 

odpadów na środowisko.
• Opracowaliśmy szczegółową strate-

gię dotyczącą opakowań, dzięki której 
konsekwentnie przestrzegamy zasad 
wzornictwa, wykorzystania oraz utyli-
zacji wszystkich opakowań i materia-
łów użytych do ich produkcji.

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

• Pozostałe odpady takie jak, szkło, 
metale kolorowe, papier, tektura, folia 
czy drewno, poddawane są segrega-
cji i przekazywane specjalistycznym 
firmom w celu ich odzysku lub recy-
klingu.

• Aż 98 proc. wszystkich odpadów 
wytwarzanych przez Kompanię  
Piwowarską jest poddawanych recy-
klingowi, odzyskowi lub unieszkodli-
wianiu.

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

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

Chcemy nadal minimalizować masę 
odpadów wywożonych na wysypisko. 
Aby osiągnąć ten cel, kładziemy co-
raz większy nacisk na redukowanie 
opakowań, ich ponowne użycie oraz 
recykling/odzysk odpadów powstałych 
podczas procesu produkcyjnego.
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Obszary, na których się koncen-
trujemy:
• Klasyfikacja i segregowanie grup od-

padów:
• wybieramy sposoby pozwalające 

na maksymalne ponowne użycie/
recykling.

• Ograniczanie składowania odpadów 
na wysypisku:
• pilnujemy, by wszystkie grupy od-

padów były ponownie wykorzysty-
wane lub poddawane recyklingowi 
wewnętrznie lub zewnętrznie,

• śledzimy rozwiązania polegające 
na wykorzystaniu odpadów do pro-
dukcji energii,

• zachęcamy dostawców do wprowa-
dzania systemu odbioru zużytych 
opakowań.

• Zredukowanie wpływu wszelkich od-
padów wywożonych na wysypisko:
• pilnujemy, by odpady były groma-

dzone i segregowane w przezna-
czonych do tego miejscach,

• sprawdzamy, czy wysypiska są 
wykorzystywane zgodnie z celem, 
jakiemu mają służyć,

• wymagamy, aby firmy odbierające 
od nas odpady posiadały wszelkie 
wymagane prawem decyzje i po-
zwolenia.

Przyłącz się! 

• Pomyśl o wytwarzanych przez Cie-

bie odpadach, w pracy i w domu. 

Czy można ich uniknąć? Czy można 

je odzyskiwać lub poddawać recy-

klingowi?

• Jeśli w Twojej pracy nie ma moż-

liwości segregowania odpadów, 

może jest to okazja do jego stworze-

nia?

• Używaj tylko tego, co jest Ci po-

trzebne.

• Kupuj produkty, które można pod-

dać recyklingowi lub takie, które są 

wykonane z przetworzonych mate-

riałów. Większość plastików, karto-

nu, szkła i metalu można poddać 

recyklingowi. Szukaj na opakowa-

niach informacji, czy nadają się do 

przetworzenia.

• Kupuj produkty z minimalną ilością 

opakowania, np. w większych roz-

miarach. W ten sposób pomagasz 

ograniczać odpady.

• Wyrzucaj odpady organiczne na 

kompost – zmniejszasz w ten spo-

sób ilość odpadów wyrzucanych na 

wysypiska, a mogą się one okazać 

przydatne dla rolników.

• Przekazuj dalej przedmioty, których 

już nie potrzebujesz. Może ktoś inny 

z nich skorzysta? Wiele społeczno-

ści lokalnych i organizacji charyta-

tywnych sprzedaje niepotrzebne im 

przedmioty. Sprawdź, jakie są możli-

wości w Twoim sąsiedztwie.

• Możesz zgłosić swoje zobowiąza-

nie i wpisać je na globalnej stronie  

SABMiller.
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Odpady organiczne wykorzystywane są między innymi w rolnictwie

Znajdują zastosowanie także w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym

Fakty:
• Niemal dwie trzecie naszych materia-

łów opakowaniowych to szkło. Na wielu 
rynkach to najlepszy możliwy materiał, 
gdyż na większości z nich istnieje łatwy 
dostęp do recyklingu.

• W roku 2006 w Unii Europejskiej wy-
generowano około 2,9 miliarda ton 
odpadów – to ponad 6000 kilogramów 
na osobę rocznie. Z tego 89 mln ton to 
odpady niebezpieczne. 

• ONZ przewiduje, że do roku 2020 
w RPA i w Chinach odpady elektro-
niczne ze starych komputerów wzrosną 
o 200 proc. do 400 proc. w porównaniu 
z rokiem 2007, a w Indiach o 500 proc. 

• W Wielkiej Brytanii co roku wyrzuca 
się więcej pożywienia niż opakowań. 
Przeciętne gospodarstwo domowe wy-
rzuca co roku pożywienie o wartości 
680 funtów. W sumie w Wielkiej Brytanii 
wyrzuca się co roku 5 mln ziemniaków, 
4 mln jabłek, 3 mln pomidorów oraz  
2 mln bananów.

http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1767
http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=1767
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Jako firma odpowiedzialna stawia-
my sobie ambitne cele, postępując 
zgodnie z Priorytetami Zrównowa-
żonego Rozwoju i Kodeksem Etyki. 

Chcielibyśmy, aby nasi zewnętrzni współ-
pracownicy wiedzieli o tym, a także by 
czerpali inspirację ze wzorów, jakie sami 
sobie stawiamy, dlatego przygotowaliśmy 
specjalną kartę zobowiązań na ten temat, 
którą dołączamy do wszystkich umów 
zawieranych z naszymi partnerami biz-
nesowymi.

Każdego dnia firmy podejmują decy-
zje o tym, gdzie zakupią surowce, sprzęt 
czy usługi. Firmy mogą odnosić korzyści 

z lokalnie zakupionych produktów, regio-
nalnych specjalności, dobrej jakości ma-
teriałów i surowców oraz z zatrudniania 
lokalnej społeczności, tym samym po-
zytywnie wpływając na kształtowanie się 
gospodarki poprzez rozwój firm. W ten 
sposób powstają nowe miejsca pracy 
w regionie, możliwości dla pracowników 
i ich rodzin oraz miejscowej społeczności. 
Sytuacja ta nie pozostaje bez wpływu na 
opłacane podatki, poprawę jakości opieki 
zdrowotnej oraz poziomu edukacji. 

Wspieramy i zachęcamy naszych do-
stawców i klientów do odpowiedzialnego 
traktowania swojej działalności, szczegól-

nie w zakresie praktyk etycznych i eko-
logicznych. Odpowiedzialne i sprawne 
działanie partnerów w łańcuchu dostaw 
przynosi wszystkim profity, takie jak wy-
soka jakość produktów, obniżka kosztów 
i konkurencyjność. Całokształt tych dzia-
łań przyczynia się do wspólnego działa-
nia na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Co firma czyni w tym kierunku?
• Staramy się współpracować z tymi 

dostawcami, którzy także przyjmują 
postawy odpowiedzialne społecznie. 
Kierujemy się zasadami regulującymi 
współpracę z dostaw cami. Zasady 
te są jawne i dostępne, a obejmują 

Łańcuch dostaw, czyli wspólne 
wraz z dostawcami i klientami 
zaangażowanie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju

DOBRO SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA, W JAKIM ŻYJEMY, A TAKŻE SZEROKO POJĘTY 
ROZWÓJ GOSPODARCZY JEST NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ. WYSIŁEK POJEDYNCZYCH FIRM 
JEST NIEWYSTARCZAJĄCY, ABY WPŁYWAĆ NA ZMIANY W OBSZARZE ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU, NATOMIAST WSPÓLNE DZIAŁANIA MOGĄ PRZYNIEŚĆ WIELE KORZYŚCI. 
RAZEM Z NASZYMI DOSTAWCAMI I KLIENTAMI TWORZYMY ŁAŃCUCH DOSTAW, CZYLI SIEĆ 
WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ.
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Zrównoważony rozwój, informacja dla partnerów i dostawców
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kwestie: wyboru dostaw ców, reguł 
odpowiedzialnej współpracy, ochro-
ny pracowników, przej rzystych form 
rozliczeń, praw zrzeszania się i two-
rzenia związków, zakazu dyskrymi-
nacji, zapobiegania pracy nieletnich 
oraz ochrony środowiska. 

