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List 
Prezesa

Szanowni Państwo, 

w imieniu Grupy Żywiec mam przyjemność przekazać Państwu „Raport Społeczny
Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012”. To kolejne - piąte już - podsumowa-
nie naszych działań w trzech kluczowych obszarach naszej strategii zrównowa-
żonego rozwoju: polityka alkoholowa, polityka społeczna i środowisko. Wykorzy-
stując międzynarodowy standard raportowania GRI (Global Reporting Initiative), 
pokazaliśmy nie tylko naszą działalność społeczną, ale także wpływ gospodarczy
naszej firmy na poziomie krajowym i lokalnym. Dotychczasowe doświadczenia
pokazały nam, że zdecydowanie warto zaprezentować całościowy wpływ firmy,
nie traktując rozdzielnie oddziaływania społecznego i gospodarczego. Z satys-
fakcją przyznaję, że najprawdopodobniej jako pierwsza firma w Polsce możemy 
zaprezentować raport całościowego wpływu (tzw. Total Impact Assessment) na
otoczenie. To kolejny krok na drodze doskonalenia naszego raportowania i budo-
wania najlepszych praktyk w tym obszarze.
  
Cykliczność publikacji zapewnia porównywalność danych, ale przede wszyst-
kim oddaje nasze podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie 
traktujemy zaangażowania na rzecz społeczności jako jednorazowego działa-
nia, ale stały, ważny element naszej długofalowej strategii i drogowskaz w co-
dziennej pracy. Jesteśmy wciąż w drodze do bycia najbardziej odpowiedzialną 
społecznie firmą, cały czas się uczymy i jesteśmy świadomi tego, co wymaga
poprawy. Wierzymy, że już teraz, starając się w przejrzysty sposób prowadzić
biznes i raportować nasze działania, w wielu obszarach możemy wyznaczać
najwyższe standardy zarządzania w działalności gospodarczej. Przejrzystość
gwarantuje dodatkowo fakt, że jako jedyna firma z branży piwowarskiej jeste-
śmy spółką notowaną na warszawskiej giełdzie.

Mam nadzieję, że lektura niniejszego Raportu przybliży Państwu jeszcze bardziej
Grupę Kapitałową Żywiec S.A. i nasz sposób myślenia o odpowiedzialnym biz-
nesie. Jego osią jest globalna, długofalowa strategia zrównoważonego rozwoju 
HEINEKENA®, Brewing a Better Future (Warzymy Lepszą Przyszłość).  Zależało
nam na tym, by Raport oddał, jak ważne jest dla nas codzienne pielęgnowa-
nie najwyższej jakości naszych produktów, ale także relacji z ludźmi, otocze-
niem i środowiskiem naturalnym, opartych na szacunku i zrozumieniu. 

Każda z kart niniejszego Raportu potwierdza, że staramy się przekuć filozofię
odpowiedzialności społecznej biznesu w praktyczne działania. Bardzo cieszy
mnie  aktywność na tym polu pracowników naszej firmy, którzy angażują się 
na rzecz lokalnych społeczności, chociażby jako wolontariusze.

Zarówno raportowanie, jak i regularny, systematyczny dialog z partnerami spo-
łecznymi są bardzo ważnymi wartościami wspierającymi zrównoważony rozwój 
firmy. Wydaje się, że sukces łatwiej mogą odnieść te firmy, które w rozwoju 
biznesu uwzględniają kontekst społeczny własnej działalności, dlatego Grupa 
Żywiec S.A. jako jedyna do tej pory firma z branży piwowarskiej konsekwentnie 
prowadzi drugi już cykl Dialogu Społecznego AA 1000. 

Otwarta, szczera komunikacja zawsze była jednym z filarów naszej działalności. 
Dlatego też niniejszy Raport nie tylko podsumowuje nasze osiągnięcia, ale także 
wskazuje obszary, które chcemy doskonalić w kolejnych latach.

Liczę na Państwa krytyczną lekturę. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia pomogą
nam w przyszłości jeszcze lepiej wpisywać się w oczekiwania naszych part-
nerów społecznych.

Z wyrazami szacunku,
Xavier Belison, Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A.
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co 3.
piwo sprzedane 
w Polsce w 2012 roku 
zostało wyprodukowane 
przez Grupę Żywiec

Browar Van Pur Łomża

Carlsberg Polska

Kompania Piwowarska

Grupa Żywiec

Browar Amber

Browar Głubczyce

Browar Namysłów

Browary Lubelskie Perła

Marki własne

Browar Kormoran

Browar Jabłonowo

0udział w rynku (w %) 5 10 15 20 25 30 35

2,9%
2,3%

2%
0,3%
1%
1,3%

0,1%
7,8%

35%
22,4%

30,5%

Udział procentowy Grupy Kapitałowej Żywiec w rynku w Polsce w 2012 roku (wg wielkości2012 roku (wg wielkości
     produkcji)

Podstawowym obszarem 
działalności Grupy Kapitałowej
Żywiec S.A.1 jest produkcja 
i dystrybucja piwa oraz dystry-
bucja innych napojów alkoholo-
wych i bezalkoholowych. 
Jednostką dominującą w Grupie 
Kapitałowej Żywiec jest spółka 
Grupa Żywiec S.A.2 z siedzibą 
w Żywcu przy ul. Browarnej 88, 
w skład której wchodzą browary
w Żywcu, Leżajsku, Warce, 
Elblągu i Cieszynie. 
Do Grupy Kapitałowej Żywiec na 
koniec 2012 r. należały również:
• Centrum Finansowo-Księgowe

Żywiec Sp. z o.o.3 (100% 
udziałów) z siedzibą w Żywcu

• Trans Trade-Żywiec Sp. z o.o.4

(100%)

• Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja
Sp. z o.o.5 (100%) z siedzibą
w Żywcu, którego oddziały 
umiejscowione są w całej
Polsce; Biuro Główne zlokali-
zowane jest w Warszawie,
a Centrum Obsługi Klienta 
w Katowicach

• Brandhouse Żywiec Sprzedaż
i Dystrybucja Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością 
sp.k.6 (100%)

• Rolno-Spożywczy Rynek
Hurtowy „Giełda Elbląska” S.A.7
(60,35% udziałów, 43,52%
głosów na Walnym Zgroma-
dzeniu Akcjonariuszy – WZA
spółki)

Grupa Żywiec ma status spółki
akcyjnej. Jej akcje są notowane 
na Giełdzie Papierów Wartoś-
ciowych w Warszawie.
Na koniec 2012 roku Grupa
posiadała dwóch znaczących 
udziałowców (posiadających 
ponad 5% głosów na WZA spółki):
Brau Union AG z siedzibą w Linz 
w Austrii (6 362 421 akcji Grupy
Żywiec, tj. 61,94% kapitału pod-
stawowego spółki i tyleż głosów 
na WZA) oraz Harbin BV z sie-
dzibą w Rotterdamie (3 720 835 
akcji, tj. 36,22% kapitału podsta-
wowego spółki i tyleż głosówyleż głosó
na WZA. W raportowanym okre-raportowanym okre
sie nie nastąpiły żadnenastąpiły żadn  znaczaczące 
zmiany dotyczące rozmiaru, struny dotyczące rozmiaru, struk-
tury lub formy własności spółki.lub fo

1 W raporcie od tego miejsca występuje pod nazwą Grupa Kapitałowa Żywiec
2 W raporcie od tego miejsca występuje pod nazwą Grupa Żywiec
3 W raporcie od tego miejsca występuje pod nazwą CFKŻ
4 W raporcie od tego miejsca występuje pod nazwą TTŻ
5 W raporcie od tego miejsca występuje pod nazwą ŻSiD
6 W raporcie od tego miejsca występuje pod nazwą BŻSiD
7 W raporcie od tego miejsca występuje pod nazwą RSRH
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3 Grupa Kapitałowa Żywiec 
w liczbach w 2012 roku
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miejsce pod względem sprzedaży piwa w Polsce2.
3 %

5
11,6 mln

16
4 852

wzrost sprzedaży piwa w porównaniu 
z 2011 rokiem 

browarów

hektolitrów sprzedanego piwa 

marek, 25 produktów w portfolio

zatrudnionych pracowników
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 Grupa
HEINEKEN®

Główną globalną marką Grupy 
HEINEKEN® jest HEINEKEN®.
Jest to również najcenniejsza 
międzynarodowa marka
piwa premium. Inne marki Grupy
HEINEKEN® to m.in.:
• Amstel®, 
• Birra Moretti®,
• Cruzcampo,
• Desperados, 
• Dos Equis, 
• Foster’s,
• Newcastle Brown Ale, 
• Ochota,
• Primus,
• Sagres, 
• Sol, 
• Star,
• Tecate,
• Zlaty Bazant,
• Żywiec.

HEINEKEN® na rynku 
polskim:

• Obecny od 1994 roku 
• Od 2000 roku stanowi część

oferty handlowej Grupy
Kapitałowej Żywiec

• Od lipca 2001 roku HEINEKEN®
jest warzony w Arcyksiążęcym 
Browarze w Żywcu wg recep-
tury założyciela koncernu,
Gerarda Adriaana Heinekena.

 Grupa HEINEKEN® 
w liczbach:

i jedyna całkowicie globalna marka piwa1.
70
250
85 000

krajów, w których działamy

międzynarodowych, regionalnych i lokalnych 
marek, piwnych specjalności i cydrów

pracowników

Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012
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Centrum Finansowo-Księgowe  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu

Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie

Browar w Elblągu

Browar w Leżajsku

Browar w Warce

Grupa Żywiec 
Spółka Akcyjna

Trans Trade-Żywiec 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Brandhouse Żywiec 
Sprzedaż i Dystrybucja 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy 
„Giełda Elbląska” 
Spółka Akcyjna

 Grupa Kapitałowa Żywiec 
Spółka Akcyjna
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4 852
pracowników

01

Koszty:

Przychody:

19,3
mln zł wszystkie przychody i zyski 

ujęte w Skonsolidowanym 
Sprawozdaniu Finansowym 
Grupy Kapitałowej 
Żywiec S.A.

wartość ekonomiczna zatrzymana 
(różnica między przychodami a kosztami):

310,0
mln zł

zysku netto

2 682
mln zł

koszty działalności 
gospodarczej

3 619,5
mln zł

514,6
mln zł

koszty wynagrodzeń 
i świadczeń 
pracowniczych

344,8
mln zł

płatności na rzecz 
inwestorów (koszty 
finansowe oraz 
wypłacona dywidenda)

56,0
mln zł

płatności na rzecz 
państwa (podatki i opłaty 
oraz bieżąca część 
podatku dochodowego)

2,8
mln zł

inwestycje w społeczności 
(wsparcie rzeczowe 
i finansowe)

Grupa Kapitałowa 
Żywiec na koniec 
2012 zatrudniała

 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 
jako podmiot gospodarczy na 
koniec 2012:



01Browar w Elblągu w 2012 roku 
obchodził 140-lecie istnienia. 
W ciągu godziny jest w stanie
wyprodukować 90 000 butelek
piwa. Warzone w Elblągu piwo
Specjal jest największą marką
regionalną w Europie. Browar 
w Elblągu osiągnął w 2010 roku 
najniższy w Grupie Żywiec 
wskaźnik odpadów niepodda-
nych recyklingowi.

Browar w Leżajsku to pierwszy 
browar powstał w 1525 roku po 
otrzymaniu od króla Zygmunta 
I Starego przywileju budowy. 
Obecny browar powstał w 1978 
roku, gdy na terenie Leżajska
znaleziono pokłady czwartorzę-
dowej wody głębinowej. 
W 2006 roku produkcja piwa 
przekroczyła 2 mln hektolitrów 
w ciągu roku. Każdego dnia za-
kład opuszcza 50 tirów, które 
łącznie pokonują 3 617 000 km
rocznie. Browar uzyskał certyfi-
kat „Excellent Quality Organiza-
tion” dla najlepiej zarządzanej 
firmy.

Browar w Warce – jego tradycje
sięgają XV w. Zakład jest naj-
większym pracodawcą w swoim
regionie i produkuje 2 854 000 hl
piwa rocznie.

Bracki Browar Zamkowy
w Cieszynie to najmniejszy bro-
war Grupy Żywiec i jeden z nie-
licznych w Europie, w których
fermentacja przebiega w otwar-
tych kadziach, w sposób natu-
ralny. Browar powstał w 1846 roku.

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
łączy tradycję z nowoczesno-
ścią. Jedyny polski browar poło-
żony w górach. Każdego dnia 
wyjeżdża z niego ponad 150
tirów z 3 760 tys. butelek piwa.
Piwo Żywiec jest jedynym pi-
wem warzonym w jednym miej-
scu nieprzerwanie od 1856 roku.

 Nasze
browary

19
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Piwa Grupy Żywiec 
są wytwarzane 
w pięciu browarach 
położonych w róż-
nych regionach 
Polski.  

Browar 
w Elblągu

Browar 
w Warce

Bracki Browar Zamkowy 
w Cieszynie

Browar 
w Leżajsku

Arcyksiążęcy Browar 
w Żywcu
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 Nasze
główne marki

HEINEKEN®

HEINEKEN® – najsłynniejsze
piwo Grupy HEINEKEN®, od lipca 
2001 roku warzone w browarze 
w Żywcu, a od 2008 roku również
w browarze w Warce. Marka
słynie z innowacyjnych rozwiązań,
m.in. 5-litrowej beczki DraughtKeg
z systemem ciśnienia, dzięki któ-
remu piwo zachowuje świeżość
30 dni po otwarciu oraz systemu
Extra Cold pozwalającego serwo-
wać napój o znacznie obniżonej 
temperaturze.

Żywiec

Marka flagowa, pierwsze piwo
premium i jedno z największych
piw eksportowych w Polsce, 
od ponad 60 lat sprzedawane
za granicą, obecne w ponad 
40 krajach.

Warka

Jedyna w Polsce marka piwa
posiadająca sieć własnych
pubów.

Tatra

Jedna z najpopularniejszych
marek piwa na polskim rynku 
i najbardziej „męska” marka
w portfolio Grupy Żywiec.

Strong

Piwo o charakterystycznym 
smaku, łatwo rozpoznawalne 
i cieszące się od lat dużym zain-
teresowaniem oraz uznaniem 
konsumentów.

Desperados

Najdynamiczniej rozwijająca się
marka Grupy Żywiec.

1856 rok

ruszyła produkcja piwa 
Żywiec, na 20 lat przed tym 
jak Ludwik Pasteur wydał 
swoją książkę „Studium 
nad piwem” i na 6 lat przed 
jego udanymi testami nad 
konserwacją pożywienia 
poprzez obróbkę termiczną. 

Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012
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Warka Radler

Piwo specjalne, zmieszane 
z lemoniadą, produkowane od
2012 roku. Od początku okazało 
się dużym sukcesem – latem
jego sprzedaż rosła każdego
miesiąca o 100%. W sierpniu
2012 roku segment piw z lemo-
niadą osiągnął najwyższy udział 
rynkowy, czyli 2,3%, a udział
Warki Radler wyniósł 1,2%.

Paulaner

Piwo górnej fermentacji, warzone 
w tradycyjny sposób pozwalający 
na uzyskanie wyjątkowego trun-
ku o wyrazistym i intensywnym
smaku. W Polsce występuje
w dwóch wariantach smakowych:
Paulaner Hefe-Weissbier Natur-
trub i Paulaner Hefe-Weissbier 
Dunkel.

Guiness

Najbardziej znane w Europie 
piwo typu stout, jest dostępne 
w ponad 150 krajach na świecie.

Kilkenny

Kilkenny Irish Red Ale jest trady-
cyjnym irlandzkim piwem typu
ale warzonym w 100% z łagodnie
prażonych słodów irlandzkich.

Murphy’s

Oryginalne irlandzkie piwo typu
stout, ciemny trunek górnej 
fermentacji, zawdzięczający
swoją barwę dodaniu w procesie
produkcji prażonego słodu.

W 2012 roku rozpoczęliśmy 
sprzedaż produkowanego 
w Warce piwa Desperados Red 
o smaku guarany, dwóch 
wariantów piwa pszenicznego 
Paulaner w mniejszej butelce 
oraz Tatry Grzańca, rozgrzewa-
jącego piwa na zimę. Dużym 
sukcesem okazało się także
wprowadzenie na rynek Warki
Radler.

Głównym rynkiem zbytu naszych
produktów jest Polska, jednak
dynamicznie rośnie również 
sprzedaż eksportowa, dzięki 
czemu marka Żywiec stała się
główną piwną marką eksportową
sprzedawaną w szczególności 
w takich krajach jak: USA, Kanada,
Niemcy, Irlandia i Anglia.

Królewskie

Marka regionalna związana 
z centralną Polską, a w szcze-
gólności z Warszawą. Od 2004 
roku jest sponsorem stołecznej 
drużyny piłkarskiej Legia War-
szawa. Królewskie to najpopu-
larniejsze piwo w Warszawie 
i jedna z najsilniejszych marek
regionalnych w Polsce.

Specjal

Największa na polskim rynku 
marka regionalna (Polska 
Północna). Ten sztandarowy
produkt browaru w Elblągu
jest dostępny w odmianach:
jasne pełne i mocne.

Brackie

Sztandarowy produkt Brackiego
Browaru Zamkowego w Cieszynie.
Do dziś przy produkcji piwa 
stosuje się tam otwarte kadzie 
fermentacyjne.

Leżajsk

Piwo regionalne z terenu Pod-
karpacia, dostępne w całym kra-
ju dzięki dystrybucji w sklepach 
sieci Biedronka. Piwo występuje 
także w wersji niepasteryzowanej.

Kujawiak

Produkowany w Warce i Elblągu,
obecny na rynku od 1975 roku,
na stałe wpisał się w pejzaż Kujaw.

Kaper

Specjalne najmocniejsze jasne
piwo produkowane w Polsce,
pochodzące z dolnej fermentacji.

2322
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Zarządzanie 
a zrównoważony rozwój

Zasady Etyki Biznesowej

W trosce o bezwzględne prze-
strzeganie zasad ładu korpora-
cyjnego w naszej firmie, stwo-
rzyliśmy i wprowadziliśmy 
w życie Zasady Etyki Bizneso-
wej Grupy Żywiec, które obo-
wiązują we wszystkich podmio-
tach Grupy Kapitałowej Żywiec. 
Dokument ten opisuje wartości 
i reguły, którymi kieruje się 
nasza organizacja i do których 
przestrzegania zobowiązani są
wszyscy pracownicy – zarówno 
członkowie Zarządu, kadra 
menedżerska, jak i wszyscy 
pozostali zatrudnieni. Nasz
kodeks etyki jednoznacznie 
określa wartości, jakimi kieruje-
my się na co dzień w Polsce, 
jak i we wszystkich spółkach
koncernu HEINEKEN® na świe-
cie. W 2010 roku dzięki zaanga-
żowaniu naszych pracowników 
rozpoczęliśmy prace nad aktu-
alizacją Zasad Etyki Biznesowej. 
W 2012 r. dokument w nowej 
odsłonie trafił do wszystkich 
pracowników.

Pracownicy przechodzą szkole-
nie w zakresie polityki i proce-
dur antykorupcyjnych w organi-
zacji. Każda osoba przy przyję- 
ciu do pracy otrzymuje Zasady 
Etyki Biznesowej i poświadcza
pisemnie zapoznanie się z ich 
treścią. Dział Audytu Wewnętrz-
nego na podstawie decyzji
Zarządu Grupy Żywiec, w 2012 
roku przeprowadził szkolenia 
z Ryzyka Oszustw, którymi 
objęto grupę menedżerów 
z tzw. grupy ryzyka (Horeca, 
zaopatrzenie i zakupy, kierow-
nictwo regionów). Przeszkolo-
nych zostało 62 menedżerów 
z tej grupy, co stanowiło 1,3% 
wszystkich pracowników.
Uczestnicy uczyli się m.in.
o korupcji jako jednej z postaci
potencjalnego oszustwa.

Respektowane przez nas Zasady
Etyki Biznesowej są oparte na 
trzech głównych wartościach: 

• szacunku, 
• pasji,
• radości.

W 2012 roku Gruupa Kapitałotałowa
Żywiec odnotowwała 5 zggłoszeń
dotyczących narruszeń Zasad 
Etyki Biznesowejj. Wszyystkie
zgłoszenia zostaały rozpapatrzone
i wyjaśnione zgoodnie z przprzyjęty-
mi wewnętrznie regulacjami. i
Nie odnotowanoo żadnych incy-
dentów mogących stwarzaćać
zagrożenie dla prrawa do a do swobody
zrzeszania się i ppraprawa do spo-
rów zbiorowychych ani inicjatyw
wspierającyc yych te swobody.

Wszyscy p cy spółpracownicy spółki 
otrzymuj y Etyki Bją Zasady Etyki Bizne-
sowej. P przeprowaPonadto przeprowadzili-
śmy dod szkolenia datkowe szkolenia z ko-
deksu etycznegoo i kodeksetycznego i kodeksu
komunikacji marketingoweej dla 
współpracującycch z nami mi agen-
cji reklamowych i PR (wwzięło 
w nich udział łąccznie 5e 56 osób) 
oraz dla uczestników Akademiów Akademii 
Sprzedaży w Waarce (3 akade-arce (3 akade-
mie, 58 osób). P zkole-Podobne szk
nia zostały prz zone dlaprzeprowadzo
pracowników działówów firmy z dz
marketing marketingu. ngu i trade ma
W 2012 o się wdraża-2 rozpoczęło 
nie dodatkowegoo aneksu dododatkowego 
kodeksu komunikacji marketin-eksu komunik
gowej, d go działań, dotyczącego
komunikacy h poprzez na-acyjnych p
rzędzia cyfrowe.owe.

Zasady Etyki Bizneso-
wej obejmują nastę-
pujące zagadnienia:
1. Zapobieganie 

oszustwom

2. Konflikt interesów 
3. Wręczanie 

i przyjmowanie 
upominków 

4. Korupcja 
5. Prawo konkurencji 
6. Przestrzeganie 

praw człowieka

7. Zakaz dyskryminacji 
i równość praw 

8. Mobbing 
9. Molestowanie 

seksualne

Katarzyna Borucka
Dyrektor ds. korporacyjnych

Odpowiedzialność społeczna
Grupy Żywiec to nie tylko za-
łożenia, ale przede wszystkim 
konkretne działania koncentru-
jące się na trzech kluczowych 
dla naszego biznesu obszarach:
promowaniu odpowiedzialnej
konsumpcji alkoholu, zaanga-
żowanie i wspieranie polityki 
społecznej wszędzie tam, gdzie
prowadzimy działalność oraz 
dbałość o środowisko natural-
ne poprzez minimalizowanie 
negatywnych skutków naszego 
biznesu na otoczenie. Priorytety 
te są również spójne z global-
ną strategią zrównoważonego 
rozwoju Grupy HEINEKEN® 
Warzymy Lepszą Przyszłość. 
W tym kontekście Polska niejed-
nokrotnie bywa liderem i może 
się pochwalić wieloma dobrymi
praktykami, które są inspiracją 
dla innych rynków. W ramach
odpowiedzialnej konsumpcji są 
to np. programy 18+, Koalicja
dla Trzeźwości Młodzieży czy 
lokalna realizacja inicjatywy 
Enjoy HEINEKEN® Responsibly. 
W kwestii ochrony środowiska,
browary Grupy Żywiec osiągają 
doskonałe rezultaty w zakresie 
redukcji zużycia wody, energii 
i emisji CO2. Jest to tym bardziej
istotne, że Polska jest jednym 
z największych w Europie
rynków piwa.

Nasza misja

Dzięki zaangażowa-
niu pracowników 
będziemy rozwijać 
trwałe relacje z klien-
tami i konsumentami, 
odkrywając przed 
nimi czar piwa. 
Koncentrujemy się na:

• Znakomitych 
markach

• Ponadprzeciętnej 
jakości

• Skutecznej realizacji 
celów

• Odpowiedzialności 
społecznej

Proces zarządzania w Grupie 
Kapitałowej Żywiec uwzględnia
zasady zrównoważonego roz-
woju. Chcemy być liderem
odpowiedzialności społecznej 
i systematycznie realizujemy 
przyjętą przez całą Grupę
HEINEKEN® strategię zrówno-
ważonego rozwoju Brewing
a Better Future (Warzymy Lep-
szą Przyszłość). Zgodnie z tą 
strategią dążymy do tego by
być najbardziej zielonym browa-
rem na świecie.
Podejmujemy działania w trzech
głównych obszarach: środowisko,
polityka społeczna oraz polityka
alkoholowa.

Nasze wartości

•  Pasja 

• Szacunek

• Radość
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Prowadzimy swoją działalność 
w Polsce zgodnie z wytycznymi 
Grupy HEINEKEN®. Poszczegól-
ni członkowie Zarządu Grupy
Żywiec w swoich tzw. celach
rocznych mają zdefiniowane 
cele związane z realizacją stra-
tegii zrównoważonego rozwoju 
Grupy HEINEKEN® Brewing a
Better Future (Warzymy Lepszą
Przyszłość). Nasza organizacja
określiła własne cele dotyczące 
odpowiedzialności społecznej
na najbliższe lata w Strategii 
Odpowiedzialności Grupy Ży-
wiec na lata 2011-2013, która jest 
spójna z globalną strategią
zrównoważonego rozwoju całej 
Grupy HEINEKEN®. Na wspo-
mnianą strategię składają się
cztery kluczowe obszary:

1. Woda – redukcja zużycia 
wody i zbilansowanie zapo-
trzebowania na nią,

2. CO2 – redukcja emisji i nega-
tywnego wpływu na środowi-
sko w łańcuchu wartości,

3. Surowce – zapewnienie 
surowców pochodzących od
odpowiedzialnych dostawców,

4.Odpowiedzialna 
konsumpcja.

Strategia Brewing a Better 
Future ustala do 2020 roku trzy 
podstawowe wartości dla 
wszystkich podmiotów w Grupie
HEINEKEN®, w tym dla nas. Są 
to:

• Szacunek dla ludzi,
społeczności i planety

• Radość życia

• Pasja dla jakości

Strategia Brewing a Better Future
Warzymy Lepszą Przyszłość

Główne cele i zobowiązania w obszarze zrównoważonego 
rozwoju Grupy HEINEKEN® do 2020 r.:

Jan-Willem Vosmeer
CSR Manager Global Corporate
Relations, HEINEKEN® International 
B.V.

Zrównoważony rozwój to temat,
który nie jest nowością w Grupie
HEINEKEN®. Coraz lepsze zarzą-
dzanie wpływem na środowisko 
naturalne oraz dobre relacje 
ze społecznościami, w których
prowadzimy biznes, towarzy-
szą nam od początku naszej
działalności. Mamy poczucie,
że przyjęta przez nas strategia 
Brewing a Better Future jest
kolejnym rozdziałem naszej 
zrównoważonej drogi, a wręcz 
krokiem milowym. Ścisła inte-
gracja kwestii zrównoważonego
rozwoju z działalnością opera-
cyjną jest jednym ze strategicz-
nych priorytetów biznesowych 
naszej firmy. Działania, które 
podejmujemy w tym zakresie 
są fundamentalne dla sposobu, 
w jaki prowadzimy biznes.

