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O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć  S P O Ł E C Z N A

Szanowni Państwo
Jestem przekonany, że odpowiedzialne działanie biznesu to nie tylko moralny 
obowiązek, ale także droga do zrównoważonego rozwoju i doskonałych wyni-
ków. Kompania Piwowarska, wspólnie z innymi browarami należącymi do grupy  
SABMiller na całym świecie, wyznaczyła sobie dziesięć priorytetów zrównoważo-
nego rozwoju, świadczących o naszym odpowiedzialnym podejściu do otoczenia. 
Wśród tych priorytetów znajdziemy daleko idące zobowiązania w zakresie dbałości 
o środowisko naturalne, a więc oszczędność wody, zmniejszanie ilości odpadów, 
ale także poszanowanie praw człowieka i dbałość o społeczności, wśród których 
działamy, ze szczególnym uwzględnieniem promowania wzorców odpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu.
Naszym zdaniem odpowiedzialność społeczna Kompanii Piwowarskiej nie może 
przejawiać się jedynie w postaci prowadzenia licznych programów społecznych 
czy charytatywnych, ale musi znajdować odzwierciedlenie we wszelkich aspek-
tach naszej aktywności.
Zapraszam do lektury niniejszego, czwartego już raportu poświęconego odpowie-
dzialności społecznej, w którym prezentujemy nasze inicjatywy w tym zakresie oraz 
postęp, jaki udało się nam osiągnąć w ostatnim roku.

Paweł Sudoł
P r e z e s  Z a r z ą d u  K P
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N A S Z A  f I L O Z O f I A  b I Z N E S u

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

Sprawimy, aby nasze lokalne i międzynarodowe marki 
były najchętniej wybierane przez konsumentów.

Nasza filozofia biznesu
NASZA 
WIZJA

NASZA 
MISJA
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O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć  S P O Ł E C Z N A

• 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 

NASZE 
WARTOŚCI
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O D P O W I E D Z I A L N I  t A k ż E  Z A  P r Z y S Z Ł O Ś Ć

Zrównoważony Rozwój nie jest je-

dynie teoretyczną koncepcją – stał 

się rzeczywistością, o którą w Pol-

sce dba Konstytucja RP. W artykule 

5 czytamy: „Rzeczpospolita Polska 

strzeże niepodległości i nienaruszal-

ności swojego terytorium, zapewnia 

wolności i prawa człowieka i obywa-

tela oraz bezpieczeństwo obywate-

li, strzeże dziedzictwa narodowego 

oraz zapewnia ochronę środowiska, 

kierując się zasadą zrównoważone-

go rozwoju”.

Artykuł 86 ustawy zasadniczej mó-

wi zaś: „Każdy jest obowiązany do 

dbałości o stan środowiska i ponosi 

odpowiedzialność za spowodowane 

przez siebie jego pogorszenie”.

Firma sama ocenia postępy, które 

uczyniła w kluczowych dziedzinach 

Zrównoważonego Rozwoju, na czte-

rostopniowej skali „schodowej”. 

Dzięki samoocenie możliwe jest m.in. 

dopasowanie priorytetów w grupie 

oraz wprowadzanie zmian i aktuali-

zacji w zależności od globalnych ten-

dencji, ale też uwzględnienie miej-

scowego kontekstu działania firmy. 

Dla uzyskania najlepszego efektu ko-

nieczne jest bowiem dostosowanie 

podejmowanych działań do rzeczy-

wistości, w której funkcjonują firmy 

należące do SABMiller.

Sukces to dla SABMiller coś więcej niż pro-
dukcja znakomitego piwa. Budowa silnych 
marek, umacnianie więzi z klientami, dystry-
butorami i społecznościami lokalnymi oraz 
godna naśladowania postawa wobec pra-
cowników to priorytety firmy. Bezpośred-
nie działania SABMiller przyczyniają się do 
tworzenia nowych miejsc pracy, pozytywnie 
wpływają na sytuację gospodarki, a także 
wyznaczają standardy prowadzenia operacji 
biznesowych. Dla firmy cieszącej się mianem 
wzorowego obywatela Ziemi od lat istotne 
są również kwestie dotyczące środowiska na-
turalnego i społecznego. Dlatego idea zrów-
noważonego rozwoju (sustainable develop-
ment), obejmująca zagadnienie prowadzenia 
działalności przy jednoczesnej ochronie eko-
systemu i praw człowieka, to integralna część 
filozofii SABMiller. 

Zrównoważony Rozwój oznacza zaspoka-
janie potrzeb obecnego pokolenia w taki 
sposób, aby nie zmniejszać szans przyszłych 
generacji na spełnienie ich potrzeb. To je-
dyny możliwy kierunek rozwoju cywilizacji: 
świadome kształtowanie równowagi mię-
dzy wzrostem gospodarczym a dbałością 
o środowisko oraz otoczeniem społecznym 
firmy.

Państwo nakłada na przedsiębiorców kon-
kretne obowiązki, a coraz bardziej świa-

GDyBy ChińCZyCy ChCieli żyć NA TAKiM SAMyM POZiOMie jAK AMeRyKANie, 
ZużyCie źRóDeł eNeRGii ByłOBy RóWNe ZAPASOM TRZeCh GlOBóW ZieMSKiCh. 
Cóż POZOSTAłOBy WóWCZAS DlA PRZySZłyCh POKOleń?

Odpowie-
dzialni
także za 
przyszłość
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O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć  S P O Ł E C Z N A

dome społeczeństwo oczekuje, by prócz 
dostarczania na rynek wysokiej jakości 
produktów działali oni w sposób odpo-
wiedzialny społecznie i ekologicznie.

Kompania Piwowarska jako jedna z pierw-
szych wprowadziła program działań 
zmierzających do zapewnienia Zrówno-
ważonego Rozwoju. Działania te nie są 
podejmowane z myślą o bieżących ko-
rzyściach finansowych. jesteśmy jed-
nak przekonani, że z odpowiedzialnego 
prowadzenia naszej działalności korzy-
ści czerpią zarówno nasi pracownicy, jak 
i społeczeństwo, a także dostawcy, klien-
ci, akcjonariusze: wykazując się tak rozu-
mianą wrażliwością, działamy na korzyść 
przyszłych pokoleń.

Działania KP na rzecz równowagi ze śro-
dowiskiem naturalnym i otoczeniem spo-
łecznym wpisują się w działania naszej 
firmy matki – SABMiller. Zarząd tej drugiej 
pod względem wielkości sprzedaży firmy 
piwowarskiej świata skoncentrował się 
na wybranych obszarach i wyznaczył 10 
priorytetów mających szczególne znacze-
nie dla jej działalności. Cele te wykazują 
zbieżność z Milenijnymi Celami Rozwoju 
ONZ, jednakże zostały zidentyfikowane 
na podstawie analizy naszej działalności 
gospodarczej: pod uwagę wzięliśmy ry-
zyka i szanse dla środowiska naturalnego, 
społecznego i ekonomicznego, jakie wią-
żą się z działalnością firm wchodzących 
w skład SABMiller. 

Każdy z tych priorytetów zawiera cel, do 
którego dąży SABMiller, podejmowane 
w związku z nim zobowiązania i zasady 
stosowane w zarządzaniu i sprawozdaw-
czości. Wszystkie te kwestie i procesy mu-
szą być i są uwzględniane w biznesplanie 
każdej z firm należących do grupy. Dzięki 
zakorzenieniu rozwiązań zmierzających 
do Zrównoważonego Rozwoju w proce-
sie planowania strategicznego i opera-
cyjnego nie są one czymś dodatkowym 
dla firmy, ale raczej immanentną i oczy-
wistą we współczesnym świecie częścią 
jej działalności.

Nie ZAPOMNijMy O WPłyWie jAKi DZiSiejSZyMi DeCyZjAMi WyWieRAMy NA żyCie PRZySZłyCh POKOleń
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O D P O W I E D Z I A L N I  t A k ż E  Z A  P r Z y S Z Ł O Ś Ć

historia zaangażowania firmy w inicjatywy społecz-
ne i ekologiczne sięga początków jej działalności. 
jednak wraz z dynamiczną ekspansją na rynku glo-
balnym zaszła konieczność reorganizacji strategii 
koncernu na tym polu. Zakres działań zdefiniowany 
został za pomocą 10 priorytetów zrównoważonego 
rozwoju. Postulują one: 

Przeciwdziałanie 
nieodpowiedzialnej 

konsumpcji  
alkoholu

Zwiększanie 
produkcji piwa 

przy wykorzystaniu 
mniejszej ilości 

wody

Zmniejszenie 
zużycia energii  

i emisji dwutlenku 
węgla

Sprawny recykling 
opakowań 
i ponowne 

wykorzystanie 
materiałów 

Dążenie do 
całkowitej 

eliminacji odpadów

Taka współpraca  
z dostawcami  

i klientami, abyśmy 
w jednakowym 

stopniu angażowali 
się na rzecz 

zrównoważonego 
rozwoju 

Poszanowanie 
praw człowieka

Działania na rzecz 
społeczności 

Zmniejszanie 
skutków hiV i AiDS 

w obszarach, na 
które mamy wpływ

Przejrzystość 
informacji  

o postępach 
działań na rzecz 

zrównoważonego 
rozwoju

Postawa SABMiller jest jasna: 
bycie odpowiedzialnym ma sens
Nie ChODZi O AlTRuiZM Z ZASADy, Ale O uMiejęTNOść DOSTRZeżeNiA, że TylKO 
W TeN SPOSóB MOżNA ZAPeWNić DłuGOTRWAły WZROST eKONOMiCZNy. CeleM 
FiRMy jeST GeNeROWANie ZySKóW DlA SPOłeCZNOśCi ReGiONóW, GDZie uPRAWiA 
Się SuROWCe WyKORZySTyWANe PRZy PRODuKCji PiWA i GDZie ulOKOWANe 
Są NASZe BROWARy. liCZą Się RóWNież DłuGOTeRMiNOWe WyNiKi FiNANSOWe 
iSTOTNe DlA iNWeSTORóW. DAleKOWZROCZNA POliTyKA SABMilleR uMOżliWiA 
OSiąGNięCie TyCh ZAłOżeń.
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O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć  S P O Ł E C Z N A

Przeciwdziałanie nieodpowie-
dzialnej konsumpcji alkoholu
Wyznajemy pogląd, iż alkohol jest częścią 
zdrowego trybu życia, ale używany w nad-
miarze lub przez niewłaściwe osoby (np. 
niepełnoletnich) wpływa negatywnie na 
całe społeczeństwo. 

Dlatego aktywnie promujemy rozwagę 
i umiarkowanie przy konsumpcji napojów 
alkoholowych. Propagowanie właściwego 
używania produktów widoczne jest wyraź-
nie w przekazie marketingowym firmy. Po-
mimo istniejących niemal w każdym kraju 
standardów prawnych, dotyczących pro-
mocji napojów alkoholowych, SABMiller 
stosuje ponadto swoje własne, bardziej 
restrykcyjne zasady. Manifest Alkoholowy 
oraz Kodeks Komunikacji Marketingowej 
wyznaczają akceptowane sposoby prezen-
tacji napojów alkoholowych. 

Wraz organizacjami pozarządowymi i sa-
morządami lokalnymi firma działa na rzecz 
uświadamiania roli każdego konsumen-
ta w zapobieganiu negatywnym skutkom 
nadużywania napojów alkoholowych. Zna-
komitym przykładem jest cykliczna akcja 
polskiej branży piwowarskiej „Alkohol 
– nieletnim dostęp wzbroniony”. jej re-
zultatem był istotny wzrost świadomości 
wśród sprzedawców co do konieczności 
przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu 
osobom nieletnim.

Zwiększanie produkcji piwa przy 
wykorzystaniu mniejszej ilości 
wody
Afrykańskie korzenie SABMiller i produkcja 
oparta na dostępie do zasobów wodnych 
powoduje, że firma doskonale rozumie na-
rastający globalnie problem braku wody. 

Podejmujemy kompleksowe i skuteczne 
działania w tym zakresie. Zmniejszenie ilo-
ści zanieczyszczeń ciekłych wytwarzanych 
przez browary SABMiller oraz zwiększenie 
efektywności wykorzystania wody przy 
produkcji to nasze podstawowe cele. ich re-
alizacja już teraz przekłada się na wymierne 
efekty. Przykładem takich działań jest uży-
cie odzyskanej wody służącej do płukania 
butelek w procesie czyszczenia plastiko-
wych skrzynek na piwo. Dążymy również 
do włączenia do programu ochrony zaso-
bów wodnych sieci naszych dostawców. 
Tworzenie map działów wodnych, które 
umożliwią prowadzenie zrównoważonej 
gospodarki wodnej, ma za zadanie zabez-
pieczenie lokalnych społeczności przed 
niedoborem wody pitnej.

Zmniejszenie zużycia energii  
i emisji dwutlenku węgla
SABMiller aktywnie działa na rzecz zmniej-
szenia emisji zanieczyszczeń, stosując 
w swoich zakładach najnowsze rozwią-
zania przyjazne środowisku. Działając na 
rzecz zatrzymania zmian klimatycznych, 
spowodowanych efektem cieplarnianym, 
redukujemy emisję dwutlenku węgla i wy-
korzystujemy „zielone” źródła energii. 
inicjatywy globalnego giganta obejmują 
wszystkie rejony, w których prowadzimy 
swoją działalność. europejskie oddziały 
pracują nad poprawą efektywności wy-
korzystania energii. Amerykańskie bro-
wary Miller są członkiem grupy liderów 
Klimatu – inicjatywy na rzecz redukcji 
emisji dwutlenku węgla. Natomiast w RPA 
SAB podpisał zobowiązanie o zmniejsze-
niu zużycia energii o 15% do 2010 roku. 
Również w Południowej Afryce ruszy-
ła operacja „Kill-a-Watt” mająca na celu 
promowanie zachowań prowadzących 

do oszczędności energii (np. wyłączanie 
zbędnego oświetlenia i klimatyzacji).

Sprawny recykling opakowań 
i ponowne wykorzystanie 
materiałów 
Opakowania odgrywają istotną rolę, chro-
niąc jakość produktów, ale stanowią rów-
nież zagrożenie dla czystości środowiska. 
Firma zabiega jednak o to, aby projektowa-
ne były tak, by w jak najmniejszym stop-
niu ingerować w ekosystem. Stąd nacisk 
na ich recykling i wielokrotne użycie. już 
teraz 79% piw SABMiller sprzedawanych 
jest w opakowaniach zwrotnych. Celem 
firmy jest jak najdalej idące zastąpienie 
opakowań nieprzyjaznych środowisku eko-
logicznymi rozwiązaniami. Na przykład 
nasi specjaliści przeprowadzają obecnie 
w Polsce próby z użyciem rozkładalnej 
biologicznie folii. 

Dążenie do całkowitej eliminacji 
odpadów
Recykling odpadów oraz wykorzystanie ich 
w procesie produkcji to nasz kolejny prio-
rytet. Zmniejszanie ilości zanieczyszczeń 
stałych nie tylko poprawia stan środowi-
ska naturalnego, ale również pozwala na 
oszczędności, ze względu na rosnące ceny 
składowania odpadów. 94% zanieczysz-
czeń z zakładów SABMiller poddawane 
jest recyklingowi lub ponownie używane. 
Szczególnie odpady organiczne są cennym 
surowcem dla producentów żywności i rol-
ników. Stanowią również potencjalne źró-
dło energii. Podobnie jak w innych krajach, 
w których działa SABMiller, w RPA zużyte 
drożdże sprzedawane są producentom 
zdrowej żywności, a młóto z browarów 
ibhayi w Port elizabeth co miesiąc prze-
kazywane jest lokalnym farmerom. 
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O D P O W I E D Z I A L N I  t A k ż E  Z A  P r Z y S Z Ł O Ś Ć

Taka współpraca z dostawcami  
i klientami, abyśmy  
w jednakowym stopniu 
angażowali się na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 
efektywna i niezawodna sieć zaopatrze-
nia przyczynia się do redukcji kosztów, 
poprawy jakości usług, podniesienia kon-
kurencyjności firmy oraz jej globalnego 
rozwoju. Staramy się współpracować  
z tymi dostawcami, którzy także przyjmują 
postawy odpowiedzialne społecznie. Zbiór 
zasad regulujących współpracę z dostaw-
cami obejmuje kwestie: wyboru dostaw-
ców dla SABMiller, reguł odpowiedzialnej 
współpracy, ochrony pracowników, przej-
rzystych form rozliczeń, praw zrzeszania 
się i tworzenia związków, zakazu dyskrymi-
nacji, zapobiegania pracy nieletnich oraz 
ochrony środowiska. 

Na przykładzie indii zaobserwować można, 
jakie rezultaty przynosi praktyczne stoso-
wanie tego typu zaleceń. Zainicjowano 
tam program produkcji wysokiej jakości 
słodu jęczmiennego, który w ciągu trzech 
lat doprowadzi do samowystarczalności 
tamtejszego rynku. Podstawą sukcesu jest 
współdziałanie rolników, browarów i sieci 
zaopatrzenia.

Poszanowanie
praw człowieka 
Podstawą funkcjonowania odpowiedzial-
nego przedsiębiorstwa globalnego są 
wartości społeczności międzynarodowej, 
wyrażone m.in. w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka oraz poszanowanie róż-
nic kulturowych i odmiennych zwycza-
jów. Nie tylko stosujemy się do zaleca-
nych standardów. SABMiller przygotował 
również listę swoich priorytetów, która 
gwarantuje m.in.: wolność zrzeszania, 
zakaz pracy nieletnich, zwalczanie dys-
kryminacji kulturowej i etnicznej, gwa-
rancje sprawiedliwego wynagrodzenia, 
zapewnienie bezpiecznego środowiska 
pracy, pomoc społecznościom lokal-
nym itp. Wspieramy różne inicjatywy 
propagujące powyższe idee. Przykładem 
jest słynny czeski festiwal filmowy „One 
World”. To największa w europie impre-
za tego typu. jej celem jest promocja 
porozumienia międzykulturowego, re-
spektowania praw człowieka i globalnej 
odpowiedzialności.

Działania na rzecz społeczności  
Współpraca SABMiller ze społecznościami, 
w których prowadzimy działalność, przyno-
si realne korzyści. Nasz sukces finansowy 
przekłada się na zwiększenie zatrudnienia, 
jak również większą ilość pieniędzy z tytu-

łu podatków i akcyzy, które zasilają budżet 
lokalny.

Firma inicjuje także szereg działań prospo-
łecznych, skierowanych do mieszkańców 
konkretnych regionów. Kierujemy się zasa-
dą, iż najlepszą formą społecznego zaan-
gażowania są długoterminowe inwestycje 
w regionalne inicjatywy. Na przykład: SAB 
ltd w Południowej Afryce wspiera fundacje 
walczące z hiV/AiDS, a Miller sponsoruje 
organizację Grassroots Soccer, w ramach 
której piłkarscy idole propagują wśród na-
stolatków sposoby zapobiegania zarażeniu 
tą chorobą.

Zmniejszanie skutków HIV i AIDS 
w obszarach, na które mamy 
wpływ
Ze względu na ogromną skalę zachorowań 
w Afryce zdajemy sobie doskonale sprawę 
z tego, jak istotne są wszelkie akcje edu-
kacyjne na temat środków zapobiegaw-
czych oraz wspieranie osób dotkniętych 
hiV/AiDS. Programy SABMiller obejmują 
pracowników i ich rodziny, lokalne spo-
łeczności oraz dostawców. Szkolenia, akcje 
podnoszące stan wiedzy na temat choroby 
i możliwości zakażenia, darmowe badania, 
to tylko niektóre formy pomocy oferowa-
nej przez grupę SABMiller. Na przykład 
w ugandzie wraz z Ministerstwem Zdrowia 
i organizacjami pozarządowymi otworzyli-
śmy klinikę, gdzie przedstawiciele lokalnej 
społeczności mogą poddać się testom na 
obecność wirusa hiV. 

Przejrzystość informacji  
o postępach działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju
Polityka informacyjna SABMiller opiera się 
na otwartości, dokładności i szczerości. Na 
przykład większość raportów dotyczących 
zastosowania priorytetów zrównoważo-
nego rozwoju dostępna jest na stronie 
internetowej firmy. 