• Od 2008 roku Kompania Piwowarska 
prowadzi dialog z partnerami bizneso-
wymi – dostawcami i odbiorcami w ra-
mach przyjętych zasad zrównoważo-
nego rozwoju. Zorganizowano wiele 
spotkań z blisko 400 przedstawiciela-
mi firm, w tym dostawcami mediów, 
surowców, opakowań oraz dystrybu-
torów. Na spotkaniach mówiono o za-
sadach polityki informacyjnej w kon-
tekście zrównoważonego rozwoju. 
Współpraca z partnerami biznesowy-
mi odbywa się nie tylko na poziomie 
uzgadniania ceny i warunków do-
staw. Od swoich partnerów Kompania  
Piwowarska oczekuje podobnego za-
angażowania w aspekty zrównowa-
żonego rozwoju, na przykład czy fir-
my, które są dostawcami spółki, mają 
i stosują politykę optymalizacji zuży-
cia wody, energii, emisji CO2 – car-
bon footprint, recyklingu opakowań 
i odpadów. Oczekujemy także dziele-
nia się pomysłami i doświadczeniem, 
aby wspólnie działać w sposób zrów-
noważony.

• Współpraca KP z siecią TESCO – 
prowadzenie dialogu z partnerami 
biznesowymi i społecznymi w ra-

mach społecznej odpowiedzialności 
biznesu i zrównoważonego rozwoju 
oraz przyjęcie określonych zobowią-
zań to wciąż rzadkość wśród pol-
skich firm. Największą świadomością 
w tym zakresie wykazują się duże 
firmy. Kompania Piwowarska rozpo-
częła współpracę z Tesco, ponieważ 
połączyło nas wspólne działanie 
w sposób uczciwy i odpowiedzial-
ny. Nie ograniczamy się wyłącznie 
do wymiany dobrych praktyk w za-
kresie ochrony środowiska. Łączą 
nas kwestie społeczne i edukacyjne 
oraz związane z nimi programy i ini-
cjatywy, które są wspólnie rozwijane. 
Dzięki wzajemnej współpracy, pod-
czas zakupów w Tesco klienci mogli 
dowiedzieć się na temat programu 
społeczno-edukacyjnego „Sprawdź 
promile” i zainstalować alkomat 
w telefonie. Więcej informacji o tych 
wspólnych akcjach można uzyskać 
na stronie www.

Czego oczekujemy od naszych 
partnerów biznesowych?
• uwzględnienia zrównoważonego roz-

woju w działaniach firmy.
• podjęcia wyzwania stworzenia łańcu-

chów dostaw, które będą odpowiadać 
wartościom i zaangażowaniu w aspek-
ty zrównoważonego rozwoju, jakie to-
warzyszą Kompanii Piwowarskiej.

• dzielenia się pomysłami i doświad-
czeniem z Kompanią Piwowarską
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Kasia  
Wilczewska  
kierownik ds. public affairs

Kompania Piwowarska zatrudnia  
3 100 osób, tym samym silnie 
wpływa na społeczność lokalną 
i cały łańcuch dostaw. Oblicza się, 
że zakupy Kompanii Piwowarskiej  
dotyczą 25 200 miejsc pracy, 
z czego najwięcej korzysta rolnic-
two. Firma ma również znaczny 
wpływ na gastronomię – sprzedaż 
wyrobów Kompanii Piwowarskiej 
przyczynia się do 24 800 pełno-
etatowych miejsc pracy w tej bran-
ży. W sprzedaży detalicznej około  
14 400 pełnoetatowych miejsc pra-
cy zależy od sprzedaży wyrobów 
naszej firmy.

Zatem pełen wpływ produkcji 
i sprzedaży produktów Kompanii  
Piwowarskiej na zatrudnienie zamy-

ka się liczbą 67 800 miejsc pracy1

1 Dane na podstawie raportu „Wkład  
SABMIller w polską gospodarkę” przy-
gotowanego w listopadzie 2009 przez  
Ernst&Young

http://www.kp.pl/pl/news/aktualnosc/473
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Jako firma prowadząca odpowie-
dzialny biznes rozumiemy swoją 
społeczną rolę i podejmujemy 
działania służące ludziom.

Dlaczego działanie na rzecz spo-
łeczności lokalnych jest jednym 
z naszych priorytetów?
• Pomagając ludziom, budujemy 

szczęśliwsze społeczeństwo. 
• Zdrowie i dobre samopoczucie ludzi 

jest związane z ich powodzeniem go-
spodarczym.

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

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

• Nasze browary tworzą miejsca pracy, 
generują podatki i zapewniają inwe-
stycje z korzyścią dla lokalnej spo-
łeczności, w której żyją nasi pracow-
nicy, dostawcy i konsumenci.

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

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

Inwestowanie w dobro społeczne jest 
również uzasadnione ekonomicznie. Po-
myślność społeczności oraz firmy są od 

siebie wzajemnie zależne. Z tych powią-
zań płyną takie wartości jak nowe miejsca 
pracy, generowanie podatku i akcyza na 
rzecz społeczności lokalnych, z których 
wywodzą się nasi pracownicy, dostawcy 
i klienci. Dlatego Kompania Piwowarska 
jest nie tylko znaczącym pracodawcą 
w poszczególnych ośrodkach, ale także 
istotnym płatnikiem podatków lokalnych. 
Wiele gmin w Polsce, których mieszkań-
cami są nasi pracownicy, osiąga dochody 
w postaci udziału w podatkach stanowią-
cych dochód budżetu państwa z podatku 
dochodowego od osób fizycznych . 

Działania na rzecz społeczności lokalnych
FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA DZIAŁA TAKŻE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 
(CORPORATE COMMUNITY INVESTMENT), STAJĄC SIĘ NATURALNIE JEJ CZĘŚCIĄ. POZIOM 
ZAANGAŻOWANIA KAŻDEJ FIRMY ZALEŻY OD ZASIĘGU JEJ DZIAŁANIA, WYZNACZONYCH 
CELÓW, STANDARDÓW I USTALONYCH ZOBOWIĄZAŃ W RAMACH SPOŁECZNEGO DIALOGU. 
PODEJMOWANIE PRZEMYŚLANYCH I ROZMAITYCH DZIAŁAŃ ZAPEWNIA POZYTYWNE 
I TRWAŁE KORZYŚCI PARTNEROM BIZNESOWYM I SPOŁECZNYM, W TYM ORGANIZACJOM 
POZARZĄDOWYM ORAZ LOKALNYM SPOŁECZNOŚCIOM. 

Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Tychy 

Tyskie Browary Książęce są marką 
naszego miasta, z której jesteśmy dum-
ni. Dla mnie ważne jest to, że zapewnia 
miejsca pracy mieszkańcom miasta 
i okolicznych gmin. Nie ukrywam, że 
jako prezydent Tychów cenię sobie 
bardzo współpracę z browarem z wielu 
względów, nie tylko ekonomicznych. To 
w pomieszczeniach browaru ma siedzi-
bę Muzeum Miejskie, jedna z najważ-
niejszych placówek w mieście, która 
uczy tyszan historii o mieście i regionie, 
czy Browarium chętnie odwiedzane 
przez krajowych i zagranicznych gości.

Budynek browaru przy ul. Katowic-
kiej w Tychach został uznany w 2009 
roku za jeden z siedmiu „Cudów Archi-
tektury Województwa Śląskiego”. Dla-
tego cieszę się, że w Tychach działają 
takie firmy jak Kompania Piwowarska, 
a Tyskie Browary Książęce współtworzą 
wizerunek miasta. 
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Tyskie Browarium

Jakie są fakty?
• Mimo że liczba osób żyjących 

w skrajnym ubóstwie na całym świe-
cie spadła z 1,9 miliarda w roku 1981 
do około 1,4 miliarda w roku 2005, 
w Afryce i na Bliskim Wschodzie licz-
ba ta ma wzrosnąć między rokiem 
2010 a 2015. 

• ONZ wyznaczyła sobie ambitne cele 
położenia kresu ubóstwu oraz popra-
wy warunków społecznych na całym 
świecie. Osiem Milenijnych Celów 
Rozwoju ONZ zawiera ograniczenie 
o połowę skrajnego ubóstwa, by po-
łożyć kres rozprzestrzenianiu się HIV/
AIDS oraz zapewnić edukację mło-
dym ludziom. 

• Silny wzrost gospodarczy jest nie-
zbędny dla osiągnięcia tych celów. 
ONZ polega na sektorze prywatnym, 
którego rola ma polegać na stymulo-
waniu rozwoju niezbędnego do ich 
osiągnięcia. 

• W miarę rozwoju firm i osiągania przez 
nich sukcesów ich wkład w gospo-
darkę lokalną, regionalną i globalną 
przybiera na znaczeniu. Zatem intere-
sy firm i szerzej rozumianej społecz-
ności są ze sobą połączone. 
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Programy społeczne 
realizowane przez nas

„Warto być za” 
Od 2006 roku realizujemy program 
pomocy osobom wykluczonym spo-
łecznie z powodu ubóstwa o nazwie 
„Warto być za”. Ta inicjatywa społecz-
na została stworzona z myślą o oso-
bach najbardziej potrzebujących, ży-
jących poza nawiasem społeczeństwa 
i zagrożonych marginalizacją. Głów-
nym elementem programu jest kon-
kurs dla organizacji pożytku publicz-
nego, w ramach którego Kompania  
Piwowarska przyznaje tym organiza-
cjom granty na realizację projektów 
społecznych. Pośrednim celem jest 
budowa społeczeństwa obywatelskie-
go w Polsce poprzez angażowanie 
w działania społeczności lokalnych.  