Ochrona zasobów 
wodnych:

• Zmniejszenie zużycia 
wody w browarach o 25%

• Dbanie o zasoby 
wodne na terenach 
ubogich w wodę

Zrównoważone 
pozyskiwanie:

• Co najmniej 50% na-
szych głównych surow-
ców ma pochodzić ze 
źródeł zrównoważonych

• 60% surowców 
w Afryce powinno 
pochodzić od lokalnych 
dostawców

• Zachowanie zgodności 
dostawców z wew-
nętrznym Kodeksem 
HEINEKENA®

Propagowanie 
odpowiedzialnej 
konsumpcji poprzez:

• Propagowanie 
odpowiedzialnego spo-
życia przy zaangażowa-
niu marki HEINEKEN® 
i pozostałych marek 
z portfolio Grupy Żywiec

• Propagowanie odpo-
wiedzialnej konsumpcji 
alkoholu na możliwie każ-
dym rynku poprzez dzia-
łania wypracowane i re-
alizowane w partnerstwie 
z innymi organizacjami

• Pomiar i raportowanie 
danych dotyczących zo-
bowiązań światowych 
producentów alkoholu

Redukcja 
emisji CO2:

• Zmniejszenie emisji 
CO2 w produkcji o 40%

• Zmniejszenie emisji 
CO2 w naszych lodów-
kach na piwo o 50%

• Zmniejszenie emisji 
CO2 w podczas dystrybu-
cji naszych produktów 
w Europie, Ameryce 
Północnej i Południowej 
o 20%

2726

Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012



01
Ład korporacyjny

Przestrzeganie zasad ładu
korporacyjnego oraz właściwe 
zarządzanie ryzykiem mają dla 
naszej firmy, od lat obecnej na
Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie (GPW), za-
sadnicze znaczenie. Reguły ładu 
korporacyjnego, jakie stara się
stosować spółka w codziennej
praktyce zarządzania, można 
znaleźć w dokumencie „Dobre
praktyki spółek notowanych na
GPW” opublikowanym na stro-
nie internetowej giełdy GPW:
http://www.corp-gov.gpw.pl/
publications.asp. Wdrażanie 

dobrych praktyk oznacza m.in.
prowadzenie przejrzystej polity-
ki informacyjnej, posiadanie 
polityki wynagrodzeń oraz
wytycznych do jej ustalania, 
dążenie do zrównoważenia 
udziału kobiet i mężczyzn
w organach nadzorczych oraz
wspieranie różnych form eks-
presji artystycznej i kulturalnej.

Dokument „Dobre praktyki…” 
reguluje również takie kwestie,
jak konflikt interesów. Członek 
Rady Nadzorczej powinien poin-
formować Radę Nadzorczą o za-
istniałym konflikcie interesów lub
możliwości jego powstania, 

a także powstrzymać się od
zabierania głosu w dyskusji oraz 
od głosowania nad uchwałą
w sprawie, w której zaistniał
konflikt interesów.
Potwierdzenie stosowania przez
Grupę Żywiec „Dobrych prak-
tyk...” można znaleźć w rapor-
tach rocznych organizacji – m.in.
w sprawozdaniu finansowym
spółki za 2012 rok.

 Ład korporacyjny 
i zarządzanie ryzykiem

Xavier Belison
Prezes Zarządu

Radovan Sikorsky
Członek Zarządu od 8 września 2006
do 6 grudnia 2012 r. 

Jacek Gerula
Członek Zarządu

Mariusz Maciej Borowiak
Członek Zarządu do 30 kwietnia 2012 r. 

Barry Sheehan
Członek Zarządu od 15 czerwca 2012 r.

Michael Peter McKeown
Członek Zarządu

Małgorzata Joanna Lubelska
Członek Zarządu

Grażyna Rzehak-Majcherek
Członek Zarządu od 15 czerwca
2012 r.

Dodatkowo, od 15 stycznia 2013 r. 
funkcję Członka Zarządu Grupy 
Żywiec S.A. objął Michael Calfee

Jan Derck van Karnebeek
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
od 9 marca 2012 roku (nie pełni 
żadnych funkcji w Zarządzie)

Allan James Myers 
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

David Richard Hazelwood
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Jasek
Członek Zależny Rady Nadzorczej,
przedstawiciel pracowników

Krzysztof Loth
Członek Rady Nadzorczej

Thomas Polanyi
Członek Rady Nadzorczej

John Charles Higgins
Członek Rady Nadzorczej

Schemat 1.    Struktura zarządzania i nadzoru firmy składa się z Zarządu (Z), Rady Nadzorczej (RN)
        oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA).

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje – 
zgodnie z § 18 ust. 1 jej statutu 
– stały nadzór nad działalnością 
spółki. Działa ona w oparciu 
o kompetencje nadzorcze i opi-
niodawcze w zakresie określo-
nym przepisami prawa powszech-
nie obowiązującego oraz 
wewnętrznymi regulacjami spół-
ki. W zakresie realizacji swych
kompetencji i obowiązujących
przepisów Rada autonomicznie 
określa sposoby postępowania.

Rada Nadzorcza Grupy Żywiec
składa się z co najmniej 5 człon-
ków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie spółki na kaden-
cję trzyletnią, z zastrzeżeniem, że
jednego członka powołują pra-
cownicy spółki w trybie określo-
nym w regulaminie uchwalonym 
przez Walne Zgromadzenie. Do
jej obowiązków w szczególności 
należy – zgodnie z regulacjami 
Kodeksu spółek handlowych
– przygotowanie i złożenie Zwy-
czajnemu Walnemu Zgromadze-
niu corocznego pisemnego 
sprawozdania z oceny sprawoz-
dania Zarządu z działalności 
spółki oraz sprawozdania finan-
sowego.

Posiedzenia Rady Nadzorczej
odbywają się w Polsce lub 
w Holandii, nie rzadziej niż raz 
na kwartał. Przybierają różną
postać, w tym także tele- i wi-
deokonferencji. Na posiedzenie
Rady Nadzorczej są zapraszani
członkowie Zarządu spółki oraz
inne osoby w zależności od po-
trzeb. Rada Nadzorcza działa
w oparciu o regulacje Kodeksu
spółek handlowych; dotyczy to 
również relacji z innymi organa-
mi spółki (Zarząd, Walne Zgro-
madzenie). Zarząd spółki ma 
prawo do składania wniosków 
dotyczących spraw, które uzna 
za wykraczające poza zwykłe
prowadzenie działalności gospo-
darczej i które Rada Nadzorcza 
powinna objąć porządkiem obrad.

W ramach Rady Nadzorczej 
w 2012 roku funkcjonowały dwa
komitety – Komitet ds. wyna-
grodzeń i Komitet audytu, któ-
rych zadaniem jest przedstawia-
nie Radzie Nadzorczej rekomen-
dacji i opinii w sprawach leżą-
cych w zakresie ich działania.
Komitety powoływane są przez
Radę Nadzorczą spośród jej
członków. Mandat członka ko-
mitetu wygasa wraz z zakończe-
niem kadencji członka Rady 
Nadzorczej, złożeniem rezygna-
cji z członkostwa w komitecie
albo z chwilą odwołania przez
Radę Nadzorczą. Na czele komi-
tetu stoi Przewodniczący, który
zwołuje posiedzenia komitetu, 
kieruje jego pracami oraz repre-
zentuje komitet w stosunkach
z organami i pracownikami
spółki.

Zadaniem Komitetu ds. wyna-
grodzeń jest przedstawianie
Radzie Nadzorczej opinii oraz
wniosków w sprawie prowadzo-
nej przez spółkę polityki wyna-
gradzania i premiowania pra-
cowników, ze szczególnym
uwzględnieniem kadry mene-
dżerskiej, a także przedstawia-
nie propozycji dotyczących 
systemu wynagradzania i pre-
miowania oraz wyników pracy
członków Zarządu. Zadaniem
Komitetu ds. audytu jest bada-
nie prawidłowości i efektywno-
ści wykonywania wewnętrznych
kontroli finansowych w spółce
i Grupie Kapitałowej Żywiec, 
a także współpraca z biegłymi
rewidentami spółki.

W 2012 roku komitety funkcjono-
wały w następujących składach:
• Komitet ds. wynagrodzeń:

Jan Derck van Karnebeek –
– przewodniczący i Allan 
James Myers – członek

• Komitet ds. audytu:
David Hazelwood – przewod-
niczący, Allan James Myers –
członek, Thomas Polanyi –
członek.

Kwalifikacje i doświadczenie
członków najwyższego organu 
nadzorczego Grupy Żywiec są
weryfikowane pod kątem umie-
jętności wytyczania strategii
obejmującej zagadnienia ekono-
miczne, środowiskowe i spo-
łeczne. Kandydaci na Członków
Rady Nadzorczej są wyłaniani 
na podstawie regulacji zawar-
tych w dokumencie „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na 
GPW”, który stanowi załącznik 
do Uchwały Nr 19/1307/2012 
Rady Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Warszawie,
a w szczególności opisanych 
w pkt 6. części I tego dokumen-
tu. Ponadto, wynagrodzenia 
członków Zarządu regulowane
są decyzją Rady Nadzorczej 
spółki i są zależne między inny-
mi od wyników finansowych 
oraz stopnia realizacji celów 
zdefiniowanych w Strategii Od-
powiedzialności Grupy Żywiec 
na lata 2011-2013, a tym samym
również globalnej strategii
HEINEKENA® Brewing a Better 
Future.

Pracownicy spółki mają prawo 
do wyboru swojego przedstawi-
ciela do Rady Nadzorczej Spółki 
(gwarantuje im je art. 14 ust. 1 
Statutu). Rolą owego reprezen-
tanta pracowników jest akcento-
wanie pracowniczego punktu 
widzenia na istotne sprawy
spółki będące przedmiotem 
analiz lub opiniowania przez
Radę Nadzorczą.

Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy (WZA) jest najwyższą
władzą spółki, decydującą o klu-
czowych sprawach dotyczą-
cych jej istnienia i działalności. 
Kompetencje WZA są określane
przez przepisy Kodeksu spółek
handlowych oraz przez Statut 
Grupy Żywiec S.A.

Zgodnie ze Statutem Spółki,
zasadniczymi uprawnieniami
WZA są m.in.:
• Rozpatrywanie i zatwierdzanie

sporządzanego przez spółkę
sprawozdania finansowego za
poprzedni rok obrotowy

• Rozpatrywanie i zatwierdzanie
sprawozdania z działalności spółki

• Udzielanie absolutorium 
z wykonania obowiązków 
przez członków zasiadających 
w organach spółki

• Decydowanie o podziale wy-
pracowanego przez spółkę
zysku lub o pokryciu osiągniętej
straty

Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy
(WZA)

Rada
Nadzorcza

(RN)

Zarząd

(Z)
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Jacek Gerula
Członek Zarządu 
(od 1 stycznia 2004 r.)

Absolwent Politechniki Krakowskiej.
Związany z Grupą Żywiec od 1984 r.
Pierwszy raz w Zarządzie Spółki 
zasiadł w 1991 roku, później był m.in.
Dyrektorem ds. Techniczno-
-Produkcyjnych w Arcyksiążęcym 
Browarze w Żywcu i prokurentem 
Spółki. Jest członkiem Rady
Nadzorczej Zakładów Chmielarskich 
Lublin „Chmiel Polski”.

Radovan Sikorsky
Członek Zarządu 
(od 8 września 2006 r. 
do 6 grudnia 2012 r.)

Absolwent Uniwersytetu 
Południowej Afryki w Pretorii. 
Posiada ponad 20-letnie
doświadczenie w zarządzaniu
fi nansami. Przez pięć lat był m.in.
Dyrektorem Finansowym 
i Wiceprezesem Zarządu 
w HEINEKEN® Slovensko. W Grupie
Żywiec pracował od lipca 2006 r. na
stanowisku Dyrektora ds.
Finansowych.

Xavier Belison

Prezes Zarządu
(od 1 sierpnia 2010 r.)

Absolwent University 
Valenciennes we Francji.
Ma ponad 20 lat doświadczenia
w sektorze FMCG, z branżą 
piwowarską związany od
czterech lat. W Grupie 
HEINEKEN® pełnił wcześniej 
funkcję Dyrektora Generalnego
HEINEKEN® Central Europe,
obejmującego Czechy, Słowację, 
Węgry, Niemcy, Rumunię, 
Serbię, Bułgarię, Chorwację,
Austrię, Macedonię oraz spółkę 
joint venture w Kazachstanie.

Zarząd
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Małgorzata Joanna
Lubelska
Członek Zarządu
(od 9 grudnia 2011 r.)

Absolwentka Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie oraz 
studiów MBA na Uniwersytecie
Minnesota/Szkoła Główna 
Handlowa. Posiada blisko 20-letnie
doświadczenie w marketingu.
Przez 16 lat była związana z fi rmą
PepsiCo., pełniąc kierownicze
funkcje w Polsce i na świecie.
W Grupie Żywiec od sierpnia 2011 r.
na stanowisku Dyrektora ds. 
marketingu.

Grażyna Rzehak-Majcherek 
Członek Zarządu 
(od 15 czerwca 2012 r.)

Jest absolwentką Politechniki
Wrocławskiej oraz Szkoły Biznesu
i Administracji Michigan
Technological University. Wcześniej 
pracowała m.in. w Unilever jako 
Członek Zarządu dla Polski i krajów 
bałtyckich, odpowiedzialna za
zarządzanie zasobami ludzkimi. 
W Grupie Żywiec od marca 2012 r.
na stanowisku Dyrektora ds. 
personalnych.

Barry Sheehan
Członek Zarządu 
(od 15 czerwca 2012 r.)

Absolwent psychologii na National 
University of Ireland, University
College Dublin. Jego kariera 
zawodowa jest związana z Grupą 
HEINEKEN®. W latach 1995-2009
pracował w HEINEKEN® Ireland,
zajmując kolejne stanowiska 
kierownicze w pionie sprzedaży 
spółki. Od 2009 do 2012 r. pracował
na stanowisku Dyrektora ds.
sprzedaży w spółce HEINEKEN® 
Romania. 
W grupie Żywiec od 1 maja 2012 r. 
na stanowisku Dyrektora ds.
sprzedaży i dystrybucji w Grupie 
Żywiec.

Michael McKeown
Członek Zarządu 
(od 1 października 2007 r.)

Posiada wykształcenie wyższe
z zakresu nauk społecznych,
dyplomy z zarządzania oraz 
fi nansów. Przez 5 lat był Prezesem 
i Dyrektorem Generalnym Polglass
Polska, przez 20 lat – Dyrektorem 
Operacyjnym Rockware Glass UK. 
W Grupie Żywiec od maja 2006 r. na 
stanowisku Dyrektora ds. logistyki.
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System zarządzania ryzykiem 
obowiązuje na wszystkich po-
ziomach naszej organizacji, 
począwszy od Zarządu i Rady
Nadzorczej, przez kadrę me-
nedżerską, a skończywszy na
wszystkich pozostałych pra-
cownikach. W ramach systemu 
Zarząd i kluczowi menedżerowie
identyfikują zagrożenia – w tym
także społeczne i środowiskowe
– mogące zagrozić realizacji planu
trzyletniego spółki.

Na podstawie tak zidentyfikowa-
nych źródeł ryzyka oraz oceny 
potencjalnego wpływu i prawdo-
podobieństwa ich wystąpienia 
powstaje rejestr ryzyka, a wła-
ściwi członkowie Zarządu Grupy
Żywiec są zobowiązani do takie-
go działania, by uniknąć bądź
zniwelować ryzyko.

Działalność prowadzona przez 
Grupę Kapitałową Żywiec naraża 
ją na wiele ich rodzajów m.in. 
na ryzyko finansowe, w tym
na: ryzyko rynkowe (cenowe,
walutowe oraz ryzyko stopy 
procentowej), ryzyko kredytowe 
oraz ryzyko utraty płynności. 
W ramach programu zarządza-
nia ryzykiem finansowym, Grupa 
Kapitałowa Żywiec skupia się na 
monitorowaniu rynków finanso-
wych tak, aby minimalizować po-
tencjalne niekorzystne wpływy 
na wyniki finansowe. Ryzykiem
zarządza scentralizowany Dział 
Skarbu, realizujący politykę za-
twierdzoną przez Zarząd i Radę 
Nadzorczą. Zadaniem tej jed-
nostki jest identyfikacja, ocena
ryzyka i ewentualne zabezpie-
czenie nas przed zagrożeniami
finansowymi, w ścisłej współpracy
z jednostkami operacyjnymi.
W Grupie Żywiec funkcjonuje
Dział Audytu Wewnętrznego,
który obejmuje swym działaniem 
wszystkie podmioty Grupy. 
Departament wspiera proces 
identyfikacji i oceny ryzyka, a póź-
niej realizacji działań monitorują-
cych najważniejsze zagrożenia.

Do głównych jego zadań należą: 
audyt operacyjny, audyt finanso-
wy, kontrole zgodności (kontrola 
stosowania obowiązujących 
regulacji), audyt systemów infor-
matycznych, kontrole doraźne. 
W 2012 roku Dział Audytu We-
wnętrznego, zgodnie z zatwier-
dzonym przez Zarząd spółki pla-
nem audytu, przeprowadził m.in.:

• Weryfikację danych raporto-
wych z obszaru Bezpieczeń-
stwo, Zdrowie i Środowisko
(z ang. Safety, Health and
Environmental Data) raporto-
wanych na potrzeby Grupy
HEINEKEN® z Browaru w Elblągu,

• Ocenę dojrzałości systemu
zarządzania danymi dotyczą-
cymi zrównoważonego rozwo-
ju oraz mechanizmów kontroli, 
sprawdzenia kompletności 
oraz porównywalności danych 
w obszarach:
• zakupów ekologicznych 

lodówek,
• programu Cool@Work8,
• zakupów surowców z rynku 

lokalnego,
• danych z obszaru zarządza-

nia zasobami,
• przestrzegania Kodeksu dla 

Dostawców,
• zaangażowania społecznego.

Konieczność minimalizacji ryzyka
brana jest również pod uwagę 
przy ustalaniu strategii naszego
zaopatrzenia – oparta jest ona
o dostępność produktów, ich
jakość, cenę oraz konieczność
dywersyfikacji ryzyka.
Ponadto wprowadziliśmy Kodeks
Dostawcy, nakładający na
partnerów określone wymogi
w zakresie rzetelności, prze-
strzegania praw człowieka i za-
rządzania środowiskiem. War-
tość zakupów u pojedynczego 
dostawcy nie przekroczyła granicy
10% całkowitych przychodów.

W 2012 roku w żadnej ze spółek 
Grupy Kapitałowej Żywiec nie
ujawniono przypadków korupcji.
Wobec organizacji nie były po-
dejmowane żadne kroki prawne
w zakresie naruszeń zasad wol-
nej konkurencji lub praktyk mo-
nopolistycznych. Wszyscy nasi 
kluczowi dostawcy podpisali 
Kodeks Dostawcy.

8 Cool@Work – program promocji odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu adresowany do pracowników Grupy Kapitałowej Żywiec

Zarządzanie
ryzykiem

Jesteśmy organizacją odpowie-
dzialną społecznie oraz innowa-
cyjną. Te dwie wartości leżały
u podstaw decyzji o przeprowa-
dzeniu na dużą skalę procesu 
Dialogu społecznego. Proces 
rozpoczęliśmy w 2011 roku 
i kontynuowaliśmy go w 2012
roku. Dialog społeczny dotyczył
trzech obszarów: polityka al-
koholowa, ochrona środowiska 
i społeczność lokalna. Jego 
efektem było 48 oczekiwań 
interesariuszy (zagregowanych 
ze wstępnych 250 oczekiwań)
oraz 35 zobowiązań firmy. Pro-
ces ten jest przez nas kontynu-
owany w roku 2013.

Więcej na ten temat w rozdziale
„Nasz wpływ” oraz w raporcie 
„Dialog społeczny Grupy Żywiec”.

Z niezwykłą uwagą traktujemy 
informacje z rynku dotyczące, 
jakości naszych produktów. Za-
chęcamy konsumentów do kon-
taktów z nami. Wszelkie uwagi 
i sugestie są dla nas cennymi 
wskazówkami, które pozwalają

nam na co dzień weryfikować 
naszą wiedzę i dokładać starań,
by zadowolić konsumentów
i partnerów handlowych.

Na wszystkich produktach
Grupy Żywiec można odnaleźć 
bezpłatny numer infolinii 0 800
610 000 i adres poczty elek-
tronicznej info@grupazywiec.pl.
Zgłoszenia wnoszone przez
konsumentów za pośrednic-
twem infolinii oraz mailowo są
rejestrowane oraz rozpatrywane 
przez odpowiednie jednostki,
np. Inspektora Działu Jakości.
Taka forma komunikacji odbie-
rana jest przez konsumentów
jako zachęta do wyrażania 
swoich opinii i cieszy się dużą 
popularnością. W 2012 roku
zarejestrowaliśmy łącznie 17 295
zgłoszeń, w większości dotyczą-
cych jakości naszych produktów 
i opakowań oraz aktualnych
promocji piwa.
Obok zapytań dotyczących 
produktów, opakowań, punk-
tów sprzedaży oraz aktualnie
prowadzonych promocji i kon-
kursów konsumenci są również 
zachęcani do przekazywania
swoich opinii na temat jakości
produktów oferowanych przez
Grupę Żywiec. Reklamacje klien-
tów oraz opinie o ich aktualnych 
preferencjach i potrzebach
traktujemy jako okazję do pozy-
skiwania informacji istotnych dla
rozwoju firmy. Staramy się nie
zostawiać żadnej opinii ani py-
tania bez odpowiedzi. W miarę 
możliwości nawiązujemy bez-
pośrednie kontakty z klientami, 
a celem tych działań jest zapew-
nienie konsumentom satysfakcji.

Zgłoszenia dotyczące jakości
naszych produktów dokonywa-
ne przez konsumentów indy-
widualnych za pośrednictwem
infolinii, poczty elektronicznej,
listów lub telefonów są obsługi-
wane przez Dział Inspekcji Jako-
ści w ciągu 24 godzin.

Chcąc mieć pewność, że ofero-
wane przez nas produkty spełnia-
ją oczekiwania naszych klientów 
prowadzimy pomiary wskaźnika 
NPS (z ang. Net Promoter Sco-
re - Wskaźnik poparcia netto). 
Wskaźnik ten został stworzony
przez Frederika F. Reichhelda
w celu umożliwienia pomiaru 
lojalności klienta. Badanie opiera 
się na jednym pytaniu: „w skali
od zera do dziesięciu, na ile 
prawdopodobne jest, że polecisz
firmę X swojemu znajomemu?”. 
Na tej podstawie respondentów 
dzieli się na trzy grupy: promoto-
rzy, obojętni i krytycy. Wartość 
wskaźnika NPS to różnica po-
między procentem osób, którzy 
zaliczani są do grupy promoto-
rów a odsetkiem krytyków marki.
Wyniki, jakie Reichheld uzyskał
w swoich badaniach, pokazują, 
że średnia wartość NPS dla firm 
mieści się w przedziale 10-15%. 
W 2012 roku nasz wskaźnik NPS
wyniósł 25%, zatem był znacząco
powyżej średniej.

Pasja i dążenie do najwyższej
jakości wszystkiego, co robimy 
lub produkujemy, znajdują wyraz
w obowiązujących wszystkie bro-
wary procedurach zarządzania 
jakością, instrukcjach i zasadach 
postępowania. Od lat budujemy
wśród naszych pracowników
świadomość roli i wagi jakości – 
począwszy od procesów produk-
cji, poprzez transport, magazy-
nowanie, aż do zakupu naszego 
produktu przez ostatecznego
klienta. Ta świadomość – w po-
łączeniu z systemami służącymi
zachowaniu bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności – daje
gwarancję, że każdy produkt
opatrzony symbolem Grupy 
Żywiec ma już światową jakość
we wszystkich aspektach.

Jako producent piwa i jednocze-
śnie firma wrażliwa społecznie, 
czujemy się w szczególny spo-
sób zobowiązani do promowa-
nia odpowiedzialnych wzorców
konsumpcji.

 Nasza odpowiedzialność
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Dialog społeczny 
w liczbach:

• 13 sesji dialogowych  
   w 6 miastach
• 48 oczekiwań 
   zagregowanych
• 35 zobowiązań
• ponad 60% intere-
   sariuszy uznało 
   Dialog za cenną 
   inicjatywę



01
Prowadzenie Polityki alkoholowej
uważamy przede wszystkim za 
swój społeczny obowiązek. Jest
to również nasz obowiązek stra-
tegiczny wynikający z globalnej 
polityki oraz strategii całej Grupy
HEINEKEN®. Do prowadzenia 
takich działań obliguje nas rów-
nież polskie prawodawstwo, m.in.
poprzez ustawę o wychowaniu
w trzeźwości. 

Dobrowolnie przyjmujemy na 
siebie zobowiązania do promo-
cji odpowiedzialnej konsumpcji
alkoholu. Aktywnie wspieramy 
projekty edukacyjne dotyczące 
zagrożeń i skutków nieodpowie-
dzialnego spożywania alkoholu. 
Wychodzimy z założenia, że 
właśnie edukacja jest najlep-
szym sposobem na ograniczenie 
wszystkich negatywnych zjawisk 
związanych z nadmierną kon-
sumpcją alkoholu. U podstaw
wszystkich podejmowanych
działań leży przekonanie, że 
odpowiedzialne i rozsądne spo-
żywanie piwa przez osoby tylko 
i wyłącznie pełnoletnie nie pozo-
staje w sprzeczności ze zdrowym
stylem życia.

Więcej na temat naszego ko-
deksu w wersji online raportu.

Staramy się podnosić wiedzę na
temat skutków spożycia alkoholu.
Na naszej stronie internetowej 
każdy może wypełnić quiz z wie-
dzy na temat alkoholu.

Dlaczego promujemy 
odpowiedzialne wzorce 
konsumpcji?

prof. dr hab. Jerzy Hausner
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kilka rodzajów programów 
i przedsięwzięć podejmowanych 
w społecznym wymiarze działal-
ności Grupy Żywiec wzbudza moje
szczególne zainteresowanie i uzna-
nie. Tu zwrócę uwagę na dobrze 
ustrukturyzowany Dialog społecz-
ny prowadzony z udziałem przed-
stawicieli różnych grup interesariu-
szy, wspieranie ważnych projektów 
kulturalnych, szczególnie tych
sprzyjających integracji społeczno-
ści lokalnych czy aktywne wspie-
ranie domowego piwowarstwa. 
Takie działania są szczególnie 
istotne w kontekście kluczowego 
dla Grupy zagadnienia – promo-
cji odpowiedzialnego spożycia 
piwa. Dostrzegam w tym obszarze 
dodatkowe możliwości polegające
na łączeniu dotychczas odrębnie 
usytuowanych wątków i pogłębie-
niu współdziałania z wybranymi 
interesariuszami, tak aby stawała
się one bardziej interaktywna. I tak,
warto by pomyśleć o odniesieniu 
się do młodych ludzi nie przede
wszystkim w kontekście aktywno-
ści sportowej i masowej rozrywki,
ale przez rozbudzanie potrzeb
i aspiracji kulturowych, czemu 
dobrze mogłyby służyć projek-
ty z zakresu edukacji kulturalnej 
i artystycznej. Zaś w przypadku
szkół wyższych sensownie byłoby
powiązać to co Grupa przejmuje 
od nich z tym co może zaofero-
wać, aby uczynić ofertę uczelnianą 
bogatszą a jednocześnie włączyć 
studentów i pracowników uczelni
do swojej działalności społeczno-
-wolontariackiej. 
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Spełniamy wytyczne 
Grupy HEINEKEN® doty-
czące odpowiedzialnej 
polityki alkoholowej. 
Oprócz tego sformuło-
waliśmy własny, we-
wnętrzny kodeks komuni-
kacji marketingowej 
w tym zakresie. 