W przyszłości SABMiller ma zamiar co pół 
roku wydawać raport opisujący nasze dzia-
łania. W planach są również raporty sporzą-
dzane przez lokalne spółki, jak np. niniejszy 
raport KP, które informowałyby o wdraża-
niu dziesięciu priorytetów zrównoważone-
go rozwoju SABMiller w poszczególnych 
częściach świata. Celem firmy jest nie tylko 
działanie w zgodzie z międzynarodowymi 
i krajowymi regulacjami prawnymi, ale 
również konsultacja posunięć z organiza-
cjami pozarządowymi. SABMiller zachęca 
także wszystkich członków społeczności 
międzynarodowej do wskazywania obsza-
rów, gdzie potrzebne są dalsze działania 
i silniejsze zaangażowanie firmy. 

Priorytety zrównoważonego rozwoju 

stały się ważnym elementem funk-

cjonowania SABMiller i coraz wyraź-

niej determinują decyzje biznesowe 

firmy. Stosowanie tych założeń mo-

nitorowane jest w firmach grupy na 

całym świecie. Działania konsulto-

wane są również przez organizacje 

pozarządowe, władze lokalne czy 

ekspertów ONZ. efekty odpowie-

dzialnej postawy firmy widoczne 

są na przykładach we wszystkich 

krajach, gdzie prowadzi ona swoje 

operacje. liczne nagrody świadczą 

natomiast o uznaniu, jakim w mię-

dzynarodowej społeczności cieszy 

się SABMiller. 

SABMilleR AKTyWNie DZiAłA NA RZeCZ 
ZMNiejSZANiA eMiSji ZANieCZySZCZeń
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O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć  S P O Ł E C Z N A

WYNIKI W ZAKRESIE PRIORY-

TETÓW ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU UZYSKANE PRZEZ 

KOMPANIĘ PIWOWARSKĄ  

W 2007 ROKU

ALKOHOL
Badanie rezultatów przepro-
wadzonych akcji promują-
cych odpowiedzialne spoży-
wanie alkoholu pozwoliło na  
osiągnięcie lepszego wskaź-
nika wzrostu świadomości 
wśród grup docelowych

1

ŁAŃCUCH DOSTAW
Postęp odnotowany w dzie-
dzinie współpracy z dostaw-
cami w zakresie odpowied-
niego systemu produkcji 
przyczynił się do zapewnie-
nia wysokiego poziomu jako-
ści surowców i opakowań

6

WODA
Wydajność podoczyszczalni 
ścieków oraz  skorygowany 
ładunek ścieków odprowa-
dzanych do zewnętrznych 
oczyszczalni pozwala na 
utrzymanie niskiego wskaź-
nika zanieczyszczeń wody

2

DZIAŁALNOŚĆ  
SPOŁECZNA

Dzięki działaniom w ramach 
inicjatywy społecznej „Warto 
być za!” wsparcie otrzymało 
ponad 4 tys. osób wykluczo-
nych społecznie z powodu 
ubóstwa w różnych regio-
nach kraju

7

ENERGIA i CO2

Dzięki nowej kotłowni w Po-
znaniu udało się znacznie ob-
niżyć poziom  emisji CO2 oraz 
tlenków azotu i  siarki 

3

PRAWA CZŁOWIEKA
Ocena obejmuje przestrze-
ganie wartości społeczności 
narodowej oraz  pozostałych 
ratyfikowanych umów mię-
dzynarodowych i wewnętrz-
nych uregulowań SABMiller 
w tym zakresie

8

OPAKOWANIA I ODPADY 
OPAKOWANIOWE

Poprawa odnotowana w dzie- 
dzinie minimalizacji masy 
opakowań oraz zawartości 
metali ciężkich pozwoliła 
utrzymać wyniki na wyso-
kim poziomie

4

HIV/AIDS
Ocena nawiązuje do polity-
ki państwa w zakresie pro-
filaktyki hiV/AiDS. Pozwala 
to na  przeprowadzanie 14 
tys. testów rocznie. 97% bu-
dżetu jest przeznaczanych 
na leczenie chorych, a 3% 
na zapobieganie

9

ODPADY
Nasza współpraca z firmami 
zewnętrznymi specjalizujący-
mi się w odzysku i recyklingu 
pozwoliła spełnić wszelkie 
wymogi ustawowe w za-
kresie zbiórki i segregacji 
odpadów

5

TRANSPARENTNOŚĆ
Otwartość i przejrzystość 
prowadzonego biznesu, 
a także stały dostęp do in-
formacji przez pracowni-
ków, partnerów i klientów 
jest najwyżej ocenianym 
priorytetem

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

listopad 2007 marzec 2007

1

2

3

MAtryCA OCENy POZIOMu rEALIZACJI 
PrIOrytEtÓW ZrÓWNOWAżONEGO rOZWOJu

4
3

2
1

Bycie podziwianym
– Osiągnięcie poziomu uznawanego obecnie  

za najlepszą praktykę w danym obszarze

Tworzenie możliwości 
– Kreatywne przetwarzanie potencjalnych ryzyk 

w możliwości biznesowe

Gotowość 
– Sprostanie wyzwaniom związanym z ryzykami, na które wg naszej oceny 

będziemy narażeni w ciągu trzech kolejnych lat

Standard minimum 
– Wszystkie spółki powinny osiągnąć poziom minimum, który oznacza umiejętność 

zarządzania głównymi ryzykami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, na które 
jesteśmy dziś narażeni. Firmy, które nie spełniają minimalnych standardów, powinny  
jak najszybciej wdrożyć plan osiągnięcia tego poziomu.
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b y C I E  N A J L E P S Z y M  t O  Z O b O W I ą Z A N I E

Kompania Piwowarska łączy w sobie 
bogate tradycje polskiej kultury piwo-
warskiej z najlepszymi światowymi tech-
nologiami oraz współczesną filozofią 
odpowiedzialności społecznej biznesu. 
Korzystamy z najnowszej wiedzy z dzie-
dziny zarządzania i marketingu oraz nowo-
czesnych, zasobnych źródeł finansowa-
nia. jesteśmy nowocześnie zarządzanym 
przedsiębiorstwem, korzystającym z bo-
gatych doświadczeń, wiedzy i umiejętno-
ści wybitnych fachowców w dziedzinie 
zarządzania z SABMiller, zdobywanych 
w wielu krajach świata. Ostatecznym re-
zultatem naszej biznesowej działalności 
jest nieustanny rozwój w najwyższym 
w kraju tempie.

Sensem naszej pracy jest zaspokajanie 
potrzeb konsumentów. Na każdym kro-
ku staramy się nie tylko spełniać, ale 
i przewyższać ich oczekiwania, codzien-
nie zadając sobie pytanie: co możemy 
dziś zrobić lepiej, niż robiliśmy wczoraj 
i lepiej niż konkurencja. Chlubimy się 
tym, że jesteśmy w tym odczytywaniu 
potrzeb polskich i światowych piwoszy 
bardziej skuteczni od naszych konku-
rentów. i w tym tkwi tajemnica naszego 
sukcesu: wszystko, co robimy, nastawio-
ne jest na konsumentów i na rozwój ich 
ulubionych marek.

Pozycja lidera oznacza jednak nie tylko 
splendor i chwałę, ale także liczne obo-
wiązki i odpowiedzialność. Od lidera nie 
oczekuje się jedynie świetnych wyników 
sprzedaży i wzrostu udziałów rynkowych, 

ale przede wszystkim wskazywania kie-
runków, określania trendów i demonstro-
wania modelowego zachowania, kształ-
towania norm i wzorców. Przyjmujemy 

te zobowiązania z podniesionym czołem, 
dając przykład innym poprzez nasze od-
powiedzialne zachowanie w każdym prze-
jawie działalności KP.

W CiąGu KilKu lAT SWej DZiAłAlNOśCi KOMPANiA PiWOWARSKA NieuSTANNie 
ZWięKSZA uDZiAły W RyNKu PiWA W POlSCe. jeSTeśMy DuMNi, że NASZe 
ZNAKOMiTe WyNiKi FiNANSOWe PRZyCZyNiAją Się RóWNież DO ZNACZNeGO 
WKłADu W BuDżeT PAńSTWA, CZyNiąC KOMPANię PiWOWARSKą jeDNyM 
Z NAjWięKSZyCh PODATNiKóW W POlSCe.

Bycie  
najlepszym
to zobowią- 
zanie

WSZySTKO, CO ROBiMy, NASTAWiONe jeST NA 
KONSuMeNTóW i NA ROZWój iCh uluBiONyCh MAReK
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O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć  S P O Ł E C Z N A

Przychody z tytułu sprzedaży piwa produ-
kowanego przez Kompanię Piwowarską 
można porównać z wydatkami państwa 
– łącznie na ochronę zdrowia, kulturę fi-
zyczną i sport oraz ochronę środowiska. 
Te niebagatelne kwoty trafiają do kilkuset 

podmiotów działających na rynku piwa: 
firm dystrybucyjnych, naszych partnerów 
handlowych. Przeznaczane są na finanso-
wanie bieżącej działalności, a zatem także 
m.in. na zakup surowców, wynagrodzenia 
i podatki. W ostatecznym rachunku składają 

się również na zysk akcjonariuszy. Nasza 
firma współpracuje z tysiącami podmiotów 
w kraju i za granicą, wywierając wpływ na 
wiele branż, m.in. na rolnictwo, transport, 
handel, gastronomię, produkcję szkła, po-
ligrafię, telewizję, prasę i inne. 

Znaczenie KP  
dla gospodarki kraju

W Polsce sprzedaliśmy w ostatnim 

roku ponad 14 mln hektolitrów pi-

wa, czyli około 40% piwa sprzeda-

wanego w kraju (całkowita wielkość 

sprzedaży rynku piwnego w Polsce 

to 35 mln hektolitrów). Naszym fla-

gowym produktem jest Tyskie – naj-

popularniejsze polskie piwo ekspor-

towe, największa marka piwna nie 

tylko w Polsce (16% krajowego ryn-

ku piwa), ale i za granicą. Wysyłamy 

je zwłaszcza do Wielkiej Brytanii, 

Irlandii, Niemiec i Stanów Zjedno-

czonych. (wg danych za rok 2007)
NASZyM FlAGOWyM PRODuKTeM jeST TySKie, 
NAjPOPulARNiejSZe POlSKie PiWO eKSPORTOWe
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b y C I E  N A J L E P S Z y M  t O  Z O b O W I ą Z A N I E

Sumy pochodzące z płaconego przez KP 
podatku dochodowego, VAT i akcyzowego 
stanowią około 1% wszystkich wpływów 
podatkowych budżetu państwa. Wartość 
wpłaconych przez nas podatków w ostat-
nim roku była w sumie niewiele niższa od 
wydatków Ministerstwa Kultury i Sztuki na 
utrzymanie ministerstwa, placówek arty-
stycznych i ważne wydarzenia artystyczne. 
Kwota podatku dochodowego wpłacona 
przez KP była wyższa niż wydatki z budżetu 
państwa na informatyzację, a kwota po-
datku akcyzowego stanowiła ponad 70% 
wydatków z budżetu na oświatę. Ponosimy 
także znaczne obciążenia na rzecz gmin 
z tytułu podatków lokalnych.

Podatki płacimy zawsze regularnie, w ter-
minie i w wymaganej wysokości.

Z naszych szacunków wynika, że łączna 
wielkość VAT, podatku dochodowego, ak-
cyzy i innych podatków wliczanych w kosz-
ty, a więc znajdujących odzwierciedlenie 
w cenie piwa, stanowi 41% ceny każdego 
piwa wypijanego przez konsumenta.

Zasilamy
budżet państwa
NA NASZej DZiAłAlNOśCi KORZySTAją Nie TylKO 
AKCjONARiuSZe, PRACOWNiCy, KONSuMeNCi 
CZy SPOłeCZNOśCi lOKAlNe, Ale TAKże CAłe 
SPOłeCZeńSTWO. KOMPANiA PiWOWARSKA jeST 
BOWieM jeDNą Z CZOłOWyCh FiRM ZASilAjąCyCh 
BuDżeT PAńSTWA.

Podatek VAt (naliczony)

Podatek akcyzowy

Inne podatki i opłaty

Marża detalisty

Marża hurtownika

koszty produkcji i zysk brutto

100%

0%
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O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć  S P O Ł E C Z N A

„Aż 95% użytkowanego przez nas 
chmielu pochodzi z krajowych plan-
tacji (ok. 450 plantacji, ok. 900 tys. 
ton chmielu). Dają one zatrudnie-
nie i utrzymanie wielu rodzinom. 
W ciągu roku zużywamy około 240 
tys. ton słodu jęczmiennego, do któ-
rego powstania potrzebne jest ok. 
300 tys. ton jęczmienia. Około 60% 
słodu i 40% jęczmienia pochodzi 
od krajowych dostawców. Produk-
cją jęczmienia na nasze potrzeby 
zajmuje się około tysiąca gospo-
darstw, w których pracuje po kilka 
osób. Większość potrzebnych bu-
telek dostarczają nam trzej krajo-
wi dostawcy (na pięciu, z którymi 
współpracujemy). Puszki kupujemy 
u trzech dostawców z sześciu fa-
bryk, w tym u dwóch dostawców 
z trzech fabryk usytuowanych w Pol-
sce. Kapsle dostarcza nam trzech 
dostawców, w tym dwóch z Polski. 
Etykiety – pięciu dostawców, w tym 
jeden z Polski”.

Tomasz Sokołowski
d y r e k t o r  d s .  z a r z ą d z a n i a

ł a ń c u c h e m  d o s t a w

Dajemy utrzymanie 
polskim rodzinom
jeśli weźmiemy pod uwagę, że sprzedaż 
piwa pochodzącego z naszych browarów 
ma istotny udział w obrotach kilkudziesię-
ciu tysięcy placówek handlowych w Pol-
sce, możemy przyjąć, że bezpośrednio 
dzięki KP zatrudnienie ma blisko 50 tys. 
osób w kraju. Szacujemy, że w sumie 
zarabiają one około 1,5 mld zł rocznie. 
Od swoich wynagrodzeń odprowadzają 
podatek dochodowy w wysokości ok. 
135 mln zł, ok. 95 mln zł przeznaczają 
na składkę zdrowotną, na ubezpieczenie 
społeczne w ZuS odprowadzają zaś około 
280 mln zł (składka pracodawców wynosi 
natomiast łącznie ponad 300 mln zł).

Nasza firma współpracuje ponadto z wie-
loma podmiotami: dostawcami surow-
ców (chmielu, drożdży, słodu), opakowań 
(producentami butelek, puszek, etykiet, 

kartonów, transporterów) i firmami usłu-
gowymi (transportowymi, agencjami re-
klamowymi, prasą, telewizją, dostawcami 
urządzeń, maszyn, samochodów itd.). 

Współpracujemy z około 600 fir-

mami dystrybucyjnymi, które m.in. 

dzięki naszej działalności osiągają 

przychody. U naszych partnerów 

handlowych znajduje pracę w sumie 

ok. 20 tys. osób. Wraz z rodzinami 

w ten sposób dzięki współpracy 

z Kompanią Piwowarską znajduje 

utrzymanie ponad 80 tys. osób. 

Korzyści z naszej działalności czerpią 
nie tylko akcjonariusze spółki, ale 
także pracownicy wraz z rodzinami 
oraz nasi kooperanci i ich rodziny. 
Zatrudnieni w naszej firmie wraz 
z rodzinami stanowią rzeszę liczą-
cą około 9 tys. osób utrzymujących 
się całkowicie lub częściowo dzięki 
Kompanii Piwowarskiej SA.

ZATRuDNieNi W NASZej FiRMie WRAZ Z RODZiNAMi STANOWią RZeSZę liCZąCą  
OKOłO 9 TyS. OSóB uTRZyMująCyCh Się CAłKOWiCie luB CZęśCiOWO DZięKi KP
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k O M P A N I A  P I W O W A r S k A  t O  Ś W I E t N E  M I E J S C E  P r A C y

Chcemy być preferowanym pracodawcą 
i tworzyć „świetne miejsce pracy”. Aby to 
było możliwe, przeznaczamy rokrocznie 
na rozwój pracowników znaczne kwoty. 
W ostatnim roku finansowym było to oko-
ło 7 mln zł. Coraz częściej zdobywają oni 
i rozwijają swoje kompetencje poza Pol-
ską, biorąc udział w międzynarodowych 
szkoleniach czy grupach projektowych 
z udziałem światowej klasy ekspertów.

Na wyniki każdej firmy największy wpływ 
ostatecznie mają jej pracownicy. ludziom 
zdolnym, kompetentnym, pracowitym, 
otwartym na nową wiedzę, pełnym in-
wencji i zapału oferujemy atrakcyjne wa-
runki pracy i możliwość rozwoju własnej 
kariery zawodowej.

Kompania Piwowarska przywiązuje 
ogromną wagę do tego, by jej pracow-

nicy otrzymywali dobre wynagrodzenie 
za pracę, by podnosili swoje kwalifika-
cje, byli kreatywni, potrafili pracować 
w zespole, przestrzegali norm etycz-
nych i dobrze czuli się w swoim miej-
scu pracy. ludzie zadowoleni ze swej 
pracy są największym kapitałem na-
szej firmy. 

„Rynek pracy w Polsce zmienił się 
w ciągu ostatnich lat. Poszukując no-
wych pracowników, przedsiębiorcy kon-
centrują się dziś podczas rekrutacji na 
elementach innych niż jedynie posiada-
ne umiejętności, wiedza i doświadcze-
nie. Poszukują osób, które mogą pełnić 
role przywódcze w firmie, kreować re-
lacje, motywować i inspirować innych, 
budować zespoły i dostarczać inno-
wacyjnych idei, które przede wszyst-
kim potrafią „zarządzać sobą”. Kiedyś 
przedsiębiorcy pytali: „Co pan/pani 
potrafi?”, dziś: „Kim pan/pani jest?”  
– w znaczeniu posiadanych przekonań, 
prezentowanych postaw wobec pracy, 
innych ludzi, wartości uznawanych za 
ważne. Jednocześnie pracodawcy zdają 
sobie sprawę z tego, że brak dopasowa-
nia osoby do panującej w organizacji 
kultury – choćby i miała ona znakomite 
umiejętności – kończy się frustracją, 
obniżeniem motywacji i problemem 
dla obu stron”.

Dr joanna heidtman
Psycholog i socjolog, trener i konsul-
tant zarządzania. jej ostatnia książka 
„W zgodzie z sobą, w zgodzie z inny-
mi” poświęcona jest osobistej efek-
tywności.

Kompania 
Piwowarska
to świetne 
miejsce  
pracy

luDZie DuMNi Ze SWej PRACy Są NAjWięKSZyM KAPiTAłeM NASZej FiRMy
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O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć  S P O Ł E C Z N A

Przeciętne wynagrodzenie w Kompanii 
Piwowarskiej SA wynosi 4687 zł brut-
to, a zatem stanowi blisko 175% śred-
niej płacy w sektorze przedsiębiorstw 
w Polsce.

Przeciętne wynagrodzenie w Kompanii 
Piwowarskiej na stanowiskach niekierow-
niczych (nie obejmujące wynagrodzeń 
kadry kierowniczej) wynosi zaś 3480 zł, 
a zatem jest o blisko jedną trzecią wyższe 
od przeciętnej płacy w Polsce w sektorze 
przedsiębiorstw. Dane powyższe obejmują 
premie roczne, wypłacane w wysokości 
uzależnionej od wyników firmy. Wysokość 
premii rocznej zazwyczaj przekracza 100%  
miesięcznej pensji. 

jednocześnie grupa około 2,5% pracowni-
ków (nie licząc pracowników sezonowych) 

otrzymuje niższe uposażenia mieszczące 
się w przedziale 1850-2000 zł brutto. 

Wszyscy pracownicy podlegają systemowi 
premiowemu sprzedaży lub premii rocz-
nej. Odrębnym programem motywacyj-
nym objęta jest kadra menedżerska KP 
SA. Kobiety zarabiają u nas tyle samo, 
co zatrudnieni na analogicznych stano-
wiskach mężczyźni.