Do tej pory odbyły się cztery edycje, 
w których wyłoniono 35 zwycięskich 
projektów, na ich realizację przezna-
czono w sumie 5 milionów złotych. Pro-
jekty realizowane w ramach programu 
były audytowane przez KPMG. Dzięki 
„Warto być za” pomoc dotarła bezpo-
średnio lub pośrednio do około 11 500 
osób, głównie do osób bezdomnych, 
bezrobotnych, dzieci i młodzieży z ro-
dzin zagrożonych marginalizacją oraz 
osób niepełnosprawnych. Zgłoszone 
wnioski oceniają eksperci, na co dzień 
zajmujący się sprawami społecznymi, 
ale ostateczna decyzja należy do opi-
nii publicznej, bowiem każdy z nas ma 
prawo oddać głos na swego faworyta. 
Program jest fundamentem partner-
skiej współpracy między Kompanią 
Piwowarską a środowiskiem polskich 
organizacji pozarządowych. Więcej in-
formacji na www.warto.eu.

„Ekipa nie tylko od święta”
W Kompanii Piwowarskiej wolontariat 
jest obecny od 11 lat. Jedną z pierw-
szych inicjatyw wolontariackich była 
świąteczna akcja pod nazwą „Ekipa 
Świętego Mikołaja”, podczas której 
przed Świętami Bożego Narodzenia 
każdy z pracowników mógł zgłosić 
dowolną rodzinę, dla której były przy-
gotowywane paczki świąteczne i oso-
biście przekazać podarunek. Z czasem 
akcja ta przerodziła się w możliwość 
całorocznej pomocy potrzebującym, 
nie tylko w formie świątecznych pa-
czek. Obecnie jest to program wo-
lontariatu pracowniczego „Ekipa nie 
tylko od święta”, który daje każdemu 
pracownikowi szansę zaangażowania 
się w działalność społeczną i pomoc 
różnych organizacji przez cały rok, 
a Kompania Piwowarska umożliwia to 
i wspiera te działania finansowo.

Firma zachęca swoich pracowników do 
idei wolontariatu pracowniczego, dając 
możliwość realizowania siebie także 
na innych polach, dzięki programowi 
„Ekipa nie tylko od święta”. Pracowni-
cy – wolontariusze wrażliwi na potrze-
by innych są autorami projektów, które 
dotyczą różnych tematów, takich jak 
edukacja, opieka, kultura, sztuka czy 
sport, zatem spektrum działania jest 
ogromne. Istnieje tak wiele ludzkich 
potrzeb, ale jednocześnie powstaje 
tyle samo pomysłów pomocy!
„Ekipa nie tylko od święta” to program 
dla pracowników!

Każdy ma możliwość stać się członkiem 
Ekipy, która wspólnie zgłasza projekt 
wsparcia organizacji pozarządowej, by 
razem go zrealizować. Wszystko zale-
ży od potrzeb danej organizacji oraz 
wyobraźni pracowników.
Tym sposobem firma zachęca do wo-
lontariatu i finansuje zwycięskie pro-
jekty. Program wolontariacki jest de-
dykowany tym pracownikom Kompanii 
Piwowarskiej, którzy chcą podzielić się 
z innymi swoim czasem, energią, do-
brym słowem i umiejętnościami. 
To przestrzeń dla tych osób, którzy po-
magają innym z dobroci serca!

Darowizny na rzecz społeczności lo-
kalnych
Firma realizuje także darowizny na 
rzecz społeczności lokalnych. KP 
wspiera w ten sposób lokalne zakłady 
opieki zdrowotnej, fundacje, ośrod-
ki straży pożarnej czy policji, a także 
angażuje się w aukcje charytatywne. 
W ramach darowizn Kompania wspiera 
także pracowników będących w szcze-
gólnej potrzebie, takiej jak choroba czy 
wypadek losowy. 

Akcje specjalne
Pracownicy Kompanii Piwowarskiej 
zawsze chętnie angażują się w pomoc 
innym osobom, która przybiera różne 
formy. Niejednokrotnie są to pojedyn-
cze i spontaniczne akcje, które po-
rywają wielu z nas. Bardzo często są 
to zbiórki odzieży, żywności, książek, 
świąteczne paczki, pomoc dla powo-
dzian, oddawanie krwi, „Masz apetyt 
na pomaganie, pomóż Tosi” – zbiórka 
pieniędzy na leczenie dziecka, przeka-
zywanie przedmiotów na aukcję Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

1 % podatku
Co roku zachęcamy pracowników do 
przekazywania 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego. Lista 
zgłaszanych przez pracowników orga-
nizacji jest zawsze dostępna w Intrane-
cie Kompanii Piwowarskiej.
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Kompania Piwowarska prowadzi już od 
wielu lat liczne działania na rzecz lokal-
nych społeczności, które szybko nabrały 
charakteru stałych programów. Tym sa-

mym wspiera społeczeństwo w rozma-
itych obszarach, takich jak edukacja, 
wychowanie, opieka zdrowotna, wyklu-
czenie społeczne, niepełnosprawność, 

kultura, sport, ochrona dóbr kultury i tra-
dycji. Ponadto angażujemy się w różnego 
rodzaju akcje charytatywne i przekazuje-
my darowizny na różne cele. 

http://www.warto.eu
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Nasi partnerzy:
Kompania Piwowarska jest partne-

rem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
Dzięki tej współpracy KP wspólnie z FOB 
promuje odpowiedzialne podejście do 
biznesu i angażuje się w dzielenie się 
wiedzą z innymi firmami, a praktyki KP co 
roku trafiają do raportu dobrych praktyk 
FOB. 
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Magdalena Lewandowska 
operator bazy danych 
wolontariuszka 

„Wolontariat pracowniczy umożliwia 

mi skuteczne niesienie pomocy po-

trzebującym, pozwala wyróżnić w śro-

dowisku wybraną organizację, poznać 

społeczników, ludzi wyjątkowych, nie-

zwykle wartościowych, w pełni zasłu-

gujących na to, by ich zauważyć, do-

cenić i wesprzeć. Wspaniałe w nim jest 

to, że każdy pracownik firmy, niezależ-

nie od zajmowanego stanowiska, może 

się w takie działania zaangażować. 

Wolontariat pracowniczy oraz udział 

w obradach jego Rady Programowej 

uświadamia mi jednocześnie ogrom 

i różnorodność potrzeb społecznych. 

Wiem, że pomoc, w którą się angażuję, 

tylko w niewielkim stopniu rozwiązuje 

dany problem, ale z drugiej strony mam 

przykłady, że bywa ona dla organizacji 

„wiatrem w żagle”, niekiedy pierwszym 

krokiem na drodze do pozytywnych 

zmian lub też nadzieją na lepszy los Dla 

mnie osobiście wolontariat pracowni-

czy KP (jak i ten podejmowany dla Sto-

warzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzie-

ży Niepełnosprawnej z Pobiedzisk) jest 

źródłem ogromnej satysfakcji i rozwoju, 

twórczym działaniem, próbą podejmo-

wania wyzwań, sposobem spędzania 

wolnego czasu, niekiedy pasją oraz 

pewnym wzorcem postępowania.

Podziel się sobą, zostań wolontariuszem!

Przyłącz się! 
• Wykorzystaj swe umiejętności, by po-

móc innym.

• Zostań wolontariuszem.

• Angażuj się i głosuj na projekty „Warto 
być za”.

• Stwórz lub zostań członkiem lokalne-
go związku firm, który będzie oferował 
różne kompetencje i wspierał nowe 
firmy.

• Poszukuj lokalnych źródeł zakupów 
i wspieraj lokalne firmy, składając 
u nich zamówienia.
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Zmniejszanie skutków HIV i AIDS 
w obszarach, na które mamy wpływ

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
Prezes Zarządu Fundacji Edukacji 
Społecznej

Od 25 lat HIV istnieje w Polsce. Od 
początku wiadomo, że przenosi się po-
przez kontakt krwi lub wydzielin narzą-
dów płciowych z otwartą raną bądź też 
błoną śluzową. Od wielu lat dostępne 
są testy w kierunku HIV, wykonywane 
bezpłatnie i anonimowo. Zakażenie 
dotyczy głównie osób między 20 a 29 
r.ż. często z wyższym wykształceniem. 
Dlaczego więc ponad połowa osób za-
każonych w Polsce nie jest świadoma 
swojego zakażenia?