Reguluje on następujące 
kwestie:

• Odpowiedzialne spoży-
wanie alkoholu 

• Przekazy komunikacji 
marketingowej a nieletni 
konsumenci

• Prowadzenie pojazdów 

• Wydajność i praca 

• Przemoc i groźba 

• Aspekty zdrowotne 
i zawartości alkoholu

• Powodzenie społeczne 
i seksualne 

• Przekazy komunikacji 
marketingowej a sport 

• Obwarowania dotyczące 
bezpłatnych próbek
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Jako członek Związku Pracodaw-
ców Przemysłu Piwowarskiego –
Browarów Polskich, który należy
do Rady Reklamy, popieramy 
działania na rzecz podnoszenia 
standardów komunikacji marke-
tingowej poprzez promowanie 
dobrych wzorców oraz piętnowa-
nie nieetycznych i nieuczciwych 
przekazów reklamowych. Re-
spektujemy i popieramy posta-
nowienia Kodeksu Etyki Reklamy 
– dokumentu opracowanego
wspólnie przez przedstawicieli
trzech grup tworzących rynek re-
klamowy w Polsce: reklamodaw-
ców, agencje reklamowe i media.

Wspieramy również zorganizo-
waną przez Związek Pracodaw-
ców Przemysłu Piwowarskiego
(ZPPP) ogólnopolską kampanię 
edukacyjną „Pozory mylą, do-
wód nie” (materiały z kampanii
można znaleźć tutaj: http://www.
browary-polskie.pl/galeria/org/
img_13.jpg), której celem jest 
zwrócenie uwagi sprzedawców 
i świadków sprzedaży w sklepach 
na terenie całej Polski, że dorosły 
wygląd nie oznacza dojrzałości. 
Organizatorzy kampanii: Związek
Pracodawców Przemysłu Piwo-
warskiego Browary Polskie oraz 
Komenda Główna Policji, poprzez 
swoje działania chcą nagłośnić
problem sprzedaży alkoholu oso-
bom niepełnoletnim. Kampania
opiera się na dystrybucji pakie-
tów edukacyjno-informacyjnych
do sklepów w całej Polsce. W ze-
stawie znajdują się ulotki, plakaty 
oraz naklejki, przypominające
o zakazie sprzedaży alkoholu 
osobom niepełnoletnim.
W ramach innej inicjatywy ZPPP
– „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”
uczestnicy, w tym także my, 
wprowadzili na butelki i puszki 
produkowanych przez siebie piw 
symbol „Nigdy nie jeżdżę po 
alkoholu” jako stały element ety-
kiety. Zabieg ten ma przypomi-
nać konsumentom o wyznawanej 
przez nas zasadzie braku toleran-
cji dla prowadzenia pojazdu po 
spożyciu alkoholu. Zdanie to jest 

stosowane na naszych produk-
tach rotacyjnie z innym hasłem: 
„Alkohol tylko dla pełnoletnich”.

Grupa Żywiec jest również człon-
kiem polskich oraz międzynaro-
dowych organizacji. Należymy
do Polskiego Stowarzyszenia
Piwowarów Domowych, Polsko-
-Holenderskiej Izby Gospodar-
czej oraz Związku Pracodawców 
Przemysłu Piwowarskiego.

Od 2009 roku współpracuje-
my z Fundacją na rzecz kobiet 
z chorobą alkoholową oraz osób
dotkniętych przemocą – Razem
Bezpieczne. Fundacja ta niesie 
pomoc kobietom uzależnionym
od alkoholu, współuzależnionym, 
doświadczającym przemocy lub 
cierpiącym na syndrom DDA
(„Dorosłe Dzieci Alkoholików”,
czyli osoby mające zwykle 
problemy emocjonalne wynika-
jące z faktu, że wychowały się
w rodzinie alkoholowej). Wolon-
tariusze Fundacji udzielają po-
mocy psychologicznej i prawnej
w zakresie prawa rodzinnego
i opiekuńczego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych oraz 
prawa administracyjnego. Zaj-
mują się też realizacją różnego
rodzaju projektów dotyczących
profi laktyki alkoholowej, m.in.
rozprowadzają darmowe bro-
szury edukacyjne zawierające
niezbędne informacje o chorobie 
alkoholowej.

Więcej na temat polityki
odpowiedzialnej konsumpcji 
w kolejnych częściach raportu.
W 2012 roku do Rady Etyki 
Reklamy wpłynęły dwie skargi
dotyczące reklamy telewizyjnej 
Warki „Do Hymnu”. Skarżący 
zarzucali Grupie Żywiec wyko-
rzystanie symboli narodowych
do promocji alkoholu (naru-
szenie art. 28 ust. 3 „Hymnem
Rzeczypospolitej Polskiej jest 
Mazurek Dąbrowskiego” i ust. 4
„ Godło, barwy i hymn Rzeczy-
pospolitej Polskiej podlegają
ochronie prawnej” Konstytucji

RP). Na skutek złożonych przez 
nas wyjaśnień, uchwałą składu
orzekającego Nr ZO 95/12 z 27
sierpnia 2012 r. obydwie skargi
zostały oddalone.
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Sukcesy podmiotów Grupy 
Kapitałowej Żywiec w 2012 
roku:

• Złoty Spinacz Związku Firm
Public Relations w kategorii 
Komunikacja Wewnętrzna za
projekt Akademia Warzenia
„Do szczęścia tylko jeden gar”

• I miejsce w konkursie Wielko-
polskie Grand Prix CSR 
w kategorii „Firma duża” 

• Nagroda Wolontariatu 
Pracowniczego od Centrum 
Wolontariatu za akcje eko
i promujące odpowiedzialną 
konsumpcję podczas Open’er 
Festival

• Employer Branding Excellence
Award9 – wyróżnienie
w kategorii „Doskonała
Kampania Internetowa” 

• Employer Branding Stars10 – 
dwa wyróżnienia w katego-
riach „Najlepsza wewnętrzna
kampania Employer Branding” 
oraz „Najlepsza strona kariery” 

• „Szpalty Roku” dla pisma do
pracowników „Biromaniak”, 
który został Najlepszym 
Magazynem Wewnętrznym 
w branży FMCG

• Golden Arrow dla marki
Żywiec w kategorii „Kampania
zintegrowana B2C” za akcję 
„Pokaż język!”

• W konkursie konsumenckim
„Chmielaki Krasnostawskie”
najlepszymi piwami w swoich
kategoriach uznano: Strong,
Tatra Mocne i Żywiec Porter

• „Award for Innovation 
& Excellence in Cash Collection”
dla Działu Skarbu i Zarządzania
Ryzykiem Kredytowym od 
Treasury International Mana-
gement11

• Nasz Rzecznik Prasowy zna-
lazł się w gronie najlepszych 
rzeczników prasowych roku
w rankingu magazynu
„Home& Market”

• Złoty listek CSR Listy 500
tygodnika „Polityka”

 Nasze sukcesy

9  Nagroda za działania w zakresie budowania wizerunku pracodawcy
10 Nagroda za działania w zakresie budowania wizerunku pracodawcy
11 Nagroda za innowacyjne rozwiązania biznesowe w zakresie windykacji należności

Sukcesy naszych browarów:

• Odznaka honorowa „Za zasługi
dla województwa warmińsko-
-mazurskiego” dla Dyrektora 
Browaru w Elblągu Romana
Korzeniowskiego, przyznana
przez Marszałka województwa
warmińsko-mazurskiego.

• Decyzją Narodowej Rady Eko-
logicznej Browar w Leżajsku
został Laureatem XIII Edycji 
Narodowego Konkursu Ekolo-
gicznego „Firma przyjazna 
środowisku” pod Honorowym
Patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego.
To nagroda za przedsięwzię-
cia, nowatorstwo, komplekso-
wość rozwiązań, a przede
wszystkim wyniki browaru
w zakresie ochrony środowi-
ska naturalnego. Konkurs wy-
różniał też podmioty zaanga-
żowane w prowadzenie 
działalności związanej z edu-
kacją ekologiczną, promocją 
ochrony środowiska, organi-
zacją imprez proekologicz-
nych oraz podnoszeniem
świadomości ekologicznej
wśród społeczeństwa.

• Mecenas Kultury Leżajskiej -
statuetka i gratulacje w kate-
gorii Sponsor Imprezy dla
Grupy Żywiec S.A. Browar
w Leżajsku przyznawana jako
wyróżnienie dla zasłużonych
firm i instytucji za wspieranie 
inicjatyw społecznych.

• Nagroda „Award for Excellence
in Consistent TPM Commit-
ment” dla Arcyksiążęcego
Browaru w Żywcu przyznana
przez Japan Institute of Planned
Maintenance12.

• Wyróżnienie Beskidek 2012 dla 
Muzeum Browaru w Żywcu 
przyznana przez Beskidzką
Izbę Turystyki w Bielsku Białej 
z okazji Światowego Dnia Tury-
styki za stworzeniu przemysło-
wego produktu turystycznego, 
gdzie bogata tradycja w spo-
sób szczególny przeplata się
z nowoczesną technologią.

• Złota Karta Lidera Bezpiecznej
Pracy na lata 2013-2014 przy-
znana przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy w uznaniu wyni-
ków uzyskanych przez Browar
Elbląg w zakresie poprawy waElbląg w zakresie poprawy wa-
runków pracy, bezpieczeństwa

chrony człowieka w środowii ochrony człowieka w środowi-
u pracy. Certyfikat jest przy-sku
awany przez CIOP na okres zna
at. Pierwszą Złotą Kartę bro-2 la
r otrzymał w 2006 roku.war

• plom dla Browaru wDyplom dla Browaru w Elblągu
tjako Partnera Kampanii Pre-

ncja Wypadkowa od Central-wencja Wypadkowa od Central-
go Instytutu Ochrony Pracy.nego Instytutu Ochr

• yróżnienie dla Browaru Wy
Elblągu w konkursie Fundacjiw E
bląg „Filantrop Roku 2012”.Elb

Sukcesy naszych marek:

• Superbrand dla marki Żywiecarki Ży

• Godło „Teraz Polskka” 
dla marki Warkaki Wa

• Magellan Award 2012 - złoto llan Awar 012 - z
za kampanię HEINEKEN® Se-mpanię H NEKEN
renada dla marki HEINEKEN®dla m ki HEINE

12  Nagroda za rozwiązania w obszarze zarządzania utrzymaniem ruchu
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Angażujemy się 
w działania CSR 
w Polsce

Promowanie różnorodności
i równego traktowania w miej-
scu pracy jest dla nas ważnym 
aspektem społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Właśnie 
z tego powodu byliśmy współ-
inicjatorami oraz sygnatariu-
szami Karty Różnorodności
w Polsce. Inauguracja tego do-
kumentu – promowanego przez
Komisję Europejską – odbyła się
14 lutego 2012 roku w Kancelarii 
Premiera. Karta została sygno-
wana przez 14 firm, a honorowy 
patronat nad nią objęły minister 
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,
Pełnomocnik Rządu do spraw 
Równego Traktowania oraz prof. 
Irena Lipowicz, Rzecznik Praw 
Obywatelskich.

Głównym inicjatorem polskiej
wersji Karty Różnorodności było
Stowarzyszenie Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu (FOB), 
którego partnerem strategicz-
nym jesteśmy od 2006 roku.
FOB to najstarsza i największa 
organizacja pozarządowa w Pol-
sce zajmująca się społeczną 
odpowiedzialnością biznesu. 
Współpracuje z firmami part-
nerskimi, które mogą pochwa-
lić się określonym dorobkiem 
w zakresie CSR, chcą dzielić się 
swoimi doświadczeniami z inny-
mi, a wraz z przystąpieniem do 
grona Partnerów Strategicznych
Forum zobowiązują się długo-
falowo wspierać rozwój tej idei 
w Polsce.

Więcej informacji o Karcie 
Różnorodności w Polsce oraz 
sam dokument można znaleźć
na stronie internetowej Grupy 
Żywiec.

Społeczną odpowiedzialność
biznesu rozumiemy nie tylko
jako działania o charakterze
globalnym. To również – a może
przede wszystkim – aktywność 
społeczna na poziomie lokal-
nym, w miejscach, w których
działają nasze browary.

O tym, że nasze inicjatywy zy-
skują uznanie również autoryte-
tów zewnętrznych świadczy fakt
otrzymania Złotego listka CSR
Listy 500 tygodnika „Polityka”. 
Złoty listek przyznawany jest fir-
mom, dla których realizacja wy-
tycznych zawartych w normie 
społecznej odpowiedzialności 
ISO 26000, jest podstawowym
elementem strategicznych dzia-
łań w biznesie. Przedsiębiorstwa
te deklarują, że zbudowały
strategię CSR lub zrównoważo-
nego rozwoju oraz działają na 
podstawie ustalonego w firmie 
kodeksu etyki. Dbają o rozwój
swoich pracowników, budują
odpowiedzialne relacje z part-
nerami biznesowymi, stawiając
im dodatkowe, pozafinansowe
wymagania, relacje z klientami
i ze społecznościami lokalnymi. 
O efektach swoich działań, któ-
rych część jest weryfikowana
przez zewnętrznych audytorów,
informują cyklicznie w raportach
dotyczących CSR.

Więcej informacji na temat dzia-
łań CSR firmy można znaleźć na
stronie Grupy Żywiec

Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz
Minister, Pełnomocnik Rządu ds.
Równego Traktowania 

Z ogromną przyjemnością i sa-
tysfakcją objęłam patronatem 
Kartę Różnorodności zainicjowaną
w Polsce przez Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu. Dokument ten 
jest doskonałą odpowiedzią na
społeczno-ekonomiczne wy-
zwania współczesnego świata. 
Realizacja zobowiązań zawartych
w Karcie przyczynia się do rozwo-
ju polityki równego traktowania
w polskich przedsiębiorstwach 
i zarządzania różnorodnością 
wśród polskich pracodawców.
Co więcej, dobrze się wpisuje 
w rządowy program działań
na rzecz równego traktowania, 
który będzie jednym z kluczowych
elementów długofalowej strategii 
rozwoju kraju. Polityka równego
traktowania i zarządzanie różno-
rodnością sprzyjają innowacyj-
ności, motywacji oraz rozwojowi
organizacji. Tym ważniejszy wyda-
je się fakt, że Karta Różnorodności
nie jest dokumentem zamkniętym 
i że każda organizacja, instytucja, 
urząd i przedsiębiorstwo identyfi-
kujące się z jej zapisami może do-
browolnie przystąpić do projektu 
i zostać jej sygnatariuszem, a tym 
samym – pomagać budować spo-
łeczeństwo, dla którego różnorod-
ność jest cenna i ważna.*

*wypowiedź opracowano na podsta-
wie treści na stronie www.kartaroz-
norodnosci.pl i opublikowano za 
zgodą Biura Pełnomocnika Rządu 
do spraw Równego Traktowania
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Do oceny rzeczywistego wpły-
wu na sytuację społeczno-go-
spodarczą kraju oraz poszcze-
gólnych regionów, w których 
zlokalizowane są jednostki 
Grupy Żywiec, stosujemy tzw. 
model Leontiefa. Mówiąc w du-
żym uproszczeniu, pozwala on 
wyróżnić trzy klasy efektów go-
spodarczej działalności przed-
siębiorstwa: efekty bezpośred-
nie, efekty pośrednie (wpływ 
Grupy Kapitałowej Żywiec na
przedsiębiorstwa powiązane) 
oraz efekty indukowane, obej-
mujące wydatki konsumpcyjne 
naszych pracowników i przed-
siębiorstw powiązanych wynika-
jące z dochodów osiąganych 
z pracy na naszą rzecz. Więcej
informacji na temat naszej
metodologii mierzenia wpływu 
gospodarczego.

W proces sporządzania mapy
interesariuszy zaangażowani byli 
przedstawiciele naszej firmy.
Dzięki ich wiedzy i doświadcze-
niu, a przede wszystkim zaanga-
żowaniu nieustannie poprawiamy
zarządzanie relacjami z otocze-
niem. Chcąc upewnić się, że
oczekiwania otoczenia będą wła-
ściwie zrozumiane i nie pozostaną
bez reakcji, zaangażowaliśmy 
w proces dialogu niezależną jed-
nostkę certyfikującą Bureau Veri-
tas Certification Polska, która jest
międzynarodowym liderem spe-
cjalizującym się w usługach za-
rządzania jakością, bezpieczeń-
stwem, ochroną środowiska 
i odpowiedzialnością społeczną.
Zidentyfikowaliśmy następujące 
grupy interesariuszy:
• Konsumenci
• Partnerzy biznesowi
• Klienci
• Akcjonariusze

• Władze centralne, wojewódzkie,
powiatowe i miejskie

• Samorządy lokalne
• Instytucje i organizacje zajmu-

jące się ochroną środowiska
naturalnego

• Organizacje i urzędy zajmujące 
się sportem

• Służby mundurowe (policja, 
straż pożarna, straż miejska)

• Społeczności lokalne
• Organizacje pozarządowe
• Pracownicy
• Lokalne media 

Szczegółowa mapa naszych 
interesariuszy została opubliko-
wana w raporcie „Dialog spo-
łeczny Grupy Żywiec” zamiesz-
czonym na stronie internetowej
Grupy Żywiec.

Od lutego do maja 2011 r. prze-
prowadzone zostały pierwsze 
sesje dyskusyjne w browarach
w Warce, Żywcu, Leżajsku, Elblą-
gu i Cieszynie oraz w biurze

głównym w Warszawie, służące
poznaniu potrzeb i oczekiwań 
partnerów społecznych wobec 
nas, a także działań, jakie podej-
mujemy w obszarze CSR i zrów-
noważonego rozwoju. Każda
z sesji trwała około 5 godzin
i składała się z części ogólnej
oraz prac warsztatowych w gru-
pach wspomaganych przez wy-
kwalifikowanych moderatorów, 
zwieńczonych plenarnym podsu-
mowaniem. Nad całością dysku-
sji i zgodnością jej warunków 
z założeniami standardu
AA1000 czuwał niezależny 
audytor z firmy Bureau Veritas 
Certification. W spotkaniach
wzięło udział około 250 osób. 
Wszystkie zgromadzone w trak-
cie sesji wnioski, oczekiwania 
i komentarze interesariuszy 
zostały szczegółowo odnotowa-
ne, a następnie przypisane do
jednej z trzech kategorii, w któ-
rych toczyła się dyskusja: spo-
łeczność lokalna, ochrona środo-
wiska i odpowiedzialna
konsumpcja alkoholu. Wiele
zgłoszonych pomysłów dotyczy-
ło zagadnień podobnych, dlate-
go lista wyjściowa została pod-
dana konsolidacji, a w efekcie 
z ponad 250 oczekiwań powsta-
ła ostateczna lista 48 oczekiwań.
Po zagregowaniu oczekiwań, 
w porozumieniu z Zarządem 
firmy, opracowano odpowiedzi 
na oczekiwania interesariuszy.
Główne kwestie poruszane
w obszarze polityka alkoholowa 
to: profilaktyka i edukacja dzieci
oraz młodzieży, spożywanie
alkoholu przez dzieci i młodzież, 
edukacja sprzedawców, trzeź-
wość kierowców i innych uczest-
ników ruchu drogowego. Główne 
tematy poruszane w obszarze
środowisko to: gospodarka od-
padami, edukacja ekologiczna
i podnoszenie świadomości, do-
stępność wody i czystego po-
wietrza oraz bezpieczeństwo 
chemiczne. Główne kwestie po-
ruszane w obszarze społeczność
lokalna to: mecenat kultury 
i sztuki, sport i rekreacja, browar 

 Mierzenie wpływu 
– jak to robimy

W ostatnich latach na całym świecie nastąpił duży postęp 
w dziedzinie zarządzania wpływem organizacji na gospo-
darkę, środowisko oraz społeczeństwo, ale mierzenie tego 
oddziaływania nadal pozostaje dużym wyzwaniem. Firmy 
– szczególnie duże – wywierają olbrzymie wpływ na oto-
czenie, w których prowadzą działalność. Organizacje od-
działują na społeczeństwo poprzez swoich pracowników, 
klientów, konsumentów, dostawców, dystrybutorów i sprze-
dawców. Nie tylko płacą podatki, ale też szkolą pracowni-
ków, budują infrastrukturę oraz transferują technologie.

Mierzenie wpływu organizacji na otoczenie jest nieroze-
rwalną częścią odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. 
Grupa Kapitałowa Żywiec dokonuje szczegółowych pomia-
rów swojego oddziaływania na otoczenie. Dlatego w ubie-
głym roku obok Raportu odpowiedzialności społecznej 
za lata 2009-2011 opublikowaliśmy również raport wpływu 
ekonomicznego „Wpływ Grupy Żywiec na otoczenie 
społeczno-gospodarcze w latach 2010-2011”.

Niniejszy raport jest pierwszym opracowaniem, w którym 
integrujemy nasze zarządzanie wpływem na każdej płasz-
czyźnie – społecznej, ekonomicznej i środowiskowej – 
w jednym dokumencie.

„Dialog z partnerami 
buduje społeczne 
zaufanie do biznesu.”

Światowa Rada Biznesu na 
rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju (World Business 
Council for Sustainable 
Development
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a miasto, kultura picia oraz bu-
dowanie lokalnych partnerstw.

W 2012 r. przeprowadziliśmy 
drugą rundę sesji dyskusyjnych. 
Spotkaliśmy się się ponownie 
z partnerami we wszystkich na-
szych lokalizacjach. Interesariu-
sze poznali nasze oficjalne odpo-
wiedzi na każde oczekiwanie
zatwierdzone przez Zarząd
Grupy Żywiec. Były to zobowią-
zania i plany działań spółki wraz
z miernikami realizacji oraz za-
kładanym czasem realizacji.
W przypadku oczekiwań, któ-
rych spółka nie mogła spełnić, 
przedstawione zostało uzasad-
nienie, dlaczego nie możemy
zająć się danym problemem.

W każdym z trzech bloków
tematycznych, po omówieniu 
oczekiwań i odpowiadających im 

zobowiązań moderator prosił
uczestników o ich opinie i ewen-
tualne pytania. Odpowiadali na 
nie na bieżąco przedstawiciele
działu korporacyjnego naszej
firmy, dyrektorzy browarów
(w przypadku Warszawy również 
Prezes Zarządu spółki) lub mo-
derator. Prezentacja kolejnej 
grupy oczekiwań następowała
dopiero po upewnieniu się przez 
moderatora, że nie ma dalszych 
pytań dotyczących danego bloku.
W spotkaniach tych wzięły 
udział 163 osoby. Podobnie jak 
na pierwszym etapie, również 
tym razem w każdym ze spotkań 
brał udział audytor z ramienia
Bureau Veritas Certification.
Na zakończenie każdej sesji go-
ście byli proszeni o wypełnienie 
(anonimowo) ankiet z oceną pro-
cesu oraz przedstawianych zobo-
wiązań. Uczestnicy sesji otrzymali 
materiały zawierające prezenta-
cję pożądanych zmian przypisa-
nych do bloków tematycznych, 
wraz z naszymi odpowiedziami. 
Pozytywnym sygnałem dla inte-
resariuszy było zobowiązanie się 
firmy do zebrania i uwzględnienia 
nowych oczekiwań zgłaszane

przez uczestników sesji w kolej-
nym cyklu dialogu zaplanowanym
na 2013 rok.

Więcej szczegółów na temat
oczekiwań interesariuszy oraz 
zobowiązań Grupy Żywiec za-
wiera raport „Dialog społeczny
Grupy Żywiec” oraz w raporcie
online.

Schemat 2.  Proces dialogu Grupy Żywiec zgodnie z wytycznymi AA1000SES został podzielony 
       na cztery etapy:

Etap 1.
 
Przygotowanie 
i planowanie: 

planowanie, wstępny
zarys tematów 
i zagadnień, proces 
mapowania intere-
sariuszy i zagadnień.

Etap 2.
 
Słuchanie: 

ustalenie listy part-
nerów zaprasza-
nych do dyskusji
oraz sesje dysku-
syjne runda 1 (po-
znanie oczekiwań).

Etap 3.
 
Odpowiadanie: 

przygotowanie 
stanowiska firmy,
zobowiązań i pla-
nów działania, usta-
lenie ewentualnych 
rozbieżności, 
2 runda sesji dys-
kusyjnych (przed-
stawienie zobowią-
zań i mierników ich 
realizacji).

Etap 4.
 
Wdrożenie: 

wdrożenie planów
działania, monitoro-
wanie wyników,
publikacja raportu
podsumowującego
ten cykl dialogu.

Więcej o standardzie AA1000:
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 Zobowiązania podjęte 
i te już zrealizowane
Dialog społeczny przeprowadzony w latach 2011-2012 
dotyczył trzech obszarów:

Polityka 
alkoholowa 

9 zobowiązań, 

9  zrealizowanych 
 działań w 2012 
 roku

Ochrona 
środowiska

8  zobowiązań, 

7  zrealizowanych 
 działań w 2012 
 roku

Społeczność 
lokalna

18  zobowiązań, 

16  zrealizowanych 
 działań w 2012 
 roku

W odpowiedzi 
na oczekiwania 
zgłoszone przez 
interesariuszy 
podjęliśmy zobo-
wiązania, których 
jest więcej niż piw 
w naszym portfolio.
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Wiosną 2012 roku została zorga-
nizowana dodatkowa sesja 
dyskusyjna dla naszych pracow-
ników. Wskazali oni kilka dodat-
kowych kwestii w ramach oma-
wianych tematów:

• Polityka alkoholowa 
– 3 dodatkowe postulaty

• Ochrona środowiska 
– 7 dodatkowych postulatów

• Społeczność lokalna
– 4 dodatkowe postulaty

Dodatkowe propozycje zmian 
zgłoszone przez pracowników 
nie mogły być ujęte w już reali-
zowanych planach, natomiast
zostały odnotowane i posłużyły 
jako punkt wyjścia do dyskusji sji 
i działań w drugim cyklu DiaDialogu. 

Więcej szczegółów zznajduje 
się w raporcie onlinine.

Po pierwszej rundzie sesji dys-
kusyjnych w 2011 roku, w której
zbieraliśmy oczekiwania wyra-
żane przez partnerów zewnętrz-
nych, wiosną 2012 roku została
zorganizowana dodatkowa sesja 
dyskusyjna dla naszych pracow-
ników. Dodatkowe propozycje 
zmian zgłoszone przez pracow-
ników i zebrane poniżej, nie mo-
gły być ujęte w już realizowa-
nych planach, natomiast zostały 
odnotowane i posłużyły jako
punkt wyjścia do dyskusji i dzia-
łań w drugim cyklu Dialogu.
Oczekiwania zebrane w dyskusji
z pracownikami wykraczające 
poza propozycje partnerów 
społecznych, omówione we
wcześniejszej części raportu
zostały przedstawione w rapor-zostały przedstawio
cie on-line.

Jarosław Herrmann
Kierownik ds. Odpowiedzialności 
Społecznej w Grupie Żywiec

Powodem zainicjowania przez 
Grupę Żywiec procesu dialogu
społecznego była chęć pozna-
nia rzeczywistych oczekiwań
partnerów społecznych w dro-
dze otwartej rozmowy z intere-
sariuszami i zmiana wydźwięku
samooceny z „wydaje nam się,
że jesteśmy dobrym partnerem”
na pewność, iż firma, w ramach 
swoich możliwości, działa ade-
kwatnie do realnych potrzeb 
lokalnego środowiska.