Od kwietnia 2008 roku wszyscy pracownicy 
KP wraz z rodzinami zostali też objęci pro-
gramem opieki zdrowotnej, który do tej po-
ry przysługiwał wyłącznie menedżerom.

Skala średnich podwyżek rocznych (powy-
żej poziomu inflacji) została uzgodniona 
ze związkami zawodowymi w trzyletnim 
planie.

Płace  
i wynagradzanie

Wynagrodzenia w Kompanii Pi-

wowarskiej uzależnione są od 

finansowych wyników firmy oraz 

indywidualnych osiągnięć każdego 

pracownika. Płace w KP są oparte 

na wartości rynkowej stanowi-

ska, a także powiązane z wynika-

mi indywidualnymi, zespołowymi 

i firmowymi. Strategią Kompanii 

Piwowarskiej jest kształtowanie 

wynagrodzeń na poziomie takim 

jak wynagrodzenia w firmach, 

z którymi konkuruje ona o pracow-

ników. Firmy te to czołowe 350 

polskich przedsiębiorstw, liderów 

na rynku wynagrodzeń. Wynagro-

dzenia w tych firmach są regular-

nie analizowane przez firmę hAy 

Management Consultants. W ten 

sposób Kompania Piwowarska 

określa wynagrodzenie rynkowe 

na każdym stanowisku na dany rok 

finansowy. 

Udział procentowy  
pracowników wg funkcji  

w F07

sprzedaż 
i dystrybucja 

60%

produkcja 
29%

pozostałe  
11%

WyNAGRODZeNiA W KP uZAleżNiONe Są OD FiNANSOWyCh WyNiKóW FiRMy 
ORAZ iNDyWiDuAlNyCh OSiąGNięć KAżDeGO PRACOWNiKA

PłACe W KP WyNiKAją Z WARTOśCi 
RyNKOWej STANOWiSKA PRACy
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Wdrożone w Kompanii Piwowarskiej tzw. 
Zarządzanie Wynikami Pracy (Performan-
ce Management) obejmuje mechanizmy 
motywowania pracowników, analizę ich 
wyników pracy, ocenę kompetencji oraz 
budowę planów rozwoju. Dzięki Perfor-
mance Management pracownicy otrzy-
mują stałą informację zwrotną: dwa razy 
do roku na podstawie stopnia realizacji 
celów postawionych każdemu z nich są 
oceniani przez przełożonych i wynagra-
dzani odpowiednio do wyników. jedno-
cześnie system zachęca do zwiększania 
uprawnień pracowników, wspiera roz-
wój kompetencji kierowniczych, ułatwia 
współpracę między działami i promuje 
odpowiedzialność. 

Do celów nie dążymy jednak za wszelką 
cenę – na każdym kroku przestrzegamy 
przyjętego systemu wartości. W sytu-
acjach wątpliwych kierujemy się zapisa-
mi obowiązującego w Kompanii Piwowar-
skiej KODeKSu eTyKi. Stanowi on dla nas 
drogowskaz w odniesieniu do takich sfer, 
jak odpowiedzialność, uczciwość, przej-
rzystość czy konflikt interesów.

Dodatkową motywacją dla pracowników 
są konkursy i programy uznaniowe. W ra-
mach programu „Duże Piwo” każdy za-
trudniony może nominować pracownika 
(lub zespół), którego zachowanie czy osią-
gnięcia uzna za godne miana „najlepsze-
go przykładu”. W ten sposób oceniamy 
nie tylko osiągnięcia związane z osobisty-
mi czy zespołowymi celami, ale postawy 
i zaangażowanie w promowanie naszych 
wartości. Nominacja w programie jest 
znacznym wyróżnieniem dla uhonoro-
wanego w ten sposób pracownika. lau-
reatom prestiżowej w Kompanii Piwowar-
skiej nagrody „Duże Piwo” pracodawca 
funduje spełnienie wybranego marzenia 
do kwoty 5 tys. zł.

Niezależnie od tych systemów motywa-
cyjnych pracownicy sprzedaży i dystry-
bucji biorą udział w programie motywa-
cyjnym „Złoto dla najlepszych”.

Do pracy w firmie motywuje także jej do-
bre imię. inicjatywy na rzecz innych ludzi, 

w które angażują się pracownicy, budują 
ich przynależność do społeczności, w któ-
rej funkcjonujemy: w programach takich 
jak „Warto być za!” głosy oddane przez pra-
cowników KP liczą się podwójnie. „ekipa 
św. Mikołaja” pokazuje, jak dzięki uprzed-
niemu zaangażowaniu firmy jej pracow-
nicy mogą pomagać innym.

Przeprowadzając doroczne badanie opinii 
pracowników, pytamy ich, czy uważają, 
że firmie udaje się realizować ich ocze-
kiwania oraz o to, jak oceniają relacje 
pracownicze, kulturę, komunikację czy 
wizerunek Kompanii Piwowarskiej. Sys-
temy, programy czy narzędzia motywa-
cyjne spełniają swoją rolę dopiero wtedy, 
kiedy odpowiadają oczekiwaniom tych, 
których chcemy motywować.

„W Kompanii Piwowarskiej o awansie decydują jasno określone zasady. Po pierw-
sze awansowani są przede wszystkim ci pracownicy, którzy stale osiągają wysokie 
rezultaty i realizują powierzone cele na poziomie przekraczającym oczekiwania. 
W firmie prowadzimy od kilku lat planowanie sukcesji na stanowiska kluczowe. Na 
następców, czyli „sukcesorów” rozpatrywane są osoby, które – oprócz wysokich 
wyników pracy – postrzegane są przez przełożonych jako pracownicy o wysokim 
potencjale. Potencjał ów weryfikowany jest w trakcie realizacji nowych, ambit-
niejszych zadań, ale także za pomocą wyspecjalizowanych metod oceny, w tym 
oceny kompetencji. Każdego roku na wiosnę przeprowadzamy tzw. przeglądy 
talentu, w wyniku których typujemy sukcesorów i planujemy ścieżki rozwoju dla 
naszych High Potentials – pracowników o wyjątkowo dużym potencjale”.

Aleksandra Dzięciołowska-Piątek
k i e r o w n i k  d s .  r e k r u t a c j i  i  s u k c e s j i

System  
motywacji
iSTOTą ZARZąDZANiA KOMPANii 
PiWOWARSKiej jeST OKReślANie CelóW, 
KONTROlA iCh ReAliZACji i ODPOWieDNie 
DO WyNiKóW NAGRADZANie 
PRACOWNiKóW. WAżNyM ASPeKTeM 
ZARZąDZANiA jeST DeleGOWANie 
uPRAWNień DO PODejMOWANiA DeCyZji 
W TAKi SPOSóB, By KAżDy PRACOWNiK 
MiAł SWój uDZiAł W ZARZąDZANiu FiRMą. 

Staż pracy w Kompanii Piwowarskiej
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NASi PRACOWNiCy MAją MOżliWOść 
KORZySTANiA Z BROWARNiANyCh 
PuBóW, W KTóRyCh PiWO SeRWOWANe 
jeST NA KOSZT PRACODAWCy
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Rozwój zawodowy
W KOMPANii PiWOWARSKiej ZA SWój ROZWój 
ODPOWieDZiAlNy jeST PRACOWNiK. PRZełOżONy 
i FiRMA ODGRyWAją NATOMiAST ROlę WSPieRAjąCą.

Naszym celem jest stworzenie optymal-
nych warunków pracy, w których potencjał 
każdego pracownika będzie jak najlepiej 
wykorzystany. Dlatego też jednym z głów-
nych założeń naszej firmy jest dążenie do 
zapewnienia pracownikom możliwości 
rozwoju kompetencji, a dzięki temu efek-
tywniejszej realizacji codziennych zadań 

lub stawiania czoła przyszłym wyzwaniom 
zawodowym. Pracownicy rozpoczynają-
cy pracę w Kompani Piwowarskiej biorą 
udział w programie wprowadzającym, któ-
rego celem jest szybkie i skuteczne przy-
gotowanie do sprostania oczekiwaniom na 
nowym stanowisku pracy oraz integracja 
z innymi pracownikami. 

„Pracownicy mogą rozwijać kompe-
tencje przydatne zarówno na obec-
nych stanowiskach, jak i te, które 
w przyszłości pozwolą im zająć inne 
stanowiska w firmie. Każdy pracow-
nik zainteresowany rozwojem może 
stworzyć wraz z przełożonym swój 
Indywidualny Plan Rozwoju. Wśród 
oferowanych przez KP możliwości 
rozwoju są: nauka w miejscu pra-
cy, możliwość udziału w ambitnych 
projektach, samodzielne uczenie się, 
e-learning, udział w szkoleniach, co-
aching indywidualny, mentoring czy 
udział w programach akademickich 
i studiach. Specjalnie dla pracow-
ników opracowany został Katalog 
Propozycji Rozwojowych i Katalogi 
Rozwoju Kompetencji. Są to zbio-
ry różnych pomysłów i podpowie-
dzi, w jaki sposób można rozwijać 
konkretne kompetencje. Pracownicy 
znajdą tam propozycje programów 
szkoleniowych, spis literatury facho-
wej czy linki do interesujących stron 
internetowych”.

Maryla Maj-Wisoky
k i e r o w n i k  d s .  e d u k a c j i

i  r o z w o j u

kobiety 20%

mężczyźni 80%

Procentowy udział kobiet  
i mężczyzn wśród pracowników 
na stanowiskach kierowniczych

kobiety 21,8%

mężczyźni 78,2%

Procentowy udział zatrudnienia 
mężczyzn względem kobiet w KP

ZAPeWNiAMy PRACOWNiKOM 
MOżliWOśCi ROZWOju KOMPeTeNCji

Duże PiWO – PROGRAM uZNANiOWy DlA PRACOWNiKóW KP, KTóRZy OSiąGAją 
WyjąTKOWe WyNiKi We WSPieRANiu ReAliZACji PRiORyTeTóW STRATeGiCZNyCh KP
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Programy rozwojowe
Szkolenie wprowadzające
Wszystkich nowych pracowników Kom-
panii Piwowarskiej obejmujemy progra-
mem wprowadzającym. Program ten skła-
da się z dwóch etapów: ogólnego szkolenia 
wprowadzającego, a następnie indywi-
dualnego programu dopasowanego do 
specyfiki konkretnej funkcji i stanowiska. 
Celem szkolenia jest przekazanie nowym 
pracownikom ogólnej wiedzy przydatnej 
w codziennej pracy w firmie. W trakcie 
szkolenia nowo przyjęte osoby poznają, 
czym jest Kompania Piwowarska – jaka jest 
jej historia oraz wizja dalszego rozwoju, jaki 
ma portfel marek oraz dzięki czemu sukce-
sywnie wzmacnia swoją pozycję. Otrzymu-
ją także podstawowe informacje o polskim 
rynku piwnym, jego specyfice oraz głów-
nych podmiotach. Ponadto, co nie mniej 
ważne, mają możliwość zapoznania się 
z technologią warzenia piwa (pomocne są 
tu niewątpliwie wycieczki po browarach) 
oraz z ludźmi, których już wkrótce będą 
na co dzień spotykać w firmie. 

indywidualny program wprowadzenia trwa 
kilka tygodni. W tym czasie pracownik ma 
możliwość zapoznania się ze wszystkimi 
aspektami i zagadnieniami, które koniecz-
ne będą do sprawnego rozpoczęcia pracy 
na stanowisku w KP.

Management Development 
Program 
Aby zapewnić firmie długofalowy sukces, 
konieczne jest wsparcie w rozwoju utalen-
towanych menedżerów, aby byli jeszcze 
lepszymi liderami. Z myślą o tej grupie 
powstał program dający możliwość sze-
rokiego spojrzenia na funkcjonowanie biz-
nesu i zrozumienia, na czym polega rola 
menedżera i lidera w KP. W ramach tego 
programu pomagamy uczestnikom rozwi-
nąć indywidualny styl przywódczy. Program 
trwa kilka miesięcy. W tym czasie uczestnicy 
biorą udział w interaktywnych wykładach 
prowadzonych przez uznanych ekspertów, 
praktycznych warsztatach, symulacjach 
biznesowych, spotkaniach z ludźmi suk-
cesu, a także realizują międzyfunkcjonalne 
projekty wspierające realizację planu stra-
tegicznego firmy. Do udziału zapraszani są 
menedżerowie ze wszystkich pionów firmy. 
W naturalny sposób uczestnicy poznają 
więc specyfikę innych funkcji, a także roz-
wijają współpracę międzydziałową zgodnie 
z założeniami wizji, misji i wartości KP.

Poziom wykształcenia pracowników KP 
(w 2007 r.)

wyższe magisterskie 27,3%
podstawowe 4,4%

zasadnicze
zawodowe 20,1%

średnie
zawodowe 30,3%

średnie
ogólne 11,6%

policealne 3,6%

licencjat 2,7%

uCZeSTNiCy PROGRAMóW ROZWijAją WSPółPRACę MięDZyDZiAłOWą  
ZGODNie Z ZAłOżeNiAMi WiZji, MiSji i WARTOśCi KP
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Akademia Zarządzania
jest to roczny program, w czasie którego 
100% czasu uczestnika jest przeznaczone 
na rozwój. Pierwszym etapem programu 
jest poznanie specyfiki wszystkich funk-
cji w firmie oraz kluczowych procesów. 
Następnie identyfikowane są indywidu-
alne potrzeby rozwojowe, na podstawie 
których tworzone są indywidualne Plany 
Rozwoju. W ramach realizacji tych pla-
nów uczestnikom powierzane jest m.in. 
prowadzenie złożonych i ważnych dla KP 
projektów. Często zdarza się, że są to pro-
jekty z zupełnie innych funkcji i obszarów, 
niż dotychczasowe doświadczenia uczest-
nika programu.

Zarządzanie projektem
istotną umiejętnością naszej kadry mene-
dżerskiej jest zarządzanie projektami. W ra-
mach szkoleń z tego obszaru oferujemy 
możliwość rozwoju wiedzy i umiejętno-
ści związanych z kompleksowym spojrze-
niem na ten temat, począwszy od tworzenia 
celów projektu, harmonogramów, zarzą-
dzania zespołem projektowym, ryzykiem 
w projektach czy zarządzania projektami 
w obszarze iT. Oferowany naszym mene-
dżerom program szkolenia jest zgodny 
ze światowym standardem PMi. Wspo-
mniany standard obowiązuje także w ra-
mach całego SABMiller. Dlatego też nasi 
menedżerowie biorący udział w między-
narodowych projektach są wyposażeni 
w wiedzę i umiejętności pozwalającące im 
na sprawne funkcjonowanie w środowisku 
międzynarodowym.

Zarządzanie zmianą 
jedną z rzeczy, która ma ogromny wpływ 
na funkcjonowanie naszej firmy, jest „zmia-
na”. Zmiany dotyczą niemal wszystkich 
obszarów naszego funkcjonowania. Dla-
tego też z myślą o menedżerach i innych 
osobach odpowiedzialnych za wprowa-
dzanie zmian  przygotowaliśmy warsztaty, 
w czasie których uczą się w bardzo prak-
tyczny sposób, jak przygotować się do 
zmiany, jak pomóc pracownikom przejść 
przez zmianę i co należy zrobić, aby proces 
zmian w danym obszarze został poprawnie 
przeprowadzony.

Finanse dla niefinansistów
Ważną częścią pracy pracowników Kompa-
nii Piwowarskiej jest umiejętne zarządzanie 
finansami firmy. W związku z tym Kompa-

nia Piwowarska prowadzi tzw. finansowe 
szkolenia dla niefinansistów. uczestnicy 
poznają podstawowe pojęcia z zakresu 
ekonomii, budżetowania, rachunkowości 
i księgowości. Dzięki temu w codziennej 
pracy potrafią w odpowiedni sposób za-
rządzać budżetem, znają specyfikę zwią-
zaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa 
zajmującego się dystrybucją i sprzedażą 
piwa, a także prowadzą bieżącą księgo-
wość danego działu. 

Indywidualny coaching 
i mentoring
Pracownicy, którzy rozwijają kompetencje 
liderskie, mogą skorzystać z oferty indy-
widualnego coachingu lub mentoringu. 
Zaletą tego indywidualnego podejścia jest 
możliwość skutecznego rozwoju bardzo 
specyficznych, zindywidualizowanych po-
trzeb rozwojowych.

Akademia Sprzedaży 
Akademię Sprzedaży kierujemy do pra-
cowników działu sprzedaży, których staż 
w firmie jest dłuższy niż trzy miesiące lub 
którzy pomyślnie przeszli okres próbny. 
Celem szkolenia jest przedstawienie pra-
cownikom oczekiwań związanych z ich 
pracą w pionie sprzedaży, obowiązujących 
ich standardów zachowań oraz sposobów 
funkcjonowania Kompanii Piwowarskiej. 
Przedstawiciele handlowi zapoznają się 
z sytuacją na polskim rynku piwa, jego 
segmentacją, portfelem marek Kompanii 
Piwowarskiej oraz konkurencji. Zdobywają 
wiedzę na temat kanałów sprzedaży, trade 

marketingu i promocji, informatyki oraz 
elementów prawa i ekonomii związanych 
z wykonywaną pracą. Ponadto mają moż-
liwość nabycia podstawowych umiejętno-
ści z zakresu public relations oraz technik 
sprzedaży.

Podstawy negocjacji handlowych
Wyróżniający się w swej pracy przedsta-
wiciele handlowi mają możliwość wzięcia 
udziału w szkoleniu z zakresu podstaw 
negocjacji handlowych. W pierwszej ko-
lejności uczą się, jak odpowiednio przy-
gotować się do negocjacji oraz z jakich 
możliwych technik negocjacji korzystać. 
Ponadto nabywają praktycznych umiejęt-
ności określania potrzeb klienta, skutecz-
nej argumentacji, wychodzenia z sytuacji 
patowych oraz finalizowania rozmów. Po 
zakończeniu szkolenia pracownicy działu 
sprzedaży są dobrze przygotowani do pro-
wadzenia rozmów z naszymi obecnymi, 
jak i potencjalnymi klientami.

Negocjacje zaawansowane
Menedżerom działu sprzedaży prowadzą-
cym rozmowy z naszymi najważniejszym 
klientami oferujemy dodatkowe szkolenia 
z negocjacji handlowych. Dają one możli-
wość poznania zaawansowanych technik 
negocjacyjnych, rozwijają umiejętności 
związane z prowadzeniem i skutecznym 
finalizowaniem rozmów handlowych. Do-
datkowo podczas szkoleń nasi menedże-
rowie uczą się, jakie są podstawowe ty-
py osobowości negocjatorów oraz jak je 
w trakcie negocjacji rozpoznać.

NOWi PRACOWNiCy MAją MOżliWOść ZAPOZNANiA Się Z TeChNOlOGią WARZeNiA PiWA
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Coaching dla menedżerów 
sprzedaży
Cechą każdego dobrego menedżera jest 
umiejętność odpowiedniego kierowania 
podlegającym mu zespołem ludzi. Szkole-
nia z coachingu (coach – ang. nauczyciel, 
korepetytor, trener) idą właśnie w tym kie-
runku – prezentują jedną z metod zarządza-
nia zespołem oraz uczą, jak wykorzystywać 
ją w codziennej praktyce. Nasi menedżero-
wie poznają tajniki skutecznego coachingu 
oraz związanych z nim standardów. Ponad-
to uczą się określania ról pracowników 
podlegających zespołów, odpowiedniego 
podziału ich obowiązków oraz wyznaczania 
im celów do realizacji.