Młodzi ludzie podejmują ryzyko, 
choć wystarczyłoby zrobić test lub też 
używać prezerwatyw do wszystkich 
technik seksualnych. Co roku wykry-
wamy ponad 800 nowych zakażeń, co 
oznacza przynajmniej 2 osoby dziennie. 
Tylko niewielki odsetek Polaków kiedy-
kolwiek zrobiło test na HIV. A Ty?
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HIV i AIDS to tragedia osób do-
tkniętych chorobą, ich rodzin i ca-
łego społeczeństwa. Wirus ataku-
je ludzki system odpornościowy 

i powoli obniża zdolność organizmu do 
samodzielnego zwalczania chorób oraz 
różnego rodzaju infekcji. Zaawansowa-
ne stadium HIV może przekształcić się 
w AIDS – chorobę, która ciągle jest nie-
uleczalna. Terapia anty-retrowirusowa 
może spowolnić proces przejścia HIV 
w AIDS i znacznie wydłużyć życie zara-
żonej osoby. 

Choroba ta dotyczy głównie Afry-
ki zamieszkuje ją 67 proc. wszystkich 
nosicieli wirusa HIV na świecie, ale jej 
rozwój w innych krajach to również 
poważny problem. Program ONZ do-
tyczący tego wirusa pokazuje, że od 
początku epidemii wirusem HIV zaraziło 
się aż 60 milionów ludzi. W Polsce od 
wdrożenia badań w 1985 roku aż do  
30 września 2010 roku zakażenie wiru-
sem HIV stwierdzono u 13185 obywateli 
Polski, odnotowano 2401 zachorowań na 
AIDS, a 1040 chorych zmarło. 

Dlaczego zmniejszanie skutków 
HIV i AIDS jest jednym z prioryte-
tów naszej firmy?
• Jako firma odpowiedzialna działamy 

w zakresie profilaktyki.
• Dbamy o zdrowie naszych pracowni-

ków.
• Epidemia może negatywnie wpłynąć 

na naszych pracowników, narazić 
na utrudnienia łańcuch dostaw, co 
w efekcie może przyczynić się do 
osłabienia społeczności, wśród któ-
rych działamy.

Co firma czyni w tym kierunku?
Prowadzimy działania w zakresie pro-

filaktyki. W ramach opieki medycznej 
pracownicy Kompanii Piwowarskiej mogą 
nieodpłatnie wykonać testy w placów-
kach medycznych Medicover, Centrum 
Medyczne LIM i LUX MED lub skorzystać 
z ogólnopolskiej bazy punktów wykonu-
jących testy, dostępnej na stronie Krajo-
wego Centrum ds. AIDS. Ponadto naszym 
zadaniem jest stałe monitorowanie liczby 
osób zarażonych wirusem HIV w Polsce. 

Na bieżąco informujemy pracowników 
o zagrożeniach i profilaktyce w trakcie 
obchodzonego 1 grudnia Światowego 
Dnia Walki z AIDS. Kompania Piwowarska 
dołącza się również do akcji edukacyjnej, 
przypominając pracownikom o tym, ja-
kie zagrożenie niesie ze sobą wirus HIV 
i AIDS oraz podając najnowsze dane za-
równo dotyczące Polski, jak i sytuacji na 
świecie.

Dlaczego zmniejszanie skutków 
HIV i AIDS jest ważne?
• Kluczem jest rozumienie problemów 

związanych z HIV i AIDS oraz sposo-
bów ochrony przed chorobą. Pomo-
że to zapobiec rozprzestrzenianiu się 
choroby. 

• Istotne jest także regularne podda-
wanie się testom, które pozwolą na 
szybszy dostęp do leczenia osób za-
rażonych. 

• Szczególnie narażone na rozprze-
strzenianie się infekcji HIV są osoby, 
rodziny i społeczności w krajach, 
w których zanotowany został duży 
odsetek występowania epidemii.

http://www.fes.edu.pl


PRIORYTETY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

P oszanowanie praw człowieka 
i godności ludzkiej stanowi funda-
ment sprawiedliwości i pokoju na 
świecie. Kompania Piwowarska, 

będąca miejscem łączącym różnorod-
ność kultur, tradycji i wartości, szanuje tę 
różnorodność i postępuje według uniwer-
salnych wartości, ogólnych standardów 
zachowań i Kodeksu Etyki.

Dlaczego poszanowanie człowie-
ka jest jednym z naszych priory-
tetów? 

Jako firma odpowiedzialna społecz-
nie stawiamy sobie za cel promowanie 
międzynarodowych wartości, dbając 
o prawa człowieka, które wpływają na 
każdy aspekt naszego życia, zarówno 
osobistego, jak i zawodowego.

W Kompanii Piwowarskiej istnieją po-
lityki personalne dotyczące bezpieczeń-
stwa pracy, praw człowieka i pracowni-
czych, zarządzania różnorodnością, które 
są wyrazem priorytetowego traktowania 
tematu i zapewnienia komfortu wszystkim 
naszym pracownikom. 

Co firma czyni w tym kierunku?
• Uznaje międzynarodowe standardy 

pracy i zobowiązuje się szanować 
prawa człowieka, swoich pracowni-

ków w miejscu pracy oraz w społecz-
nościach, w jakich działa.

• Promuje prawa człowieka w łańcuchu 
dostaw.

• KP na stanowiskach kierowniczych 
zatrudnia zarówno mężczyzn i kobie-
ty, przy czym liczba kobiet na tych 
stanowiskach rośnie. 

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

• W zarządzie firmy zasiadają aż dwie 
kobiety: Jessica Spence na stanowi-
sku wiceprezesa ds. marketingu i Ma-
rzena Piórko na stanowisku Wicepre-
zesa ds. sprzedaży i dystrybucji. 

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

• KP stworzyła stronę dla osób sła-
bowidzących w ramach współpracy 
z fundacją „Bez dyskryminacji”.

Poszanowanie praw człowieka
„WSZYSCY LUDZIE RODZĄ SIĘ WOLNI I RÓWNI POD WZGLĘDEM SWEJ 
GODNOŚCI I SWYCH PRAW. SĄ ONI OBDARZENI ROZUMEM I SUMIENIEM 
I POWINNI POSTĘPOWAĆ WOBEC INNYCH W DUCHU BRATERSTWA.”

Źródło: Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Bartosz Kruchlik 
kierownik ds. Sarbox,  
specjalista ds. etyki

Kompania Piwowarska bardzo po-
ważnie podchodzi do tematyki posza-
nowania praw człowieka, czego do-
wodem jest nasz Kodeks Etyki, który 
formalnie i jasno określa nasze stano-
wisko w tym zakresie.  

Kodeks jest spójny z kodeksem 
Grupy SABMiller, zaś zasady w nim 
zawarte obowiązują każdego z nas. 
W przypadku sytuacji nieetycznego 
zachowania każdy pracownik ma pra-
wo i obowiązek zgłoszenia zaistniałej 
sytuacji dostępnymi kanałami (e-mail, 
infolinia, bezpośredni kontakt z Ethics 
Chairmanem). Wszystkie zgłoszenia są 
szczegółowo analizowane, a następnie 
podejmowane odpowiednie kroki, aby 
wyjaśnić zaistniałą sytuację. Szczegóło-
we informacje można znaleźć w Kodek-
sie Etyki i Planie Reagowania na zgło-
szenia przypadków naruszenia zasad 
etyki (będącym dopełnieniem Kodeksu 
Etyki) dostępnych na stronach Infone-
tu, czyli wewnętrznej sieci KP. Ponadto 
Kodeks Etyki jest również dostępny na 
stronie www.

Nasi partnerzy

• Należymy do środowiska Global 
Compact ONZ. Jest to struktura 
dla tych firm, które zobowiązały 
się do przestrzegania 10 uni-
wersalnie uznawanych zasad 
w dziedzinie praw człowieka, 
jak również środowiska oraz 
antykorupcji. Tym samym jest 
to największa na świecie inicja-
tywa globalnych firm odpowie-
dzialnych społecznie.

• Jesteśmy także członkami bry-
tyjskiego Instytutu Etyki w Biz-
nesie, co pozwala nam na 
odgrywanie aktywnej roli w licz-
nych projektach dotyczących 
etyki w biznesie.
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Przyłącz się! 
• Kieruj się etyką. 