Decyzja Ogłoszenie Obrona

Dawniej

Słuchanie Decyzja Działanie

Teraz

Czego nauczył
nas dialog?

Dialog pozwolił Grupie wypraco-
wać własny sposób budowania 
relacji z partnerami społecznymi 
w oparciu o międzynarodowe 
standardy i doświadczenie, ulep-
szać procesy i produkty, a także
lepiej zarządzać reputacją i ryzy-
kiem wynikającym z niezrozu-
mienia potrzeb i oczekiwań 
klientów. Efektem dialogu była

edukacja partnerów społecznych 
pozwalająca im świadomie po-
dejmować decyzje i działania
mające na nas wpływ. Dla orga-
nizacji efektem projektu było
zwiększenie zaufania i przewagi 
konkurencyjnej dzięki zasadni-
czej zmianie w sposobie postę-
powania organizacji. 
Zamiast często stosowanego

modelu działania: DECYZJA – 
– OGŁOSZENIE – OBRONA
nasza firma obrała inną, bardziej
efektywną drogę: SŁUCHANIE –
 – DECYZJA – DZIAŁANIE.

Schemat 3. Dawny i obecny model działania
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 Oczekiwania
pracowników
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Raport społeczny Grupy Kapi-
tałowej Żywiec za rok 2012 jest
pierwszym raportem w Polsce 
łączącym realizację wytycz-
nych Global Reporting Initiative 
(GRI) z mierzeniem wpływu na 
otoczenie społeczne i gospo-
darcze. Jako narzędzie dialogu 
z interesariuszami pozwala nam
skonfrontować pomysły i przed-
sięwzięcia organizacji z ocze-
kiwaniami ich odbiorców. Na 
proces definiowania zawartości 
dokumentu złożyły się: strategia
Brewing a Better Future, warsz-
tat z przedstawicielami zespołu
roboczego oraz wnioski wyni-
kające z głosów interesariuszy 
zebranych w ramach Dialogu
społecznego. Raport jest spraw-
dzianem naszych kompetencji
i możliwości doskonalenia jej
działań w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju.

Niniejsze opracowanie jest dru-
gim już raportem społecznym 
Grupy Kapitałowej Żywiec spo-
rządzonym na poziomie aplikacji 
B+ i obejmuje swoim zasięgiem 
działalność wszystkich jedno-
stek operacyjnych w Polsce. Do-
kument uwzględnia wytyczne 
GRI i został poddany weryfikacji 
zewnętrznej. Okres raportowa-
nia obejmuje czas od
1 stycznia do 31 grudnia 2012
roku (poprzedni raport Grupy, 
opublikowany 16 października
2012, obejmował lata 2009-
2011). Grupa Kapitałowa Żywiec 
zamierza raportować w syste-
mie rocznym. Nie stwierdzono
żadnych ograniczeń dotyczą-
cych prezentowanych treści
w kontekście zasięgu i zakresu
raportu oraz zdarzeń, które 
mogły wpłynąć na porównywal-
ność danych między okresami 
raportowania. Nie zidenty-
fikowano znaczących zmian
w stosunku do poprzedniego 
raportu dotyczących zakresu, 
zasięgu lub metod pomiaru za-
stosowanych w raporcie. Dane 
liczbowe i jakościowe prezen-
towane w tym opracowaniu

pochodzą z wewnętrznych
systemów Spółki oraz z danych
dostępnych publicznie. Jeżeli 
takie dane zostały wykorzysta-
ne do przygotowania obliczeń, 
źródła zostały odpowiednio 
wskazane. Wszelkie kalkulacje
przygotowane zostały z na-
leżytą starannością, zgodnie
z ogólnie przyjętymi zasadami 
obliczeń matematycznych. Do-
datkowo nie wprowadzono żad-
nych korekt informacji i danych 
w odniesieniu do poprzednich 
raportów. W celu zwiększenia
transparentności oraz wiary-
godności raportu w oczach
naszych interesariuszy zdecy-
dowaliśmy się również poddać
raport niezależnej weryfikacji. 
Raport z usługi atestacyjnej
znajduje się na końcu opraco-
wania.

Raport jako narzędzie 
dialogu z interesariuszami
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Nasza organizacja jest w pełni 
świadoma wpływu wywierane-
go na społeczeństwo. Wpływ 
społeczny rozumiemy szeroko 
– jako oddziaływanie zarówno
na otoczenie zewnętrzne, czyli
społeczności lokalne i społecz-
ność ogólnopolską, jak i działa-
nie na otoczenie wewnętrzne,
a więc na naszych pracowników.

Ze względu na skalę naszej dzia-
łalności mierzenie i zarządzanie
wpływem to zadania złożone.
Zgodnie jednak z wyznawaną
przez nas zasadą: „Co zostaje

zmierzone, zostaje zrobione”
(od ang. „What gets measured,
gets done”), rozpoczęliśmy
całościową ewaluację naszego 
wpływu na różne sfery życia.
Takie podejście do prowadzenia
działalności pozwala efektywniej
zarządzać realizacją strategii.

Główne obszary oddziaływania 
firmy zdefiniowane w Strategii 
Odpowiedzialności Grupy
Żywiec na lata 2011-2013 to:
społeczeństwo, gospodarka
oraz środowisko.

Podejmujemy działania w trzech
kluczowych obszarach:
• Oddziaływanie (z ang. Impact) 

– pozytywne kształtowanie 
roli piwa w społeczeństwie

• Poprawa (z ang. Improve) –
ciągła poprawa wpływu
naszych marek i działalności
na środowisko

• Wzmacnianie (z ang. Empower) 
– wzmacnianie relacji z naszymi 
interesariuszami, w tym rozwi-
janie naszych pracowników.

Wpływ
społeczny

Nasza strategia

Nasz priorytet biznesowy

Obszary naszego 
szczególnego 
zaangażowania

Nasz styl pracy

Woda CO2

Zaopatrzenie Odpowiedzialna
konsumpcja

Umacnianie 
i promocja 
zrównoważonego 
rozwoju 

Wartości  
i zachowania 
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 Odpowiedzialna
konsumpcja

Jak wynika z badań14 przeprowa-
dzonych w maju i czerwcu 2011
roku w ramach międzynarodo-
wego projektu European School
Survey Project on Alcohol and 
Drugs (ESPAD) na próbie repre-
zentatywnej uczniów klas trze-
cich szkół gimnazjalnych (wiek: 
15-16 lat) oraz klas drugich szkół
ponadgimnazjalnych (wiek:
17-18 lat) naszego kraju, przy-
najmniej raz w ciągu całego 
swojego życia alkohol piło 87,3% 
uczniów z młodszej grupy i 95,2%
uczniów ze starszej grupy. 
W czasie ostatnich 12 miesięcy 
przed badaniem przynajmniej
raz upiło się 36,4% przedstawi-
cieli młodszej grupy młodzieży 
i 54,6% starszych uczniów.

Najbardziej popularnym napo-
jem alkoholowym wśród całej
młodzieży jest piwo, a najmniej 
– wino. W przeważającej więk-
szości badani nie mieli pro-
blemów z oceną dostępności 
napojów alkoholowych. Zgodnie 
z oczekiwaniami, najwięcej osób
deklaruje łatwy dostęp w przy-
padku tytoniu i piwa, a najmniej 
w przypadku wódki. Odpowiedź
„bardzo łatwy” padła w przy-
padku piwa w 73,1% przypadków, 
wina – 67,8% i wódki 62,1%.

Biorąc pod uwagę przedsta-
wione wyżej dane, Grupa Ka-
pitałowa Żywiec – jako jeden
z największych podmiotów na
polskim rynku browarniczym – 
czuje się w szczególny sposób 
zobowiązana do prowadzenia 
aktywnych działań w ramach 
polityki alkoholowej. Uważamy, 
że zagrożeń o charakterze oso-
bistym, społecznym lub zdro-
wotnym, które wynikają z nie-
odpowiedzialnego korzystania
z alkoholu, nie można lekcewa-
żyć. Podejmowane przez nas 
aktywności obszarze CSR mają
uczyć i zachęcać do odpowie-

dzialnej konsumpcji. W ramach
działań służących popularyzacji
odpowiedzialnego spożycia sta-
le utrzymujemy w naszej ofercie
piwa o zawartości alkoholu 1,1%
oraz wspieramy też zakrojony
na szeroką skalę program Koali-
cja dla Trzeźwości Młodzieży.

Nasza polityka alkoholowa obej-
muje również:
• Prowadzenie odpowiedzialnego 

marketingu i reklamy produktów
alkoholowych

• Promocję odpowiedzialnej
konsumpcji alkoholu

• Wprowadzanie innowacji pro-
duktowych zmierzających do
zmniejszenia spożycia alkoho-
lu, szczególnie wśród nielet-
nich, np. wprowadzenie piw 
smakowych, bezalkoholowych,
niskoalkoholowych oraz
mniejszych opakowań

14 Wyniki badań ankietowych – sfinansowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencję
   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zostały opublikowane w raporcie „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież
   szkolną – raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r.”, program ESPAD, Warszawa 2011

59

Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012

87,3%

95,2%

dzieci w wieku 15-16 lat 
w swoim życiu piła 
alkohol 

dzieci w wieku 17-18 lat 
w swoim życiu piła 
alkohol 

Nasza mocna piątka,
czyli 5 zasad odpowiedzialnej 
postawy wobec piwa:

1
2
3
4
5

Nie pij, kiedy zażywasz leki, 
spodziewasz się dziecka, planujesz 
jazdę samochodem lub masz 
zobowiązania zawodowe.

Ogranicz spożycie alkoholu, jeśli zaczyna 
powodować on problemy, lub jeśli dostajesz 
sygnały od najbliższych, że pijesz za dużo 
(za często).

Spożywaj alkohol okazjonalnie, 
z umiarem (we właściwym miejscu 
i czasie), raczej w towarzystwie 
niż samotnie.

Nie szukaj w alkoholu ucieczki od 
problemów i stresów – to pułapka. 
Zadbaj o inne sposoby radzenia 
sobie z kłopotami.

Pamiętaj, że alkohol jest tylko jednym 
z wielu źródeł przyjemności i rozrywki. 
Rozwijaj alternatywne formy spędzania 
wolnego czasu, także bez alkoholu.
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Koalicja dla Trzeźwości 
Młodzieży

Koalicja dla Trzeźwości Młodzieży
to nasza odpowiedź na wyzwania 
związane z konsumpcją alko-
holu przez młodzież. Program 
profilaktyki alkoholowej powstał
w odpowiedzi na oczekiwania 
partnerów społecznych wy-
rażonych w trakcie Dialogu 
społecznego AA 1000 Grupy 
Żywiec. Celem programu jest in-
spirowanie środowisk lokalnych 
do współpracy na rzecz ogra-
niczenia nieodpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu przez mło-
dzież. Program powstał w 2011 
roku i jest pierwszą tego typu
inicjatywą realizowaną w Polsce 
przez firmę z branży piwowar-
skiej łączącą wysiłek tak wielu 
podmiotów lokalnego środowi-
ska. Jest innowacją społeczną, 
która angażuje lokalne społecz-
ności w celu zapobiegania nega-
tywnym zjawiskom społecznym 
związanym z nadużywaniem 
alkoholu. Koalicja dla Trzeźwości
Młodzieży jest także przejawem
realizacji strategii odpowiedzial-
ności Grupy Żywiec w obszarze
polityki alkoholowej. Jako produ-
cent alkoholu chcemy realizować
program, który przynosi jakościo-
we korzyści społeczne, takie jak 
mobilizacja lokalnego środowiska
do przeciwdziałania znaczącemu
problemowi społecznemu.

Rozpoczęcie programu poprze-
dzone było badaniami: „Diagnoza
motywów i zachowań młodzieży
związanych z alkoholem”, 
dzięki którym działania mogły
zostać dostosowane do sytuacji
uczniów w szkołach, ich wieku
i oczekiwań. Nadrzędnym celem 
badania było zrozumienie mło-
dzieży jako grupy docelowej dla 
działań społecznych służących
prewencji nadużywania alkoholu. 
Badania stanowiły wstęp do
budowy skutecznego programu 
profilaktycznego i miały unikalny 
charakter; nigdy wcześniej nie 
zrealizowano w naszym kraju

badań o takiej skali i zasięgu,
które w tak głęboki sposób mło-
dzieży wobec alkoholu w kon-
tekście wartości i celów życio-
wych oraz relacji z otoczeniem:
rodzicami i rówieśnikami. 

Raport z badania jest dostępny 
na stronie internetowej Grupy
Żywiec.

Katarzyna Korpolewska
właścicielka Profesja Consulting

W związku ze współpracą w ra-
mach Koalicji dla Trzeźwości Mło-
dzieży w mojej firmie powstał ze-
spół entuzjastów, którzy nie tylko
prowadzą warsztaty, ale też szerzą
ideę Koalicji na gruncie prywatnym
i podczas realizacji innych zadań. 
Realizując wspólnie z Grupą Żywiec
działania inicjatywy obserwujemy 
wzrost świadomości i zaintereso-
wania problematyką spożywania 
alkoholu przez młodzież w środo-
wiskach, do których docieramy. 
Zarówno nastolatki, jak i dorośli
– rodzice, nauczyciele, policja,
pracownicy opieki społecznej oraz
władze samorządowe – stają się też 
bardziej otwarci na podejmowanie 
rozmów o innych problemach. 
Chętniej też współpracują ze sobą.
Działania Koalicji dla Trzeźwości 
Młodzieży wpływają na tworzenie 
więzi społecznych i sprzyjają posta-
wom prospołecznym.

Tabela 1.  Liczba uczestników warsztatów programu Koalicja dla
                 Trzeźwości Młodzieży

Elbląg Leżajsk Warka Cieszyn Żywiec

Liczba uczniów, 
uczestników warsztatów 200 400 680 100 150

Procent wszystkich
uczniów w danej gminie, 
w danej kategorii szkolnej
(gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalne) 2,40% 22,90% 72,80% 10,20% 3%

O skali i zasięgu projektu 
świadczy liczba jego 
uczestników. Przykładowo, 
w warsztatach dla mło-
dzieży, prowadzonych 
w ramach programu, wziął 
udział co piąty uczeń 
w wieku gimnazjalnym 
bądź ponadgimnazjalnym 
z Leżajska oraz trzech na 
czterech uczniów z Warki.
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Koalicja dla Trzeźwości 
Młodzieży w liczbach

1
1

42

9
2
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warsztat dla nauczycieli 

warsztat dla Stowarzyszenia związanego 
z MOPS

warsztaty dla policji

warsztaty psychologiczne

szkół, w których odbyły się warsztaty

spotkania z rodzicami

warsztatów teatralnych

1 530 uczniów wzięło udział w warsztatach 
psychologicznych i teatralnych

215 warsztatów dla uczniów, rodziców, nauczycieli 
i policji od początku trwania programu, 
tj. od czerwca 2011 do stycznia 2013

150 warsztatów w 2012 roku we wszystkich miastach, 
w których zlokalizowane są browary Grupy Żywiec: 
Cieszynie, Żywcu, Elblągu, Warce i Leżajsku
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Program zawiera różne propo-
zycje dla środowisk odgrywają-
cych kluczową rolę w ogranicza-
niu konsumpcji alkoholu przez
młodzież. Pierwsza jego część
skierowana jest do młodzieży 
w wieku kluczowym dla inicjacji
alkoholowej – od 12 do 16 lat
(1-3 klasa gimnazjum i 1 liceum). 
Drugi moduł adresowany jest do
rodziców, którzy mają ogromny
wpływ na postawy swoich dzieci
wobec alkoholu, m.in. poprzez
dialog i wsparcie. Ważną grupą
są też nauczyciele, którzy mogą
wpływać zarówno na młodzież, 
jak i na rodziców. Kolejnymi
modułami są szkolenia dla policji 
i straży miejskiej oraz warsztaty
dla sprzedawców i właścicieli
sklepów, którzy bezpośrednio 
odpowiadają za dostępność alko-
holu dla młodzieży i mają wpływ
na odpowiedzialną sprzedaż.

Przeczytaj cały raport Domu
Badawczego Maison Ewaluacja
warsztatów psychologicznych 
i teatralnych przeprowadzonych
w ramach programu Koalicja dla 
Trzeźwości Młodzieży.

Kamila Maciejkowicz
psycholog szkolny Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Elblągu

Wieloletnia współpraca Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w El-
blągu z Grupą Żywiec w ramach
Koalicji dla Trzeźwości Młodzieży 
pokazuje jak bardzo trafna i sku-
teczna, a tym samym potrzebna, 
jest forma profilaktyki młodzieży, 
prowadzona w ramach inicja-
tywy. Program profilaktyczny 
Koalicja dla Trzeźwości Młodzieży
to projekt angażujący różne
grupy – młodzież i dorosłych, 
motywujący do współpracy 
i otwartości, a także pozwalający 
na stworzenie bezpiecznej oraz
przyjaznej atmosfery. Innowa-
cyjność i bezpośrednia forma 
pracy z młodymi ludźmi stanowi 
niezwykle atrakcyjną alternatywę
dla szablonowego podejścia do
profilaktyki powszechnie dotąd
stosowanego, w szczególności
w placówkach edukacyjnych.

Dr hab. Dominika Maison
prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Skierowany do młodzieży pro-
gram Koalicji dla Trzeźwości
Młodzieży mający na celu promo-
wanie odpowiedzialnego spoży-
wania alkoholu przez młodzież 
został poprzedzony bardzo wni-
kliwymi badaniami społecznymi,
dzięki czemu można było jak 
najlepiej dostosować zaplanowa-
ne działania do specyfiki niewąt-
pliwie bardzo trudnej grupy od-
biorców programu (młodzieży). 
Dzięki badaniom (jakościowym 
i ilościowym) zrozumieliśmy nie
tylko stosunek młodzieży do
alkoholu, zakres picia alkoholu
przez młodzież i style picia (min. 
odpowiedzialny vs. ryzykowny/
niekontrolowany/nieodpowie-
dzialny), ale również czynniki
psychologiczne leżące u podłoża 
tych postaw i zachowań (warto-
ści, potrzeby, poczucie kontroli,
zadowolenie z życia) oraz spo-
łeczne (min. relacje z rodzicami,
z rówieśnikami, relacje szkolne).
Wykorzystanie tak wnikliwych
badań jako podstaw tworzenia
programu Koalicji pozwoliło
uniknąć wielu błędów towarzy-
szących kampaniom społecznym
opartym wyłącznie o wiedzę 
intuicyjną i pozwoliły zwiększyć 
skuteczność całego przedsię-
wzięcia.

Działania branży 
piwowarskiej, 
w tym nasze wysiłki 
w ramach ogólno-
polskiej kampanii 
„Pozory mylą, do-
wód nie” otrzymały 
nagrodę European 
CSR Award Scheme. 
Inspiring partner-
ships for innovation 
and impact – Polska 
w kategorii Duże 
przedsiębiorstwo.
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Małgorzata Fiałkowska
trener, psychoterapeuta, specjalista 
psychoterapii uzależnień

Od 2006 roku Grupa Żywiec pro-
wadzi szkolenia w ramach pro-
gramu Cool@Work - „zagrożenia 
wynikające z nadmiernego spo-
żywania alkoholu”. W zależności 
od grupy pracowników, do której 
były adresowane - zajęcia miały 
charakter warsztatowy, bądź for-
mę wykładu. Jak wynika z badań 
przeprowadzanych wśród uczest-
ników wszystkich szkoleń - w tym 
również w roku 2012 - większość
osób miała poczucie odniesio-
nych korzyści, zarówno w sferze
zawodowej jak i osobistej. W każ-
dej z kolejnych grup spora część 
pracowników podkreślała zasad-
ność przeprowadzania tego typu 
zajęć, wskazując na ich przydat-
ność, jeśli chodzi o wzrost świa-
domości zagrożeń wynikających
z nadmiernego spożywania alko-
holu i znajomość Polityki Alkoho-
lowej firmy. Szczególnie istotne
wydawały się zagadnienia wyma-
gające od trenerów określonych
umiejętności i kwalifikacji (praca
terapeutyczna i ukończone spe-
cjalistyczne szkolenia w obszarze
problemów związanych z uzależ-
nieniem od alkoholu) - uczestnicy
zajęć podkreślali m.in. jak ważne
jest dla nich oddzielenie mitów
od rzeczywistej wiedzy związanej 
z tymi zagadnieniami.
Odnosząc się do omówionych 
w raporcie wniosków wydaje się 
zasadne kontynuowanie podob-
nych projektów w przyszłości.
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Desperados

Do odpowiedzialnej konsumpcji 
zachęca również rozpoczęta
w 2011 roku globalna kampania 
marki Desperados „You decide” 
(„Ty decydujesz”). Główne prze-
słanie kampanii – skierowanej 
do młodych, lubiących bawić 
się odbiorców – brzmi: „Nie mo-
żesz kontrolować wszystkiego
w swoim życiu, ale możesz kon-
trolować, ile wypijesz”.

Więcej o kampanii Desperadosa:

Cool@Work

Cool@Work to program dla
naszych pracowników mający 
za zadanie zwiększenie świa-
domości ryzyka związanego
z nadmiernym spożywaniem
alkoholu. Celami programu są:
podniesienie bezpieczeństwa
w miejscu pracy oraz podczas 
wykonywania czynności zwią-
zanych z pracą, wzrost świado-
mości ryzyka związanego z nad-
mierną konsumpcją alkoholu 
wśród pracowników, budowanie 
zaangażowania wobec Polityki 
alkoholowej firmy oraz kreowa-
nie ambasadorów odpowiedzial-
nego spożywania alkoholu.

Rozwiąż quiz z Twojej wiedzy
o alkoholu:

DOBRA PRAKTYKA:

5% budżetu reklamo-
wego na działania 
skierowane do kon-
kretnego klienta 
niebędące reklamą 
w środkach masowe-
go przekazu. (ang. 
Below the Line – BTL) 
marki Desperados zo-
stało przeznaczone  
na tematy związane 
z promocją odpowie-
dzialnej konsumpcji 
alkoholu. To potwier-
dzenie jednego z na-
szych zobowiązań 
wynikających 
z Dialogu
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Kampania HEINEKEN® Sunrise

Do odpowiedzialnej konsumpcji 
alkoholu zachęca globalna 
kampania HEINEKEN® Sunrise. 
Kampania, emitowana w okresie 
zwiększonego spożycia alkoholu 
– w czasie karnawału – w Inter-
necie oraz w głównych stacjach 
telewizyjnych, pokazuje, że dobra 
zabawa nie ma granic, jeśli zna 
się swoje granice. Bohater spotu 
reklamowego zamiast wypicia 
kolejnej butelki HEINEKENA®, 
wybiera wodę, dzięki czemu bawi 
się do rana i wychodząc z impre-
zy wspólnie z dziewczyną (w tej 
roli DJ Audrey Napoleon, również 
autorka muzyki do spotu) podzi-
wia wschód słońca.

Zobacz spot reklamowy 
HEINEKEN® Sunrise:
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Akcja 18+

Na 15 najważniejszych imprezach 
organizowanych lub sponsoro-
wanych przez nas w 2012 roku 
prowadzona była Akcja 18 +. Po-
mysł tej ogólnopolskiej kampanii 
zrodził się w trakcie dialogu spo-
łecznego i jest z powodzeniem 
realizowany od 2010 roku. W 2012
roku główna myśl akcji – Alkohol
tylko dla pełnoletnich – była
komunikowana przez tabliczki 
z hasłem „18+ Jestem pełnoletni.
Nie kupuję alkoholu nieletnim”.
Tabliczki takie znalazły się przy
każdym nalewaku z piwem. 
Barmani przechodzili szkolenie
z ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i celów akcji 18+. Dodat-
kowo, na ręce dorosłych uczest-

ników imprez zakładane były
opaski z hasłem akcji. Opaski
przypominające o odpowiedzial-
nej postawie i niekupowaniu
alkoholu osobom niepełnoletnim
rozdawaliśmy dorosłym uczest-
nikom Juwenaliów w: Łodzi, 
Krakowie, Warszawie i Gdańsku,
Festiwalu Birofilia w Żywcu,
Święta Trzech Braci w Cieszynie,
Męskiego Grania w Warszawie, 
Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, 
Krakowie i Żywcu, Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej, Święta Warki,
Brackiej Jesieni w Cieszynie, 
Święta Żywca oraz Open’er Fe-
stival (podczas tego wydarzenia
w ramach akcji pojawiły się tylko
tabliczki z hasłem akcji.)

Enjoy HEINEKEN® 
Responsibly
(Ciesz się Heinekenem – 
bądź odpowiedzialny)

Grupa Żywiec wprowadziła 
w roku 2012 unikalne na polskim 
rynku rozwiązanie organizacyj-
ne dotyczące wdrażania przyję-
tych zasad społecznej odpowie-
dzialności. Na Open’er Festival 
zainstalowany został specjalny 
namiot Brewing a Better Future,
który przykuwał uwagę nietu-
zinkowym wystrojem – oświe-
tlony był lampami zrobionymi 
z butelek HEINEKENA®, a sto-
ły i krzesła w nim ustawione
zrobiono ze zużytych keg
HEINEKENA®. W namiocie moż-
na było także uszyć torbę z ba-

Wykres 2. Na Open’er Festival było prowadzonych dużo działań towarzyszących. Które z poniższych 
 działań widziałeś/zauważyłeś w trakcie swojego pobytu na Festiwalu? W których brałeś 
 osobiście udział?

Badanie: Ewaluacja warsztatów psychologicznych i teatralnych prowadzonych w ramach programu Koalicja dla Trzeź-
wości Młodzieży, Dom badawczy Maison dla Grupa Żywiec, sierpień 2012

Alkogogle – symulacja widzenia
po spożyciu alkoholu

Enjoy HEINEKEN Responsibility – promocja
odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

Selektywna zbiórka odpadów –
działania na rzecz ochrony środowiska

Możliwość uszycia sobie toreb/portfeli
ze starych banerów HEINEKENA

0 10

zauważył

wziął udział

20 30 40 50 60

11%
19%

Żadne z powyższych

28%
7%

20%
34%

29%
39%

24%
44%

Akcja 18+ – alkohol tylko dla pełnoletnich
(nie sprzedawanie i nie kupowanie)

57%
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Łącznie na wszyst-
kich imprezach 
w 2012 roku w ramach 
Akcji 18+ rozdaliśmy 
20 tys. opasek i prze-
szkoliliśmy ponad 
200 barmanów. 
Imprezy, na których 
prowadziliśmy kam-
panię odwiedziło 
łącznie około 250 tys. 
osób.



Efekty ”Enjoy 
HEINEKEN 
Responsibly”
w liczbach:

70 000 
uczestników
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85 000

zgłoszeń związanych 
z przemocą po alkoholu

dni Open’er Festival

wolontariuszy

toreb uszytych 
z bannerów HEINEKENA

tabliczek 18+

rozdanych kocy 
z recyklingu

rozdanych eko-toreb

rozdanych alkotestów

rozdanych 
identyfikatorów akcji

interakcji wolontariuszy 
z uczestnikami wydarzenia

rozdanych ulotek
edukacyjnych

zebranych plastikowych
kubków po piwie
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nerów HEINEKENA®.
W aktywnościach promujących
odpowiedzialną konsumpcję 
alkoholu i selektywną zbiórkę
odpadów mogło wziąć udział
ponad 70 tysięcy uczestników 
festiwalu.