Szkolenia dla przedstawicieli 
handlowych zatrudnionych 
u naszych partnerów
Kompania Piwowarska dba, by przedsta-
wiciele handlowi oferujący nasze produkty 
posiadali niezbędną wiedzę oraz umiejęt-
ności przydatne w codziennej pracy. Dla-
tego też organizuje specjalne szkolenia dla 
pracowników działu sprzedaży naszych 
kluczowych klientów. Obejmują one po-
dobne zagadnienia, jak szkolenie oferowa-
ne naszym przedstawicielom handlowym. 
Podczas kursu uczestnicy poznają historię 
Kompanii Piwowarskiej, rozwój firmy na 
przestrzeni lat, a także obecną pozycję na 
polskim rynku piwnym. Prezentacje do-
tyczą również portfela marek Kompanii 
Piwowarskiej oraz ich segmentacji. Przed-

stawiciele handlowi naszych klientów uczą 
się ponadto sposobów zarządzania ceną 
produktów oraz podstawowych technik 
sprzedaży bezpośredniej.

Total Sales Management
Najważniejszym ogniwem każdego zespołu 
jest jego menedżer. To od jego kompeten-
cji i odpowiedniej pracy z zespołem zależy 
przyszły sukces. Dla menedżerów wyższe-
go szczebla Kompania Piwowarska prowa-
dzi cykl szkoleń obejmujących wszystkie 
kluczowe elementy związane z efektyw-
nym zarządzaniem. Kurs obejmuje wiedzę 
z zakresu analizy sprzedaży, marketingu, 
trade marketingu, procedur związanych 
z działem personalnym w firmie, zarzą-
dzania zespołem, a także umiejętnego wy-
korzystania w codziennej pracy procedur 
postępowania oraz systemów informatycz-
nych. Szkolenie w sposób kompleksowy 
przygotowuje menedżerów do efektywnej 
realizacji wyznaczonych celów.

Podstawy zarządzania dla 
menedżerów sprzedaży 
i dystrybucji
Menedżerom sprzedaży Kompania Piwo-
warska oferuje szkolenie z zakresu pod-
staw zarządzania. Dzięki nim poznają, na 
czym polega zarządzanie zespołem, jak 
umiejętnie zarządzać terytorium sprzeda-
ży i czasem. Dodatkowo szkolenie uczy 
kształtowania stosunków interpersonal-
nych pomiędzy menedżerami a członkami 

ich zespołów. Ta część kursu obejmuje kwe-
stie związane z organizowaniem spotkań 
wewnętrznych – zarówno indywidualnych, 
jak i grupowych, a także prowadzeniem 
rozmów motywujących i dyscyplinujących 
poszczególnych pracowników.

Budowa zespołów
Czy można się nauczyć pracy w zespole 
malując obrazy? Tak, bo to niecodzienne 
zadanie stwarza wiele różnych niestandar-
dowych okazji, które pozwalają doskonalić 
umiejętności niezbędne do pracy w grupie. 
Warsztaty ujawniają talenty do innowacji 
i kreatywność, ale też wzmacniają umiejęt-
ności organizacyjne i pokazują, że inwencja 
twórcza to za mało, aby wygrywać w ze-
spole. Szkolenie uczy wykorzystywania 
indywidualnych umiejętności jednostki dla 
interesu grupy, wzmacnia samozarządzanie 
i przygotowuje do procesu rozwiązywania 
problemów. Poszerza świadomość o na-
szych markach, pozwala zrozumieć cel 
kampanii reklamowych i wyrabia poczu-
cie dumy z naszych produktów. Stanowi 
doskonałą okazję do wzmacniania więzi 
w grupie. Kluczem do sukcesu Kompanii 
Piwowarskiej jest m.in. niestandardowe 
podejście do tematów szkoleniowych!

Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ma być prak-
tyczną umiejętnością, a nie procedurą, 
której należy się podporządkować. Dlate-
go właśnie program szkoleniowy czerpie 
przykłady z firmowej codzienności, jest 
interaktywny, ciekawy i niestandardowy – 
tak jak problemy, z którymi często mamy 
do czynienia w codziennej pracy. Wzmac-
nia kreatywność, nietuzinkowe podejście 
i pomysłowość przy zachowaniu konse-
kwencji działania i samodyscypliny. uczy 
przemyślanych kroków, przestrzega przed 
pochopnymi decyzjami i nieefektywnymi 
czynnościami. Sam proces rozwiązywania 
problemu podzielono na sześć etapów 
– trzymanie się ich zapewnia efektywne 
rozwiązanie.

KP NieSTANDARDOWO PODChODZi DO TeMATóW SZKOleNiOWyCh
PRACy W ZeSPOle MOżNA Się NAuCZyć 
NAWeT MAlująC OBRAZy
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W KOMPANii PiWOWARSKiej KłADZieMy Duży NACiSK NA KOMuNiKACję. 
MieSięCZNiK „śWiAT PiWA” – TWORZONy PRZeZ PRZeDSTAWiCieli RóżNyCh DZiAłóW 
FiRMy – jeST jeDNyM Z NAjlePiej OCeNiANyCh PRZeZ PRACOWNiKóW KANAłóW 
iNFORMACyjNyCh. ZySKAł RóWNież NAjWyżSZe uZNANie OBieKTyWNeGO juRy – 
W OGólNOPOlSKiM KONKuRSie AGAPe DWuKROTNie ZOSTAł uZNANy ZA NAjlePSZy 
WeWNęTRZNy BiuleTyN W POlSCe. 

Wykorzystujemy również intranet (we-
wnętrzną sieć komputerową zwaną info-
netem) i pocztę elektroniczną, których naj-
większą zaletą jest szybkość. Pracownicy, 
którzy nie pracują przy komputerach, mogą 
korzystać z infokiosków, które usytuowano 
w browarach. Kilka razy w miesiącu wy-
syłany jest do wszystkich pracowników 
biuletyn elektroniczny „KP Aktualności”, 
w którym pojawiają się tylko najnowsze 
informacje czy zapowiedzi ważnych nad-
chodzących wydarzeń. 

 Stworzyliśmy cykl spotkań „Witamy w świe-
cie marki”, dzięki którym nasi pracownicy le-

piej poznają świat marek, w których produk-
cję i sprzedaż się angażują. Marki firmują też 
liczne konkursy dla pracowników, w których 
można wygrać gadżety, zaproszenia na im-
prezy, koncerty czy wycieczki. Dzięki marce 
Tyskie i jej sponsoringowi w 2006 roku na 
mundialowe mecze do Niemiec pojechało 
z „naszymi” ok. 200 pracowników KP.

Organizowane są spotkania, podczas 
których gospodarzem jest zawsze jeden 
konkretny dział Kompanii Piwowarskiej. 
Pracownicy tego działu mają do dyspo-
zycji cały wachlarz różnych scenariuszy 
spotkań i to od nich zależy, w jaki sposób 

zaprezentują siebie i efekty swojej pra-
cy innym. W ten sposób wspomagamy 
integrację wewnątrz firmy.

Z badań opinii pracowników Kompanii 
Piwowarskiej wynika, że ważnym czynni-
kiem motywującym do pracy jest bezpo-
średni kontakt z przełożonymi i współpra-
cownikami. Stworzyliśmy zatem program 
spotkań z członkami Zarządu „W drodze 
do sukcesu”. Prezesi odwiedzają pracow-
ników w całym kraju, przedstawiają im 
strategiczne plany firmowe i odpowia-
dają na pytania.

Komunikacja wewnętrzna

NR 5 (64) 2007 CZERWIEC

M A G AAAA ZZ Y N  FFF IIIIII RRRRR MMMMM OOOOOOOO WW Y  KKKKKKKKKKKK OOOOOO M P A NN II II  PP II WW OO WW AA RR S K I E J

NR 6 (65) 2007 LIPIEC

M A G AA ZZ YYY N  F I RRR M O W Y  KKK OOO M P A NN III II  PP II WW OO W AA RR SS KK I E J

„śWiAT PiWA” TO WeWNęTRZNy MAGAZyN KOMPANii PiWOWARSKiej DlA PRACOWNiKóW. CO 
MieSiąC uKAZuje Się KOlejNy NuMeR O NAKłADZie 3500 eGZeMPlARZy
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Ze środków funduszu finansujemy m.in. 
wczasy i kolonie dla pracowników i ich 
dzieci, wynajem sal sportowych, basenów, 
czy zajęcia na siłowniach i naukę jazdy na 
nartach oraz organizację turniejów koszy-
kówki i piłki nożnej. Dofinansowujemy 
też zakup biletów na imprezy kulturalne 
oraz organizację spotkań integracyjnych. 
Najpoważniejszą pozycją w budżecie fun-
duszu socjalnego Kompanii Piwowarskiej 
są pożyczki mieszkaniowe (w ostatnim ro-

ku skorzystało z nich 415 pracowników). 
Pomagamy również byłym pracownikom 
Kompanii (to grupa ok. 830 osób), wy-
płacamy zapomogi i finansujemy bony 
świąteczne.

Oferujemy pracownikom i ich rodzinom 
możliwość uczestniczenia w imprezach re-
kreacyjnych i kulturalnych: w letnim pikni-
ku, którym świętujemy zamknięcie sezonu 
czy przyjęciu opłatkowym organizowanym 

w okresie świątecznym. Pracownicy mogą 
się też spotykać na piwie na koszt praco-
dawcy w pubach firmowych znajdujących 
się na terenie browarów, a swoje rodziny 
zaprosić na specjalnie przygotowane dla 
nich wycieczki po browarach. 

Pracownicy Kompanii Piwowarskiej chęt-
nie korzystają ze stołówek oferujących 
dofinansowane przez pracodawcę do-
mowe, dwudaniowe obiady w cenie 5 zł. 

Fundusz socjalny

CELEM FUNDUSZU 

SOCjALNEGO KOMPANII 

PIWOWARSKIEJ JEST 

ZASPOKAjANIE ByTOWyCH, 

SOCjALNyCH I KULTURALNyCH 

POTRZEB PRACOWNIKÓW – 

OCZyWIŚCIE W MIARĘ NASZyCH 

FIRMOWyCH MOŻLIWOŚCI. 

Nasi pracownicy uprawnieni są również 
do otrzymywania miesięcznego deputa-
tu piwnego.

Wszyscy pracownicy są objęci programem 
opieki zdrowotnej – posiadamy w pełni 
skomputeryzowane przychodnie zakła-
dowe i własny, nowocześnie wyposażony 
gabinet stomatologiczny.

Ponadto każdy pracownik wraz z rodziną 
od kwietnia 2008 roku zostaje objęty pa-
kietem prywatnej opieki medycznej, jaki 
do tej pory przysługiwał wyłącznie me-
nedżerom.

Ze śRODKóW FuNDuSZu FiNANSujeMy M.iN. WCZASy  
i KOlONie DlA PRACOWNiKóW i iCh DZieCi
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RePuTACję KOMPANii PiWOWARSKiej BuDujeMy NA SilNyCh PODSTAWACh NASZej 
SZeROKO POjMOWANej ODPOWieDZiAlNOśCi SPOłeCZNej ORAZ ZASADACh 
uCZCiWOśCi i RZeTelNOśCi W RelACjACh Z DOSTAWCAMi i KlieNTAMi. WySOKie 
ZNACZeNie NADAjeMy PRZeSTRZeGANiu NORM eTyCZNyCh ujęTyCh W KODeKSie 
eTyKi KP. TAKą FilOZOFię DZiAłANiA WySOKO CeNią NASi PRACOWNiCy i PARTNeRZy 
hANDlOWi.

Wynikające z kodeksu podstawowe za-
sady to:
• uczciwość i otwartość,
• odpowiedzialność,
• sprawiedliwość,
• wzajemny szacunek i poszanowanie 

godności.
Regulują one stosunki wewnątrz Kompa-
nii Piwowarskiej i nasze relacje z otocze-
niem. Działamy w interesie firmy, ale nie za 
wszelką cenę: dążymy do tego, by naszą 
działalność prowadzić w sposób niena-
ganny i w pełni zgodny z deklarowanymi 
zasadami.
Kodeks reguluje też zasady dawania i przyj-
mowania prezentów oraz jednoznacznie za-
brania przyjmowania i dawania łapówek. 

Kodeks etyki KP
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OTWARTOść i PRZejRZySTOść – TO 
jeDeN Z FuNDAMeNTóW eTyCZNyCh, 
NA KTóRyCh WSPieRA Się DZiAłAlNOść 
i ODPOWieDZiAlNOść SPOłeCZNA 
KOMPANii PiWOWARSKiej.

Wszystko o nas
Chcesz się dowiedzieć czegoś o Kompa-
nii Piwowarskiej czy produkcji Twego ulu-
bionego piwa? uruchomiliśmy specjalną 
infolinię – można do nas dzwonić przez 
24 godziny na dobę. Numer infolinii znaj-
duje się na każdej butelce naszego piwa. 
Z konsumentami kontaktujemy się też za 
pomocą rozbudowanego serwisu interne-
towego oraz osobiście – w naszych browa-
rach gościmy tysiące wycieczek.

Na naszej stale uaktualnianej stronie inter-
netowej www.kp.pl znaleźć można szcze-
gółowe informacje na temat Kompanii Pi-
wowarskiej, grupy SABMiller i jej zarządu, 
produkowanych przez nas gatunków piwa, 
historii firmy i browarów, a także dane na 
temat aktualnej wielkości sprzedaży. Mie-
sięcznie nasz serwis odwiedza ok. 150 tys. 
osób. Szczególnie zainteresowani naszą 
działalnością po zarejestrowaniu się w wir-

tualnym Centrum informacyjnym regularnie 
otrzymują informacje pocztą elektronicz-
ną. O ważnych wydarzeniach dotyczących 
naszej działalności informujemy media, 
utrzymujemy stały kontakt z dziennikarza-
mi mediów ogólnopolskich, regionalnych 
oraz lokalnych. Z myślą o nich co trzy ty-
godnie rozsyłamy pocztą elektroniczną 
„Piwowarski Serwis informacyjny”. Nasze 
drzwi stoją otworem dla wszystkich, któ-
rzy chcą nawiązać z nami kontakt – zapra-
szamy do centrów wycieczkowych. Przez 
otwarte dzięki naszym staraniom w grudniu 
2004 roku Tyskie Muzeum Piwowarstwa 
do końca maja 2007 roku przewinęło się 
prawie 100 tys. zwiedzających – w ciągu 
miesiąca trafia tam 3,5 tys. osób. Centrum 
Wycieczkowe lecha miesięcznie odwiedza 
1,8 tys. osób, a od początku jego działal-
ności w maju 2003 roku pokazaliśmy je 65 
tys. zwiedzających.

„Tyskie Muzeum Piwowarstwa otwar-

to w 2004 roku – czasie wyjątkowym 

dla browaru w Tychach, gdyż święto-

wał on wówczas jubileusz 375-lecia 

istnienia. Muzeum to kwintesencja 

tego, co charakterystyczne dla Ty-

skich Browarów Książęcych, łączy 

bowiem bogatą tradycję z nowocze-

snością. Wizyta w tym niezwykłym 

miejscu w połączeniu z możliwością 

zwiedzenia trasy powstawania piwa 

daje doskonałą okazję do zakomuni-

kowania, skąd wywodzi się i dokąd 

zmierza najlepiej sprzedawana mar-

ka piwa w Polsce – Tyskie Gronie”.

Dorota janas
k o o r d y n a t o r

Ty s k i e g o  M u z e u m  P i w o w a r s t w a

Stawiamy
na 
otwartość
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Dialog z klientami
i konsumentami

„Jeśli wątpliwości co do jakości pro-
duktu ma klient, upoważniona do 
tego osoba z Kompanii Piwowar-
skiej udaje się na miejsce zdarze-
nia i tam rozpatruje zasadność rekla-
macji. Sporządzony zostaje protokół 
zgłoszenia reklamacji. Klient zosta-
je obsłużony przez swojego bezpo-
średniego dostawcę, a fakt uznania 
reklamacji hurtownia odnotowuje 
na protokole. Wadliwy produkt wraz 
z protokołami wędruje do Centrum 
Dystrybucji (gdzie następuje uznanie 
naszego bezpośredniego odbiorcy 
fakturą korygującą), potem do Ma-
gazynów Centralnych i dalej zajmu-
je się nim już zespół ds. reklamacji. 
Wszystkie informacje dotyczące re-
klamacji, włącznie z tym, ile czasu 
zajęła jej obsługa i jakie zostały pod-
jęte decyzje, zostają odnotowane na 
protokole reklamacyjnym.
Reklamowany produkt jest podda-
wany badaniom laboratoryjnym. 
W zależności od konieczności mo-
że to być ocena sensoryczna, bada-
nia fizyko-chemiczne czy mikrobio-
logiczne. Jeśli to konieczne, próbki 
piwa przesyłamy do badań do labo-
ratoriów zewnętrznych. Poza tym, 
aby potwierdzić bądź wykluczyć 
powstanie wady (zarówno podczas 
produkcji, jak i rozlewu), przeprowa-
dza się dodatkowe testy i symulacje, 
sprawdzane są odczyty fotokomó-
rek, odtwarza się historię procesów 
produkcji dla danych partii piwa. Po 
zebraniu wszystkich istotnych infor-
macji podejmowane są działania ko-
rygujące lub zapobiegawcze.
W ostatnim roku miesięcznie zgła-
szano średnio 46 reklamacji drogą 
telefoniczną. Dotyczyły one zwykle 
nieprawidłowości w obsłudze pro-
mocji konsumenckich, współpracy 
z przedstawicielami handlowymi fir-
my oraz jakości piwa. Tych ostatnich 
jest średnio 13 miesięcznie”.

Katarzyna Kotarska
k i e r o w n i k  d s .  r e k l a m a c j i 

Szybka i skuteczna obsługa klienta i kon-
sumenta to jeden z celów obowiązują-
cych w Kompanii Piwowarskiej procedur 
reklamacyjnych, które określają zasady 
postępowania przy zgłoszeniu reklama-
cji produktu. Stanowią one część naszej 
polityki zarządzania jakością.

jeśli ktoś miałby zastrzeżenia do jakości 
naszego piwa, w każdej chwili przyjmiemy 
reklamację i dokładnie zbadamy zgłosze-
nie. Konsumenci mogą swoje skargi zgła-
szać pod numerem infolinii 0-801 133 133 
(opłata jak za jedno połączenie lokalne TP 
SA). W przypadku reklamacji konsumenc-
kich na każdy sygnał reagujemy najpóźniej 
w ciągu 24 godzin. 

Autentyczne partnerstwo i długotrwałe, 
stabilne związki handlowe z firmami, z któ-
rymi współpracujemy, budujemy na bazie 
dobrych warunków handlowych, otwartej 
komunikacji i przyjacielskich relacji osobi-
stych. Przede wszystkim jednak na satysfak-
cji z produkowania i handlowania naszymi 
produktami.

Zdobywanie rynku wspólnie z partnerami 
to jeden z pięciu strategicznych priorytetów 
KP. To dlatego spółka dba o to, by współ-
praca z dystrybutorami prowadzona była 
na najwyższym poziomie profesjonalizmu. 
We współpracy tej – jak w każdej innej – po-
trzebne jest zaufanie, zrozumienie i ciągłe 
doskonalenie.  Poprawie jakości dostaw,  
a co za tym idzie – rozwojowi biznesu – sprzy-
ja  stała wymiana doświadczeń i poglądów. 
Kompania Piwowarska postawiła sobie za 
cel zdobycie pozycji preferowanego partnera 
handlowego, dostarczającego nie tylko naj-
lepsze produkty, ale i zapewniającego naj-
wyższą jakość współpracy biznesowej.

W ramach funkcjonującego od ponad roku 
Programu Partnerskiego lider polskiego ryn-
ku piwa podjął już szereg działań wspierają-
cych partnerów handlowych – proponuje im 
np. udział w specjalistycznych szkoleniach 
biznesowych, które przygotowano we współ-
pracy z harvard Business Review Polska – 
polską edycją najbardziej prestiżowego ma-
gazynu o zarządzaniu, wydawanego przez 
harvard Business School – najlepszą szkołę 
biznesu na świecie od 1922 roku jest to pro-
gram o charakterze edukacyjnym, porówny-
walny z najnowszymi studiami typu MBA, 
który ma zacieśnić relacje z najważniejszymi 
dla KP dystrybutorami, dostarczyć im wie-
dzy z zakresu zarządzania i podnieść w ten 
sposób profesjonalizm ich działania.