• Zachowaj wysokie standardy zdrowia 
oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Strona KP dla osób słabowidzących 
wykonana we współpracy z fundacją 
„Bez dyskryminacji” Kodeks etyki Kompanii Piwowarskiej

http://www.kp.pl/pl/partnerzy/kodeks_etyki
http://kp.pl/app/webroot/bezdyskryminacji/
http://www.kp.pl/pl/partnerzy/kodeks_etyki
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Interesariusze wykazują rosnące za-
interesowanie tym tematem i bacznie 
przyglądają się działalności firm. Pre-
sja wywierana przez społeczeństwo 

może być bardziej efektywna niż inter-
wencja rządowa. Jeśli konsumenci nie 
są zadowoleni, globalna komunikacja 
łatwo może nadwerężyć reputację firmy 
i jej marek. Dlatego firmy powinny pro-
wadzić przejrzystą komunikację działań 
i zachować wysokie standardy etyczne 
w działalności komercyjnej.

Podejście do społecznej odpowie-
dzialności biznesu ulega ciągłym prze-
mianom, wynika to między innymi ze 
zmian na światowych rynkach. Eksperci 
szczególnie podkreślają fakt grupowej 
odpowiedzialności firm w całym łańcu-
chu dostaw. Powoduje to nie tylko ko-
nieczność podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, ale również współpracy między-
sektorowej: administracja rządowa – biz-
nes – organizacje pozarządowe. 

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

Przejrzystość informacji leży u podstaw 
naszego podejścia do zrównoważonego 
rozwoju oraz działalności gospodarczej. 
Nasi klienci pragną wiedzieć, że nasze 
piwa i napoje bezalkoholowe są bardzo 
dobrej jakości, a ich spożywanie jest 
bezpieczne. Nasi pracownicy chcą pra-
cować w firmie, która jest uczciwa i spo-
łecznie odpowiedzialna. Nasi dostawcy 
pragną uczciwych relacji, a społeczności, 
w których pracujemy, chcą być pewne, że 
działamy w sposób, który nie zaszkodzi 
ich jakości życia ani środowisku. Współ-
pracujemy także z wieloma organizacjami 
pozarządowymi, a nasze relacje oparte są 
na zaufaniu i uczciwości. 

Wszyscy odnosimy korzyści z kultury 
otwartości i uczciwości. Kiedy ktoś zadaje 
pytanie odnośnie firmy, oczekuje uczci-
wej odpowiedzi, dlatego zadaniem każdej 
firmy jest udzielanie zgodnych z prawdą 

informacji. W trosce o reputację firmy 
i zdrowe relacje z interesariuszami każdej 
firmie powinno na tym zależeć. 

Co firma czyni w tym kierunku?
• Kompania Piwowarska zobowiąza-

ła się utrzymywać w firmie wysokie 
standardy etyczne oraz przejrzyste 
raportowanie z działalności firmy.

• Kompania Piwowarska publikuje 
raporty dotyczące działań społecz-
nych, środowiskowych oraz wkładu 
w polską gospodarkę, wszystkie te 
publikacje dostępne są na stronie in-
ternetowej www.kp.pl.

• Publikujemy na stronie firmowej 
wyniki sprzedażowe Kompanii  
Piwowarskiej.

• Kompania Piwowarska jako jedna 
z pierwszych firm w Polsce wydała 
w 2007 roku Raport Środowiskowy.

• Kompania Piwowarska wydała Ko-
deks Etyki, który dotyczy wszystkich 
pracowników firmy oraz partnerów 
współpracujących z firmą. Podstawo-
we zasady wynikające z Kodeksu Ety-
ki to uczciwość i otwartość, odpowie-
dzialność, sprawiedliwość, wzajemny 

szacunek i poszanowanie godności. 
Skrócona wersja kodeksu dostępna 
pod adresem internetowym. 

• Anonimowa infolinia, e-mail lub bez-
pośredni kontakt daje każdemu 
pracownikowi prawo zgłoszenia nie-
etycznego zachowania do Przewod-
niczącego Komisji Etyki.

• Kompania Piwowarska mierzy i moni-
toruje swoją działalność za pomocą 
matrycy SAM Hyperion Program (Su-
stainability Assessment Matrix) w try-
bie półrocznym. Wyniki z matrycy za 
ubiegły rok finansowy dla Kompanii 
Piwowarskiej można zobaczyć na 
stronie www.

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

• Dziennikarze i analitycy mogą także 
korzystać z wirtualnego biura pra-
sowego KP, dzięki któremu uzyskają 
odpowiedzi na wszelkie pytania doty-
czące firmy i jej produktów.

• Infolinia konsumencka i formularze 
na www.kp.pl.

• KP jest blisko swoich konsumentów 

Przejrzystość informacji
OGÓLNOŚWIATOWY DOSTĘP DO INFORMACJI POWODUJE, ŻE KAŻDY MA MOŻLIWOŚĆ 
PRZYJRZENIA SIĘ FIRMOM DZIAŁAJĄCYM NA CAŁYM ŚWIECIE. FIRMOM STAWIANE SĄ CORAZ 
WYŻSZE WYMAGANIA, A JEDNYM Z NICH JEST PUBLIKOWANIE RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. 
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Relacje opieramy na zaufaniu, dlatego tak ważna jest dla nas transparentność we wszystkim, 
co robimy, zwłaszcza gdy zdajemy sprawozdanie z naszej działalności.

http://www.kp.pl/pl/odpowiedzialnosc_spoleczna/raporty_kp_sabmiller
http://www.kp.pl/pl/odpowiedzialnosc_spoleczna/raporty_kp_sabmiller
http://www.kp.pl/files/pl/raport_srodowiskowy_27022008.pdf
http://www.kp.pl/files/pl/Kodeks_etyki_KP_jednostronnicowy.pdf
http://www.sabmiller.com/files/reports/sdreporting/index.asp?pageid=38
www.kp.pl
www.kp.pl
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poprzez profil na Facebooku oraz ka-
nał informacyjny na YouTube. 

• Kompania Piwowarska zaprasza do 
centrum wycieczkowego w Poznaniu 
i Tychach, gdzie przed swoimi gość-
mi odkrywa arkany browarów. Dzięki 
wycieczkom każdy konsument może 
na własne oczy zobaczyć, jak w KP 
produkuje się piwo, ponieważ poka-
zujemy prawdziwe, działające pełną 
parą linie produkcyjne. Więcej o wy-
cieczkach na stronie: www.zwiedza-
niebrowaru.pl oraz www.tyskiebrowa-
rium.pl. Tylko dla osób pełnoletnich!

• Pracownicy firmy mają pełen dostęp 
do informacji o firmie i jej produktach, 
są również na bieżąco informowani 
o podejmowanych działaniach, waż-

nych decyzjach dotyczących firmy 
i ich samych za pomocą dostępnej 
gamy rozmaitych narzędzi komunika-
cji: 
• Kompania Piwowarska stworzyła 

portal społecznościowy dla pra-
cowników www.malepiwo.net, któ- 
ry jest platformą komunikacji. Por-
tal pozwala na szybki przepływ in-
formacji pomiędzy pracownikami, 
jak i zarządem firmy. Małe Piwo 
pełni funkcję informacyjną i inte-
gracyjną, zapewniając wszystkim 
równe prawa i nieograniczony do-
stęp w domu i pracy. 

• Kompania Piwowarska organizu-
je Road Show, czyli odbywające 
się dwa razy w roku spotkanie 

pracowników z przedstawicielami 
Zarządu, na którym prezentowa-
ne są wyniki SABmiller i Kompanii 
Piwowarskiej. Jest to również czas 
dialogu i otwartych pytań pracow-
ników. 

• „Świat Piwa” – wewnętrzne wy-
dawnictwo Kompanii Piwowarskiej 
(od 1999 roku), dwumiesięcznik. 
„Świat Piwa” rzetelnie informuje 
o tym, co dzieje się w firmie, jej 
oddziałach i otoczeniu. W odróż-
nieniu od Małego Piwa stawia na 
komunikację bardziej oficjalną. Ze-
spół redakcyjny stanowią pracow-
nicy różnych działów firmy. 

RAPORT
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http://www.facebook.com/group.php?gid=28630623986&v=wall#!/group.php?gid=28630623986&v=wall&closeTheater=1
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http://www.tyskiebrowarium.pl/
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Kompania Piwowarska to wyjątkowe 
miejsce pracy

K ompania Piwowarska oferuje 
swoim pracowników rozmaite 
formy rozwoju oraz zapewnia 
szeroką gamę narzędzi, aby ten 

rozwój osiągnąć i przeznacza na ten cel 
znaczne środki finansowe. 

Jesteśmy częścią międzynarodowego 
koncernu, co pozwala na wymianę wie-
dzy i doświadczeń z współpracownikami 
z całego świata. Sytuacja ta pozwala na 
szeroki rozwój kompetencji pracowników 
poprzez możliwość udziału w między-
narodowych szkoleniach czy grupach 
projektowych z udziałem światowej klasy 
ekspertów.