Grupa naszych czterdziestu
wolontariuszy w ramach „Enjoy
HEINEKEN® Responsibly” przez
cztery dni działała na Open’er 
Festival. Ekipa promowała od-
powiedzialną konsumpcję alko-
holu i zachęcała do segregacji
odpadów poprzez zbieranie 
plastikowych kubków po piwie. 
Wolontariusze „Enjoy Heinkenen
Responsibly” przeprowadzali 
wśród uczestników quizy na 
temat faktów i mitów dotyczą-
cych konsumpcji alkoholu oraz 
zachęcali do założenia alkogogli 
i wykonania w nich najprost-
szych czynności. A wszystko po 
to, by promować odpowiedzial-
ną konsumpcję alkoholu.

Grupa wolontariuszy w zamian 
za zebrane plastikowe kubki
nagradzała festiwalowiczów
gadżetami HEINEKENA®. Akcje
cieszyły się tak ogromnym
powodzeniem, że w sumie roz-
dane zostało 700 kocy, 3 000 
toreb i 10 000 plakietek „Enjoy 
responsibly”, otrzymując od 
festiwalowiczów około 85 000 
plastikowych kubków po piwie. 
Rekordziści przynosili jedno-
razowo nawet po 600 kubków
zebranych na terenie festiwalu.

Kampania „Enjoy HEINEKEN® 
Responsibly” była unikalna, po-
nieważ była jedyną prowadzoną 
na tak ogromnej międzynaro-
dowej imprezie muzycznej jak
Open’er (więcej na temat festi-
walu w części Mecenat i Spon-
soring). Była również bardzo
skuteczna – udało nam się prze-
konać uczestników HEINEKEN®
Open’er Festival i wpłynąć na
ich postawy związane z odpo-
wiedzialną konsumpcją i sprze-
dażą.

Działania z zakresu CSR podej-
mowane przez nas w ramach
Open’er Festival zostały do-
strzeżone przez uczestników 
tego wydarzenia.

ZOBACZ FILM: 

Znaki odpowiedzialnościowe

Stosujemy na wszystkich swoich
produktach znaki odpowiedzial-
nościowe takie jak: „Nigdy nie 
jeżdżę po alkoholu” oraz „Alko-
hol tylko dla pełnoletnich”. Jest
to inicjatywa branżowa, wycho-
dząca poza regulacje ustawowe. 
Znaczki zamieszczane są także
na wszystkich reklamach audio-
wizualnych, przede wszystkim
telewizyjnych i kinowych, gdzie
mają zajmować 10% powierzchni
obrazu i być emitowane przez 
10% czasu trwania spotu. Tego 
typu oznaczenia browary na-
leżące do Związku Pracodaw-
ców Przemysłu Piwowarskiego
w Polsce – Browarów Polskich
zaczęły stosować już wcześniej
– od końca kwietnia 2008 roku 
charakterystyczne „kluczyki”
pojawiały się na puszkach i bu-
telkach piwa, zaś „18” pokazała
się w reklamie w lipcu 2010.
Ponadto, HEINEKEN® od
wielu lat umieszcza na 
wszystkich materiałach
wspierających sprzedaż 
oraz na opakowaniach literkę ‚e’,
symbol odpowiedzialnego 
picia alkoholu. Na materiałach
promocyjnych HEINEKENA®
zamieszczane jest hasło „Enjoy
HEINEKEN® Responsibly”(“Ciesz
się Heinekenem – bądź odpo-
wiedzialny.”) oraz link do strony,
na której znajduje się cała sekcja
poświęcona tematowi odpo-

wiedzialnej konsumpcji. W 2012 
roku HEINEKEN® prowadził 
kampanię „Sunrise belongs to 
moderate drinkers” dedykowa-
ną promocji odpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu. W ramach
kampanii była emitowana de-
dykowana reklama telewizyjna. 
Przedsięwzięcie było adreso-
wane nie tylko do odbiorców
reklamy, ale także do partnerów 
społecznych. Na opakowaniach
piwa Desperados znajduje się
apel „Drink responsibly” („Pij 
odpowiedzialnie”).

charakterystyczne 
„kluczyki” pojawiały 
się na puszkach 
i butelkach piwa 
od końca kwietnia 
2008 roku
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Andrzej Sadownik
Prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Piwowarów Domowych

Bezprecedensowa w skali świa-
towej opieka koncernu piwo-
warskiego nad polskim hobby-
stycznym ruchem piwowarstwa 
domowego, zainicjowana odważ-
ną, łamiącą stereotypy i uprze-
dzenia decyzją Prezesa Grupy
Żywiec w roku 2010, dziś jest już
zjawiskiem trwałym, z uznaniem 
zauważonym przez ośrodki opi-
niotwórcze w świecie i znajdują-
cym naśladowców tak w kraju, 
jak i np. w Holandii – ojczyźnie 
HEINEKENA®.
Nie mam wątpliwości, że bez
wsparcia Grupy Żywiec nie uda-
łoby się powołać do życia w 2010 
roku Polskiego Stowarzyszenia
Piwowarów Domowych (PSPD) –
organizacji skupiającej dzisiaj po-
nad 300 członków, mającej poza
wszystkim innym walor małego 
ogniwa prawdziwie demokratycz-
nego społeczeństwa.
PSPD w oparciu o pomoc finanso-
wą Grupy Żywiec wydaje jedyny
w Polsce tytuł poświęcony wy-
łącznie sprawie piwa, kwartalnik
„Piwowar”. Z techniczną i kadrową
pomocą Browaru Warka szkoli
jako jedyna organizacja w kraju 
degustatorów i sędziów konkur-
sów piwa. Pomaga w realizacji
Akademii Warzenia prowadzonej
dla pracowników Grupy Żywiec,
następnie przeprowadza Konkurs
Piw Pracowniczych dla tychże
oraz organizuje konkursy piwa 
podczas Festiwalu Birofilia w Żywcu
i Brackiej Jesieni w Cieszynie.

Grupa Żywiec promuje 
piwną kulturę

Grupa Żywiec, jako jeden z liderów 
branży piwowarskiej w Polsce,
czuje się odpowiedzialna za pro-
mowanie kultury picia piwa. Za-
leży nam na tym, aby piwo koja-
rzyło się pozytywnie. Zajmujemy
się tym od wielu lat, m.in. sponso-
rując organizowany od 1996 roku
w Żywcu Festiwal Birofilia. Co
roku, w trzeci weekend czerw-
ca Żywiec staje się miejscem 
spotkań piwnych pasjonatów 
takich jak piwowarzy domowi, 
rzemieślniczy, przemysłowi, ale
także kolekcjonerzy i pozostali
wielbiciele złotego trunku. Fe-
stiwal Birofilia obfituje w wiele 
atrakcji. Na Alei Piw Świata moż-
na spróbować ponad 500 z ca-
łego świata, a ponieważ Grupa
Żywiec promuje odpowiedzialną 
konsumpcję, degustacja odbywa
się z wykorzystaniem 200 ml
kufelków. Ostatni dzień festiwalu
to m.in. ogłoszenie zwycięzców 
piwowarskich konkursów. Nagro-
dy odbierają piwowarzy domowi, 
browary rzemieślnicze, pracow-
nicy GŻ warzący piwo w domu, 
także twórcy etykiet piw domo-
wych. Najbardziej oczekiwanym
punktem programu jest ogłosze-
nie najlepszego piwa roku, Grand
Championa Birofilia, wybranego 
spośród zwycięskich piw Kon-
kursu Piw Domowych Birofilia. 
Zwycięskie piwo warzone jest
następnie na skalę przemysłową 
w Brackim Browarze Zamkowym
w Cieszynie, by 6 grudnia tra-
fić do sprzedaży. Jest to owoc
połączenia prawdziwej pasji pi-
wowara domowego z kunsztem 
i doświadczeniem browarników 
z Grupy Żywiec.

Więcej o sztuce serwowania 
piwa i festiwalu:
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Kolekcjonowanie 
birofiliów – przedmio-
tów, dokumentów 
oraz ikonografii zwią-
zanej z browarnic-
twem – ma w Polsce 
długą tradycję. Pierw-
szymi birofilami byli 
właściciele browarów, 
którzy na przełomie 
XIX i XX wieku gro-
madzili etykiety kon-
kurencyjnych warzel-
ni po to, by wiedzieć, 
jak ozdabiają swoje 
piwo rynkowi rywale.

2222222
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2,2 kg – słód monachijski Weyermann®
2,2 kg – słód pilzneński Weyermann®
1,7 kg – słód wędzony Steinbach
0,4 kg – słód Biscuit 50 EBC
0,3 kg – słód melanoidowy 80 EBC Weyermann®
0,2 kg – słód Caramunich® typ III Weyermann®
0,2 kg – słód Caraaroma® Weyermann®

ZASYP    7,2 kg słodu

WODA    20 litrów

Przepis na Rauchbocka

50’4.

3.

2.
1.

10’

10’

71°-72° C

67° C

52° C
podgrzewanie
ok. 1° C na min.

ZACIERANIE

po chmieleniu i wystudzeniu
BLG

Wyeast 2308 Munich Lager

WYBICIE

DROŻDŻE

25 litrów
16,5–17

GOTOWANIE

60’

25g 5,2%
AK Mittelfruch

60’

40g 3%
AK Lubelski

5’

10g 4%
AK Sazz
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Andrzej Miler
Zwycięzca Grand Championa 2012

Konkurs Piw Domowych 
w Żywcu, a także Festiwal 
Birofilia, to świetna inicjatywa. 
Mogłem na własnej skórze do-
świadczyć, jaką niesamowitą 
frajdę daje wygrana w tym kon-
kursie. Warzenie piwa na skalę 
przemysłową w cieszyńskim 
Browarze, premiera w war-
szawskim Sketchu, współudział 
w projektowaniu etykiet 
i „wizerunku” piwa były 
bezcennym doświadczeniem. 
Organizacja festiwalu też 
wg mnie jest co najmniej bar-
dzo dobra. Cała masa dobrego 
piwa, jeszcze więcej piwowarów 
domowych, możliwość zawarcia 
nowych znajomości, wymiany 
doświadczeń – BEZCENNE.

Maciej Romanowski
Wicestarosta Elbląski, Szef Rady
Sponsorów ZKS Olimpia Elbląg

Browar Elbląski przez minione
140 lat zajmował się nie tylko 
produkcją piwa – zawsze wyka-
zywał duże zainteresowanie, zro-
zumienie oraz wyczucie potrzeb
lokalnego społeczeństwa.
Do tradycji weszły już wpisane
na stałe w kalendarzu imprezy
kulturalno-rozrywkowe m. in. 
„BIESIADY SPECJALA” oraz 
współfinansowane „Dni Elbląga”. 

Dzięki finansowemu wsparciu
Browaru w Elblągu, sportowe
areny Hali CSB i Stadionu Miej-
skiego mogą zapełniać się rze-
szami kibiców, a parkiety oraz 
murawy boisk – młodymi adep-
tami piłkarstwa. 

Liczę dalej na takie właśnie spo-
łeczne zaangażowanie. Wdzięcz-
ni za tę wieloletnią współpracę,
z dumą będziemy powtarzali: 
„To Nasz Browar”.

Partnerstwo dla rozwoju

Chcemy być firmą – punktem 
odniesienia dla innych w zakresie
budowania programów społecz-
nych ukierunkowanych na elimi-
nowanie negatywnego wpływu 
na lokalne społeczności. Nasze
działania w ramach polityki 
alkoholowej chcemy prowadzić 
efektywnie, a do tego niezbęd-
ne są partnerstwa. Inicjatywy
realizowane wspólnie z innymi
organizacjami są bardziej efek-
tywne oraz lepiej odpowiadają 
na potrzeby. Razem z naszymi 
partnerami uczymy się wzajem-
nie i mocniej angażujemy. Widać
to dobrze na przykładzie Koalicji 
dla Trzeźwości Młodzieży. Skala 
i oddziaływanie programu by-
łyby zdecydowanie mniejsze,
gdyby był prowadzony w wą-
skim gronie. Zaproszenie do 
współpracy lokalnych środowisk 
znacznie zwiększyło skutecz-
ność projektu.

Oprócz partnerstw na poziomie 
krajowym, nawiązujemy współ-
pracę z partnerami lokalnymi.

Każdy z browarów należących
do naszej organizacji aktywnie 
działa na rzecz społeczności, 
w której prowadzi działalność
piwowarską. Nasze browary od
lat angażują się w różnego typu
projekty i budują różne partner-
stwa. Oprócz sztandarowych 
wydarzeń, w których bierzemy 
udział, niezmiernie ważne dla
naszej organizacji są działania
lokalne i wsparcie udzielane 
mniejszym inicjatywom w zakre-
sie m.in. sportu, kultury, oświaty
i wychowania oraz pomocy 
społecznej. Lista działań spon-
soringowych podmiotów Grupy 
Kapitałowej Żywiec za 2012 rok 
jest długa i różnorodna. Łącznie 
darowizny rzeczowe organiza-
cji miały wartość blisko 12 000 
złotych. Wartość darowizn finan-
sowych przekazanych przez bro-
wary wyniosła 1 377 829 zł. Na
wsparcie sportu i kultury przeka-

zano 25% tej kwoty. Na przykład
w gminie Żywiec przekazano
około 275 000 zł na poczet 
wsparcia sportu, co ma znaczą-
cy wpływ na jego rozwoju w tej
gminie. Dodatkowo pozostałe
podmioty przekazały na wspar-
cie w wysokości 1 430 000 zł.
W 2012 roku przeznaczyliśmy na 
wsparcie rzeczowe i finansowe
w sumie 2 819 829 złotych.

To tylko część wkładu browarów
w rozwój regionów, w których
działają. Działania podejmowane
w 2012 roku lokalnie przez bro-
wary zostały opisane w części
Partnerstwo dla rozwoju. Szerszy
obraz działalności browarów
Grupy Żywiec – zawierający
wyniki wpływu ekonomicznego 
i podatkowego – został zapre-
zentowany w rozdziale Wpływ
ekonomiczny.

W 2012 roku Grupa 
Kapitałowa Żywiec 
przeznaczyła na 
wsparcie rzeczowe 
i finansowe w sumie 
2 819 829 złotych.
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6PROJEKT:
Święto 
Trzech Braci
PARTNERZY PROJEKTU:
Urząd Miasta, 
Cieszyński Ośrodek 
Kultury

PROJEKT:
Industriada 
- Szlak Zabytków 
Techniki
PARTNER PROJEKTU:
Muzeum Drukarstwa

PROJEKT:
Bracka Jesień
PARTNERZY PROJEKTU:
Bigidea,
Piwiarnia Żywiecka

PROJEKT:
Międzynarodowy 
Turniej w Curlingu

„Silesian Grand 
Prix”
PARTNER PROJEKTU:
Rudzki Klub Curlingowy

PROJEKT:
Wakacyjne 
praktyki 
studenckie
PARTNERZY PROJEKTU:
Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu,
Uniwersytet Śląski 
w Katowicach,
Akademia echniczno-
–Humanistyczna 
Bielsko-Biała

1PROJEKT:

Kino na Granicy
PARTNERZY:
Stowarzyszenie „Kultura na Granicy”

Bracki Browar Zamkowy 
w Cieszynie
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Browar w Elblągu

140
2

3

4PROJEKT:
Aktywności 
pracowników
PARTNERZY PROJEKTU:
Wolontariat pracowniczy 
Grupy Żywiec,
Koło Specjal 45, 
koło wędkarskie 
pracowników browaru,
Klub Honorowych 
Dawców Krwi 
pracowników browaru,
Akcja „Ciuch w Ruch”

PROJEKT:
Wspieranie 
sportu w mieście, 
sponsoring, 
darowizny
PARTNER PROJEKTU:
EKS Start Elbląg –
– ekstraklasa piłki 
ręcznej kobiet,
Olimpia Elbląg I liga piłki 
nożnej, od lipca 2012 II liga,
Kluby: 
Orzeł Elbląg, 
KS Podnoszenia Ciężarów 
MEYER, 
Truso Elbląg, 
IKS Atak Elbląg

PROJEKT:
Wspieranie 
wydarzeń 
kulturalnych
PARTNERZY PROJEKTU:
Elbląska Wiosna Teatralna,
Cykl koncertów Elbląskiej 
Orkiestry Kameralnej,
Ogólnopolski Festiwal 
Sztuki Słowa Czy to 
jest kochanie?
Letnie Ogrody Polityki,
Dni Elbląga,
Dzień Otwarty Browaru 
w Elblągu 04.08.2012,
Jazzbląg Festiwal,
Elbląskie Noce. Festiwal 
Piosenki Wartościowej,
VII Biesiada Specjala,
Festiwal Tańca Baltic Cup

1PROJEKT:

Jubileusz 140-lecia
browaru w Elblągu
PARTNERZY:
Zespół odpowiedzialny 
za markę SPECJAL, 
Grupa Żywiec, 
Centrum Spotkań Europejskich 
„Światowid”, 
Elbląska Orkiestra Kameralna, 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Elblągu
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Arcyksiążęcy Browar 
w Żywcu

1PROJEKT:

Szkoła 
Technologii 
Fermentacji
PARTNER:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
– organizator

2

3

4

5

PROJEKT:
Koncert Żywiec 
dla Żywca 
z okazji 
Dni Żywca 
i Industriady 
2012
PARTNERZY PROJEKTU:
Dni Żywca – Urząd 
Miasta Żywca, Miejskie 
Centrum Kultury,
Industriada 2012 – Urząd 
Marszałkowski 
Województwa Śląskiego

PROJEKT:
Żywieckie Gody
PARTNER PROJEKTU:
Miejskie Centrum Kultury 
– Organizator 

PROJEKT:
Eko-reaktywacja 
Gminy Lipowa:
• Edukacja dzieci 

i młodzieży
• Konkurs na 

logo projektu
• Konkurs 

„List do sąsiada”
• Konkurs 

grantowy
PARTNERZY PROJEKTU:
Urząd Gminy Lipowa
Żywiecka Fundacja 
Rozwoju,
Browar Żywiec – inicjator 
i fundator projektu

PROJEKT:
Święto Ziemi
PARTNERZY PROJEKTU:
Wolontariusze 
– pracownicy Browaru,
Żywiecka Fundacja 
Rozwoju,
Fundacja Klamra,
Nadleśnictwo w Jeleśni,
Urząd Miasta Żywiec
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROJEKT:
Porozumienie 
o współpracy 
z Zespołem Szkół 
Technicznych 
w Leżajsku
PARTNER PROJEKTU:
Zespół Szkół 
Technicznych w Leżajsku

PROJEKT:
Dni Leżajska
PARTNER PROJEKTU:
Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku

PROJEKT:
Noc Muzeów,
Mini Maraton
PARTNER PROJEKTU:
Muzeum Ziemi Leżajskiej

PROJEKT:
XXII 
Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 
Organowej 
i Kameralnej
PARTNER PROJEKTU:
Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku

PROJEKT:
Spotkanie 
Trzech Kultur
PARTNER PROJEKTU:
Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku

PROJEKT:
Międzynarodowe 
Zawody Jeździeckie 
w Skokach Konnych 
przez przeszkody 
rangi CSN
PARTNER PROJEKTU:
Klub Jeździecki 
„EQUISTO” 
w Wierzawicach

PROJEKT:
Bezpieczne 
Wakacje 2012
PARTNER PROJEKTU:
Euroregionalne 
Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społeczno-
-Gospodarczych 
z siedzibą w Rzeszowie

PROJEKT:
Ludowe Obrzędy, 
Włościańskie Jadło, 
Na Michała – 
– Jarmark 
Kapuściany
PARTNER PROJEKTU:
Gminny Ośrodek 
Kultury w Giedlarowej

PROJEKT:
Gminne Dni Strażaka, 
Dni Gminy Kuryłówka, 
Spotkanie z Folklorem 
i Biesiadą, 
Gminne Dożynki
PARTNER PROJEKTU:
Gminny Ośrodek Kultury 
w Kuryłówce

PROJEKT:
Dni Azalii, 
Noc Świętojańska, 
Dożynki Gminne, 
Targi rękodzieła
PARTNER PROJEKTU:
Gminny Ośrodek Kultury 
w Nowej Sarzynie1PROJEKT:

52. Międzynarodowy 
Muzyczny Festiwal 
w Łańcucie
PARTNER:
Filharmonia Podkarpacka 
im. Artura Malawskiego 
w Rzeszowie

Browar 
w Leżajsku
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Browar 
w Warce

2
3

4

5

PROJEKT:
Granty marki 
WARKA

PROJEKT:
Warka Przyjazna 
Naturze
PARTNERZY PROJEKTU:
Gmina Warka
ZUK Warka

PROJEKT:
Budowa Pomnika 
S. Czarnieckiego
PARTNER PROJEKTU:
Inicjatywa lokalna

PROJEKT:
Sprzątanie 
Świata
PARTNER PROJEKTU:
Muzeum 
im. K. Pułaskiego1PROJEKT:

Święto Warki
PARTNER:
Gmina Warka
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Jak wynika z raportu ARC Rynek
i Opinia Sponsoring Monitor
2012/2013 opublikowanego
w styczniu 2013 roku, 43% Po-
laków w ogóle nie interesuje
się kulturą. Wśród osób, które 
zadeklarowały, że trochę lub 
bardzo interesują się kulturą, 
najbardziej popularnymi spo-
sobami kontaktu z nią są: oglą-
danie telewizji (98%), oglądanie 
filmów na DVD (46%), chodze-
nie do kina (44%) oraz czytanie 
książek (37%).

Jako organizacja odpowiedzial-
na społecznie, a więc żywo 
zainteresowana budowaniem
kapitału społecznego, od lat 
inicjujemy oraz wspieramy wiele
przedsięwzięć kulturalnych ta-
kich jak Open’er Festival (marka 
HEINEKEN®), Festiwal Malta
oraz Męskie Granie (marka Ży-
wiec). Zwiększanie uczestnictwa
w wydarzeniach kultury oraz
prezentacja najciekawszych 
artystów, to cele dla których 
firma angażuje się w takie dzia-
łania. Oprócz tego poszczegól-
ne browary sponsorują liczne 
lokalne wydarzenia kulturalne 
i sportowe, zaś marka Warka 
jest oficjalnym sponsorem Re-
prezentacji Polski w piłce nożnej 
na lata 2010-2014. Grupa Żywiec
corocznie dokonuje przeglądów
swoich przedsięwzięć w ramach
zaangażowania społecznego, na 
tej podstawie tworzy plany na
kolejne okresy.

Poprzez swoje marki wspie-
ramy polską kulturę i sport 
w wymiarze ogólnopolskim
i lokalnym. Środki te prze-
znaczamy między innymi na 
wsparcie takich przedsięwzięć
jak: Juwenalia, Męskie Granie, 
Tydzień Kultury Beskidzkiej, 
Opene’er Festival, Soundri-
ve Festival oraz sponsoring 
piłkarskiej Reprezentacji Polski
oraz klubów Legia Warszawa, 
Asseco Resovia oraz Olimpia 
Elbląg.

Przekazaliśmy na te cele 
w 2012 roku odpowiednio -
około 11,6 mln zł (kultura) 
i 5,6 mln złotych (sport).  
W sumie to 17,6 mln złotych.

Kwota ta stanowi 5,7% zysku
netto Grupy Kapitałowej 
Żywiec za 2012 rok. Kwota
otrzymana po zsumowaniu
wydatków sponsoringowych
marek oraz wsparcia rzeczowe-
go i fi nansowego podmiotów 
Grupy Kapitałowej Żywiec 
stanowi 6,6% jej zysku netto
za 2012 rok.

37%

98%5,7%

11,6 mln

Polaków
czyta książki

Polaków
ma kontakt 
z kulturą przez 
oglądanie
telewizji

zysku netto 
Grupy Kapitałowej 
Żywiec za rok 
2012 zostało
przeznaczone na 
mecenat
i sponsoring

około

przeznaczyliśmy 
na wsparcie 
kultury

Mecenat 
i sponsoring

Ponad 250 tys. 
osób wzięło udział 
w wydarzeniach 
kulturalnych orga-
nizowanych przez 
Grupę Żywiec 
w 2012 roku. Tyle 
osób wypełniłoby 
widownię Teatru 
Wielkiego w Sali 
im. Moniuszki 
w jej maksymalnej 
pojemności na 136 
spektaklach
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Open’er Festival

Open’er to jeden z największych 
i najciekawszych festiwali euro-
pejskich. Jest organizowany od
2002 roku (jednodniowa impre-
za w Warszawie z pierwszym
polskim występem The Chemical 
Brothers), a od 2003 roku od-
bywa się na terenie Gdyni oraz 
gminy Kosakowo. Od początku
jego organizatorem jest Alter
Art, a głównym sponsorem mar-
ka HEINEKEN®. Open’er, który 
rozpoczynał się jako festiwal 
muzyczny, z roku na rok zmieniał 
się w coraz większe i ważniejsze
wydarzenie kulturalne o randze 
europejskiej. Obecnie to już nie 
tylko miejsce spotkania z najlepszą
muzyką, ale również okazja do
spotkania tysięcy ludzi ze sztuką.

Innowacje Open’era

HEINEKEN® Open’er Festival
jest pionierem festiwalowych 
rozwiązań w kraju. Jako pierw-
szy organizator tego typu 
wydarzeń wprowadził opaski
festiwalowe, na które wymienia 
się bilety. W 2006 roku, gdy 
impreza przeniosła się na lot-
nisko Babie Doły (Kosakowo), 
we współpracy z miastem Gdy-
nia zorganizowano specjalne 
darmowe autobusy dowożące
uczestników spod dworca kole-
jowego na teren festiwalu.
Przy okazji HEINEKEN® Open’er 
po raz pierwszy wykorzystano
bezgotówkowy system rozli-
czeń– bony festiwalowe i kartę
Mastercard® PayPass™, z których
można korzystać do dziś.

Więcej informacji o festiwalu 
na stronie internetowej Festi-
valu Open’er.

Kilka faktów z Open’er 2012:

• Trudno wyobrazić sobie lep-
szą oprawę koncertu Pende-
recki//Greenwood niż tonący 
w mleku wielotysięczny tłum 
zasłuchany w „Polymorfii”.
Bez wątpienia mgła w czasie
tego wyjątkowego koncertu 
na Scenie Głównej (Main Sta-
ge) będzie przywoływana 
w festiwalowych wspomnie-
niach jeszcze przez wiele lat.
Poruszenie Mistrza Penderec-
kiego kłaniającego się przed
ledwie widoczną we mgle
publicznością także – dla
takich chwil warto tu być.

• Przed spektaklem Andrzej Chy-
ra przypuszczał, że będziemy
grać dla 30 osób. Wprost nie
mogliśmy uwierzyć, gdy zoba-
czyliśmy tłum biegnący do
namiotu” – tak pierwszą odsło-
nę spektaklu „Anioły w Amery-
ce” wspominali aktorzy Nowe-
go Teatru. Nadkomplet widzów
„doskwierał” również” w Alter 
Kinie – na wielu projekcjach
brakowało miejsc siedzących.

• Jeden z naszych kultowych
hangarów został zaaranżowa-
ny na potrzeby Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej w Warszawie,
gdzie pokazaliśmy najciekaw-
sze prace wideo i instalacje
inspirowane muzyką. Ogrom-
ne zainteresowanie tą wysta-
wą spowodowało wydłużenie
godzin jej otwarcia.