Kompania rozwija komunikację ze swoimi 
kluczowymi partnerami za pomocą plat-
formy DCP (Distributors Communication 
Portal). Daje ona możliwość zarządzania 
procesem współpracy. Poza tym spółka 
umożliwia swoim partnerom m.in. zakup 
środków trwałych na korzystniejszych wa-
runkach. Mogą oni otrzymać od produ-
centa taki upust, jaki otrzymała Kompa-
nia Piwowarska, mogą też zdecydować 
się na kupno środków używanych przez 
Kompanię.

Program Partnerski ma wciąż charakter 
dynamiczny i rozwojowy. jeszcze w tym 
roku, jak i w latach następnych mogą do 
niego zostać dodane kolejne elementy. 
Według sztabu ludzi, który nad nim pra-
cuje w KP, program jest elastyczny i może 
zmieniać się zależnie od potrzeb rynko-
wych i oczekiwań kontrahentów. 

Regularnie przeprowadzamy też badanie 
satysfakcji klientów, które ma nam dać 
obiektywną wiedzę o jakości naszej pracy 
oraz o naszych wzajemnych stosunkach. 
Dwukrotnie w ciągu roku przeprowadza 
je niezależna firma. W badaniach tych 
klienci sami wyznaczają, które elementy 
współpracy są dla nich najważniejsze i pod 
tym kątem oceniają współpracujące z nimi 
browary, co zapewnia badaniom obiekty-
wizm. jednocześnie badamy oczekiwania 
klientów i mierzymy, w jakim stopniu są 
one spełniane przez wszystkich produ-
centów piwa. Pomaga nam to spojrzeć na 
siebie oczami naszych klientów. A dzięki 
wiedzy o tym, co naprawdę jest ważne 
dla klientów branży piwnej, możemy tak 
dopasować naszą ofertę współpracy, aby 
przy obopólnych korzyściach skutecznie 
konkurować na rynku.

Komunikacja z partne-
rami i dostawcami
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Raportowanie
i polityka  
informacyjna
Otwartość dotyczy także wewnętrznego 
obiegu informacji. Które produkty mają 
największy udział w zysku operacyjnym? 
Czy tak samo sprzedają się one we wszyst-
kich regionach i okresach? ile wydajemy 
na ich promocję w zestawieniu z innymi 
produktami? Kto należy do naszych 10 naj-
większych dostawców? jaki wpływ na zysk 

operacyjny ma 10 najlepszych produktów? 
Zarządy prawie wszystkich przedsiębiorstw 
zadają sobie wiele takich i podobnych im 
pytań. Aby na nie odpowiedzieć, czyli szyb-
ko i sprawnie dotrzeć do informacji po-
trzebnych w zarządzaniu, potrzebne jest 
dobre narzędzie do analizy zjawisk zacho-
dzących w firmie.„Kompania Piwowarska dysponuje 

systemem raportowym, dzięki które-
mu można dowolnie filtrować dane 
i analizować ich strukturę. Pozwala 
on m.in. na obserwowanie, jak in-
formacja o poziomie sprzedaży firmy 
zostaje rozbita z jednej kwoty na kwo-
ty składowe według: regionów, grup 
asortymentowych, sprzedawców, 
sprzedawców i regionów, sprzedaw-
ców i grup asortymentowych, grup 
asortymentowych i kanałów sprze-
daży itd. Dzięki raportom informa-
cje ożywają, przedstawiają sposób 
działania całej firmy i najmniejszych 
komórek organizacyjnych, mocne 
i słabe strony organizacji, punkty, 
w których trzeba coś poprawić i przy-
czyny niepowodzeń i sukcesów. Ra-
porty umożliwiają także bardzo waż-
ną dla menedżerów analizę od ogółu 
do szczegółu”.

Danuta Nyckowska
k i e r o w n i k  d s .  r o z w i ą z a ń

i n f o r m a t y c z n y c h

Przejrzystość
raportowania
finansowego
Kiedy światem wstrząsnęła afera związa-
na z tzw. kreatywną księgowością giganta 
energetycznego enron, a potem kolejnych 
firm, do polityków i przedstawicieli świata 
biznesu dotarła świadomość konieczności 
przeciwdziałania złym praktykom i nad-
użyciom podczas procesów raportowania 
finansowego w dużych spółkach. 30 lipca 
2002 roku prezydent Bush podpisał przed-
stawioną przez Paula Sarbanesa i Michaela 
Oxleya ustawę, która „stała się najbardziej 
dalekosiężną reformą amerykańskich prak-
tyk biznesowych od czasów Franklina De-
lano Roosevelta” (jak mówił sam Bush). 
Zaufanie inwestorów, wysokie standardy 
etyczne i najlepsze praktyki biznesowe, 
udokumentowanie i optymalizacja kluczo-
wych procesów odbywających się w firmie 
oraz zwiększenie kontroli nad ich realizacją 
to główne korzyści wynikające z wdrażania 
SARBOX (wymogów restrykcyjnej ustawy 
Sarbanes Oxley Act).

Wysokie standardy narzucone przez  
SARBOX obowiązują we wszystkich spół-
kach SABMiller; wprowadzane są zatem 
także sukcesywnie w Kompanii Piwowar-
skiej. Wdrażanie standardów i wytycznych 

SARBOX dotyczy zarówno płaszczyzny 
biznesowej, jak i technicznej (informatycz-
nej). jeden z rozdziałów ustawy dotyczy 
konieczności dysponowania przez firmę 
strukturą kontroli wewnętrznej związanej 
z procesem raportowania finansowego, 
czyli m.in. posiadania odpowiednich me-
chanizmów kontrolnych w odniesieniu do 
eksploatowanych systemów informatycz-
nych. Kontrole dotyczące tych systemów 
są warunkiem zapewnienia odpowiedniej 
jakości i wiarygodności raportów finan-
sowych generowanych przy ich użyciu. 
Do grupy tych systemów należy zaliczyć 
między innymi systemy finansowo-księ-
gowe, zarządzania środkami trwałymi, jak 
i systemy magazynowe. Prace dotyczące 
płaszczyzny technicznej realizowane są 
w ramach podprojektu nazwanego iTGC, 
czyli Ogólne Kontrole Systemów infor-
matycznych.

Dzięki realizacji wielu bardzo złożonych 
zadań oraz ogromnemu zaangażowaniu 
ze strony naszych pracowników możliwe 
było osiągnięcie obecnego etapu przygo-
towań do spełniania przez KP wymogów 
SARBOX.
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Dzięki zewnętrznemu biuletynowi elektro-
nicznemu – Piwowarskiemu Serwisowi 
informacyjnemu – nasze komunikaty do-
cierają do mediów ogólnopolskich, lokal-
nych, a także branżowych. Staramy się, 
by publikowane informacje były aktualne 
oraz bogate w materiał zdjęciowy.

Na naszej stronie internetowej www.kp.pl 
prowadzimy Biuro Prasowe, w którym za-
mieszczamy obszerne informacje o dzia-
łalności Kompanii Piwowarskiej, ciekawe 
artykuły oraz raporty poświęcone branży 
piwowarskiej.

Kontakty z prasą
KOMPANiA PiWOWARSKA NA BieżąCO iNFORMuje O TyM, CO DZieje Się W FiRMie.

1 sierpnia 2007 roku magazyn „Marketing 
& more” opublikował ranking firm, które 
zostały najwyżej ocenione pod względem 
profesjonalizmu w kontaktach z dzienni-
karzami.

Kompania Piwowarska zajęła 1 miejsce 
wśród 77 firm w Polsce.

„Marketing & more”, sierpień 2007 r.

NASZA OTWARTOść i PROFeSjONAliZM W KONTAKTACh Z DZieNNiKARZAMi Są WySOKO CeNiONe
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Piwo to alkohol

PO WyPiCiu ROZSąDNej ilOśCi AlKOhOlu CZujeMy Się 
ROZluźNieNi, Ale jeDNOCZeśNie NASZ CZAS ReAKCji 
WyDłużA Się PRAWie DWuKROTNie! TRACiMy Też 
KRyTyCyZM. BRAK uMiARu MOże STAć Się ZAGROżeNieM 
DlA ZDROWiA i żyCiA – Nie TylKO OSOBy PijąCej.

„Najwyższy czas, by Polacy w końcu 
nauczyli się pić kulturalnie, umiarko-
wanie, po europejsku. Powinniśmy 
zacząć traktować napoje alkoholowe 
odpowiedzialnie, rozumiejąc, że nie 
służą one do gaszenia pragnienia. 
Większość osób z problemem alko-
holowym zetknęła się po raz pierw-
szy z pijaństwem we własnym domu, 
często już jako dzieci. Masowe nad-
używanie alkoholu powoduje nieobli-
czalne szkody zdrowotne, rodzinne, 
emocjonalne (u tych, co piją i tych, 
którzy z nimi żyją), a to wszystko 
przekłada się na gigantyczne straty 
ekonomiczne”.

 ewa Woydyłło-Osiatyńska
d r  p s y c h o l o g i i ,  z a j m u j e  s i ę  l e c z e -

n i e m  u z a l e ż n i e ń  w  O ś r o d k u  Te r a p i i 
U z a l e ż n i e ń  I n s t y t u t u  Ps y c h i a t r i i  

i  N e u r o l o g i i  w  Wa r s z a w i e 

Z drugiej strony wielu miłośników piwa 
przyznałoby rację Platonowi, który uznał, 
że „mądry był ten, kto wynalazł piwo”. Bo 
piwo to styl życia i nieodłączny towarzysz 
dobrej zabawy w sympatycznym gronie. 
Symbolem kultury piwnej w Polsce są do-
roczne biesiady organizowane przez mar-
kę Tyskie. Birofile (kolekcjonerzy piwnych 
akcesoriów) zbierają podstawki, charakte-
rystyczne butelki, kapsle, etykiety czy ku-

fle. W wielu miejscach na świecie istnieją 
muzea piwne. Pierwsze w Polsce Piwne 
Centrum Wycieczkowe – świat lecha – po-
wstało w Poznaniu przy lBW. Wszyscy, któ-
rzy cenią sobie kulturę piwną, szczególnie 
gorąco powinni promować odpowiedzialne 
wzorce konsumpcji. Aby piwem można się 
naprawdę cieszyć, trzeba je konsumować 
z rozsądkiem i umiarem.

Na świecie jest wiele rodzajów piwa, 
różniących się smakiem, aromatem… 
jednak ich wspólną cechą jest zawar-
tość alkoholu. i właśnie dlatego pijąc 
piwo (ale także wino czy wódkę), trzeba 
zachować ostrożność i umiar.

Alkohol szybko dostaje się do krwio-
obiegu i rozprowadzany jest po całym 
organizmie człowieka. im więcej alkoholu 
wypijemy, tym większe jest jego stęże-
nie we krwi. Przyjemnym skutkiem picia 
alkoholu jest chwilowe dobre samopo-
czucie i weselszy nastrój, a także nagły 
przypływ euforii, zniknięcie zahamowań 
i lęków. Ale równocześnie osobie, któ-
ra skonsumowała alkohol, pogarsza się 
refleks i znacznie wydłuża się jej czas 
reakcji. u kierowców prawidłowy czas 
reakcji, który mieści się w granicach 0,5 

sekundy, wzrasta po niewielkiej nawet 
dawce alkoholu o 0,3-0,5 sekundy. Po 
alkoholu tracimy zdolność wykonywania 
bardziej precyzyjnych ruchów. Ale – co 
istotne dla podejmowania takich decyzji 
jak np. siadanie za kierownicą po wypiciu 
– tracimy zarazem krytycyzm i zdolność 
subtelnej analizy myślowej.

Większość alkoholu jest usuwana z or-
ganizmu przez wątrobę, jednak o wiele 
wolniej, niż trwa konsumpcja. Dlatego 
dłuższy czas po zakończeniu picia jego 
zawartość we krwi może być nadal wy-
soka. Przeciętnie tempo wychodzenia ze 
stanu nietrzeźwości w przypadku kobiet 
wynosi 0,085-0,1 promila na godzinę, 
u mężczyzn – 0,1-0,150 promila na godzi-
nę (promil to zawartość gramów alkoholu 
w jednym litrze krwi). A zatem mężczyzna 

słusznej budowy powinien poczekać co 
najmniej 6 godzin po wypiciu setki wód-
ki, nim siądzie za kierownicą.

Zachodni badacze wzorców konsumpcji 
piwa posługują się często terminem „binge 
drinking”, oznaczającym ryzykowny, zagra-
żający zdrowiu i bezpieczeństwu osoby 
wzorzec picia alkoholu, którego celem jest 
upicie się. Osoba, która szybko się upija, 
naraża się na możliwość utraty portfela, 
ryzyko wdania się w bójkę i poturbowa-
nia, przejawiania zachowań agresywnych, 
podejmowania prób nieodpowiedzialnych 
zachowań, jak na przykład prowadzenia 
samochodu po pijanemu czy posługiwania 
się niebezpiecznymi urządzeniami.

Walczymy  
o „europejski  
standard  
picia"
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Piłeś - pohamuj się, nie jedź!
AKCjA MA ZNieChęCAć DO 
SiADANiA ZA KieROWNiCą 
PO AlKOhOlu. ZOSTAłA 
SKieROWANA DO 
MłODyCh OSóB, 
W WieKu 18-30 lAT i jeST 
ReAliZOWANA POD 
AuSPiCjAMi KOMiSji 
euROPejSKiej. 

Akcję zainaugurowano w listopadzie 2006 
roku w łodzi, a następnie sukcesywnie 
prowadzono w kolejnych miastach Polski. 
W weekendy (jak wskazują statystyki po-
licyjne, właśnie wtedy nietrzeźwi kierow-
cy najczęściej uczestniczą w wypadkach) 
w pubach i klubach pojawili się animato-
rzy „Bezpiecznego Ruchu imprezowego”. 
Zachęcali do bezpiecznego powrotu do 
domu nocnym autobusem albo taksówką 
(ze specjalnym rabatem), lub do wyboru 

osoby, która przez cały wieczór nie piła, by 
móc potem rozwieźć przyjaciół do domu. 

Dzięki AlKO-goglom można było przeko-
nać się, jak zmienia się nasze postrzeganie 
świata po alkoholu. 

Akcja odniosła skutek: według danych łódz-
kiej policji zatrzymano w czasie jej trwania 
o 35% nietrzeźwych kierowców mniej niż 
rok wcześniej w tym samym czasie. 

Kompania Piwowarska działania tego ro-
dzaju prowadzi już od wielu lat. Po raz 
pierwszy przeprowadziła je w 2001 roku 
w Poznaniu wspólnie z urzędem Miasta 
Poznania oraz Miejską Komendą Policji. 
Akcja pod hasłem „Nie sprzedawaj mało-
latom” miała przypominać zarówno sprze-
dawcom, jak i świadkom o obowiązującym 
zakazie. Analogiczna akcja pod hasłem 
„Jestem w porządku. Nie sprzedaję alko-
holu małolatom” została przeprowadzona 
w Tychach.

Doświadczenia z Poznania i Tychów spraw-
dziły się podczas ogólnopolskich akcji, 
które odbyły się dwukrotnie w latach 
2003-2006. Zorganizowane zostały przez 
Browary Polskie wspólnie z Państwową 
Agencją Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Najintensywniej prowadzone 
były w wakacje, pod hasłem „Twój sprze-
ciw ma znaczenie”. ich celem była zmiana 
postaw sprzedawców, ale też świadków 
sprzedaży alkoholu nieletnim. Przygotowa-
ne zostały spoty telewizyjne, plakaty, ulotki 

dla sprzedawców i billboardy. uruchomio-
no infolinię – linię Nieobojętnych.

Do akcji włączyły się samorządy lokal-
ne. ich głównym zadaniem były kontrole 
sklepów sprzedających alkohol metodą 

tzw. zakupu kontrolowanego, czyli przez 
osobę, która nie wygląda na pełnoletnią. 
Sklepy nieprzestrzegające prawa otrzy-
mywały żółte kartki ostrzegawcze, a te, 
w których odmawiano sprzedaży nielet-
nim, otrzymywały certyfikaty rzetelnego 
sprzedawcy.

Alkohol - nieletnim  
dostęp wzbroniony

W Polsce co dwunasty wypadek spo-
wodowany jest przez osobę nietrzeź-
wą. Problem ten zwraca uwagę nie 
tylko działaczy społecznych i polity-
ków, ale także producentów. „Pro-
wadzący – niepijący!” – pod takim 
hasłem w 2006 roku rozpoczęła się 
ogólnopolska kampania edukacyjna 
Związku Pracodawców Przemysłu Pi-
wowarskiego – Browary Polskie. 

Pod takim hasłem odbywają się 
ogólnopolskie akcje społeczne 
współorganizowane przez Kompa-
nię Piwowarską, które promują od-
powiedzialne spożywanie alkoholu 
wyłącznie przez osoby pełnoletnie. 
Choć zgodnie z prawem sprzedaż 
alkoholu nieletnim jest przestęp-
stwem, praktyka pokazuje, że pra-
wo na co dzień jest w tej kwestii 
łamane. A świadkowie kupowania 
przez dzieci alkoholu najczęściej nie 
reagują.

35



W A L C Z y M y  O  E u r O P E J S k I  S t A N D A r D  P I C I A

Na wiele tysięcy podkładek do piwa trafiły 
projekty zwycięzców konkursu plastyczne-
go pod hasłem „Odpowiedzialne spożywa-
nie alkoholu”. jako kontynuacja kampanii 
„Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” 
został on zorganizowany w maju 2006 roku 
przez KP wspólnie z poznańską Akademią 
Sztuk Pięknych i Komendą Wojewódzką 
Policji w Poznaniu.

Plastycy musieli zmierzyć się z trzema te-
matami. Pod hasłem „Gaz jest tylko jeden” 
miało się kryć ostrzeżenie przed skutka-
mi prowadzenia samochodu po spożyciu 
alkoholu. Projekty nawiązujące do hasła 
„Kilka procent uwagi mniej” przypominać 
miały o zwiększonym ryzyku zostania okra-
dzionym podczas picia alkoholu. Trzeci te-
mat – „Nie dla małolata” – nawi0ązywał do 
zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

W konkursie wzięło udział 100 uczestni-
ków z całej Polski i kilku z zagranicy, któ-
rzy nadesłali w sumie 387 prac. Najlep-
sze projekty trafiły na piwne podkładki, 
plakaty i stojaczki na stolikach w pubach. 
Zwycięzcy mogli zobaczyć również swoje 
prace na wielu billboardach rozwieszonych 
w całym Poznaniu.

Ostrzegawcze podkładki do piwa
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Manifest ten określa wyraźnie, czego nie 
chcemy robić i czego się będziemy wy-
strzegać. Na straży Manifestu stoją w każ-
dym kraju, w którym działamy, specjalne 
komisje, które z wyprzedzeniem zapoznają 
się z każdą reklamą i promocją oraz in-
nymi przekazami marketingowymi, aby 
nie dopuścić do emisji czy zamieszcza-
nia jakichkolwiek przekazów niezgodnych 
z przyjętymi zasadami.

uważny czytelnik odnajdzie w Manifeście 
odniesienia do tzw. kodeksów samoregula-
cyjnych branży piwowarskiej obowiązują-
cych w poszczególnych krajach. W Polsce 
taki kodeks zasad został wprowadzony już 
przed wieloma laty (w lipcu 1998 roku), 
jednak jego przestrzeganie bywa niekie-
dy dyskusyjne. istotą takich branżowych 
kodeksów jest swoiste pilnowanie siebie 
nawzajem przez poszczególne firmy piwo-
warskie. Zważywszy na ostrą konkurencję, 
jaka panuje na rynku piwa w Polsce, sku-
teczność takiej kontroli może być znacznie 
wyższa od najbardziej rygorystycznych 
kontroli państwowych.

Wprowadzenie 
Odpowiedzialna konsumpcja napojów al-
koholowych może wywierać pozytywny 
wpływ na jakość życia osób decydujących 
się na ich spożywanie. istnieje coraz więk-
sza liczba dowodów naukowych wskazują-
cych na to, że odpowiedzialne spożywanie 
alkoholu przez osoby spoza grupy ryzyka 
pozostaje w zgodzie ze zrównoważonym 
i zdrowym stylem życia. W tym też celu 
SABMiller z dumą oferuje konsumentom 
swoje marki piwa. jednocześnie nie da 
się zaprzeczyć, że nadmierna lub nieod-
powiedzialna konsumpcja alkoholu może 
powodować negatywne skutki osobiste, 
zdrowotne lub społeczne. SABMiller uzna-
je swoją odpowiedzialność za starania 
zmierzające do skutecznego zapobiegania 
tym konsekwencjom.