Na wyniki każdej firmy największy 
wpływ mają jej pracownicy. Ludziom 
zdolnym, kompetentnym, pracowitym, 
otwartym na wiedzę, pełnym inwencji 
i zapału oferujemy atrakcyjne warunki 
pracy i możliwość rozwoju własnej ka-
riery zawodowej.

Kompania Piwowarska przywiązuje 
ogromną wagę do tego, by jej pracownicy 
otrzymywali dobre wynagrodzenie za pra-
cę, by podnosili swoje kwalifikacje, byli 
kreatywni, potrafili pracować w zespole, 
ponadto przestrzegali norm etycznych 
i dobrze czuli się w swoim miejscu pracy. 
Ludzie zadowoleni ze swej pracy są naj-
większym kapitałem naszej firmy. 

CHCEMY BYĆ PREFEROWANYM PRACODAWCĄ I PRAGNIEMY, 
ABY KP BYŁO WYJĄTKOWYM MIEJSCEM PRACY.
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Rozwój zawodowy

N aszym celem jest stworzenie 
optymalnych warunków do roz-
woju zawodowego, w których 
potencjał każdego pracownika 

będzie jak najlepiej wykorzystany. Pra-
cownicy rozwijają kompetencje zgodnie 
ze strategią firmy, co gwarantuje efek-
tywniejszą realizację codziennych zadań 
i umiejętność stawiania czoła przyszłym 
wyzwaniom zawodowym. Dział personal-
ny i dział szkoleń integruje procesy roz-
woju pracowników, zapewnia wsparcie 
i dostarcza funkcjonalnych narzędzi. Jed-
nym z nich jest katalog szkoleń, umiesz-
czony na stronie szkoleń, który zawiera 
propozycje dedykowane dla określonych 
grup i stanowisk, zgodne z potrzebami 
strategicznymi, rozwojowymi, ogólnymi. 

 Pracownicy rozpoczynający pracę 
w Kompani Piwowarskiej biorą udział 
w programie wprowadzającym o nazwie 
KP Intro, którego celem jest poznanie fir-
my i przygotowanie do pracy na nowym 
stanowisku pracy, a także integracja z in-
nymi pracownikami. 

Programy rozwojowe
Firma zapewnia rozmaite szkolenia dla 

pracowników. 
• Szkolenie wprowadzające – wszyst-

kich nowych pracowników Kompanii 
Piwowarskiej obejmujemy progra-
mem wprowadzającym. Program ten 
składa się z dwóch etapów: ogólnego 
szkolenia wprowadzającego, a na-
stępnie indywidualnego programu do-
pasowanego do specyfiki konkretnej 
funkcji i stanowiska. Celem szkolenia 
jest przekazanie nowym pracowni-
kom niezbędnej wiedzy przydatnej na 
starcie w nowej pracy. W trakcie szko-
lenia uczestnicy dowiedzą się, czym 
jest Grupa SABMiller, jakie znaczenie 
dla niej ma Kompania Piwowarska, 
jaka jest nasza wizja, misja, wartości, 
10 priorytetów strategicznych. Po-
znają portfel marek i otrzymają infor-
macje o polskim rynku piwnym, jego 
specyfice oraz głównych podmiotach. 
Ponadto mają możliwość zapoznania 
się z technologią warzenia piwa pod-
czas wycieczki po browarach, a także 
z ludźmi, z którymi na co dzień będą 
spotykać się w firmie. Indywidualny 

program wprowadzenia trwa kilka 
tygodni. W tym czasie pracownik ma 
możliwość zapoznania się ze wszyst-
kimi aspektami i zagadnieniami, które 
konieczne będą do sprawnego roz-
poczęcia pracy na stanowisku w KP.

Szkolenia dla kadry menedżer-
skiej

Aby móc wspierać realizację strategicz-
nych celów firmy, KP realizuje szkolenia 
dla kadry menedżerskiej, wspierając roz-
wój kluczowych kompetencji liderskich. 
Poszczególne programy dedykowane są 
różnym grupom menedżerów. 
• First Time Manager
 Program szkoleniowy wspierający 

nowo mianowanych menedżerów. 
Celem szkolenia jest wprowadzenie 
uczestników warsztatu w nową rolę, 
zapoznanie ze standardami praktyk 
zarządzania oraz zachowań lider-
skich funkcjonujących w Kompanii  
Piwowarskiej.

• Szacunek 360: słuchanie, feed-
back, uznanie

 Szkolenie dedykowane całej kadrze 
menedżerskiej. Celem szkolenia 
jest rozwój umiejętności interper-
sonalnych, które pozwalają na co 
dzień działać zgodnie z praktykami 
zarządzania przyjętymi w Kompanii  
Piwowarskiej. Podczas szkolenia 
uczestnicy uczą się dawania infor-
macji zwrotnej, filtrowania napływa-

PRACOWNICY KOMPANII PIWOWARSKIEJ SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SWÓJ ROZWÓJ 
ZAWODOWY, A FIRMA I PRZEŁOŻONY PEŁNIĄ ROLĘ WSPIERAJĄCĄ.

Barbara 
Lewicka-Arendt 
kierownik szkoleń 
produkcji

W naszej firmie stawiamy na rozwój 
pracowników, bo to warunek koniecz-
ny do rozwoju biznesu. Kierunkiem dla 
działu szkoleń jest jedna z wartości KP 
„Nasi ludzie stanowią naszą najtrwalsza 
przewagę”, która jest dla nas przewod-
nikiem w drodze do celu.

W Kompani Piwowarskiej wiążemy 
się z ludźmi na długo i inwestujemy 
w ich rozwój, w sposób zawsze zgod-
ny ze strategią firmy, co oznacza, że 
planując rozwój pracownika, bierzemy 
pod uwagę przede wszystkim potrzeby 
strategiczne, ale też nie zapominamy 
o indywidualnych. Planowane metody 
rozwojowe to nie tylko szkolenia for-
malne (których ofertę mamy zebraną 
w katalog szkoleń), ale tez udział w pro-
jektach, coaching, mentoring, samodo-
skonalenie i wymiana doświadczeń. 
Dzięki tak prowadzonemu procesowi 
rozwojowo-szkoleniowemu zachowuje-
my pozycję lidera i mamy najlepszych 
ekspertów w branży.

35

Angażowanie poprzez coaching



PRIORYTETY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

jących informacji i wyciągania z nich 
tego, co ma wpływ na bieżącą reali-
zację celów, a także budowania mo-
tywacji i zaangażowania własnych 
pracowników.

• Angażowanie pracowników  
poprzez coaching

 Celem szkolenia jest nabycie przez 
menedżerów praktycznych umiejęt-
ności coachingowych. Zainspirowa-
nie ich do wykorzystywania narzędzi 
coachingowych w codziennej pracy 
oraz jako narzędzia służącego roz-
wojowi kompetencji pracowników.

• Management Development  
Program 

 Aby zapewnić firmie długofalowy suk-
ces, konieczne jest wsparcie w roz-
woju utalentowanych menedżerów, 
aby byli jeszcze lepszymi liderami. 
Z myślą o tej grupie powstał program 
dający możliwość szerokiego spoj-
rzenia na funkcjonowanie biznesu 
i zrozumienia, na czym polega rola 
menedżera i lidera w KP. W ramach 
trwającego kilka miesięcy programu 
menedżerowie rozwijają swój indywi-
dualny styl przywódczy podczas inte-
raktywnych wykładów prowadzonych 
przez uznanych ekspertów, praktycz-
nych warsztatów, symulacji bizne-
sowych, spotkań z ludźmi sukcesu, 
a także biorąc udział w różnorodnych 
projektach wspierających realizację 
planu strategicznego firmy. Do udzia-
łu zapraszani są menedżerowie ze 
wszystkich pionów firmy, którzy w na-
turalny sposób poznają specyfikę za-
dań w różnych obszarach, współpra-
cując ze sobą zgodnie z założeniami 
wizji, misji i wartości KP.

• Zarządzanie projektem
 Istotną umiejętnością naszej kadry 

menedżerskiej jest zarządzanie pro-

jektami. W ramach szkoleń z tego 
obszaru oferujemy możliwość roz-
woju, zdobycia wiedzy i umiejętności 
związanych z kompleksowym spoj-
rzeniem na zarządzanie projektami, 
począwszy od tworzenia celów, har-
monogramów, zarządzania zespołem 
projektowym, ryzykiem w projektach 
czy zarządzania projektami w obsza-
rze IT. Oferowany naszym menedże-
rom program szkolenia jest zgodny ze 
światowym standardem PMI. Wspo-
mniany standard obowiązuje także 
w ramach całego SABMiller. Dlatego 
też nasi menedżerowie biorący udział 
w międzynarodowych projektach są 
wyposażeni w wiedzę i umiejętności 
pozwalające na sprawne funkcjono-
wanie w środowisku międzynarodo-
wym.