• Nad całym festiwalem góro-
wała – do ostatnich chwil okry-
ta tajemnicą – wielkoformato-
wa instalacja przygotowana
przez Maurycego Gomulickie-
go. Symbol płodności, rakieta,
skojarzenia kosmate i falliczne,
lody rożki, sękacz, szyszka,
a nawet bożonarodzeniowa
choinka – to tylko niektóre
z określeń, jakimi Open’erowa 
publiczność opatrzyła „Totem”.

Małgorzata Lubelska
Dyrektor ds. Marketingu
Grupy Żywiec

Open’er Festival to dziś najważ-
niejsze wydarzenie muzyczne
w Polsce. Za sprawą sponsora, 
marki HEINEKEN®, Grupa Ży-
wiec zapraszała uczestników do
udziału w aktywnościach, które
w innowacyjny sposób miały 
wzmacniać postawy proekolo-
giczne oraz promować odpowie-
dzialną konsumpcję. W ramach
inicjatywy Enjoy HEINEKEN®
Responsibly, Grupa Żywiec za-
chęcała m.in. do recy- klingu pla-
stikowych kubków oraz papieru, 
korzystania z paneli słonecznych
do ładowania telefonów
komórkowych czy zielonych 
autobusów dowożących uczest-
ników na teren lotniska na Ba-
bich Dołach. Grupa Żywiec za-
inicjowała szereg przedsięwzięć
zachęcających do odpowiedzial-
nej zabawy i umiarkowanego 
spożycia alkoholu. Wszyscy
sprzedawcy na festiwalu zostali
przeszkoleni z zakresu ustawy
o wychowaniu w trzeźwości, 
a przy nalewakach z piwem ta-
bliczki 18+ przypominały o zaka-
zie sprzedaży alkoholu niepełno-
letnim. Działania Grupy Żywiec 
promujące odpowiedzialne i pro-
-środowiskowe zachowania na
stałe już wpisały się w tradycję
Open’era i bez nich trudno dziś 
sobie wyobrazić tę imprezę!
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Obszar festiwalu zwiększył się z 3 ha w 2002 roku do 75 ha w 2012.
Od początku trwania festiwalu wykorzystywaliśmy 388 ha przestrzeni,
czyli tyle ile wynosi powierzchnia małego lotniska. 
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Ciekawostki dotyczące  10-letniej
historii Open’er Festival

Każdego roku, na terenie festiwalu obsługa Open’er Festival używa 
średnio 96 krótkofalówek.

Całkowita długość bramek wokół festiwalu wyniosła 127 km, to 
więcej niż długość trasy 20 etapu  100. Tour de France. 

Zbudowaliśmy w sumie 35 scen o łącznej wysokości 309,19 metrów, 
to o 70 m więcej niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. 

Całkowita waga wszystkich scen głównych to 603,4 tony. To tyle ileC
całkowita waga 151 dorosłych słoni. c

Dzięki Open’er Festival każdego roku zatrudnianych jest ponad 
5 000 osób.

Odkąd rozpoczęliśmy media monitoring w 2007 roku, Open’er 
Festival został wspomniany przez różne media około 12 000 razy. 

Całkowita liczba gości festiwalu w ciągu ostatnich 10 lat to ponad
pół miliona ludzi. To prawie tyle samo co populacja Kopenhagi. 

Każdego dnia teren festiwalu jest regularnie oczyszczany. Po zakoń-
czeniu festiwalu, proces sprzątania trwa 10 dni a zatrudnionych jest 
do tego 60 osób.
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Męskie Granie

Jesteśmy jedynym sponsorem
ogólnopolskiej trasy koncertowej
Męskie Granie. Projekt prowadzi-
my od 2010 roku, a jego celem
jest prezentacja twórczego ob-
licza polskiej sceny muzycznej
oraz zachęcenie słuchaczy do 
muzycznych eksperymentów. 
Między innymi dzięki dyrektorom
artystycznym niezmiennie uda-
je się utrzymać wysoki poziom
projektu – pierwszym dyrekto-
rem Męskiego Grania był Woj-
ciech Waglewski. Od 2012 roku 
dyrektor artystyczną projektu 
została Katarzyna Nosowska.
Za scenografię odpowiadała 
Małgorzata Szabłowska, a za
oprawę wizualną Paweł „Spider” 
Pająk. Dodatkowo, od 2011 roku
realizowany jest projekt Nowe 
Męskie Granie, mający za zada-
nie promować nieznane talenty 
wybierane przez słuchaczy
w głosowaniu internetowym, na 
profilach marki Żywiec oraz na
portalu Facebook. Wykonawca
lub zespół, który w danym ty-
godniu zdobędzie największą
liczbę głosów, wystąpi na kon-
cercie w mieście przypisanym do
poszczególnego etapu zabawy.
W ramach Męskiego Grania 2012
odbyło się 6 koncertów: w War-
szawie (14.07.2012), Krakowie 
(21.07.2012), Gdańsku (28.07.2012),
Poznaniu (04.08.2012), Wrocławiu
(11.08.2012) i Żywcu (01.09.2012). 
W festiwalu wzięło udział 
25 tys. osób.

Odwiedź stronę www Męskie
Granie i profil na Facebooku:

Festiwal Teatralny Malta

Od 2009 roku (19. edycja fes-
tiwalu) jesteśmy głównym spon-
sorem Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego Malta.
Malta to wielkie święto szeroko 
pojętych sztuk performatyw-
nych – teatru, tańca, muzyki i fil-
mu, jedna z największych tego
typu imprez w Europie i jeden
z największych festiwali plene-
rowych w Polsce. Od 1991 roku 
przyciąga setki tysięcy widzów
i artystów, prezentując najcie-
kawsze zjawiska współczesnej
kultury wysokiej.

Festiwal odbywa się nie tylko
w teatrach, ale przede wszyst-
kim wkracza w przestrzeń
miejską. Wydarzenia w ramachh
Festiwalu MALTA będzie możnżna
zobaczyć między innymi na SSta-
rym Rynku, w galeriach, w Stta-
rym Browarze, na deptakachh 
centrum, w Starym Zoo, na teere-
nie Międzynarodowych Targówów 
Poznańskich.

W 2012 roku festiwal zaprosił
17 wykonawców, m.in. Faith No
More, elektroniczno-popową
szwedzką grupę Slagsmålsklu-
bben, polską grupę muzyczną
Muchy, DJ Kentaro. W wydarze-
niach zorganizowanych w ra-
mach festiwalu uczestniczyło
około 20 tys. osób.
Więcej informacji na oficjalnej
stronie internetowej Festiwalu
MALTA oraz na stronie marki
Żywiec:

Historia festiwalu:

Marta Kuropatwińska
Żywiec Brand Manager

Męskie Granie to prawdziwa mu-
zyczna uczta i wyjątkowa impreza 
w portfolio Żywca, w portfolio Żyw który jest jej 

onsoremwyłącznym spon  – wspie-
jąc polską kulturę i promującrając polską kulturę 

nieszablonowych polskich arty-nieszablonowych pol
stów marka podkreśla swój cha-odkreśla
rakter premium. Do projektu za-. Do pr
praszani są twórcy, którzy nie boją rcy, któ
się eksperymentów i improwizacji,ntów i im
umiejący przekraczać artystyczneumiejący przekraczać art

anice i stawiający na niekon-granice i stawiający na niek
związania. Męskie wencjonalne rozwiązania. Mę

Granie to także niecodzienne Granie to także niecodzienne 
lokalizacje koncertów, które wrazizacje koncertów, które wra
z dedykowanymi aranżacjakowanymi aranżacjami
świetlnymi tworzą niezwykłąmi tworzą niezwykłą
oprawę wydarzenia. To równiedarzenia. To również
dodatkowe atrakcje, takie jak m.trakcje, takie jak m.in. 
dedykowana kolekcja ubrań czy olekcja ub
wyjątkowa strefa Żywca stworzoŻywca stworzo-
na w designerskich kokic kontenerach. 
Wszystko to tworzy niezorzy niezwykłą 
całość sprawiając, że Męskie Gra-łość s ąc, że skie Gra-
nie to gwarancja rozrywki na naj-nie to gwa a rozry
wyższym poziomie i stały punkt wyższym p mie i st
na kulturalnej mapie Polski.na kulturaln mapie P

W największych 
festiwalach sponsoro-
wanych przez nas 
w 2012 roku m.in.: 
HEINEKEN® Festiwal, 
Męskie Granie – wzię-
ło udział 140 tys. 
osób. Oznacza to, 
że te imprezy miały 
łącznie tylu uczestni-
ków, ilu mniej więcej 
mieszkańców ma 
miasto Rybnik. 
Juwenalia w 2012 
roku zgromadziły 
około 150 tys. osób 
- tyle, ile mniej więcej 
łącznie ma mieszkań-
ców Elbląg i Warka.

ł
osó
że te imp
łącznie ty
ków, ilu 

es
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Grupa Żywiec najatrakcyj-
niejszym pracodawcą branży 
FMCG 

Grupa Żywiec jest najlepiej po-
strzeganą firmą w sektorze dóbr
szybko zbywalnych – wynika 
z badania firmy Randstad, lidera
rynku prywatnych usług zatrud-
nienia w Polsce. 

Badanie dotyczyło 150 najwięk-
szych przedsiębiorstw w Polsce 
z różnych sektorów gospodarki
i zostało zrealizowane pod ko-
niec 2012 roku na grupie 7 000 
Polaków reprezentatywnych dla
społeczeństwa pod względem 
wieku, płci, wykształcenia oraz 
regionu. Wśród ankietowanych
były osoby w wieku od 18 do 65 
lat zarówno uczące się, pracują-
ce, jak i poszukujące pracy.

Najważniejszymi kryteriami,
którymi kierują się Polacy przy
wyborze przyszłego pracodaw-
cy, są stabilność finansowa fir-
my (72%), bezpieczeństwo za-
trudnienia (70%), przyjazna 
atmosfera pracy (54%), intere-
sująca praca (50%) oraz wyna-
grodzenie (49%) – wynika z ba-
dań Randstad. 
Obok Grupy Żywiec, która jest
największym pracodawcą
w branży piwnej, respondenci
w badaniu oceniali 149 najwięk-
szych pracodawców w Polsce. 
Badanie było przeprowadzane 
za pomocą ankiet online przez 
międzynarodowy instytut ba-
dawczy ICMA.

Zaangażowanie 
pracowników

Podstawą naszej organizacji 
są pracujące w niej ludzie. Ich 
zaangażowanie oraz kompe-
tencje pozwalają nam budować
coraz silniejszą pozycję i udział
w rynku. Jedno z kluczowych
zasad naszego funkcjonowania 
jest spełnianie oczekiwań kon-
sumentów. Dlatego staramy się
pozyskiwać jak najlepszą kadrę,
szkolić ją oraz zapewniać sta-
bilność finansową, a przez to
zatrzymywać w naszej organiza-
cji na długie lata. Cieszymy się
z tego, że z roku na rok rośnie
liczba pracowników zorientowa-
nych prospołecznie – angażują-
cych się we wspólne działania
na rzecz społeczności lokalnych.

Angażujemy swoich pra-
cowników we wspólne dzia-
łania na rzecz społeczności

Od lat prowadzimy program 
wolontariatu pracowniczego. 
Liczba pracowników chętnych
do angażowania się w działania
społeczne z roku na rok rośnie
– na koniec 2012 roku stałymi
wolontariuszami było 187 osób
(o 7 więcej niż w 2011 roku), co
stanowi 3,9% załogi. Wolonta-
riusze przepracowali około 
4 000 tysięcy godzin, co sta-
nowi około 25 miesięcy pracy
jednego pracownika.

Jedynie 12,9% Polaków (3,8 mln
osób) deklaruje, że w ciągu
ostatniego roku działało jako 
wolontariusz, wynika z sondażu
przeprowadzonego przez SMG

KRC w listopadzie 2012 roku na
próbie 1 002 Polaków powyżej 
15. roku życia i opublikowanego
przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
To wynik podobny do odnoto-
wanych rok i dwa lata wcześniej. 

Najczęściej wymienianym po-
wodem zaangażowania w wo-
lontariat (47,5%) jest przyjem-
ność płynąca z tej działalności 
oraz to, że jest ona interesująca.
Najczęściej wskazywanym po-
wodem braku zaangażowania 
się wolontariat jest brak wolne-
go czasu (43,4 %). 
Wolontariat w Polsce przeżywa
kryzys i nic nie wskazuje na to, 
by sytuacja miała się zmienić. 
A przecież nie jest to nierealne 
– jeszcze w latach 2005 i 2006
udział w wolontariacie deklaro-
wało ponad 20% Polaków.

Wszyscy pracownicy 
Grupy Żywiec uczest-
niczący w akcjach 
wolontariatu w roku 
2012 stanowiliby 
komplet pasażerów 
pół-pasażerskiej 
wersji Boeinga 747.

2011 2012

Liczba naszych wolontariuszy 180 187

Kobiety b/d 82

Mężczyźni b/d 105

Pracownicy

grudnia
5
Dzień

wolontariusza

Ustanowiony przez 
UNESCO 

w 1981 roku

Tabela 2. Liczba wolontariuszy Grupy Kapitałowej Żywiec
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Iwona Duch
Wolontariuszka, Browar w Warce

Decyzja o przyłączeniu się do
wolontariatu była podyktowana
chęcią niesienia pomocy po-
trzebującym oraz sprawdzeniu 
się na innym polu. Wolontariat
pracowników Browaru w Warce
obejmował remont domów po 
powodzi i spotkania w Domu
Pomocy Społecznej ze starszymi, 
często chorymi ludźmi. Dzięki 
programowi wolontariatu pra-
cowniczego i środkom finanso-
wym przeznaczonym na niego 
przez naszą firmę możemy nieść
bezinteresowną pomoc. Dla nas,
wolontariuszy, jest to także mo-
tywacja  w innych projektach, 
nie związanych z wolontariatem
oraz zobaczenie siebie i innych 
z innej perspektywy.  Często
nie mieliśmy pojęcia, że koledzy 
i koleżanki z innych działów są 
tak wszechstronnie uzdolnieni. 
Układanie podłóg czy malowanie 
ścian nie stanowiło dla nikogo 
problemu. Okazuje się, że w każ-
dym z nas drzemie ukryty talent. 
Wystarczy chcieć. Jestem bardzo 
dumna, że mogę pracować na
co dzień w gronie ludzi tak od-
powiedzialnych i pracowitych,
którzy na hasło wolontariat  nie 
pytają, tylko przystępują do dzia-
łania i pomocy. Poznajemy się na 
nowo, odkrywamy w sobie wiele 
zdolności, zalet, co powoduje, że
lepiej nam się pracuje i chętnie 
znajdujemy czas wolny na wspól-
ne spotkania i akcje wolontariac-
kie. Po kilku akcjach wiemy, że
taka integracja jest nieoceniona.

Nasz wolontariat 
pracowniczy

Idea wolontariatu pracowni-
czego zrodziła się oddolnie
wśród naszych pracowników, 
którzy w swoich miejscowo-
ściach indywidualnie i z własnej
inicjatywy angażowali się na 
rzecz lokalnych społeczności.
Chcąc wykorzystać ich cenne 
doświadczenie uruchomiliśmy 
w Grupie Żywiec formalny pro-
gram wolontariatu obejmujący 
wszystkich pracowników firmy 
we wszystkich lokalizacjach.
Program ma charakter konkursu
grantowego, do którego mogą
przystąpić nasi zatrudnieni
indywidualnie lub grupowo. 
Wnioski aplikacyjne składane 
są za pomocą strony interne-
towej: http://wolontariat.odpo-
wiedzialnie.pl/ dostępnej tylko 
dla pracowników. Na stronie 
zamieszczone są podstawowe
informacje na temat programu, 
m.in. dokładny opis konkursu 
grantowego, mapa z ofertami 
pracy wolontariackiej oraz link 
do bazy organizacji pozarzą-
dowych. Zgłoszone projekty 
oceniane są przez Radę Progra-
mową, w której skład wchodzi
dwóch przedstawicieli Grupy 
Żywiec oraz pracownik Centrum 
Wolontariatu.

Podstawowe kryteria oceny 
projektów to: zaangażowanie 
wolontariuszy (wkład własny), 
poświęcony czas, organiza-
cja, liczba wolontariuszy oraz 
szansa na kontynuację projektu 
w przyszłości. Maksymalna kwo-
ta dofinansowania wynosi 
6 tys. zł. W 2011 roku, w III edycji
konkursu, Rada Programowa 

rozpatrzyła 42 wnioski. Naj-
wyższe oceny zdobyło 27 pro-
jektów, angażujące 175 swoich
pracowników. Łączna kwota 
dofinansowania wyniosła około 
174 000 zł. W 2012 roku nasi 
pracownicy zrealizowali 24 pro-
jekty. Nasi wolontariusze m.in.
wykonywali remonty w Domach 
Dziecka i w świetlicach oraz
prowadzili warsztaty dla dzieci
z Domów Dziecka. 

Wybrane projekty programu 
wolontariatu z roku 2012 zostały
opisane w wersji raportu online.

Jesteśmy świadomi faktu, że 
o wynikach organizacji oraz o jej
społecznym odbiorze stanowią 
pracownicy i ich wiedza. Z tego 
powodu staramy się nieustannie
podwyższać kompetencje zatrud-
nionych przez nas osób oferując 
im liczne szkolenia oraz programy 
rozwojowe, w tym także z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dbamy o wszystkich pracowni-
ków, niezależnie od ich wieku.

Aby nasze szkolenia były prze-
prowadzane profesjonalnie,
wydzieliliśmy w naszej struktu-
rze Dział szkoleń, który działa
zgodnie z wewnętrzną Procedurą
w Zakresie Szkoleń Ogólnych 
Grupy Żywiec. Dokument ten
reguluje takie kwestie jak: iden-
tyfikacja potrzeb szkoleniowych,
odpowiedzialność uczestników 

Odsetek osób korzystających 
z usług edukacyjnych

Grupa Żywiec inwestuje 
w rozwój pracowników

Osoby w wieku 20-24 
korzystające z usług edukacyj-
nych świadczonych w trybie 
szkolnym i pozaszkolnym

Osoby w wieku 25-29 
korzystające z usług edukacyj-
nych świadczonych w trybie 
szkolnym i pozaszkolnym

Osoby w wieku powyżej 39 
korzystające z usług edukacyj-
nych świadczonych w trybie 
szkolnym i pozaszkolnym

Osoby w wieku 30-39 
korzystające z usług edukacyj-
nych świadczonych w trybie 
szkolnym i pozaszkolnym

24,124,1%%

,85858 858,8%%

15,1115, %

4,34 %

1,3,3%%
Źródło: Diagnoza społeczna 2011Źródło: Diagnoza społeczna 2011

Tabela 3.   Szkolenia w podziale na wiek pracownika

Szkolenia wg wieku Liczba dni (8h) szkoleniowych

51 i więcej 499,5

30 do 50 1 439,5

29 i mniej 147,5
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procesów szkoleniowych, proce-
dury szkoleń, rodzaje dostępnych 
szkoleń oraz limity szkoleń.

Chcąc lepiej odpowiadać na
potrzeby naszych pracowników, 
staramy się słuchać ich głosów.
Grupa regularnie organizuje spo-
tkania Zarządu i poszczególnych 
dyrektorów z przedstawicielami 
pracowników – kadrą kierowniczą 
wszystkich szczebli, a także wo-
lontariuszami i zaproszonymi go-
śćmi. W spotkaniach pośrednio 
mogą uczestniczyć nasi wszyscy
pracownicy, gdyż każdy z nich 
może wcześniej zgłosić swoje
pytanie czy wątpliwość, na które 
Członkowie Zarządu odpowia-
dają w czasie sesji pytań i odpo-
wiedzi. W 2012 roku w każdym ze 
spotkań zorganizowanych w ra-
mach Road Show w Gdańsku, Ka-
towicach, Rzeszowie i Warszawie 
uczestniczyło około 500 osób.
W 2012 roku szkolenia sprzedażo-
we zajęły w sumie 13 648 godzin.
Dodatkowo, 14% kadry kierowni-
czej uczestniczyło w szkoleniach 
dotyczących zasad etyki i/lub
społecznej odpowiedzialności.
Łącznie w 2012 roku w Grupie 
Kapitałowej Żywiec zostało prze-
szkolonych 1 465 pracowników. 

Liczba godzin szkoleniowych 
wyniosła razem 30 340, a liczba
dni szkoleniowych - 3 157,5.

Oprócz rozwoju naszych pra-
cowników, regularnie doko-
nujemy oceny jakości pracy 
i przeglądów rozwoju ich kariery
zawodowej. W 2012 roku odse-
tek pracowników podlegających 
regularnym ocenom wyniósł
58,52%.W 2012 roku okreso-
wej ocenie podlegało łącznie
w podmiotach Grupy Kapitało-
wej Żywiec 2 841 osób, w tym
722 kobiety i 2 110 mężczyzn.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wynagrodzenia pracowników 
Grupy Kapitałowej Żywiec po-
między styczniem a grudniem 
2012 roku (dane dla pracowników,
którzy przepracowali cały rok)
wzrosły średnio o 6,79%, czyli 
niemal dwukrotnie szybciej niż 
średnie wynagrodzenie w sek-
torze przedsiębiorstw (3,59%,
wg GUS).

89% pracowników Grupy 
Kapitałowej Grupy Żywiec jest 
zatrudnionych na podstawie 

umowy o na czas nieokreślony. 
Wskaźnik ten dla samych bro-
warów wynosi prawie 95%.

Stosunek średniej wysokości
wynagrodzenia grupy 10% pra-
cowników najmniej zarabiają-
cych w podmiotach Grupy Ka-
pitałowej Żywiec do wysokości
ustawowej płacy minimalnej
(1 500 zł brutto) na koniec 2012 
roku wynosił 1,6 i powyżej.
Pracownicy Grupy Kapitałowej 
Żywiec mają możliwość zrzesza-
nia się. 95,14% zatrudnionych jest
objętych umowami zbiorowymi.

Jak wynika z badania przepro-
wadzonego w 2012 roku, 75% 
zatrudnionych w Grupie Kapi-
tałowej Żywiec jest zadowolo-
nych lub bardzo zadowolonych
z pracy.

Tabela 5.   Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej wg wieku i płci

29 i mniej
lat

30 do 50
lat

51 i więcej
lat Kobiety Mężczyźni Łącznie

Pracownicy na stanowiskach
niemenedżerskich 858 2 737 506 1 043 3 058 4 101

Menedżerowie niskiego szczebla 38 494 81 183 430 613

Menedżerowie średniego szczebla 0 100 18 25 93 118

Menedżerowie najwyższego szczebla 0 14 6 4 16 20

Tabela 4.  Średnia liczba godzin szkoleniowych pracownika 
                   w podziale na typ stanowiska

Pracownicy na stanowiskach niemenedżerskich 1,52

Menedżerowie niskiego szczebla 14,17

Menedżerowie średniego szczebla 14,24

Menedżerowie najwyższego szczebla 5,00

Spółka nie prowadzi statystyk liczby szkoleń z podziałem na płeć.

95,14% 

zatrudnionych jest 
objętych umowami 
zbiorowymi

Tabela 7.   Łączna liczba nowozatrudnionych oraz odejść pracowników w spółkach Grupy Kapitałowej
                  Żywiec wg grup wiekowych, płci i podmiotu

CFK ZSiD TTZ
Grupa

Żywiec Łącznie

Nowozatrudnieni w 2012 roku w podziale na płeć

Kobiety 14 116 0 24 154

Mężczyźni 2 206 0 188 396

Nowozatrudnieni w 2012 roku – struktura wiekowa

29 i mniej 10 205 0 122 337

30 do 50 5 115 0 84 204

51 i więcej 1 2 0 6 9

Odejścia z pracy w 2012 roku – w podziale na płeć

Kobiety 8 290 0 29 327

Mężczyźni 3 448 1 176 628

Odejścia z pracy w 2012 roku – struktura wiekowa

29 i mniej 5 243 0 85 333

30 do 50 4 433 0 82 519

51 i więcej 2 62 1 38 103

Tabela 6.   Łączna liczba pracowników spółek Grupy  Kapitałowej Żywiec wg typu zatrudnienia, rodzaju 
                  umowy o pracę, podmiotu oraz płci

CFK ZSiD TTZ
Grupa 

Żywiec Łącznie

Zatrudnienie w podziale na płeć

Kobiety 130 759 9 357 1 255

Mężczyźni 23 2 570 79 925 3 597

Zatrudnienie w podziale na wymiar etatu

Etat niepełny 2 21 5 115 143

Etat pełny 151 3 308 83 1 167 4 709

Zatrudnienie w podziale na rodzaj umowy o pracę

Umowa na czas nieokreślony 127 2 897 87 1 215 4 326

Umowa na czas określony 26 432 1 67 526
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Tabela 8.   Zatrudnienie w browarach Grupy Żywiec w 2012 roku

Cieszyn Elbląg Leżajsk Warka Żywiec Łącznie

Zatrudnienie w podziale na płeć

Kobiety 13 55 49 87 93 297

Mężczyźni 32 173 151 158 333 847

Zatrudnienie w podziale na wymiar etatu

Etat pełny 14 224 173 227 393 1 031

Etat niepełny 31 4 27 18 33 113

Zatrudnienie w podziale na rodzaj umowy o pracę

Umowa na czas nieokreślony 44 220 199 232 390 1 085

Umowa na czas określony 1 8 1 13 36 59

Struktura wiekowa zatrudnienia

29 i mniej 1 11 3 16 39 70

30 do 50 21 144 107 157 280 709

51 i więcej 23 73 90 72 107 365

Struktura wykształcenia

Niepełne podstawowe i podstawowe15 3 23 15 18 29 88

Zawodowe 20 58 74 75 92 319

Policealne 1 6 10 8 10 35

Średnie ogólnokształcące 1 16 6 11 19 53

Średnie techniczne 16 61 49 72 136 334

Wyższe 4 64 46 61 140 315

15  Obejmuje pracowników z wykształceniem niepełnym podstawowym i podstawowym oraz tych, którzy nie dostarczyli do Grupy 
   Żywiec dokumentów pozwalających potwierdzić wykształcenie

Tabela 9.   Zatrudnienie w browarach Grupy Żywiec w 2011 roku

Cieszyn Elbląg Leżajsk Warka Żywiec Łącznie

Zatrudnienie w podziale na płeć

Kobiety 13 56 51 80 100 300

Mężczyźni 33 179 164 157 358 891

Zatrudnienie w podziale na wymiar etatunie w podzia

Etat pełnełny 15 230 181 226 4264 1078

EtEtat niepełny 31 5 34 11 323 113

nienie w podziale na rodzaj umowy o pracę Zatrudnienie w podziale na rodzaj umo

mowa na czas nieokreślony Umow 46 221 213213 31231 398 1109

owa na czas określonyUmow 0 14 2 6 606 82
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Opieka zdrowotna

Jak wynika z raportu Diagno-
za społeczna16, w 2011 roku 
13,9% gospodarstw domowych 
zrezygnowało z korzystania 
z usługi lekarza z powodu 
trudności fi nansowych. 26%
badanych uważa, że system
opieki zdrowotnej się pogorszył, 
a 72% sądzi, że jest bez zmian.
Średnie wydatki gospodarstw
domowych w ostatnich trzech
miesiącach 2011 roku związane
z ochroną zdrowia – na leczenie
oraz różne badania w przychod-
niach i gabinetach, w których 
ofi cjalnie płacono za usługi –
wyniosły 536 zł.