Cele
1. Promowanie odpowiedzialnej konsump-
cji napojów alkoholowych jako elementu 

zdrowego stylu życia, przy jednoczesnych 
działaniach zmierzających do zapobie-
gania nadmiernej czy niewłaściwej kon-
sumpcji.

2. Celem komunikacji handlowej jest pro-
mowanie naszych marek wśród tych osób 
pełnoletnich, które decydują się spożywać 
napoje alkoholowe.

3. Zapewnienie jednolitego – w skali firmy 
– zaangażowania w promowanie odpowie-
dzialności, przy jednoczesnym poszano-
waniu różnic kulturowych wynikających ze 
specyfiki działalności w danym kraju.

Polityka alkoholowa
W spółkach należących do grupy SAB-
Miller obowiązywać będzie następująca 
polityka:

1. Niezależnie od przestrzegania istnieją-
cego prawa krajowego, przepisów usta-
wowych i samoregulacyjnych kodeksów 
branżowych, spółki SABMiller przestrze-
gać będą Kodeksu Komunikacji Marketin-
gowej SABMiller.

2. Nad zgodnością komunikacji handlowej 
z literą i duchem Kodeksu czuwać będą 
wewnętrzne komisje dokonujące jej bie-
żącej obserwacji i przeglądów.

3. Tam, gdzie będzie to wskazane, spół-
ki SABMiller wprowadzą do komunikacji 
handlowej odpowiednie informacje zwra-
cające uwagę na odpowiedzialność.

4. Spółki SABMiller wprowadzą pracowni-
czą politykę alkoholową przedstawiającą 
wytyczne w sprawie odpowiedzialnego 
zachowania.

5. Spółki SABMiller podejmują działania 
edukacyjne w handlu detalicznym w za-
kresie odpowiedzialnego wykorzystania 
produktów spółki, a zwłaszcza kroki zmie-
rzające do zapobiegania sprzedaży alko-
holu osobom nieletnim lub będącym pod 
wpływem alkoholu.

6. Spółki SABMiller podejmują działania 
edukacyjne dla konsumentów w zakre-
sie odpowiedzialnego korzystania z ich 
produktów, ze szczególnym uwzględnie-
niem konsumpcji alkoholu przez osoby 
nieletnie oraz prowadzenia pojazdów po 
spożyciu alkoholu.

7. Spółki SABMiller w miarę możliwo-
ści popierać będą działania zmierzają-
ce do gromadzenia danych o wzorcach 
konsumpcji alkoholu i problemach po-
krewnych, a także badania dostarczające 
danych do bezpośrednich działań zwal-
czających niewłaściwe korzystanie z al-
koholu.

8. W celu promowania odpowiedzialnego 
spożycia alkoholu spółki SABMiller będą 
współpracować z branżą alkoholową na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym 
i wywierać na nią pozytywny wpływ.

9. W celu wypracowania skutecznych me-
tod kontroli i programów promujących 
odpowiedzialną konsumpcję alkoholu 
spółki SABMiller współpracować będą 
z właściwymi władzami krajowymi i mię-
dzynarodowymi, a także z organizacjami 
pozarządowymi.

10. Spółki SABMiller sporządzać będą for-
malne sprawozdania dotyczące postępów 
w zakresie niniejszej polityki.

Manifest alkoholowy SABMiller PLC
iSTNieje SZeReG ZAKAZóW OGRANiCZAjąCyCh SWOBODę FiRM PRODuKująCyCh 
NAPOje AlKOhOlOWe W OBSZARZe ReKlAMy. ZAKAZy Te ZOSTAły ujęTe 
W uSTAWie O WyChOWANiu W TRZeźWOśCi i PRZeCiWDZiAłANiu AlKOhOliZMOWi, 
iCh PRZeKROCZeNie Wiąże Się Z ODPOWieDZiAlNOśCią PRAWNą. NieKTóRe FiRMy 
O BARDZO ROZWiNięTyM POCZuCiu ODPOWieDZiAlNOśCi STARAją Się PONADTO 
DeKlAROWAć SWOiSTą „SAMOKONTROlę”, OGłASZAjąC SWe WłASNe ZASADy 
ReKlAMOWANiA NAPOjóW AlKOhOlOWyCh. ZASADy Te CZęSTO Są BARDZiej 
RyGORySTyCZNe Niż ZAPiSy ODPOWieDNiCh uSTAW. DO FiRM TAKiCh NAleży RóWNież 
SABMilleR. DlATeGO WłAśNie ZOSTAł WPROWADZONy W żyCie TZW. MANiFeST 
AlKOhOlOWy, PRZyjęTy PRZeZ KieROWNiCTWO SABMilleR. 
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Podstawowe zasady
1. Komunikacja marketingowa winna speł-

niać poniższe warunki:
• musi być przyzwoita, uczciwa i zgodna 

z prawdą, a także z przyjętymi zasa-
dami uczciwej konkurencji i dobrych 
praktyk handlowych,

• musi szanować wartości kulturowe,
• musi być opracowana z zachowaniem 

należytego poczucia odpowiedzial-
ności społecznej, a także winna się 
opierać na zasadach uczciwości i do-
brej wiary,

• musi być zgodna z prawem,
• nie może być nieetyczna, ani też w jaki-

kolwiek inny sposób naruszać godno-
ści ludzkiej lub zasad prawości,

• musi być świadoma delikatnej natury 
zagadnień związanych z kulturą, płcią, 
rasą i religią,

• nie może stosować tematów, obrazów, 
symboli lub postaci, które mogłyby zo-
stać uznane za obraźliwe, uwłaczające 
lub poniżające.

Ochrona nieletnich
2. Komunikacja marketingowa nie może 

być kierowana do osób poniżej wieku 
uprawniającego do spożycia alkoholu 
(a w krajach, w których nie obowiązuje 
wiek uprawniający do spożycia alkoholu, 
do osób poniżej lat 18).

3. Komunikacja marketingowa nie będzie 
wykorzystywała obrazów osób wyglą-
dających na osoby nieuprawnione do 
spożywania alkoholu z powodu młodego 
wieku (tj. poniżej lat 18), chyba że przekaz 

taki nie będzie sugerował, że osoby te 
przed chwilą alkohol spożyły, spożywają 
obecnie lub zaraz go spożyją.

4. Komunikacja marketingowa nie może 
stosować postaci lub obrazów o wyjąt-
kowej atrakcyjności dla dzieci.

Odpowiedzialna konsumpcja
5. Komunikacja marketingowa nie może 

przedstawiać lub zachęcać do nieodpo-
wiedzialnej, ryzykownej lub nadmiernej 
konsumpcji alkoholu.

6. Komunikacja marketingowa nie może 
przedstawiać osób w stanie odurzenia 
alkoholem, ani też w żaden sposób su-
gerować, że odurzenie takie jest akcep-
towane.

7. Komunikacja marketingowa nie może 
przedstawiać w negatywnym świetle 
odmowy picia, abstynencji lub umiar-
kowanej konsumpcji alkoholu.

Zawartość alkoholu
8. Komunikacja marketingowa nie może 

zachęcać do wyboru produktu ze wzglę-
du na wyższą zawartość alkoholu lub 
zwiększone działanie odurzające. jed-
nak w zależności od istniejących ure-
gulowań prawnych można informować 
konsumentów o faktycznej zawartości 
alkoholu.

Sytuacje wymagające trzeźwości
9. Komunikacja marketingowa nie może 

przedstawiać lub sugerować spożycia na-

pojów alkoholowych w sytuacjach, kiedy 
spożycie alkoholu powszechnie uważane 
jest za nieodpowiedzialne, niewłaściwe 
lub niezgodne z prawem, np. przed lub 
w trakcie działań wymagających trzeź-
wości, umiejętności lub precyzji.

Aspekty zdrowotne
10. Komunikacja marketingowa nie mo-

że przedstawiać ani ukazywać kobiet 
w ciąży.

11. Komunikacja marketingowa nie może 
twierdzić, że alkohol posiada właściwo-
ści lecznicze, ani też wyraźnie oferować 
go jako środka pobudzającego czy też 
środka lub leku uspokajającego.

Przemoc i zachowania 
antyspołeczne
12. Komunikacja marketingowa nie może 

być kojarzona z symboliką lub zacho-
waniem aspołecznym lub cechującym 
się przemocą, niedozwolonymi narko-
tykami lub kulturą narkotykową.

Osiąganie sukcesów
13.Komunikacja marketingowa nie może 

sugerować, że spożycie napojów alko-
holowych jest niezbędne dla osiągnię-
cia sukcesu w biznesie, nauce, sporcie 
lub życiu towarzyskim.

14. Komunikacja marketingowa nie może 
przedstawiać nagości lub sugerować, 
że konsumpcja napojów alkoholowych 
może bezpośrednio przyczyniać się do 
powodzenia u płci przeciwnej.

Kodeks Komunikacji
Marketingowej SABMiller
WyTyCZNe ODNOśNie KOMuNiKACji MARKeTiNGOWej DOTyCZąCej NAPOjóW 
AlKOhOlOWyCh: KOMuNiKACjA MARKeTiNGOWA OBejMuje ReKlAMę We 
WSZySTKiCh MeDiACh (WRAZ Z iNTeRNeTeM i WiADOMOśCiAMi TeKSTOWyMi SMS), 
OPAKOWANiA, PROMOCje, PRODuCT PlACeMeNT, MeRChANDiSiNG, SPONSORiNG 
ORAZ BADANiA RyNKOWe.
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Rolą Kodeksu jest udzielanie wskazówek 
odnośnie do komunikacji marketingo-
wej naszych marek piwa, w kontekście 
Manifestu Alkoholowego oraz wszelkich 
wymogów prawnych i branżowych, jakie 
już w Polsce istnieją. Termin komunikacja 
marketingowa, jakim się tu posługujemy, 
obejmuje wszelkie media (w tym internet 
i wiadomości tekstowe), opakowania, pro-
mocje, product placement, merchandising, 
sponsoring oraz badania rynkowe.

Kodeks Reklamowy 
Browarów Polskich

Po raz pierwszy w Polsce Kompania Piwo-
warska zamieściła na puszkach piwa Tyskie 
motyw graficzny promujący odpowiedzial-
ne spożywanie alkoholu.

Podczas Woodstock 2007 sprzedawane 
były puszki piwa Tyskie ze specjalnej, li-
mitowanej serii z hasłem „Nie wlewaj do 
pełna, nie jesteś kuflem”. To samo hasło 
pojawiło się również na plastikowych ku-
beczkach z piwem oraz plakatach rozwie-
szanych zarówno na terenie festiwalu, jak 
i w okolicznych punktach gastronomicz-

nych. jasny, czytelny przekaz i młodzie-
żowa grafika miały za zadanie zwrócenie 
uwagi uczestników festiwalu na kwestie 
odpowiedzialnego spożycia alkoholu.

Przedstawiciele Kompanii rozdawali uczest-
nikom festiwalu naklejki z hasłem „Nie ku-
puję alko małolatom”, które zachęcały do 
promowania odpowiedzialnych postaw. 
Obsługa ponad 90 festiwalowych rollbarów 
przeszła profesjonalne szkolenia, których 
zadaniem było wyeliminowanie sytuacji 
sprzedaży alkoholu nieletnim.

Przystanek 
Woodstock

Przystanek Woodstock według róż-
nych szacunków to największy w Eu-
ropie rockowy festiwal organizowany 
pod gołym niebem. Rokrocznie gro-
madzi ponad 100 tysięcy miłośników 
mocnych brzmień z całej Europy. 
W 2007 roku marka Tyskie już po raz 
siódmy była sponsorem tego wyjąt-
kowego wydarzenia.

Jest to porozumienie o ustanowieniu 
zasad autokontroli reklamy w bran-
ży piwowarskiej w Polsce zawarte 
w dniu 8 czerwca 2005 roku pomię-
dzy członkami Związku Pracodawców 
Przemysłu Piwowarskiego w Polsce 
oraz innymi browarami podpisują-
cymi kodeks.
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lOGO KOMPANii PiWOWARSKiej TO 
Nie TylKO GWARANCjA NAjWyżSZej 
jAKOśCi PRODuKTu. TO TAKże 
GWARANCjA BeZPieCZeńSTWA DlA 
KONSuMeNTóW.

„Wszystko robimy dobrze za pierwszym 
razem” – to nasza filozofia. Działając zgod-
nie z nią, stosujemy się do standardów 
„World Class Manufacturing” (czyli pro-
dukcji na światowym poziomie). Skupia-
my się na kliencie, rynku i konkurencji, 
czego wynikiem jest dbałość o wysoką 
jakość, stabilność i bezpieczeństwo na-
szych produktów. 

Aby zagwarantować bezpieczeństwo zdro-
wotne naszych produktów, wdrożyliśmy 
System Zarządzania jakością i Bezpieczeń-
stwem żywności opracowany w oparciu 
o wymagania międzynarodowego stan-
dardu iSO 22000. W lipcu 2006 roku, jako 
pierwsza firma piwowarska w Polsce, KP 

uzyskała akredytowany certyfikat potwier-
dzający spełnienie wymagań tej normy. 
System pozwala na doskonalenie działań 
firmy, której celem jest spełnianie wyma-
gań i osiąganie coraz większej satysfakcji 
przez klientów i konsumentów.

Punktem wyjścia w procesie uzyskiwania 
wymaganej jakości są surowce najwyższej 
klasy: woda, słód, drożdże i chmiel. Dba-
łość o jakość dotyczy nie tylko fazy pro-
dukcji, ale także całej „wędrówki” produktu 
do konsumenta, co zaowocowało m.in. 
wprowadzeniem nowych modeli butelek 
i skrzynek do transportu. System Zarządza-
nia jakością na każdym etapie produkcji 
i dystrybucji oraz innowacyjne rozwiązania 

technologiczne pozwalają nam na osiąga-
nie wysokiej, stabilnej jakości wszystkich 
gatunków naszych piw. Podejmujemy też 
działania zapobiegawcze, by wyeliminować 
przyczyny potencjalnych braków.

jednocześnie dbamy o rozwój swoich 
dostawców – sukces KP jest też ich suk-
cesem. Wspólnie z dostawcami wdraża-
my program Zrównoważonego Rozwoju, 
którego celem jest podniesienie wrażliwo-
ści dostawców na problemy środowiska, 
równego traktowania bez względu na płeć, 
wiek, wyznawaną religię, zgodnie z filozo-
fią odpowiedzialności społecznej KP. 

Produkt Kompanii Piwowarskiej musi być 
najwyższej jakości oraz bezpieczny dla 
klienta – to niepodważalne założenie. Ma 
ono swoje dalekosiężne konsekwencje: 
Kompania współpracuje tylko z dostaw-
cami, którzy są w stanie spełnić nasze 
wysokie wymagania związane z jakością. 
Preferujemy dostawców, którzy mają od-
powiedni system jakości i produkcji. im 
większy wpływ dostawców na finalny pro-
dukt, tym wymagania te są wyższe.

Relacje KP z dostawcami opierają się na 
jasnych i uczciwych zasadach. Specjalny 
program audytowania daje możliwość 

sprawdzenia, czy dostawcy spełniają 
wyraźnie określone kryteria. Firmy te są 
cyklicznie oceniane poprzez specjalny 
system ocen SPeS i otrzymują spójną in-
formację zwrotną na temat jakości swojej 
pracy, produktów i usług, umożliwiającą 
ich ciągłe doskonalenie. Dostawcy mu-
szą też spełniać wymagania norm iSO, 
a materiały przez nich dostarczane muszą 
jakościowo spełniać dokładnie określone 
wymogi. Pozwala to wykluczyć potencjal-
ne zagrożenie, jakie niósłby materiał niż-
szej jakości wprowadzony do produkcji 
i rozlewu piwa.

„Dla konsumenta niezwykle ważna 
jest niezmienna jakość i bezpieczeń-
stwo naszego piwa. Zarówno na ja-
kość, jak też bezpieczeństwo piwa 
ogromny wpływ mają składniki użyte 
do jego produkcji, jak też metody ich 
wytwarzania u naszych dostawców. 
Do Kompanii Piwowarskiej dostar-
czane są surowce i opakowania od 
wielu dostawców. Część z naszych 
dostawców ma także po kilka fabryk, 
z których każda dostarcza do KP ten 
sam surowiec bądź opakowanie.
Przy tak dużej różnorodności do-
stawców i ich fabryk SQM, czyli 
Supplier Quality Management jest 
narzędziem kontroli jakości dostar-
czanych materiałów; zapewniania, 
by była niezmienna i by surowce te 
były bezpieczne”.

 Michał Marcinek
l i d e r  d s .  z a r z ą d z a n i a  j a k o ś c i ą 

s p r z e d a w c y

Zarządzanie Jakością 
Dostawcy

Nasze logo  
oznacza  
najwyższą 
jakość
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Na każdym kroku działalności KP dba o do-
bro konsumenta. Co to zatem jest Trace-
ability? To system precyzyjnego śledzenia 
produktu, który ma służyć ochronie kon-
sumenta. Dzięki niemu mamy możliwość 
prześledzenia historii produktu na każdym 
etapie cyklu, od zastosowanych surowców 
po lokalizację konkretnej partii wyrobu na 
różnych etapach produkcji, przetwarzania 
i dystrybucji. Dzięki temu systemowi mamy 
wiedzę na temat pochodzenia wszelkich 
surowców i składników warzonego przez 
nas wybornego piwa. 

Na pytanie „po co?” odpowiedź jest prosta. 
jeśli zdarzy się reklamacja, system pozwala 
szybko i skutecznie wycofać wadliwy produkt 
z dystrybucji. 

jak działa ten system?
Zgodnie z wymogami prawa obejmuje on 
bezpośredniego dostawcę, proces pro-
dukcji i bezpośredniego odbiorcę. Wszyst-
kie stosowane surowce, półprodukty, na-
stępnie przebieg procesu produkcyjnego 
i wszystkie produkty gotowe, a także ma-
teriały pomocnicze i opakowania mające 
kontakt z piwem oraz odpady przekazy-
wane do dalszego użytku (np. wysłodzi-
ny – jako pasza) są identyfikowane, czy-
li odpowiednio określone i oznakowane 
jako partie.

Zbiór wszystkich informacji o danej partii, 
o jej pochodzeniu i ruchu, jest monito-
rowany i archiwizowany. Ostatnim eta-
pem Traceability jest ustalenie odbiorcy 
towaru.

W KP funkcjonuje system WMS-SKK, 
czyli elektroniczny system Traceability 
w obszarze rozlewu i dystrybucji. Każ-
da paleta z piwem KP jest oznakowana 
unikalną etykietą z 18-znakowym kodem 
kreskowym. Pozwala on na rejestrowa-
nie w systemie każdego ruchu palety.

A zatem dzięki systemowi można określić, 
z jakiego pochodzenia surowców, z jakich 
materiałów i opakowań wyprodukowano 
daną partię piwa oraz wskazać klientów, 
którzy zakupili palety piwa z tej partii.

śledzenie produktu jest zgodne z rozpo-
rządzeniem nr 178 /2002 Parlamentu euro-
pejskiego i Rady europy, które ustanowiło 
ogólne zasady i wymagania prawa żywno-
ściowego i dotyczy wszystkich producen-
tów i dystrybutorów żywności działających 
na obszarze unii. Zgodnie z przepisami od 
1 stycznia 2005 roku Kompania Piwowar-
ska ma obowiązek stosowania systemu 
Traceability.

utrzymanie wysokiej jakości produktów 
w handlu to jeden z ważnych celów zarzą-
dzania jakością w Kompanii Piwowarskiej, 
ponieważ to wówczas nasze piwa trafiają 
do konsumentów. A liczy się wyłącznie 
ocena wystawiana naszym markom wła-
śnie przez konsumentów. 