Szeroki zakres szkoleń dla działu 
sprzedaży. 
• Sales Excellence
 Każdy pracownik działu sprze-

daży przechodzi szkolenie Sales  
Excellence. Celem szkolenia jest 
wprowadzenie w standardy sprzeda-
ży Kompanii Piwowarskiej. Szkolenie 
dostarcza także umiejętności związa-
nych z obsługą klienta, technikami 
sprzedaży. Jest to podstawowe szko-
lenie sprzedażowe. 

• Akademia Sprzedaży 
 Celem szkolenia jest przedstawienie 

szerokiego kontekstu funkcjonowania 
Kompanii Piwowarskiej pracownikom 
działów sprzedaży. Uczestnicy pogłę-
biają wiedzę związaną z oczekiwania-
mi względem ich pracy, standardów 
zachowań. Przedstawiciele handlowi 
zapoznają się z sytuacją na polskim 
rynku piwa, jego segmentacją, port-
felem marek Kompanii Piwowarskiej 

oraz konkurencji. Zdobywają wiedzę 
na temat kanałów sprzedaży, trade 
marketingu, poznają aspekty prawne 
i finansowe związane z wykonywaną 
pracą. Poznają procesy związane 
z produkcją i jakością piwa. Szkole-
nie kończą warsztatami, które wyko-
rzystują zdobytą wiedzą. 

• Komunikacja z Klientem 
 Dopełnieniem szkoleń dedykowa-

nych przedstawicielom handlowym 
jest Komunikacja z Klientem. Przed-
stawiciele potrafią rozpoznawać typy 
klientów, uczą się radzenia sobie 
z zastrzeżeniami i pokonywania opo-
rów, metod sprzedaży w różnych ka-
nałach handlowych. Nabywają prak-
tycznych umiejętności skutecznej 
argumentacji, wychodzenia z sytuacji 
patowych oraz finalizowania rozmów. 
Po zakończeniu szkolenia pracowni-
cy działu sprzedaży potrafią budo-
wać długotrwałe relacje z klientem, 
przynoszące efekty biznesowe.

• Coaching/Trening Sprzedaży
 Podstawą pracy menedżera z pra-

cownikami jest trening umiejętności 
w miejscu sprzedaży oraz coaching 
rozwojowy. Kierownicy sprzedaży 
ćwiczą ze swoimi zespołami poszcze-
gólne kroki sprzedaży i umiejętno-
ści pracy z klientami, menedżerowie 
wyższego szczebla rozwijają wyma-
gane kompetencje poprzez coaching 
rozwojowy. Umiejętności treningowe 
i coachingowe ćwiczymy na szkole-
niach lub też przez meta coaching. 

• Rozwiązywanie problemów
 Szkolenie to jest adresowane do 

specjalistów, liderów, kierowników 
z działów operacyjnych, którzy chcą 
moderować sesje rozwiązywania pro-
blemów i mają ku temu predyspozy-
cje personalne. Szkolenie prezentuje 
unikalne podejście do procesu roz-
wiązywania problemów, zanurzone 
jest w filozofii najlepszych praktyk 
światowych i ujęte w metodologii  
6 kroków. W czasie warsztatów 
uczestnicy poznają metody, tech-
niki, narzędzia do każdego etapu 
rozwiązywania problemów, sposoby 
pracy z grupą i techniki wzmacniania 
twórczego myślenia. Po zakończeniu 
szkolenia pracownicy działu opera-
cyjnego są dobrze przygotowani do 
prowadzenia sesji.

• Browarnictwo podstawowe
 Szkolenie to jest adresowane do pra-

cowników, którzy chcą zrozumieć 
przebieg procesu produkcji piwa 
i poznać zagrożenia jakościowe. Klu-
czowe zagadnienia tego szkolenia 
to ogólne wiadomości o piwie, zarys 
procesu technologicznego, wstępne 
informacje o warzelni, fermentowni, 
leżakowni, filtracji i rozlewie, ogólne 
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wiadomości o surowcach, podsys-
temach mycia automatycznego. Po 
szkoleniu uczestnik wie w ogólnym 
zarysie, jak produkuje się piwo.

Z uwagi na międzynarodowe śro-
dowisko pracy, Kompania Piwowarska 
wspiera także naukę języka angielskiego. 
Dla specjalistów i menedżerów zrealizo-
wany także został program „BUSINESS  
PRESENTATION in English”.

Oprócz tego Kompania Piwowarska 
daje możliwość uczestnictwa w wielu 
szkoleniach międzynarodowych, pro-
wadzonych lokalnie przez międzynaro-
dowych ekspertów lub też szkoleniach 
zagranicznych. Szkolenia zagraniczne 
dają dodatkową możliwość wymiany do-
świadczeń z różnych krajów. Szkolenia te 
dedykowane są dla wybranych specjali-
stów i menedżerów działów marketingu, 
sprzedaży, finansów. 

Kompleksowy program rozwoju 
kadr KP

Pracownicy działów sprzedaży, dys-
trybucji, produkcji, IT oraz menedżerowie 
wszystkich pionów KP mogli poszerzyć 

swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności 
dzięki szkoleniom realizowanym przez 
dział edukacji i rozwoju w ramach po-
nadregionalnego dwuletniego programu 
szkoleń „Kompleksowy program rozwoju 
kadr Kompanii Piwowarskiej”, dofinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 2.1.1).

Dla każdej grupy objętej projektem 
przygotowano kompleksowy program 
szkoleń ogólnych łączący kursy fachowe 
i techniczne z doskonaleniem umiejęt-
ności miękkich i kompetencji zespoło-
wych/kierowniczych dostosowanych do 
potrzeb KP. 

Kluczowe szkolenia zrealizowane  
w I półroczu dzięki wsparciu EFS:
• Kroki profesjonalnej wizyty handlowej 

– szkolenia w dziale sprzedaży, dys-
trybucji, marketingu (21 edycji)

• Pierwsza pomoc – szkolenia w dziale 
produkcji (25 edycji)

• Angażowanie pracowników poprzez 
coaching – szkolenia dla kadry me-
nedżerskiej średniego i niższego 
szczebla (24 edycje)

Łącznie od kwietnia do września 2010 
roku zrealizowano ponad 190 dni szkole-
niowych, 99 szkoleń dla ponad 500 pra-
cowników KP. Jedna osoba mogła wziąć 
udział w kilku szkoleniach, tym samym 
przeszkoliliśmy łącznie 1060 uczestników, 
realizując 15 117 uczestnikom godzin.

Inne szkolenia w KP: 
• Zarządzanie zmianą 
• Finanse dla niefinansistów
• Indywidualny coaching i mentoring
• Negocjacje zaawansowane
• Specjalistyczne szkolenia dla działów 

marketingu, finansów, insigthu. 
Szeroka gama szkoleń jest kierowa-

na do wszystkich pracowników Kompanii  
Piwowarskiej. 

Betina Piotrowska
kierownik projektu EFS

Projekt spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem pracowników KP i ich prze-
łożonych. Na zaproszenia do udziału 
w projekcie w od kwietnia do września 
2010 roku odpowiedziało ponad 500 
osób, od początku projektu blisko 1500 
pracowników KP.

Korzyści, jakie przyniosła unijna do-
tacja i realizacja programów, są obu-
stronne: 

• dla pracowników uczestniczących 
w projekcie – bezpłatny rozwój 
kwalifikacji, szeroka oferta szkoleń 
umożliwiająca podniesienie swojej 
wartości jako pracownika, wzrost 
efektywności pracy, szansa na 
awans.

• dla firmy – możliwość zorganizo-
wania kompleksowego projektu 
szkoleniowego na dużą skalę, do-
skonalenie kompetencji większości 
kadry KP, zaoszczędzenie 60 proc. 
budżetu szkoleniowego, który po-
krywa dotacja.

Za duży sukces można uznać wysoką 
ocenę szkoleń przez uczestników. Przy-
znano ogólną notę 4,5 w skali 5-1, gdzie 
5 oznacza ocenę bardzo dobrą. Na śred-
nią ocenę 4,5 złożyły się noty pośrednie 
za realizację programów szkoleniowych, 
oceny wykładowców prowadzących szko-
lenia i za organizację szkoleń. Na bieżąco 
monitorowana jest efektywność szkoleń. 
Przy wszystkich szkoleniach obserwuje-
my wzrost wiedzy uczestników projektu. 
I ten wskaźnik jest dla nas najważniejszy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1.