Dążąc do poprawy kondycji 
zdrowotnej pracowników pod-
miotów Grupy Kapitałowej 
Żywiec oferujemy im szeroki wa-
chlarz usług medycznych. Wszy-
scy pracownicy otrzymują pakiet
medycyny pracy oraz możliwość 
korzystania – za niewielką opłatą 
– z szerszego pakietu usług
medycznych.
Zapewniamy swoim pracow-
nikom m.in. ubezpieczenie 
na życie (PZU lub Generali), 
majątkowe i komunikacyjne, 
Pracownicze Programy Emery-
talne, karty sportowe Fit Profi t, 
wczasy pod gruszą, bilety do
kina, stypendia naukowe dla
dzieci pracowników (fundacja)
oraz paczki mikołajkowe.

Każdemu pracownikowi przysłu-
guje dwa razy w roku deputat 
piwny. Pracownicy stołecznego 
biura mają do dyspozycji bar, 
w którym mogą grać w gry 
zręcznościowe np. „piłkarzyki” 
lub obejrzeć mecz, co sprzyja 
integracji.

BHP

O naszych pracowników trosz-
czymy się również kładąc duży
nacisk na bezpieczeństwo
i higienę pracy. Wszyscy pra-
cownicy organizacji są obliga-
toryjnie poddawani wstępnym 
i okresowym szkoleniom BHP. 
Treningi wstępne odbywają się
w dniu zatrudnienia, okresowe –
w ciągu 6 miesięcy lub do roku
(w zależności od stanowiska) 

od dnia rozpoczęcia pracy.
Szkolenia wstępne przeprowa-
dzają specjaliści BHP, zaś okre-
sowe – fi rma zewnętrzna 
na nasze zlecenie.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny
pracy uwzględniamy w porozu-
mieniach zawartych ze związ-
kami zawodowymi. Konsultacji
z Przedstawicielami Pracowni-
ków podlegają wszelkie kwestie
określone w Art. 23711a kp,
w szczególności dotyczące
zmian w organizacji pracy
i wyposażeniu stanowisk pracy, 
wprowadzania nowych pro-
cesów technologicznych oraz
substancji chemicznych i ich
mieszanin, jeżeli mogą one
stwarzać zagrożenie dla zdro-
wia lub życia pracowników.
W formalnych komisjach ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
reprezentowanych jest 94,91%
pracowników Grupy Żywiec. Ich
funkcjonowanie reguluje Kodeks
Pracy. Przewodniczącym Ko-
misji jest przedstawiciel Grupy
Żywiec, a jego zastępcą repre-
zentant organizacji związkowej. 
Ustalenia i opinie z prac Komisji
przekazywane są Pracodawcy.
Regularnie prowadzimy dzia-
łania prewencyjne mające na 
celu podnoszenie świadomości 
kadry kierowniczej oraz pracow-
ników, m.in. poprzez:
• prowadzenie cyklicznych (co-

miesięcznych) audytów tech-
nicznych, warunków pracy 

Tylko niecałe 6% pra-
codawców wykupuje 
pakiety medyczne dla 
swoich pracowników 
(Diagnoza społeczna 
2011).

Tabela 10.   Liczba pracowników objętych dodatkową opieką medyczną

ENELMED 2 253

Medycyna pracy 1 406

Przychodnia zakładowa 673

Przychodnia zakładowa + stomatolog 514

Łącznie 4 846

oraz obserwacji zachowań
pracowników, 

• kierowanie na ręce kadry kie-
rowniczej zaleceń i wniosków 
pokontrolnych do realizacji,

• przeprowadzanie krótkich
rozmów z pracownikami na
temat sposobu wykonywania 
przez nich pracy,

• redagowanie i przesyłanie do
wszystkich oddziałów w Polsce 
alertów bezpieczeństwa po 
wypadkach i zdarzeniach po-
tencjalnie wypadkowych. Prze-
prowadzona analiza przyczyn 
zdarzenia oraz sformułowane 
zalecenia mają na celu wyelimi-
nowanie podobnych wypad-
ków w innych lokalizacjach, 

• wspólne (kierownicy oddzia-
łów, Społeczni Inspektorzy 
Pracy, specjaliści ds. BHP) 
opracowanie oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach
pracy, 

• pracowanie i cykliczną aktuali-
zację instrukcji stanowiskowych,

• stałą aktualizaccję materiału
szkoleń okresowwych o opisy 
wypadków i zdaarzeń poten-
cjalnie wypadkoowych, które
miały miejsce ww naszych od-
działach,

• comiesięczne rapportowanie istot-
nych wskaźnikóww do dyrekcji.

Działania prewenccyjne dotyczą-
ce BHP należą doo podstawo-
wych obowiązkóww pracodawcy 
i osób kierującychh pracownika-
mi. Dział BHP udzziela wsparcia
m.in. poprzez regularne wizyty,
zalecenia pokontrrolne i rozlicza-
nie realizacji zalecceń dotyczą-
cych kwestii technicznych, orga-
nizacyjnych oraz zzachowań
pracowników.
Dodatkowym czyynnikiem moty-
wującym kierowników do popra-
wy warunków praacy jest
uwzględnienie temmatów BHP
w ich celach.

Po każdym wypaddku w oddzia-
łach sporządzanee są zalecenia

prewencyjne oraz alert bezpie-
czeństwa (z ang. safety alert)
opisujący zdarzenie, jego przy-
czyny i zalecenia prewencyjne.
Następnie alert jest wysyłany do
wszystkich oddziałów i udo-
stępniany pracownikom na spe-
cjalnej tablicy BHP. Pojedyncze
zagadnienia, problemy i sytu-
acje wypadkowe są, w celu pre-
wencji, omawiane w ramach 
lekcji jednopunktowych. Grupa 
Żywiec współpracuje z odpo-
wiednimi służbami publicznymi 
w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa pra-
cowników i mieszkańców
w swoich lokalizacjach.

Działanie prewencyjne w ramach
BHP ma również inicjatywa
Cool@Work – program polityki 
alkoholowej skierowany do 
wszystkich pracowników. 
Inicjatywa została opisana sze-
rzej w części Odpowiedzialna
konsumpcja.

16  Raport „Diagnoza społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków”, red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek, Rada Monitoringu 
    Społecznego, Warszawa 2011

Tabela 11.   Wypadki w Grupie Kapitałowej Żywiec w rroku 2012

Poszczagólne podmioty 
Grupy Kapitałowej Żywiec

Browar
Cieszyn

Browar 
Elbląg

Browaar
Leżajssk

Browar 
Warka

Browar ar 
Żywiwiec TTŻ SiDZS

Suma
końcowa

Wypadki śmiertelne 0 0 0 0 0 00 0 0

Pozostałe wypadki 1 1 0 0 11 2 54 59

wśród kobiet 1 1 0 00 0 0 4 6

wśród mężczyzn 0 0 0 0 1 2 50 53

Dni stracone
(w dniach roboczych) 15 61 0 00 11 139 2 300 2 526

wśród kobiet 15 61 0 0 0 0 149 225

wśród mężczyzn 0 0 0 00 11 39139 2 151 2 3012 

Przeciętna liczba dni straco-
nych na wypadek (osobę) 15 61 0 0 11 070 2766 43

wśród kobiet 15 61 0 0 00 115 38

wśród mężczyzn 0 0 0 0 11 70 242 43

103102

Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012



030304 04Wpływ 
ekonomiczny 
i podatkowy

Wpływ 
ekonomiczny 
i podatkowy



22%
wzrost wartości 
dodanej przez 
organizację 
w rolnictwie
(w porównaniu 
do 2011 roku)

04
Z analizy wyników ekonomicznych
wynika niezbicie, że jesteśmy
istotnym podmiotem gospodar-
czym w Polsce, mającym zarów-
no bezpośredni, jak i pośredni 
wpływ na gospodarkę całego
kraju oraz jego poszczególnych 
regionów. Odziaływanie gospo-
darcze Grupy Kapitałowej Żywiec
rozumiemy – podobnie, jak 
wpływ społeczny – szeroko. 
Zarówno, jako wpływ na polską 
gospodarkę w ujęciu makro, ale 
– co także istotne – lokalnie, na 
poziomie gmin oraz województw,
w których zlokalizowane są 
nasze browary i w których dzia-
łają nasi dostawcy oraz inne jed-
nostki biznesowe z nami powią-
zane. Nasza organizacja wpływa
na rozwój kraju m.in. poprzez: 
zakupy, sprzedaż produktów, 
płacone podatki, zatrudnienie, 
a pośrednio także poprzez dzia-
łalność naszych dostawców 
i partnerów biznesowych.

Kontekst rynkowy

Działamy na rynku, który dyna-
micznie się zmienia. Od 2009
roku, gdy konsumpcja piwa
przypadająca na statystycznego
Polaka spadła do 85 litrów, spo-
życie w kraju systematycznie 
rośnie. Pod koniec roku 2011 
osiągnęło niespotykany wcze-
śniej poziom 95, a w 2012 roku
już 98 litrów.

Tym samym 2012 rok okazał się 
rekordowym okresem polskiej
branży piwowarskiej. Browary
działające w kraju sprzedały
niemal 37,9 mln hektolitrów
piwa, co oznacza, że produkcja
piwa w Polsce wzrosła jeszcze
bardziej niż w 2011 roku, gdy
odrobiła straty z gorszych lat
2009-2010.

Ze sprzedażą na poziomie 11,6 mln
hektolitrów – o 3% wyższą niż
w 2011 roku, zamknęliśmy rok 
jako wicelider branży. Przed
nami uplasowała się jedynie 
Kompania Piwowarska, a na 
trzecim miejscu – Carlsberg Polska.

José P. Retana
Dyrektor, specjalista ds. zrównowa-
żonego rozwoju i zmian klimatu 
w PwC w Wielkiej Brytanii

Pomiar całkowitego wpływu jest 
podstawą zrozumienia tego, jak 
firma może generować wspólną 
wartość i maksymalizować zyski
z uwzględnieniem interesu spo-
łecznego i gospodarczego. 

Firmy, które dokonują takich 
analiz, nie tylko bardziej ade-
kwatnie odpowiadają na ocze-
kiwania, a czasami i żądania
swoich interesariuszy, ale mając 
pełny obraz wpływu społeczne-
go i ekonomicznego skuteczniej 
planują i realizują działania.
Przede wszystkim jednak wie-
dza ta wpływa na jakość proce-
su decyzyjnego w organizacji
w tak ważnych kwestiach, jak 
nowe inwestycje, innowacje
produktowe, nowe możliwości 
biznesowe oraz rozpoznanie
ryzyka i wyzwań związanych
z zarządzaniem w łańcuchu 
wartości. Uważam, że całkowita 
ocena wpływu stanie się narzę-
dziem służącym do świadome-
go prowadzenia działalności 
gospodarczej w sposób zrówno-
ważony i odpowiedzialny.

Mateusz Walewski
Starszy Ekonomista, PwC w Polsce

Społeczeństwo, przedsiębior-
stwa oraz gospodarka tworzą 
system naczyń połączonych. 
Widać to świetnie na przykła-
dzie Grupy Żywiec, której bez-
pośrednia wartość dodana wy-
niosła w 2012 roku 1,57 mld zł,
ale z efektami pośrednimi - aż 
4,77 mld zł. Czy to dużo? Jeśli 
zestawimy tą wielkość z całym 
polskim PKB, może się wyda-
wać, że to niewiele – tylko 0,3%. 
Jeśli sobie jednak uzmysłowimy, 
iż jest to 10-15% rozmiarów 
całych gospodarek takich woje-
wództw jak: podlaskie, lubuskie,
opolskie, świętokrzyskie czy
warmińsko-mazurskie, to wów-
czas liczba ta nabiera już zupeł-
nie innego wydźwięku.

Metodyka

W niniejszym rozdziale przed-
stawimy kolejno wpływ organi-
zacji na całą gospodarkę, na
poszczególne województwa
oraz na dostawców organizacji.
Metodyka zastosowana do wyli-
czenia wpływu ekonomicznego 
i podatkowego działalności 
Grupy Kapitałowej Żywiec:

• Jest oparta o standardowy
i powszechnie przyjęty w na-
ukach ekonomicznych sposób
obliczania podobnych efek-
tów – tzw. model Leontiefa

• Ma tak opracowane szczegó-
ły, by zachować porównywal-
ność obliczeń wykonanych
w tym roku z analogicznymi 
wynikami opublikowanymi
przez nas w roku 2011 w ra-
porcie „Wpływ Grupy Żywiec
na otoczenie społeczno-gos-
podarcze w latach 2010-2011”.
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Oddziaływanie na całą 
gospodarkę

Bezpośrednia wartość dodana, 
czyli różnica pomiędzy wielko-
ścią sprzedaży przedsiębiorstwa
a kosztami zakupów dóbr i usług 
wykorzystywanych w procesie 
produkcji, wyniosła w 2012 roku 
1,57 mld zł i była o 3,7% większa
niż w 2011 roku, gdy wyniosła ok.
1,52 mld zł.

z efektami po-W sumie, łącznie 
ącymi z zakupówśrednimi wynikają
rzez przedsię-dokonywanych p

Żywiec w Pol-biorstwa Grupy Ż
anych przez sce oraz realizowa

ganizacji i przed-pracowników org
powiązanych, siębiorstw z nią p
ć dodana wy-całkowita wartość

ez Grupę Żywiec generowana prze
olskiej w 2012 w gospodarce po

roku była o wyższa niż rok 3,2% w
osła wcześniej i wynio 4,77 mld zł
mld zł). To więcej (w 2011 roku 4,6 m

niż czterokrotność dochodów
budżetowych województwa ma-
łopolskiego na 2013 rok (dochody 
określone na blisko 1,1 mld zł).

Zdecydowanie najbardziej, w po-
równaniu do roku 2011, wzrosła
– dzięki zwiększonym zakupom
– wartość dodana wygenerowana 
przez organizację w rolnictwie 
(o 22% w porównaniu do 2011
roku) oraz w przetwórstwie
żywności (o 10%).

Wykres 3. na przez Grupę Kapitałową Żywiec w gospodarce Całkowita wartość dodana wygenerowan
 polskiej w 2012 roku (w mln zł)

Grupa Kapitałowa
Żywiec

Razem

Rolnictwo

Górnictwo

Przetwórstwo
żywności

Przemysł lekki

Przemysł chemiczny
i metalowy

Przemysł
elektromaszynowy

Usługi komunalne
i recyklingowe

Budownictwo

Handel, hotelarstwo
i gastronomia

Transport
i komunikacja

Usługi finansowe
i nieruchomości

Edukacja, rozwój
i badania

Usługi wspierające
biznes

Administracja
i ochrona zdrowia

Kultura i rekreacja
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4,7
0,4
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Wykres 4.  Całkowita wielkość zatrudnienia wygenerowana przez Grupę Kapitałową Żywiec w 2012 roku
  w całej gospodarce (w tys.)

Zatrudnienie

Niekorzystne tendencje na ryn-
ku pracy obserwowane w Polsce 
w 2012 nie pozostały bez wpły-
wu na wielkość zatrudnienia
w Grupie Kapitałowej Żywiec. 
W roku 2012, w porównaniu do 
roku 2011, w organizacji nastą-
piła redukcja zatrudnienia –
z 5 317 osób do 4 852 osób.

O ok. 9% spadła również wielkość
zatrudnienia wygenerowana
przez Grupę Kapitałową Żywiec 
w całej gospodarce w 2012 roku 
- do 37,6 tys. Wyższy niż w 2011 
roku efekt zatrudnieniowy uzys-
kano dla przetwórstwa żywności
(wzrost o 17% w roku 2011) oraz
dla działalności wspierających
biznes.

Spadek zatrudnienia wygene-
rowanego przez nas w całej
gospodarce wynikał przede 
wszystkim z generalnie nega-
tywnych tendencji na rynku
pracy, sprawiających, że wytwo-
rzona wartość dodana w mniej-
szym stopniu przekładała się na 
wzrost zatrudnienia w przedsię-
biorstwach powiązanych.

Grupa Kapitałowa
Żywiec

Razem

RolnictwoR

Górnictwow

Przetwórstwot
żywnościo

Przemysł lekkil

Przemysł chemicznyez
i metalowye

Przemysłs
elektromaszynowywo

Usługi komunalneng
i recyklingowewr

Budownictwoc

Handel, hotelarstwoan
i gastronomia

TransportT
i komunikacjam

Usługi finansowea
i nieruchomościo

Edukacja, rozwójók
i badania

Usługi wspierającec 
biznese

Administracjam
i ochrona zdrowian

Kultura i rekreacjaaa

Inne usługig

1747
505

6666
24124
22022
383
1201
67

1 121
3744

2474
36

4070
477
366
656

4 7691 577

71 5775

52 37 817

0 1 000 2 000 3 000 4 000500 1 500 2 500 3 500 4 500 5 000

Efekt Bezpośredni

Efekt Pośredni

Efekt Indukowany

109108

Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012

5 317
vs.
4 852

zatrudnienie
w Grupie Żywiec
2011 rok

2012 rok

3,7%



04

Podatki

Dzięki działalności Grupy Żywiec
do Skarbu Państwa oraz do 
budżetów jednostek samorzą-
du terytorialnego (JST) wpły-
nęło także więcej podatków 
oraz składek. W sumie w roku
2012 dzięki działalności Grupy 
dochody sektora publicznego
wyniosły 2,7 mld zł i były o 3,9%
wyższe niż rok wcześniej.
Większość tego wzrostu osią-

gnięto dzięki zwiększonym
wpłatom dokonywanym przez
samą Grupę Kapitałową Żywiec.
Były one wyższe niż w roku 2011
o 4,7% i wyniosły 1,86 mld zł. 
Na tę kwotę składa się przede
wszystkim podatek akcyzowy,
VAT, ale także podatki i składki
od wynagrodzeń pracowników,
podatek CIT oraz podatki lokal-
ne: od nieruchomości oraz od
środków transportu.

Dochody ludności

W 2012 roku wzrosły nominalne
dochody ludności wygenero-
wane dzięki działalności Grupy
Kapitałowej Żywiec. Pracownicy
organizacji zarobili bezpośred-
nio 271 mln zł, o 3,8% więcej
niż w roku 2011. Wzrost ten, 
pomimo spadku zatrudnienia, 
osiągnięto dzięki zwiększeniu
przeciętnych płac.

Całkowite dochody ludności
wygenerowane dzięki dzia-
łalności organizacji wyniosły
w roku 2012 ponad miliard
złotych i były o 5,5% wyższe
niż rok wcześniej. Ta tendencja
wzrostowa jest zasługą zwięk-
szenia nominalnych poziomów 
płac, a także rozdysponowania 
zysków wśród właścicieli przed-
siębiorstw powiązanych z nami. 
Bardzo istotnym elementem

decydującym o wzroście docho-
dów ludności wygenerowanych
przez organizację były wyższe 
zakupy w sektorze rolnym i spo-
żywczym – wzrost dochodów 
rolników powiązanych z Grupą 
Kapitałową Żywiec stanowił
ponad połowę ogólnej zwyżki
wygenerowanych dochodów.
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Wykres 5.  Całkowite dochody ludności wygenerowane dzięki działalności Grupy Kapitałowej Żywiec
  w roku 2012 (w mln zł) Wykres 6. Dochody sektora publicznego w roku 2012 dzięki działalności Grupy Żywiec (w mln zł)

Pieniądze odprowa-
dzone przez Grupę 
Kapitałową Żywiec 
na cele podatkowe 
w 2012 roku to ponad

7%
całego deficytu 
budżetowego Pań-
stwa w roku 2012.
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Podobnie jak w poprzednim 
raporcie, szczegółowym ana-
lizom poddano wpływ Grupy 
Kapitałowej Żywiec na woje-
wództwa, w których znajdują 
się nasze browary. Pod uwagę 
brano m.in. wydatki organiza-
cji na opakowania, marketing 
i promocję, usługi transpor-
towe i komunikacyjne oraz 
zakupy surowców rolnych 
do produkcji piwa.

W sumie kwota, za jaką Grupa 
Kapitałowa Żywiec dokonała 
zakupów w polskiej gospo-
darce, wyniosła 1,6 mld zł 
i była wyższa niż rok wcze-
śniej o 3,1%. W województwie 
mazowieckim wzrost ten wy-
niósł 2,4%, w warmińsko-ma-
zurskim 3%, w śląskim 1,2%, 
a w podkarpackim – 1,1%.

Mierząc ekonomiczny wpływ
Grupy Kapitałowej Żywiec na
poziomie lokalnym wzięliśmy
pod uwagę lokalizacje browa-
rów należących do organizacji.
Wyszliśmy z założenia, że po
pierwsze, właśnie w tych miejscach
oddziaływanie organizacji jest 
największe, a po drugie, dla tych
miast i województw taki pomiar 
ma największe znaczenie. Stąd 
podział na 4 województwa, w któ-
rych funkcjonują nasze browary.

Województwo śląskie

W województwie śląskim Grupa 
Żywiec generuje zatrudnienie
bezpośrednio około 1 200 osób.
W sumie jednak zatrudnienie
wykreowane przez organizację
wynosi ponad 5 600 osób i – po-
dobnie jak w całej Polsce – jest
nieco niższe (o 5,7%) niż w roku 2011.

Najwięcej miejsc pracy w wo-
jewództwie śląskim Grupa

Kapitałowa Żywiec generuje 
w handlu, gastronomii i hotelar-
stwie (około 900 miejsc pracy),
a także w przemyśle chemicznym 
i metalowym oraz w górnictwie, 
co jest związane z przemysłową
specyfi ką województwa.

Bezpośrednio od Grupy Kapitało-
wej Żywiec do budżetów jedno-
stek samorządów terytorialnych
województwa śląskiego wpłynęło
w 2012 roku 12,3 mln zł.
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Rysunek 1.  Zakupy Grupy Kapitałowej Żywiec wg województw (w mln zł)
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podatkom W sumie dzięki p
canym przez i składkom wpła
a powiązane przedsiębiorstwa

ez udział w PIT (głównie poprze
e podatki lokalneoraz CIT, a także
odatek od nieru-– szczególnie po
żety samorządo-chomości), budż
twie wzbogaciływe w województ

się o 28,7 mln zł.

Dzięki działalności Grupy Kapi-
tałowej Żywiec w roku 2012 do 
budżetu gminy Żywiec wpłynęło
prawie 7 mln zł, a do budżetu
miasta Cieszyna - około 470 tys. zł.
Pozostałe gminy Śląska wzbo-
gaciły się o 15,5 mln zł, a budżet 
województwa i kasy powiatów 
odpowiednio o: 3,1 mln zł 
i 3,3 mln zł.

W sumie z naszej organizacji 
pochodziło 11,2% dochodów
własnych gminy Żywiec, co 
oznacza, że jej działalność ma 
istotne znaczenia dla poziomu
realizowanych usług publicznych 
oraz możliwości inwestycyjnych 
gminy. W sumie dzięki nam 
sfi nansowano 7,4% całkowitych
wydatków gminy. Ze względu
na znacznie mniejszy rozmiar 
browaru w Cieszynie, w którym 

jest zlokalizowany, jego wpływ
na kondycję fi nansową miasta
jest również mniej istotny.
Znaczenie fi rmy dla innych gmin 
w województwie śląskim jest
oczywiście znacznie mniejsze – 
w sumie podatki wpłacane przez 
organizację stanowią około 0,2% 
dochodów własnych wszystkich 
pozostałych gmin w regionie.
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8.Wykres 8 ębiorstwa powiązane z Grupą Kapitałową Żywiec  Podatki i składki wpłacane przez przedsi
(w mln zł) 

Wykres 9. Znaczenie dochodów podatkowych uzyskanych dzięki
 Grupie Kapitałowej Żywiec dla budżetów gminy Żywiec 
 i województwa śląskiego (w mln zł)

Tabela 12.  Podatki wpłacane dzięki działalności Grupy Kapitałowej
                   Żywiec a dochody i wydatki budżetów samorządów

Odsetek wydatków gminy Żywiec 7,4%

Odsetek wydatków gminy Cieszyn 0,3% 

Odsetek wydatków innych gmin woj. śląskiego 0,1%

Odsetek dochodów własnych gminy Żywiec 11,2%

Odsetek dochodów własnych innych gmin woj. śląskiego 0,2%

Odsetek dochodów własnych gminy Cieszyn 0,6% 

Antoni Szlagor
Burmistrz Miasta Żywiec

Żywiecki browar to jedna
z najważniejszych firm działają-
cych na terenie naszego miasta.
Cieszymy się, że zarówno 
zakład, jak i Grupa Żywiec,
spełniają nasze oczekiwania 
i chętnie współpracują w sfe-
rze lokalnej polityki społecznej 
z władzami Miasta Żywca
i organizacjami z naszego terenu. 
To dla nas bardzo ważne, 
że wszelkie pomysły oraz inicja-
tywy wspólnych działań miasta
i Grupy Żywiec są traktowane
z należytą uwagą i – w miarę 
możliwości organizacyjnych 
i finansowych – realizowane.
Mam nadzieję, że nasza współ-
praca będzie nadal bardzo 
owocna.
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Województwo mazowieckie

Kolejną lokalizacją browaru 
Grupy Żywiec jest województwo 
mazowieckie, w którym działa
browar w Warce.

W województwie mazowieckim
organizacja generuje zatrudnie-
nie bezpośrednio około 1 070 
osób. W sumie zatrudnienie
wygenerowane przez Grupę 

wynosi 9 323 osób i – podobnie
jak w całej Polsce – jest nieco 
niższe niż w roku 2011 (o 4,9%).

Najwięcej miejsc pracy w woje-
wództwie mazowieckim tworzy
w handlu, gastronomii oraz
w hotelarstwie (około 2 800 
miejsc pracy), ale także w prze-
myśle lekkim oraz w rolnictwie.

Bezpośrednio od Grupy Kapi-
tałowej Żywiec do budżetów 
jednostek samorządów teryto-
rialnych województwa mazo-
wieckiego wpłynęło 9,3 mln zł.

W sumie dzięki podatkom 
i składkom wpłacanym przez 
przedsiębiorstwa powiązane
(głównie poprzez udział w PIT 
oraz CIT oraz podatki lokalne –
zwłaszcza podatek od nierucho-

mości) budżety samorządowe 
w województwie wzbogaciły się 
o 38,5 mln zł.

Do budżetu gminy Warka dzięki 
naszej działalności wpłynęło
w roku 2012 ponad 3 mln zł. Po-
zostałe gminy Mazowsza wzbo-
gaciły się o 26 mln zł, a budżet
województwa i budżety powi-
atów zyskały odpowiednio: 
4,7 mln zł i 4,4 mln zł.

W sumie 8,9% dochodów
własnych gminy Warka zostało
wygenerowane dzięki Grupie
Kapitałowej Żywiec. Działalność
organizacji nie pozostaje więc 
bez wpływu na poziom real-
izowanych usług publicznych
oraz możliwości inwestycyjne
gminy. W sumie dzięki fi rmie 
sfi nansowano 5,5% całkowitych
wydatków gminy.