W strukturze KP istnieje specjalny zespół, 
który prowadzi działania pod tym kątem, 
na kilku etapach. Audyty dystrybucji dają 
pewność, że towar, wychodząc do dystry-
butora, jest najwyższej jakości. Kompania 
współpracuje także na tym polu ze swoimi 
partnerami handlowymi. Miesięcznie w re-
gionie zespół ds. jakości przeprowadza 
dwie wizyty u dystrybutorów. Pozwalają 
one przekrojowo sprawdzić, czy piwo KP 

jest właściwie magazynowane i rotowane. 
Podczas wizyt prowadzone są szkolenia 
dystrybutorów w zakresie projakościo-
wych sposobów postępowania z piwem 
KP. Dzięki temu do klienta i konsumenta 
trafia złocisty trunek, który zwraca uwa-
gę swoją wysoką jakością, co sprawia, że 
konsumenci najchętniej powtórnie i wielo-
krotnie wybierają właśnie nasze piwa.
Kolejne ogniwo, które monitoruje zespół 
ds. jakości, to sprzedaż detaliczna i gastro-
nomia. Wizytowane są punkty sprzedaży, 
sprawdzana jest rotacja i jakość piwa becz-
kowego (w gastronomii). Organizowane 
są także szkolenia dla obsługi pubów, a KP 
zapewnia stały, profesjonalny serwis urzą-
dzeń do nalewania piwa.

Traceability

Wysoka jakość
naszych produktów w handlu

„Panel degustacyjny poprzez co-
dzienną analizę sensoryczną (te-
stowanie piwa przy użyciu zmysłów 
smaku, węchu, słuchu, wzroku, do-
tyku) zapewnia konsumentowi pro-
dukt finalny o niezmiennie wysokiej 
jakości.
Nawet najdokładniejsze urządzenia 
laboratoryjne, którymi posługuje-
my się, badając piwo, nie są w sta-
nie określić oddziaływania między 
związkami chemicznymi odpowie-
dzialnymi za zapach i smak piwa. 
Stąd niezastąpione są informacje 
panelu degustacyjnego przekazywa-
ne technologom czy działom odpo-
wiedzialnym za tworzenie produk-
tów. Regularne degustowanie piwa 
w różnych etapach procesu produk-
cyjnego (surowce, półprodukty, wy-
rób gotowy) pomaga w osiągnięciu 
wymaganych cech sensorycznych 
produktu finalnego.
Doświadczony sensoryk wyczuje, czy 
nie pojawiły się w piwie niepożądane 
smaki lub zapachy, których nadmiar 
lub brak istotnie różnicuje wytworzo-
ny produkt. Degustator, łącząc swoją 
wrażliwość i rozwijając posiadane 
umiejętności podczas cyklicznych 
szkoleń, należy do grona najbardziej 
wymagających konsumentów”.

joanna Wasilewska
s p e c j a l i s t k a  d s .  s e n s o r y k i

i  j a k o ś c i  w  h a n d l u

KP ORGANiZuje SZKOleNiA DlA 
PRACOWNiKóW PuBóW
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W CiąGu CZTeReCh lAT W POZNAńSKiM BROWARZe DWuKROTNie ZMNiejSZyliśMy 
eMiSję CO2, KTóRA W ZWiąZKu Z GlOBAlNyM OCiePleNieM STAłA Się jeDNyM 
Z NAjWięKSZyCh PROBleMóW śWiATOWej GOSPODARKi. DBAłOść O śRODOWiSKO 
NATuRAlNe, W KTóRyM żyjeMy i PRACujeMy, jeST jeDNyM Z OCZyWiSTyCh 
PRiORyTeTóW KOMPANii PiWOWARSKiej.

Rozbudowując nasze browary, wprowa-
dzając nowe technologie i optymalizując 
gospodarkę surowcami, dbamy nie tylko 
o poprawę naszych wyników ekonomicz-
nych, ale także o to, by inwestycje te były 
przyjazne środowisku naturalnemu. Do-
skonalimy system kontroli i zabezpieczeń 
ograniczający możliwość wystąpienia nad-
zwyczajnego zagrożenia środowiska. W ten 
sposób realizujemy wartości, którymi się 
kierujemy – staramy się, by nasza obec-
ność w społeczności niosła jej wymierne 
korzyści.

Wszystkie działania dotyczące środowiska 
naturalnego koordynujemy w KP przy po-
mocy systemu zarządzania środowiskowe-
go zgodnego z międzynarodową normą iSO 
14001. ich fundamentem jest wrastająca, 
proekologiczna świadomość pracowników 
Kompanii Piwowarskiej. Dzięki temu wpro-
wadzony system przyniósł dostrzegalne dla 
wszystkich efekty – co roku zmniejszamy 
zużycie energii elektrycznej, wody, a także 
emisję zanieczyszczeń.

Woda
Woda jest jednym z podstawowych skład-
ników piwa. Pobieramy ją z własnych ujęć 
(wody powierzchniowe lub podziemne) lub 
z wodociągów komunalnych, a następ-
nie uzdatniamy. Zmniejszanie zużycia wo-
dy 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, optymalizacji 
programów mycia urządzeń i rurociągów 
itp. Dziesięć lat temu do produkcji jednego 
hektolitra piwa potrzebowaliśmy trzy razy 
więcej wody niż dziś – obecnie zużywamy 
jej ok. 3,6 hl/hl. 

Energia
Polska znalazła się wśród krajów ue, które 
najlepiej wypadają pod względem zużycia 
energii na jednego mieszkańca. Proeko-
logiczne inwestycje KP mają w tym swój 
udział – bez problemu osiągamy obowią-
zujące w unii europejskiej standardy (dla 
przemysłu piwowarskiego) zużycia energii 
cieplnej i elektrycznej.

Całkowite zużycie energii cieplnej wynosi 
obecnie w naszych browarach ok. 67-74 
Mj/hl piwa, w zależności od stosowanego 
paliwa (gaz lub olej). Taki dobry wynik udało 
się osiągnąć dzięki rezygnacji z wykorzysty-
wania węgla: browary w Poznaniu i Tychach 
są wyposażone w nowoczesne kotłownie 
gazowo-olejowe, natomiast browar w Bia-
łymstoku korzysta z kotłowni zewnętrznej.
Zużycie energii elektrycznej wynosi w przy-
bliżeniu 6,2 kWh/hl piwa, w ciągu ostatnich 
dwóch lat udało się je zmniejszyć o 0,4 
kwh/hl. 

Skutkiem wytwarzania energii jest emisja 
do atmosfery m.in. tlenku i dwutlenku wę-
gla oraz dwutlenku siarki zarówno przez 
lokalne źródła energetyczne w browarze 

Ekologia 
naszym 
priorytetem

DZięKi NOWATORSKiM ROZWiąZANiOM ilOść śCieKóW 
WyTWARZANyCh W KP PRZy PRODuKCji PiWA STAle SPADA
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(najczęściej kotłownie), jak i przez zakłady 
przemysłowe (elektrownie). Dzięki innowa-
cjom od 2003 roku np. emisja CO2 przez 
poznański browar zmniejszyła się w prawie 
dwukrotnie, a CO – prawie piętnastokrot-
nie! W innych browarach KP także sukce-
sywnie jest minimalizowana.

Ścieki
Dzięki nowatorskim rozwiązaniom ilość 
ścieków wytwarzanych w KP przy pro-
dukcji piwa stale spada – w poznańskim 
browarze jest o ponad 1/3 niższa w sto-
sunku do 2003 roku, w tyskim – o 20%, 
w białostockim – o 40%.

ścieki z browarów należą do biologicz-
nie rozkładalnych. Mają wyższe stężenie 
substancji organicznych niż ścieki komu-
nalne, wyrażane najczęściej parametrem 
chemicznego zapotrzebowania na tlen 
(ChZT) i zawiesiną. Zanieczyszczenia or-
ganiczne pochodzą z surowców, strat pro-
duktu, kontaktu odpadów organicznych 
ze ściekami oraz z organicznych środków 
myjących. Stale podejmujemy działania, 
które mają zmniejszyć zanieczyszczenia 
w ściekach. 

Odpady
jako firma przyjazna środowisku prowa-
dzimy wzorową gospodarkę odpadami. 

Wszystkie odpady produkcyjne z browaru 
nadają się do wykorzystania w rolnictwie – 
na pasze lub do nawożenia gleby. Większa 
ich część to odpady związane z surowca-
mi roślinnymi. Co pozostaje jako odpad 
po produkcji piwa? Wysłodziny z filtracji 
brzeczki, osad brzeczkowy (dodawany 
do wysłodzin), pył z instalacji aspiracyj-
nej słodu, gęstwa drożdżowa czy zużyta 
ziemia okrzemkowa jako przefiltrowany 
osad pofermentacyjny.

Podczas rozlewania i magazynowania pi-
wa powstają tzw. odpady opakowaniowe 
– stłuczka szklana, puszki aluminiowe, pa-
lety, skrzynki, folia Pe, kartony, etykiety. 
Większość z nich dzięki selekcji przed gro-
madzeniem nadaje się do recyklingu. 

ubocznym skutkiem eksploatacji urządzeń 
technicznych są odpady złomu metalowe-
go oraz zużyte oleje i smary.

Kotłownia, oczyszczalnia ścieków i stacja 
uzdatniania wody – obiekty współpracu-
jące z browarem – mogą być źródłem in-
nych odpadów.

Podejmowane przez KP działania związa-
ne ze zmniejszeniem produkcji odpadów 
przynoszą wymierne efekty – od 2004 ro-
ku w browarach KP w Poznaniu, Tychach 
i Białymstoku prawie dwukrotnie wzrosła 
ilość odpadów odzyskiwanych i podda-
nych recyklingowi.

Odzysk i recykling
Oferując na rynku produkty w opakowa-
niach, KP musi zapewnić ich recykling na 
określonym ustawowo dla poszczegól-
nych rodzajów odpadów poziomie. Np. 
40% puszek aluminiowych, które trafiły 
na rynek w 2007 roku, musi zostać pod-
dana recyklingowi. Zgodnie z propozy-
cjami Ministra środowiska procent ten 
ma sukcesywnie wzrastać i w 2014 roku 
osiągnąć poziom 50%.

Ale w KP wprowadzone zostały już spe-
cjalne procedury, dzięki którym aż 97,1% 
wszystkich odpadów kierowana jest do 
recyklingu i odzysku. Procedury te obej-
mują m.in. zbiórkę i segregację odpadów 
w miejscach ich powstawania i tymczaso-
we ich gromadzenie w specjalnie do tego 
wyznaczonych punktach.

Współpracujemy także z firmą specjali-
zującą się w odzysku i recyklingu, która 
dysponuje odpowiednią wiedzą, doświad-
czeniem i potencjałem techniczno-orga-
nizacyjnym oraz zorganizowaną siecią 
zbiórki odpadów opakowaniowych, za-
pewniającą ich recykling. Dzięki takiemu 
podejściu do problemu odpadów Kompa-
nia Piwowarska spełnia wszelkie wymaga-
nia ustawowe w zakresie recyklingu i nie 
musi uiszczać tzw. opłaty produktowej 
(za wprowadzanie na rynek produktów 
w opakowaniach).

KP poświęca też wiele uwagi opakowa-
niom swoich produktów, zwracając uwagę 
na minimalizację ich negatywnego wpły-
wu na środowisko już na etapie projek-
towania. 

Surowce
im większe są w produkcji straty surow-
ców – szczególnie słodu oraz gotowego 
wyrobu – tym wyższe jest zużycie ener-
gii i wody. Powstają też dodatkowe ilości 
ścieków i odpadów. Przyczyną niższej efek-
tywności produkcji może być niska jakość 
surowców, brak optymalizacji procesu 
gotowania brzeczki, niskosprawna filtra-
cja brzeczki czy silne zmętnienie brzeczki, 
które zakłóca fermentację piwa. Sukce-
sywne eliminowanie tych przyczyn sprzy-
ja proekologicznemu, efektywniejszemu 
wykorzystaniu surowców i ograniczeniu 
zużycia wody i energii.BeZ PROBleMu OSiąGAMy 

OBOWiąZująCe W ue STANDARDy 
ZużyCiA eNeRGii

DZieSięć lAT TeMu DO PRODuKCji jeDNeGO heKTOliTRA PiWA POTRZeBOWAliśMy TRZy 
RAZy WięCej WODy Niż OBeCNie
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Odpowiedzialność społeczna KP nie spro-
wadza się jedynie do chronienia środowi-
ska przez monitorowanie własnych działań. 
W kwietniu 2007 roku rozpoczął się w KP 
nowatorski w skali kraju program edukacji 
ekologicznej wśród pracowników – „Zgrani 
z naturą”. Przez zabawę ma on podnieść 
świadomość związaną z dbałością o środo-
wisko naturalne. Ambicją „Zgranych z na-
turą” jest nadanie ekologii ludzkiej twarzy. 
Zamiast zniechęcania patosem i straszenia 
katastroficznymi wizjami program wyko-
rzystuje elementy humoru i zaskoczenia. 
Strona www programu zaprasza do wy-
miany myśli, prezentuje materiały otrzyma-
ne od pracowników. jest kącik dla dzieci, 
klub aktywności weekendowych, galerie 
zdjęć, praktyczne informacje i ciekawostki 
oraz najbardziej interesujące ekolinki. Pro-
gram wspierają autorytety z dziedziny re-
cyklingu, ochrony przyrody i środowiska. 

Główna nagroda dla zwycięzcy konkursu 
to przygoda życia: wyprawa do jednego 
z najbardziej odległych i fascynujących 
zakątków świata. Zwycięża ten z pracow-
ników, który zdobędzie najwięcej punktów 
za uczestnictwo w quizach, odwiedzanie 
strony www, branie udziału w ekologicz-
nych wycieczkach i zwiedzanie rezerwa-
tów przyrody.

Zgrani z naturą

„Pomysł stworzenia programu ekolo-
gicznego dla pracowników Kompanii 
Piwowarskiej powstał jako rozszerze-
nie prowadzonej przez firmę polityki 
ochrony środowiska. Normy, proce-
dury i technologie produkcji pozwa-
lają kontrolować maszyny i procesy. 
Reszta zależy od ludzi, których za-
chowania i postawy mamy ambicje 
w ramach programu ukształtować 
tak, aby były w zgodzie z ekologią. 
Program „Zgrani z naturą” powstał 
po to, żeby każdy z nas miał świa-
domość, że codziennie pozostawia 
swój ślad na Ziemi, co ma wpływ na 
nasze otoczenie, naszą przyszłość, 
a nawet pojemność portfela – bo 
ekologia się po prostu opłaca”.  

Wojtek Mrugalski
k i e r o w n i k  d s .  k o m u n i k a c j i

w e w n ę t r z n e j

PROGRAM „ZGRANi Z NATuRą” MA PRZeZ ZABAWę PODNieść śWiADOMOść eKOlOGiCZNą 
PRACOWNiKóW KP

PuSTe BeCZKi PO PiWie ZOSTAły 
WyKORZySTANe jAKO POjeMNiKi NA 
ZużyTe TONeRy, BATeRie i iNNe ODPADy
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Od kwietnia 2006 roku potrze-

by produkcyjne poznańskie-

go browaru zaspokaja nowa, 

ekologiczna kotłownia gazo-

wo-olejowa. Nowa kotłownia 

to przepustka do dalszego roz-

woju browaru oraz jego bez-

pieczeństwa energetycznego. 

Dzięki tej inwestycji spadła emi-

sja siarki (o 99%), dwutlenku 

węgla (o 50%) oraz całkowicie 

została wyeliminowana emisja 

pyłów. Kotłownia jest w pełni 

zautomatyzowana i nad cało-

ścią czuwa system kompute-

rowy, który w przypadku ja-

kichkolwiek nieprawidłowości 

wysyła do swojego „nadzorcy” 

SMS-a. Inwestycja przyniosła 

również konkretne korzyści eko-

nomiczne – m.in. oszczędności 

w zużyciu energii na poziomie 

0,4 KWh/hl piwa oraz mniejsze 

zużycie wody.

Do czego ma nakłaniać program? Do 
zmniejszania ilości wytwarzanych odpa-
dów i świadomej ich segregacji, oszczę-
dzania wody, energii elektrycznej, energii 
cieplnej, i to nie tylko na terenie zakładu 

pracy, ale także na gruncie prywatnym. 
Każdy, kto weźmie w nim udział, przekona 
się, że kiedy dba o środowisko, w ostatecz-
nym rozrachunku dba o poprawę jakości 
własnego życia.

liKWiDACjA STARej KOTłOWNi 
WęGlOWej W ROKu 2006

NOWA, eKOlOGiCZNA KOTłOWNiA GAZOWO-OlejOWA RuSZyłA W KWieTNiu 2006 R.
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PONAD 1,5 MlN Zł KOMPANiA PiWOWARSKA WyDAłA TylKO W 2007 ROKu NA WAlKę
Z WyKluCZeNieM SPOłeCZNyM Z POWODu uBóSTWA.  SPONSORiNG FiNANSOWy 
RóWNież PRZyCZyNiA Się DO WSPieRANiA KulTuRy, SPORTu i DZiAłAlNOśCi
SPOłeCZNOśCi lOKAlNyCh. SPOłeCZNe ZAANGAżOWANie KP WZMACNiA DOBRy 
WiZeRuNeK FiRMy, NADAje jej TOżSAMOść i uWiARyGODNiA ją W OCZACh 
SPOłeCZNOśCi lOKAlNej. POZWAlA NAM NA TRWAłe ZAKORZeNieNie Się W Tej 
SPOłeCZNOśCi, CO TRAKTujeMy jAKO WARTOść SAMą W SOBie. 

jesteśmy firmą o zasięgu ogólnopolskim, 
ale funkcjonujemy w ramach społeczności 
lokalnych i na nich koncentrujemy nasze 
społeczne zaangażowanie. Nasza obec-
ność w Poznaniu, Tychach i Białymstoku, 
w miastach, w których znajdują się bro-
wary KP, przekłada się nie tylko na zna-
czące kwoty podatków (od nieruchomo-
ści, od środków transportowych, część 
podatków dochodowych) zasilających 
budżety miast i województw. Budujemy 
także bliskie więzi ze społecznościami 
lokalnymi, wspierając ważne wydarze-
nia sportowe, artystyczne, rozrywkowe 
oraz działalność społeczną. Nasze wspar-
cie wpływa na podniesienie jakości życia 
mieszkańców i stabilności naszego oto-
czenia. Wystarczy wziąć udział w kilku 
imprezach muzycznych, sportowych czy 
teatralnych, by przekonać się, w jak wiele 
przedsięwzięć jesteśmy zaangażowani. 
A przecież KP wspiera także organizacje 
społeczne, a dzięki naszym darowiznom 
szpitale w Białymstoku, Tychach i Pozna-
niu mogły zakupić nowoczesny sprzęt. 
łączna kwota darowizn przekazanych w 
roku finansowym F07 – od 1 kwietnia 2006 
roku do 31 marca 2007 roku – sięgnęła 
1,85 mln zł!

Staramy się, by z obecności naszego bro-
waru w Białymstoku korzystali bezpośred-
nio nie tylko nasi pracownicy, dostawcy 
i klienci oraz konsumenci, ale także wszy-
scy mieszkańcy miasta. Wspieramy Teatr 
Dramatyczny im. józefa Piłsudskiego oraz 
Operę i Filharmonię Podlaską.

Współorganizujemy z urzędem Miasta 
i Białostockim Ośrodkiem Kultury szcze-
gólnie lubiane przez białostoczan imprezy: 
„Dni miasta”, „Dni Sztuki Współczesnej” 
czy „jesień z Bluesem”. Pamiętamy także 
o ekologii – ufundowaliśmy nasadzanie 
lip na głównej ulicy miasta, ul. lipowej, 
podtrzymując tym samym tradycje miasta. 
Sponsorujemy także Białowieski Park Na-
rodowy (sponsorem jest marka żubr).

W Poznaniu z naszego wsparcia korzysta 
posiadająca długie tradycje Biblioteka Ra-
czyńskich oraz znany w Polsce i za granicą 
kultowy Teatr ósmego Dnia. 