UNIA EUROPEJSKA
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Realizator projektu:
Kompania Piwowarska SA
Dział Edukacji i Rozwoju
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System motywacyjny

Wdrożone w Kompanii Piwowar-
skiej tzw. Zarządzanie Wyni-
kami Pracy (Performance  
Management) obejmuje 

mechanizmy motywowania pracowni-
ków, analizę ich wyników pracy, oce-
nę kompetencji oraz budowę planów 
rozwoju. Performance Management to 
sposób, w jaki chcemy zarządzać bizne-
sem w KP, aby osiągać założone wyniki. 
PM definiuje „w jaki sposób robimy to, 
co robimy”. Umożliwia budowanie kul-
tury, która poprzez angażowanie, rozwój 
i zarządzanie wynikami osiąganymi przez 
pracowników wspiera realizację założeń 
strategicznych.  

Dzięki Performance Management pra-
cownicy otrzymują informację zwrotną, 
ponieważ dwa razy do roku są oceniani 
przez przełożonych na podstawie stopnia 
realizacji celów postawionych każdemu 
z nich i wynagradzani odpowiednio do 
wyników. Jednocześnie system wspiera 
rozwój kompetencji kierowniczych, uła-
twia współpracę między działami i pro-
muje odpowiedzialność. 

Do celów nie dążymy jednak za 
wszelką cenę – na każdym kroku prze-

strzegamy przyjętego systemu war-
tości i obowiązującego w Kompanii  
Piwowarskiej kodeksu etyki. Stanowi on 
dla nas drogowskaz w odniesieniu do 
takich sfer, jak odpowiedzialność, uczci-
wość, przejrzystość czy konflikt intere-
sów.

Dodatkową motywacją dla pracowni-
ków są konkursy i programy uznaniowe. 
W ramach programu „Duże Piwo” każdy 
pracownik KP może nominować innego 
pracownika (lub zespół ludzi), którego 
zachowanie czy osiągnięcia uzna za god-
ne miana najlepszego przykładu. W ten 
sposób oceniamy nie tylko osiągnięcia 
związane z osobistymi czy zespołowy-
mi celami, ale postawy i zaangażowanie 
w promowanie naszych wartości. Nomi-
nacja w programie jest znacznym wyróż-
nieniem dla uhonorowanego w ten spo-
sób pracownika. Laureatom prestiżowej 
w Kompanii Piwowarskiej nagrody „Duże 
Piwo” pracodawca funduje spełnienie 
wybranego marzenia do kwoty 5 tysięcy 
złotych. 

Niezależnie od tych systemów moty-
wacyjnych pracownicy sprzedaży i dys-
trybucji biorą udział w programie moty-
wacyjnym „Złoto dla najlepszych”.

Do pracy w firmie motywuje także jej 
dobre imię. Inicjatywy na rzecz innych 
ludzi, w które angażują się pracownicy, 
budują naszą przynależność do społecz-
ności, w której funkcjonujemy: w progra-
mach takich jak „Warto być za!” głosy 
oddane przez pracowników KP liczą się 
podwójnie. „Ekipa nie tylko od święta” 
pokazuje, jak dzięki zaangażowaniu fir-
my pracownicy mogą pomagać innym, 
otrzymując wsparcie finansowe na reali-
zowane projekty. 

Co roku przeprowadzane są bada-
nia opinii pracowników, które zawierają 
rozmaite pytania dotyczące na przykład 
satysfakcji z wykonywanej pracy, spełnia-
nia oczekiwań pracowników przez firmę, 
a także ocenę relacji pracowniczych, kul-
tury, komunikacji czy wizerunku Kompanii 
Piwowarskiej. 

Każdy pracownik ma swój udział w za-
rządzaniu firmą.

ZARZĄDZANIE W KOMPANII PIWOWARSKIEJ TO OKREŚLANIE CELÓW, 
KONTROLA ICH REALIZACJI I ODPOWIEDNIE DO WYNIKÓW NAGRADZANIE 
PRACOWNIKÓW, KTÓRZY MAJĄ WAŻNY UDZIAŁ W SUKCESIE FIRMY. 
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Benefity dla pracowników KP

Zdrowie pracownika
Pracownicy Kompanii Piwowarskiej 

wraz z rodzinami objęci są opieką me-
dyczną, mając do wyboru jednego 
z trzech operatorów medycznych: CM 
LIM, Luxmed i Medicover działających 
w całej Polsce. 

Rodzinny Pakiet Medyczny KP do-
stępny jest od 1 kwietnia 2008 roku. 
Pracownicy mogą korzystać z bardzo 
dobrze wyposażonych placówek, które 
zatrudniają doświadczony personel me-
dyczny. Maksymalnie uproszczony sys-
tem korzystania z usług medycznych jest 
bezgotówkowy, nie wymaga przedstawia-
nia aktualnych legitymacji i zaświadczeń, 
polega wyłącznie na okazaniu specjalnej 
karty. Szeroki zakres badań i konsultacje 
z najlepszymi specjalistami gwarantują 
optymalną opiekę medyczną.

Stawiamy na sport
Sport to nie tylko zdrowie, ale także 

sposób na rozładowanie stresu i codzien-
nego napięcia oraz polepszenie samopo-
czucia. Zaangażowanie w sportowy tryb 

życia ułatwia pracownikom Kompanii 
karta Multisport. Z tej formy dofinanso-
wania do sportu korzysta w KP prawie 760 
pracowników i 250 członków ich rodzin. 
Karta Multisport to program dodatkowych 
świadczeń z zakresu sportu i rekreacji, 
który zapewnia nielimitowany dostęp do 
ponad 2000 obiektów sportowych w całej 
Polsce. Świadczą one takie usługi jak: 
aerobik, basen, fitness, grota solna, joga, 
klub aktywnej mamy, nauka tańca itd. 
Pakietem Multisport mogą zostać objęci 
nie tylko pracownicy KP, ale także osoby 
towarzyszące i dzieci.

Dofinansowania i pożyczki
Pracownicy Kompanii Piwowarskiej 

mogą także korzystać z dofinansowania 
do wypoczynku dzieci, a także wziąć 
pożyczkę z niskim oprocentowaniem na 
warunkach korzystniejszych niż w ban-
ku. Mogą także skorzystać ze specjalnej, 
preferencyjnej oferty ubezpieczenia na 
życie i od nieszczęśliwych wypadków, 
ubezpieczając siebie i swoją rodzinę oraz 
skorzystać ze specjalnej oferty operatora 
sieci komórkowej.

Posiłki
Wszyscy pracownicy firmy mogą ko-

rzystać z dofinansowanych posiłków na 
stołówkach znajdujących się na terenie 
browarów, gdzie dwudaniowy obiad moż-
na kupić już od 6 zł.

Deputat piwny
Każdy pracownik Kompanii Piwowarskiej 

ma możliwość otrzymania miesięcznego 
deputatu piwnego. Tym samym można 
spróbować każdej produkowanej marki 
piwa. Ponadto pracownicy mogą spoty-
kać się przy piwie w firmowych pubach 
w Poznaniu i Tychach i degustować ulu-
bione marki na koszt pracodawcy. 

Pracownicy mogą skorzystać z atrak-
cyjnych zniżek do biletów w sieci Mul-
tikino. A w okresie świątecznym, przed 
Bożym Narodzeniem, otrzymują bony 
gwiazdkowe lub ekwiwalent finansowy.

KOMPANIA PIWOWARSKA DBA O SWOICH PRACOWNIKÓW W SPOSÓB KOMPLEKSOWY. 
OFERUJE MIĘDZY INNYMI PAKIET SPORTOWY, DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU 
DZIECI, POŻYCZKI REMONTOWE NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH, A TAKŻE 
UNIKALNY PAKIET MEDYCZNY ORAZ DEPUTAT PIWNY. TO TYLKO NIEKTÓRE Z KORZYŚCI 
PŁYNĄCE Z PRACY W KOMPANII PIWOWARSKIEJ. 
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Dbamy o zdrowie naszych pracowników
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Bycie odpowie-
dzialnym to 
zobowiązanie

10 priorytetów. Jedna przyszłość.

Pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej 
 i niniejszego raportu proszę przesyłać do: 

Katarzyny Wilczewskiej
e-mail katarzyna.wilczewska@kp.sabmiller.com

Kompania Piwowarska prowadzi swoją działalność według idei zrównoważonego rozwoju, 
która stanowi integralną część naszej filozofii. Postępując w sposób zrównoważony 
i odpowiedzialny, działamy w trosce o przyszłe pokolenia i środowisko naturalne. 

Postępujemy zgodnie z koncepcją  „10 priorytetów. Jedna przyszłość”, poprzez 
wyznaczane cele oraz zachęcamy naszych partnerów, by również  przyłączyli się do 
prowadzenia swojego biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju.
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