Także w Tychach dbamy o to, by mieć swój 
udział w lubianych wydarzeniach o cha-
rakterze miejskim: w imprezie „Port Pieśni 
Pracy – Szanty” czy „Tyskich Spotkaniach 
Teatralnych”. Prowadzimy na terenie mia-

sta i regionu akcje, dzięki którym miesz-
kańcy mają się bardziej komfortowo czuć 
w swoim mieście – „Tyskie stawia ławki 
w Parku Chorzowskim”, „Tyskie stawia Fon-
tanny w Parku Chorzowskim”, i dobrze się 
w nim bawić – „Dni Tyskie”. Wspieramy 
działalność placówek kulturalnych – Teatru 
Małego i szczególnie bliskiego naszemu 
sercu Muzeum Miejskiego, które znalazło 
przyjazną gościnę w pieczołowicie odre-
staurowanych zabytkowych zabudowa-
niach tyskiego browaru.

Zaangażo-
wanie
na rzecz 
otoczenia

NASZe ZAANGAżOWANie 
SPOłeCZNe KONCeNTRujeMy NA 
SPOłeCZNOśCiACh lOKAlNyCh
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Bieda jest dzisiaj w Polsce wielkim proble-
mem, o którym wiele się mówi, ale niewie-
le się robi, aby z nią walczyć. Z przepro-
wadzonych dla KP badań instytutu Pentor 
wynika, że ubóstwo jest jednym z głów-
nych czynników prowadzących do wyklu-
czenia społecznego. jest to także poważny 
problem polskiego społeczeństwa. Aż 6% 
ludności Polski żyje w nędzy, a kolejnych 
65% obawia się, że w najbliższej przyszło-
ści znajdzie się w takiej sytuacji.

Program ruszył w czerwcu 2006 roku. Zo-
stał stworzony z myślą o osobach najbar-
dziej potrzebujących, żyjących poza nawia-
sem społeczeństwa lub też zagrożonych 
marginalizacją z powodu ubóstwa. 

Głównym elementem inicjatywy jest kon-
kurs dla organizacji pożytku publiczne-
go na projekty związane ze wspieraniem 
osób wykluczonych społecznie. Program 
zorientowany jest na promowanie działań 
długofalowych i takich, które zapewnią 
faktyczną reintegrację społeczną wybra-
nych osób lub grup. 

W pierwszej edycji konkursu wzięło udział 
blisko 100 organizacji pozarządowych. 
eksperci, przedstawiciele świata nauki 
i iii sektora wybierają najlepsze projekty, 
które następnie przekazane zostają pod 
ostateczne głosowanie opinii publicznej. 
Spośród zgłoszonych projektów wyło-
niono dziewięć zwycięskich, które zostały 
dofinansowane łączną kwotą 1,5 mln zł. 
Różne działania pomocowe podejmowa-
ne w ich ramach dotarły bezpośrednio 
lub pośrednio do ok. 4000 osób. Wśród 
laureatów znaleźli się:
• Fundacja Pomocy Młodzieży im. jana 

Pawła ii „Wzrastanie”, która przygoto-
wała mieszkania chronione dla usamo-
dzielniających się podopiecznych Domu 
dla Dzieci w łopuszce Małej,

• Fundacja Domy Wspólnoty Chleb życia 
siostry Małgorzaty Chmielewskiej uru-
chomiła „Manufakturę”, Ośrodek Pracy 
i edukacji, który zapewni szkolenia i tym-
czasowe zatrudnienie dla bezrobotnych 
osób z regionu,

• Stowarzyszenie jantar, które stworzy-
ło projekt edukacyjny „Akademia Pana 
Kleksa” dla dzieci z ubogich rodzin za-
stępczych,

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

• Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z So-
snowca opiekuje się ok. 40 samotnymi, 
ubogimi matkami z regionu śląska i Za-
głębia oraz ich dziećmi.

inicjatywa społeczna „Warto być za!” to 
również działania o charakterze edukacyjno 
-in formacyjnym. ich celem jest podniesienie 
spo łecznej świadomości co do istoty, skali  
i sposobów skutecznego przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu. 

Dr janusz Kochanowski, Rzecznik Praw 
Obywatelskich objął honorowym patrona-
tem inicjatywę społeczną “Warto być za!”. 
Program został także włączony do Komite-
tu Organizacyjnego obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Walki z ubóstwem.
efekty prac nagrodzonych organizacji są
monitorowane. jednocześnie w grudniu 
2007 roku podczas uroczystej gali ko-
lejnych dziewięć organizacji otrzymało 
wsparcie 1,5 mln na realizację projektów 

dla potrzebujących.
Więcej informacji na stronie: 
www.warto.eu.

Warto być za

łąCZNą Pulę 3 MlN ZłOTyCh OTRZyMAły ORGANiZACje POZARZąDOWe, KTóRyCh 
PROjeKTy ZGłOSZONe W RAMACh DWóCh eDyCji iNiCjATyWy SPOłeCZNej „WARTO 
Być ZA!” ZDOByły NAjWięKSZe ZAuFANie SPOłeCZeńSTWA i ZOSTAły uZNANe ZA 
NAjlePSZe. KOMPANiA jeST CZęśCią SPOłeCZeńSTWA i ChCe ODGRyWAć iSTOTNą 
ROlę W jeGO żyCiu POPRZeZ PODNOSZeNie POZiOMu żyCiA SPOłeCZNOśCi, WśRóD 
KTóRyCh DZiAłA.

„Z jakiegokolwiek punktu widzenia nie spoj-
rzeć na zjawisko wykluczenia i koszty z nim 
związane, zawsze dojdziemy do jednego 
wniosku, bez względu na to, kim jesteśmy: 
to hańba XXI wieku. Hańba tym bardziej 
wstydliwa, jeśli przywołać dorobek ludz-
kości: moralny, filozoficzny, religijny, eko-
nomiczny i społeczny. Przywołanie wrażli-
wości ludzkiej i osiągnięć cywilizacyjnych 
daje nam podstawy do rozwiązania proble-
mu wykluczenia społecznego. W praktyce 
oznacza to, że każdy z nas, niezależnie od 
zajmowanego miejsca i pełnionej roli, przyj-
mie na siebie cząstkę odpowiedzialności za 
stworzenie warunków do pełnego zatrud-
nienia, czyli tworzenia nowych miejsc pracy, 
do kształcenia dzieci i młodzieży, do zdro-
wia, rozwoju kultury, a przede wszystkim 
do zapobiegania negatywnym zjawiskom. 
W tym procesie budowania społeczeństwa 
odpowiedzialnego szczególną rolę może 
i próbuje pełnić biznes”.

Anna Machalica-Pułtorak
Prezes  S towar zyszen ia  „Otwar te  Dr zwi”

PROGRAM KP POMAGA luDZiOM  
W SPOSóB TRWAły Wyjść 
Z uBóSTWA i POKONAć 
WyKluCZeNie SPOłeCZNe NA 
TyM Tle

47



Z A A N G A ż O W A N I E  N A  r Z E C Z  O t O C Z E N I A

Sponsoring sportowy
lOGO KOMPANii PiWOWARSKiej i RóżNyCh MAReK PiWA PRODuKOWANyCh PRZeZ KP 
śWieTNie ZNAją KiBiCe SPORTOWi. ChOćBy Z SZAleńSTWA „FlAGOWeGO”, KTóRe 
OGARNęłO POlSKę W CZASie MuNDiAlu 2006 DZięKi MARCe TySKie, OFiCjAlNeMu 
SPONSOROWi PiłKARSKiCh RePReZeNTACji POlSKi. 

Piłkarze korzystają (lub korzystali) ze 
wsparcia Kompanii Piwowarskiej także 
w Poznaniu (leCh Poznań – sponsor 
od 2001 do 2006 roku) i w Białymstoku 
(jagiellonia Białystok od 2005 roku). Ale 
nie tylko fani piłki nożnej zyskują dzięki 
sponsoringowi KP. Kompania była Ofi-
cjalnym Sponsorem zimowej wypra-
wy na masyw K2 (8611 m n.p.m.) pod 
kierownictwem Krzysztofa Wielickiego. 
Wspierała też CSiO Międzynarodowe 
Zawody Konne w Poznaniu w latach 
1995-2004 i Ogólnopolski Turniej Teni-
sowy KP Tenis Cup w Białymstoku. 

Dzięki sponsoringowi KP polskie repre-
zentacje olimpijskie otrzymywały lepsze 

warunki szkolenia i wyjazdów olimpij-
skich. W latach 1996-2005 KP była spon-
sorem Polskiego Sportu Olimpijskiego 
i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, 
sponsorowała także wyjazdy na igrzy-
ska Zimowe Nagano 1998 i Salt lake 
City 2002 oraz igrzyska letnie Atlanta 
1996, Sydney 2000 i Ateny 2004.

Kompania pamięta także o społeczno-
ściach, wśród których prowadzi swoją 
działalność. W sumie w samej Wielko-
polsce 10 klubów (żużel, piłka ręczna, 
siatkowa, nożna) skorzystało w ostat-
nim roku ze wsparcia KP. Poza tym KP 
współorganizowała „leCh Basket liga” 
w 1999 roku oraz „leCh Beach Soc-

cer Tour” w latach 2004, 2005 i 2006. 
Kompania objęła też patronat nad Aka-
demickimi Mistrzostwami Wielkopol-
ski we współpracy z AZS oraz funduje 
stypendia dla najlepszych studentów 
-sportowców. Od 1990 roku sponso-
ruje klub hokejowy GKS Tychy i ligę 
hokejową. 

Ale sport jest nie tylko dla najlepszych, 
ma także dawać przyjemność tym, któ-
rzy nie zajmują się nim na co dzień. 
Z myślą o nich KP ufundowała sprzęt 
sportowy Osiedlowemu Klubowi Spor-
towemu ZeT Tychy.

W CZASie euRO 2006 CAłą POlSKę 
OGARNęłO SZAleńSTWO FlAGOWe 
DZięKi MARCe TySKie Nie TylKO FANi PiłKi NOżNej ZySKują DZięKi SPONSORiNGOWi KP
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By przeciwdziałać coraz częstszym proble-
mom dzieci z astmą i innymi chorobami 
układu oddechowego, sfinansowaliśmy 
stworzenie w iii Klinice Chorób Dzieci Aka-
demii Medycznej w Białymstoku czterech 
stanowisk inhalacyjnych. Dla Samodziel-
nego Publicznego Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego zakupiliśmy samochód, dzię-
ki któremu możliwe będzie dowożenie 
chorych na dializy. Także mieszkańcy Ty-
chów korzystają z lepszej opieki medycz-
nej dzięki naszym działaniom. Wspieramy 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1, 

Szpital Miejski w Tychach i Stowarzyszenie 
na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym 
„Bliżej Nas”. 

W Poznaniu z naszej opieki korzystają Za-
kład Opieki Zdrowotnej MSWiA, Specja-
listyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad 
Matką i Dzieckiem, Katedra i Klinika Neuro-
chirurgii przy ul. Przybyszewskiego, Kate-
dra i Klinika urologii przy ul. Szwajcarskiej, 
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Polskie 
Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Pozna-
niu otrzymało od nas samochód do prze-

wożenia chorych oraz do odbywania wizyt 
domowych. Dzięki inicjatywie naszego 
byłego pracownika sfinansowaliśmy jedną 
z akcji usuwania barier architektonicznych 
dla niepełnosprawnych.

Ogólnopolski charakter naszej firmy spra-
wia, że angażujemy się nie tylko w mia-
stach, gdzie znajdują się nasze browary: 
udzieliliśmy pomocy Fundacji Pomocy 
Dzieciom „Wszechnica” z Biskupic, Spół-
ce Padjasek-Krysowski z Katowic na za-
kup wózka.

Dla ratowania życia
ANGAżujeMy Się W SPRAWy DlA WSZySTKiCh NAjWAżNiejSZe, PRZyCZyNiAjąC Się 
NASZyMi DAROWiZNAMi DO WZROSTu eFeKTyWNOśCi OPieKi MeDyCZNej i STANu 
WyPOSAżeNiA SZPiTAli. 

DZięKi NASZyM DZiAłANiOM MieSZKAńCy BiAłeGOSTOKu, TyChóW i POZNANiA 
KORZySTAją Z lePSZej OPieKi MeDyCZNej
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Skąd pomysł na program? Pracodawcy 
często sygnalizowali (co zostało potwier-
dzone przeprowadzonymi w tym kontek-
ście badaniami), że osobom kończącym 
szkoły wyższe brakuje umiejętności mene-
dżerskich, tzw. miękkich, bardzo przydat-
nych w poszukiwaniu stażu, pracy, a tak-
że w późniejszym osiąganiu sukcesów 
zawodowych. Pod koniec 2004 roku we 
współpracy z międzynarodową organiza-
cją studencką Students in Free enterprise 
rozpoczęliśmy zatem program edukacyjny 
skierowany do studentów, którego celem 
jest upowszechnienie wiedzy związanej 
z rozwojem umiejętności interpersonal-
nych i menedżerskich.

integralną częścią programu Kompania 
inicjatyw jest konkurs „Cel – Menedżer”. 
W ramach konkursu, którego głównym za-
łożeniem jest idea „learning by teaching”, 
czyli uczenia siebie poprzez uczenie in-
nych, studenci muszą zaplanować i wpro-
wadzić w życie jeden lub kilka projektów, 
będących próbą rozwijania kompetencji 
miękkich i przedsiębiorczości u dowolnie 
wybranej grupy osób.

Zwycięzcy konkursu w nagrodę zapra-
szani są do odbycia stażu w Kompanii 
Piwowarskiej w wybranym przez siebie 
departamencie. W ten sposób umożli-
wiamy najzdolniejszym i najaktywniej-
szym studentom zdobycie pierwszych 
doświadczeń zawodowych.

W ramach konkursu studenci muszą za-
planować i wprowadzić w życie jeden lub 
kilka projektów, będących próbą rozwija-
nia kompetencji miękkich i przedsiębior-
czości. 

W trzeciej edycji kładliśmy szczególny na-
cisk na przekazywanie studentom wiedzy 
praktycznej, ułatwiającej start w życie za-
wodowe. W marcu 2007 roku na sześciu 
wybranych uczelniach w różnych regio-
nach Polski odbywały się bezpłatne, dwu-
dniowe warsztaty Kompanii inicjatyw pro-
wadzone przez profesjonalnych trenerów. 
Biorący w nich udział studenci uczyli się 
planowania ścieżki kariery, autoprezentacji, 
skutecznej pracy w grupie, kreatywnego 
rozwiązywania problemów oraz zarządza-

nia projektami.
W sumie odbyły się 272 godziny warszta-
tów, w których wzięło udział 358 studen-
tów z całego kraju.

Kompania inicjatyw
3500 SłuChACZy WZięłO uDZiAł W SPOTKANiACh NA uCZelNiACh
W RAMACh TRZeCh KOlejNyCh eDyCji KOMPANii iNiCjATyW, A PONAD 300 
ZeSPOłóW Z 80 uCZelNi W POlSCe i ZA GRANiCą ZReAliZOWAłO PONAD 100 
PROjeKTóW W RAMACh KONKuRSu „Cel – MeNeDżeR”, KTóRy jeST iNTeGRAlNą 
CZęśCią KOMPANii iNiCjATyW. W lATACh 2006-2007 ODByłA Się już TRZeCiA eDyCjA 
PROGRAMu.

Szczegółowe informacje dotyczące 
Kompanii Inicjatyw oraz konkursu „Cel 
– Menedżer” można znaleźć na stronie: 
www.kompaniainicjatyw.kp.pl
lub www.ki.kp.pl. 

uMOżliWiAMy NAjZDOlNiejSZyM STuDeNTOM ZDOByCie PieRWSZyCh DOśWiADCZeń 
ZAWODOWyCh

W RAMACh KOMPANii iNiCjATyW 
ODByWAją Się SPOTKANiA NA 
uCZelNiACh
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Staramy się nie zapominać o najmłod-
szych z rodzin potrzebujących. Od 2004 
roku organizujemy w okresie świąt Bożego 
Narodzenia akcję rozdawania paczek wy-
pełnionych słodyczami i zabawkami. Tra-
fiamy do nich dzięki naszym pracownikom. 
Co roku coraz większa rzesza pracowników 

zgłasza potrzebujące rodziny. Pracownik, 
który zgłosił taką rodzinę, osobiście wrę-
cza jej paczki z prezentami i słodyczami. 
W 2004 roku rozdaliśmy takich paczek 
ok. 5 tys., w 2006 roku – już prawie 7 tys. 
Dzięki nam w wielu rodzinach zagościła 
w święta radość.

Ekipa św. Mikołaja
Kompania Piwowarska SA wspiera Fun-
dację Korporacyjnej Odpowiedzialności 
Społecznej, której założycielem jest Bill 
Chasey.

Fundacja angażuje firmy z całego świa-
ta, które poprzez swój wkład przyczynia-
ją się do walki z biedą i głodem wśród 
dzieci. Rokrocznie dzięki fundacji wyda-
wanych jest 40 000 posiłków niedoży-
wionym dzieciom na całym świecie.

NASi PRACOWNiCy ROZDAją PACZKi DZieCiOM Z RODZiN POTRZeBująCyCh
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Do portfela marek należy Tyskie (ulubione 
piwo Polaków), żubr (druga marka w Polsce 
pod względem wielkości sprzedaży), leCh, 
Dębowe Mocne, Pilsner urquell, Redd’s, 
Dog in the Fog, Miller Genuine Draft, Pe-
roni Nastro Azzurro oraz Wojak i Ginger. 
Kompania Piwowarska powstała w 1999 
roku w wyniku połączenia Tyskich Browa-
rów Książęcych i lech Browary Wielkopol-
ski. W roku 2003 do Kompanii dołączył 
Browar Dojlidy w Białymstoku, a w 2008 
roku Browar Kielce. Wielkość sprzedaży  
osiągniętej przez KP w roku finansowym 
zakończonym 31 marca 2007 roku wyniosła 
ponad 13 mln hektolitrów piwa. 

Kompania Piwowarska - lider 
branży piwowarskiej w Polsce
KOMPANiA PiWOWARSKA jeST NAjWięKSZyM PRZeDSięBiORSTWeM PiWOWARSKiM 
W POlSCe. KilKuSeTleTNie DOśWiADCZeNie W WARZeNiu PiWA, NOWOCZeSNA 
TeChNOlOGiA i RyGORySTyCZNe PRZeSTRZeGANie ZASAD PRODuKCji NA 
śWiATOWyM POZiOMie (WORlD ClASS MANuFACTuRiNG) GWARANTują NAjWyżSZą 
jAKOść jej PRODuKTóW. 
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Udział Kompanii Piwowarskiej w rynku piwa w Polsce (w %)
na tle wielkości produkcji piwa ogółem (w mln hl)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

19,0% 20,2% 23,0% 28,4% 30,0% 31,4% 31,8% 35,4% 37,4% 38,5%

O nas

Dane na wykresie dotyczą lat według okresów rozliczeniowych Kompanii Piwowarskiej, 
tj. od 1 kwietnia do 31 marca i różnią się od danych obliczanych dla lat kalendarzowych. 
Sprzedaż Kompanii Piwowarskiej w roku kalendarzowym 2007 przekroczyła 14,1 milio-
na hektolitrów, a udział w krajowym rynku piwa wynosił ponad 40%. 
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Kompania Piwowarska jest częścią jedne-
go z największych na świecie producen-
tów piwa - SABMiller plc. Grupa obecna 
jest w ponad 60 krajach na sześciu kon-
tynentach, a jej portfel obejmuje ponad 

150 silnych marek (m.in. Pilsner urquell, 
Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro 
czy Castle lager). SABMiller plc jest jed-
ną z największych na świecie (poza uSA) 
firm rozlewających produkty Coca-Coli. W 

roku finansowym zakończonym 31 marca 
2007 roku SABMiller osiągnął przychody 
w wysokości 18,6 mld dolarów i wypraco-
wał zysk brutto 2,8 mld dolarów. Sprzedaż 
piwa wyniosła 216 mln hl. 

SABMiller - jeden z największych  
na świecie producentów piwa

SABMiller na świecie

SABMiller w Polsce
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