Nasze znaczenie dla innych
gmin w województwie mazow-
ieckim jest, oczywiście, znacznie 
mniejsze – w sumie wpłacane
przez nas podatki stanowią
około 0,2% dochodów własnych
wszystkich pozostałych gmin 
w regionie.
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Wykres 10.  Zatrudnienie wygenerowane przez Grupę Kapitałową Żywiec w 2012 roku w województwie
  mazowieckim
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  województwa mazowieckiego (w mln zł)

117116

Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012



04
Gmina Warka

Budżet województwa

Powiaty województwa

Inne gminy

 3,2
 

 
 

 
4,7

 

 
4,4

 

26,0
mln
zł

Wykres 12. Znaczenie dochodów podatkowych uzyskanych dzięki Grupie Kapitałowej Żywiec dla 
 budżetów gminy Warka i województwa mazowieckiego (w mln zł)

Tabela 13.  Podatki wpłacane dzięki działalności Grupy Kapitałowej Żywiec a dochody i wydatki 
                    samorządów

Odsetek wydatków gminy Warka 5,5%

Odsetek wydatków innych gmin woj. mazowieckiego 0,1%

Odsetek dochodów własnych gminy Warka 8,9% 

Odsetek dochodów własnych innych gmin woj. mazowieckiego 0,2%

Województwo podkarpackie

Działalność Browaru w Leżajsku
wpływa w rozmaity sposób na 
województwo podkarpackie.
W województwie tym Grupa 
Żywiec zatrudnia bezpośrednio
około 460 osób.
W sumie zatrudnienie wygene-
rowane przez nas wynosi około 
1 800 osób i – podobnie jak 
w całej Polsce – jest nieco niższe

niż w roku 2011 (o 6,5%).
Najwięcej miejsc pracy w woje-
wództwie podkarpackim gene-
rujemy w handlu, gastronomii 
oraz w hotelarstwie (około 550), 
ale także – z racji na strukturę 
gospodarczą województwa 
– w przemyśle metalowym i che-
micznym oraz w rolnictwie.

Bezpośrednio od Grupy Kapi-
tałowej Żywiec do budżetów 

jednostek samorządów teryto-
rialnych województwa podkar-
packiego wpłynęło 3,5 mln zł.
W sumie dzięki podatkom 
i składkom wpłacanym przez 
przedsiębiorstwa powiązane
(głównie poprzez udział w PIT
oraz CIT oraz podatki lokalne
– szczególnie podatek od nieru-
chomości) kasy samorządowe
w województwie wzbogaciły się
o 9,1 mln zł.
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Wykres 13.  Zatrudnienie wygenerowane przez Grupę Kapitałową Żywiec w 2012 roku w województwie 
  podkarpackim
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kres 14.Wyk budżetów jednostek samorządów terytorialnych Wpływy z Grupy Kapitałowej Żywiec do 
)województwa podkarpackiego (w mln zł) 

Ponad 2 mln zł dzięki działalno-
ści fi rmy w roku 2012 wpłynęło 
do budżetu gminy Leżajsk. 
Pozostałe gminy Podkarpacia 
wzbogaciły się o 4,6 mln zł,
a budżet województwa i bu-
dżety powiatów odpowiednio 
zyskały: 1,2 mln zł i 1 mln zł.zyskał

chody wygenero-W sumie doch
m stanowiły 10%wane dzięki nam

łącznych wpływów do kasy gminycznych wpływów

działalnośćLeżajsk. Nasza d
znaczenie dlama więc istotne 
wanych usługpoziomu realizow
z możliwości publicznych oraz
gminy. Dzię-inwestycyjnych g
łowej Żywiecki Grupie Kapitał
1% całkowitych sfi nansowano 6,1
y.wydatków gminy

nizacji dla innychZnaczenie organ
dztwie podkar-gmin w wojewód
cznie mniejsze packim jest znac

– w sumie podatki wpłacane
przez nas stanowią około 0,2%
dochodów własnych wszystkich 
pozostałych gmin w regionie.
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Budżet województwa
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Inne gminy

2,2

1,0

1,2

4,6 mln
zł

Wykres 15. Znaczenie dochodów podatkowych uzyskanych dzięki Grupie Kapitałowej Żywiec dla
 budżetów gminy Leżajsk i województwa podkarpackiego (w mln zł)

Tabela 14.   Podatki wpłacane dzięki działalności Grupy Żywiec a dochody i wydatki budżetów
                     samorządów

Odsetek wydatków gminy Leżajsk 6,1%

Odsetek wydatków innych gmin woj. podkarpackiego 0,1% 

Odsetek dochodów własnych gminy Leżajsk 10,0% 

Odsetek dochodów własnych innych gmin woj. podkarpackiego 0,2%

sfi nansowaliśmy 

całkowitych 
wydatków 
gminy Leżajsk

6,1 %
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Województwo warmińsko-
-mazurskie

W województwie warmińsko-
-mazurskim Grupa Żywiec gene-
ruje zatrudnienie bezpośrednio 
około 520 osób. W sumie liczba 
wygenerowanych przez nas 
miejsc pracy wynosi blisko 1530 
i - podobnie jak w całej Polsce - 
jest nieco niższa niż w roku 2011
(o 5,7%).

Najwięcej miejsc pracy w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim 
organizacja tworzy w handlu, 
gastronomii oraz hotelarstwie
(około 360). Ze względu na 
gospodarczą specyfi kę woje-
wództwa, istotną rolę w kreacji 
zatrudnienia przez Grupę Żywiec
odgrywa rolnictwo.

Bezpośrednio od organizacji 
do budżetów samorządowych 

województwa warmińsko-ma-
zurskiego wpłynęło 4,5 mln zł.

W sumie dzięki podatkom
i składkom wpłacanym przez
przedsiębiorstwa powiązane
z nami (głównie poprzez udział
w PIT oraz CIT oraz podatki 
lokalne – zwłaszcza podatek
od nieruchomości) budżety
samorządowe w województwie
wzbogaciły się o 7,7 mln zł.

Dzięki naszej działalności do
budżetu miasta Elbląg wpłynęło 
w 2012 roku ponad 3,3 mln zł.
Pozostałe gminy Warmii i Mazur
wzbogaciły się o 2,6 mln zł,
a budżet województwa i budżety 
powiatów zyskały odpowiednio: 
1 mln zł i 0,8 mln zł.

Wygenerowane dzięki nam do-
chody stanowiły 1,5% łącznych 
wpływów do kasy miasta. Przy

wielkości budżetu Elbląga oraz
rozmiarach lokalnego browaru 
należy uznać za wpływ znaczący
i współdecydujący o możliwoś-
ciach fi nansowych miasta. Dzięki
działalności elbląskiego zakła-
du udało się sfi nansować 0,7% 
całości miejskich wydatków.

Znaczenie organizacji dla innych
gmin w województwie warmińs-
ko-mazurskim jest, oczywiście,

znacznie mniejsze – w sumie 
podatki wpłacane przez Grupę 
Kapitałową Żywiec stanowią 
około 0,1% dochodów własnych 
wszystkich pozostałych gmin 
w regionie.
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Wykres 16.  Zatrudnienie wygenerowane przez Grupę Kapitałową Żywiec w 2012 roku w województwie
  warmińsko-mazurskim
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Wykres 17.  Wpływy z Grupy Kapitałowej Żywiec do budżetów jednostek samorządów terytorialnych  
  województwa warmińsko-mazurskiego (w mln zł)
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Miasto Elbląg

Budżet województwa

Powiaty województwa

Inne gminy

Wykres 18. ie dochodów podatkowych uzyskanych dzięki Grupie Kapitałowej Żywiec  Znaczeni
 dla budżetów miasta Elbląg i województwa warmińsko-mazurskiego (w mln zł)  dla budże

Tabela 15.  Podatki wpłacane dzięki działalności Grupy Kapitałowej Żywiec a dochody i wydatki
                   budżetów samorządów

Odsetek wydatków Elbląga 0,7%

Odsetek wydatków innych gmin woj. warmińsko-mazurskiegowydatków innych gmin 0,1%

Odsetek dochodów własnych Elblągadsetek dochodów własnych Elbląga 1,5%

ochodów własnych innych gmin woj. warmińsko-mazurskiegoOdsetek dochodów własnych innych gm 0,1%

Zmiany wpływu ekonomicz-
nego Grupy Kapitałowej 
Żywiec dla polskiej gospo-
darki w momencie decyzji 
o ograniczeniu zakupów 
opakowań, słodu i chmielu 
w Polsce oraz zastąpieniu 
ich importem.

Skalę wpływu działalności Grupy
Kapitałowej Żywiec na polską
gospodarkę dobrze ukazuje 
scenariusz alternatywny. Na 
potrzeby niniejszego opraco-
wania zastanowiliśmy się, co by
było, gdyby fi rma z powodów 
oszczędnościowych ograniczyła
zakupy opakowań i słodu oraz
chmielu w Polsce i zastąpiła je
importem.

Jak wynika z wyliczeń, na skutek
naszej rezygnacji z zakupów
chmielu, słodu oraz opakowań 
w Polsce gospodarka straciłaby
740 mln zł wartości dodanej.

Oczywiście, relatywnie dużo stra-
ciłyby przemysły: rolnictwo (72 
mln zł), przemysł lekki (77 mln zł) 
oraz przemysły chemiczny
i metalowy (124 mln zł).

Razem

Rolnictwo

Górnictwo

Przetwórstwo
żywności

Przemysł lekki

Przemysł chemiczny
i metalowy

Przemysł
elektromaszynowy

Usługi komunalne
i recyklingowe

Budownictwo

Handel, hotelarstwo
i gastronomia

Transport
i komunikacja

Usługi finansowe
i nieruchomości

Edukacja, rozwój
i badania

Usługi wspierające
biznes

Administracja
i ochrona zdrowia

Kultura i rekreacja

Inne usługi

-740 -583-157

-600 -400-500-900 -700-800 -200 -100-300 0 mln zł

Efekt Pośredni

Efekt Indukowany

-72
-24

-44
-77

-124
-12

-34
-17

-124
-68

-53
-9

-54
-11
-7

-10

Wykres 19.  Potencjalne skutki finansowe rezygnacji z zakupu opakowań i słodu oraz chmielu 
  dla gospodarki (w mln zł)

Analiza scenariusza 
alternatywnego 

 
3,3

 

 
 

 0,8
 

 
1,0

 

2,6
mln
zł
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Istotne byłyby także straty 
handlu na skutek efektów po-
średnich, a także utraty części 
zakupów, które dokonywali w tej
branży pracownicy dotkniętych 
branż.

Tych negatywnych efektów nie 
byłby w stanie zrównoważyć 
niewielki wzrost zakupów fi rmy
w związku z wydatkami na trans-

port, ubezpieczenia oraz inne
usługi związane z importem. 
Nawet w tych branżach skumu-
lowany efekt byłby negatywny 
(poprzez utratę zamówień z do-
tkniętych bezpośrednio branż).

Skutkami wycofania się Grupy 
Kapitałowej Żywiec z wyżej 
wymienionej części zakupów
byłyby również: spadek zatrud-

nienia w ogóle, spadek zatrud-
nienia w gałęziach dotkniętych
zjawiskiem oraz Pracę straciłoby
w sumie 7,8 tys. osób, z cze-
go najwięcej, bo ponad 1/4 tej 
liczby, w rolnictwie. Istotnie
ucierpiałyby także przemysł
lekki oraz chemiczny i meta-
lowy, a także przetwórstwo 
żywności.

Razem

Rolnictwo

Górnictwo

Przetwórstwo
żywności

Przemysł lekki

Przemysł chemiczny
i metalowy

Przemysł
elektromaszynowy

Usługi komunalne
i recyklingowe

Budownictwo

Handel, hotelarstwo
i gastronomia

Transport
i komunikacja

Usługi finansowe
i nieruchomości

Edukacja, rozwój
i badania

Usługi wspierające
biznes

Administracja
i ochrona zdrowia

Kultura i rekreacja

Inne usługi

-7,8 -6-1,8

-6,0 -4,0-5,0-9,0 -7,0-8,0 -2,0 -1,0-3,0 0 tys. osób

Efekt Pośredni

Efekt Indukowany

 

-2,0
-0,2

-0,6
-1,3

-0,9
-0,1
-0,1
-0,1

-1,3
-0,3
-0,1
-0,1

-0,3
-0,2
-0,1
-0,1

-2
50

-2
0

0
-1

50
-1

0
0

-5
0

0

-1
63

-3
8

-2
0

1

m
ln

 z
ł

Efekt
Bezpośredni

Efekt
Pośredni

Efekt Pośredni
- Handel

Efekt
Indukowany

Łącznie

-2
50

-2
0

0
-1

50
-1

0
0

-5
0

0

-1
80

-4
2

-2
22

m
ln

 z
ł

Efekt
Bezpośredni

Efekt
Pośredni

Efekt Pośredni
- Handel

Efekt
Indukowany

Łącznie

Wykres 20.  Potencjalny spadek zatrudnienia na skutek rezygnacji z zakupu opakowań i słodu oraz 
  chmielu (w tys. osób)

Wykres 21.  Potencjalny spadek dochodów ludności na skutek rezygnacji z zakupu opakowań i słodu
  oraz chmielu (w mln zł)

Wykres 22.  Potencjalna strata Skarbu Państwa na skutek rezygnacji z zakupu opakowań i słodu oraz 
  chmielu (w mln zł)

W sumie dochody ludności
spadłby o ponad 200 mln zł. 
Duża część tej kwoty – prawie 
52 mln zł – przypadłaby na utratę
płac oraz dochodów związa-
nych z produkcją rolną.

Ponieważ ten scenariusz nie za-
kłada zmian w produkcji samej 
Grupy Żywiec, nie ucierpiałyby
dochody jej pracowników (efekt

bezpośredni), a także dochody
związane z dystrybucją i han-
dlem piwem nas produkowanym 
(efekt pośredni – handel).

Skarb Państwa straciłby w sumie
223 mln zł. Tak jak w przypad-
ku dochodów ludności, także 
tutaj negatywne skutki wystą-
piłyby przede wszystkim dzięki
efektowi pośredniemu i utracie

dochodów podatkowych płaco-
nych przez fi rmy znajdujące się 
w naszym łańcuchu dostaw oraz 
dochody związane z zakupami 
dokonywanymi przez pracowni-
ków tych fi rm. Nie spadłyby po-
datki płacone przez fi rmę (efekt 
bezpośredni) oraz jej dystrybu-
torów (efekt pośredni – handel).

127126

Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012



04
Pracownicy Grupy 
Żywiec powinni 
dokonywać możliwie 
jak najlepszego 
wyboru dostawców 
i zewnętrznych firm 
usługowych, biorąc 
pod uwagę kontra-
hentów, którzy 
cieszą się dobrą 
opinią w zakresie 
poziomu i rzetelno-
ści świadczonych 
usług, dbałości 
o środowisko natu-
ralne, przestrzega-
nia kodeksu pracy, 
respektowania 
praw człowieka 
i innych obowiązu-
jących powszechnie 
przepisów prawa.

Fragment dokumentu 
Zasady Etyki Biznesowej 
Grupy Żywiec

Jednym z istotnych aspektów 
zarządzania wpływem gospo-
darczym jest kwestia zakupów 
oraz zrównoważonego zaopa-
trzenia, które w dużym stopniu 
decyduje o tym, w jaki sposób 
organizacja oddziałuje na swoje
otoczenie. Poprzez swoje decy-
zje zakupowe wzmacniamy spo-
łeczności, w których działamy, 
a także partnerów, z którymi 
współpracujemy. 

Organizacja wspiera rodzimych
plantatorów – m.in. poprzez 
zakup chmielu uprawianego
w kraju. To od nich pochodzi 
100% tego ważnego dla naszych
browarów surowca. W celu mini-
malizacji ryzyka oraz ciągłego
doskonalenia, dostawcy, z któ-
rymi współpracuje nasza fi rma, 
otrzymują do podpisania Ko-
deks Dostawcy Grupy Żywiec,
który defi niuje istotne dla nas 
obszary z zakresu zrównoważo-
nego zaopatrzenia. 

Kodeks Dostawcy Grupy Żywiec 
jest przeniesieniem na grunt
polski analogicznego zbio-
ru wytycznych stosowanych 
wobec naszych dostawców.
Dzięki temu reguły postępowa-
nia w obszarze zaopatrzenia są 
spójne w Grupie HEINEKEN®
zarówno na poziomie ogólno-
światowym, jak i krajowym oraz
lokalnym.

Do kluczowych powinności 
dostawcy wymienionych w ko-
deksie Grupy Żywiec należy 
budowanie i utrzymywanie 
relacji opartych na uczciwości, 
zaufaniu, poszanowaniu praw 
człowieka, przestrzeganiu pra-
wa, poszanowaniu środowiska
i prowadzeniu interesów w spo-
sób zgodny z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju oraz Polityką 
Społecznej Odpowiedzialności
Grupy Żywiec.

Oświadczenie o zapoznaniu się
z zapisami Kodeksu Dostawców 
i ich przestrzeganiu otrzymują
do podpisania wszyscy do-
stawcy, z którymi zawierane
są umowy będące rezultatem 
postępowania przetargowego, 
a także ci, co, do których poja-
wiają się wątpliwości odnośnie
respektowania przyjętych przez
nas standardów.

 Do końca 2012 roku Kodeks
podpisało prawie 100% współ- 
pracujących z nami fi rm. 
Oznacza to, że angażujemy
dostawców, którzy deklarują
prowadzenie swojej działalności 
z poszanowaniem praw poje-
dynczych osób oraz przepisów
w zakresie ochrony środowiska. 
W 2012 roku dokument pod-
pisało prawie 1400 naszych 
dostawców. Dane dotyczące
liczby dostawców, którzy
deklarują zgodność z Kodeksem
Dostawców, są raz na miesiąc
aktualizowane i raportowane do 
HEINEKENA®.

Zrównoważone
zaopatrzenie 

Jesteśmy jedynym 
producentem piwa 
w Polsce posiadają-
cą swoją własną, 
niezależną sieć dys-
trybucyjną. Spółka 
Żywiec Sprzedaż 
i Dystrybucja 
Sp. z o.o. ma od-
działy zlokalizowa-
ne w całej Polsce, 
działy zlokalizowa-
ne w Warszawie 
oraz Centrum 
Obsługi Klienta 
w Katowicach. 
Łącznie jest to 50 
oddziałów i 2 punkty 
dystrybucyjne.
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Strategia Brewing a Better Future
(Warzymy Lepszą Przyszłość),
która zakłada, że Grupa HEINEK-
EN® będzie najbardziej ekolo-®
gicznym producentem piwa na
świecie, oparta jest na trzech 
fi larach: poprawie, oddziaływa-
niu i wzmacnianiu. Wzmacnianie 
– szerzej opisane w rozdziale
„Wpływ społeczny” – odnosi 
się do nieustannej poprawy
sytuacji naszych pracowników 
i społeczności, w których działa-
my. Oddziaływanie wyraża się
w inicjatywach, jakie podejmuje-
my na rzecz budowania kultury
spożycia piwa w społeczeń-
stwie (patrz: Festiwal Birofi lia). 
Poprawa natomiast odnosi się 
do naszego oddziaływania na 
środowisko naturalne.

Czujemy się w obowiązku, by
troszczyć się o środowisko na-
turalne, gdyż na wielu etapach 
naszej działalności browarniczej 
czerpiemy z tego środowi-
ska i oddziałujemy na nie. Do 
warzenia piwa wykorzystujemy
wodę, słód i chmiel, w procesie 
produkcji korzystamy z energii
cieplnej i elektrycznej, co po-
woduje emisję dwutlenku węgla 
(CO2), a także generujemy
odpady. Mamy świadomość, że
również nasi dostawcy – po-
przez swoją działalność – oraz
nasi klienci – konsumując nasze 
produkty – mogą wywierać nie-
korzystny wpływ na środowisko. 
Dlatego jako fi rma odpowie-
dzialna podejmujemy działania 
mające na celu minimalizację 
negatywnych skutków naszej
działalności w całym łańcuchu
wartości – nie tylko poprawia-
jąc wskaźniki środowiskowe
własnych zakładów, ale rów-
nież budując proekologiczne 
postawy naszych pracowników 
i klientów.

Działania na „własnym podwór-
ku” realizujemy m.in. poprzez 
wdrażanie idei „Zielony browar”
(ang. green brewer) oraz „Zie-
lona sprzedaż” (ang. green com-

merce). Troska o środowisko
naturalne przyświeca wszyst-
kim organizowanym przez nas 
wydarzeniom kulturalnym.
Podejmujemy też wiele różnych
działań kształtujących postawy 
pro-środowiskowe u naszych 
pracowników. Tematyka ta 
została szerzej opisana w ko-
lejnych częściach niniejszego
rozdziału.

Nasze działania pro-ekologiczcz-
ne i stopień realizacji strategii tegii 
są na bieżąco monitorowaneowane
przez funkcjonujący w naszejnaszej
fi rmie zespół ds. CSR. Jest oSR. Jest on
odpowiedzialny za sporządzana sporządzanie
kwartalnego raportu zawie-u zawie-
rającego m.in. środowiskoweiskowe
parametry naszej działalnoności 
biznesowej (Green Gauge ScoSco-
recards). Kontroli skutków śro-o-
dowiskowych naszej działalnościci
służy również opracowywany 
raz w roku raport Carbon Foot-t-
print Baseline Model dotyczący 
m.in. redukcji emisji CO2 w cyklu
życia naszych produktów.

Ponadto, nasza kadra kierow-
nicza rozliczana jest nie tylko
z realizacji zadań typowo fi nan-
sowych, ale również z osiąga-
nia wskaźników dotyczących 
odpowiedzialności ekologicz-
nej i społecznej. Przykładowe
wskaźniki poddawane ocenie
odnoszą się do: zrównoważonej
produkcji, partnerstwa na rzecz
rozwoju, częstotliwości wypad-
ków, redukcji zużycia wody oraz
odpowiedzialnej konsumpcji.

Działania związane z troską 
o środowisko naturalne realizu-
jemy nie tylko wewnątrz Grupy
Kapitałowej Żywiec. Popieramy 
zewnętrzne deklaracje środowi-
skowe, m.in. deklarację biznesu
na rzecz zrównoważonego roz-
woju „Wizja zrównoważonego 
rozwoju dla polskiego biznesu
2050”, której twórcami były
Ministerstwo Gospodarki Forum
Odpowiedzialnego Biznesu oraz
PwC, a także uczestniczymy

w Grupie Roboczej Forum
Odpowiedzialnego Biznesu - 
Ekologia przyszłości.



Woda Surowce Odpowie-
dzialna
konsumpcja

CO2
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Odpowiedzialność 
w łańcuchu dostaw

Jesteśmy świadomi swojego 
wpływu, szczególnie wynikające-
go z działalności browarów – na 
środowisko w całym łańcuchu 
dostaw. Rozumiemy także, że
w poszczególnych jego ogniwach
oddziaływanie nasze jest różne,
zależy od innych czynników i ma
inny charakter. Dlatego analizując 
nasz łańcuch dostaw, skupiamy
się przede wszystkim na tych
jego elementach, w których skut-
ki naszej działalności są najistot-
niejsze oraz na tych działaniach, 
które mają realny wpływ na śro-
dowisko naturalne. Niemniej jed-
nak na każdym etapie łańcucha 
dostaw staramy się stosować za-
sady odpowiedzialnego biznesu.

Przejawem troski o środowisko jest
nieustanne dążenie do ograniczenia
zużycia zasobów w cyklu produk-
cyjnym. Monitoring i optymalizacja 
parametrów środowiskowych jest 
jednym z kluczowych celów naszej 
organizacji w obszarze CSR na lata w
2012-2014.

Każdy z browarów należących
do Grupy Żywiec posiada 
szczegółową politykę regulu-
jącą zasady odpowiedzialnego 
korzystania z zasobów środow-
iska naturalnego obejmującego
m.in. racjonalne korzystanie
z surowców, monitorowanie
znaczących aspektów środow-
iskowych oraz zapobieganie
zanieczyszczeniom środowiska. 
Polityki poszczególnych bro-
warów można znaleźć na stronie
internetowej www.grupazywiec.pl.

O naszej trosce o środowisko 
naturalne na każdym etapie
cyklu produkcyjnego świadczy
również fakt, że w 2012 roku na 
żadną ze spółek Grupy Kapi-
tałowej nie zostały nałożone 
kary pieniężne ani sankcje poza-
fi nansowe za nieprzestrzeganie 
prawa i regulacji dotyczących 
ochrony środowiska.

„Grupa Żywiec 
deklaruje swoją 
odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo 
i higienę pracy oraz 
ochronę środowiska 
(…) zobowiązuje się 
wytwarzać swoje 
produkty za pomo-
cą technologii za-
pewniających 
oszczędne zużycie 
surowców, wody 
i energii oraz prze-
strzegać zasad 
BHP”. 

Fragment dokumentu 
Zasady Etyki Bizneso-
wej Grupy Żywiec
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Zielony browar

Zgodnie z globalnymi celami
zrównoważonego rozwoju całej
Grupy HEINEKEN® zawartymi
w dokumencie Brewing a Better
Future oraz strategią CSR Grupy
Żywiec na lata 2012-2014, nasze 
działania w obszarze Środo-
wisko powinny prowadzić do 
redukcji: zużycia wody, energii,
emisji CO2 oraz odpadów.

Wszystkie działania podejmo-
wane w tym zakresie składają
się na program „Zielony browar” 
zarządzany na poziomie Grupy
Żywiec przez Dyrektora Browaru
w Elblągu.

 Szczegółowe cele wyznaczone
w Strategii Grupy HEINEKEN® 
do 2020 roku obejmują:
• Redukcję zużycia wody do 3,7 hl

na 1 hl piwa,
• Zmniejszenie emisji CO2

w produkcji o 40%,

• Zmniejszenie emisji CO2
w dystrybucji o 20%, 

• Zmniejszenie emisji CO2
w naszych lodówkach o 50%,

• Dążenie do tego, by co naj-
mniej 50% naszych głównych
surowców pochodziło ze
źródeł odnawialnych.

Woda

Polska należy do krajów posia-
dających stosunkowo małe za-
soby wód, wynoszące 1 500 m3

rocznie na mieszkańca (36%
średniej europejskiej)17. Zbiorniki 
retencyjne charakteryzują się 
małą pojemnością. „…Ich pojem-
ność nie przekracza 8% objęto-
ści odpływu rocznego wód
z obszaru kraju, co nie zapewnia 
dostatecznej ochrony przed 
okresowymi nadmiarami lub
deficytami wody”18. 
Prognozy dla światowej gospo-
darki wodnej również są nienaj-

Browary Grupy 
Żywiec są w czołówce 
browarów HEINEKENA® 
na świecie w zakresie 
redukcji zużycia 
wody i energii oraz 
emisji CO2. 
Już teraz uzyskują 
wyniki środowiskowe 
lepsze niż te, które 
HEINEKEN® założył 
jako cel na 2020 rok.

kcj
zużycia cia
wody doy do

na 1 hl piwapiwwa

zmniejszenie
emisji CO2 o

40%
w produkcji

20%
w dystrybucji

50%
w naszych
lodówkach

Dążenie do 
tego, aby
co najmniej

50%
w produkcji
naszych
głównych 
surowców
pochodziło 
ze źródeł 
odnawialnych

3,77 hlhhl

17   Dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
18   GUS, Ochrona środowiska 2012. Materiał na konferencję prasową 30 listopada 2012

Tabela 20.  Całkowita ilość piwa wyprodukowanego przez poszczególne browary Grupy Żywiec (w hl)

Cieszyn Elbląg Leżajsk Warka Żywiec

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Łączna
produkcja  39 803  38 642 2 581 930 2 438 763 1 248 365 1 428 637 2 659 798 2 730 545 4 625 871 4 868 752 

Tabela 21.  Całkowite zużycie wody w browarach Grupy Żywiec (w m3)

2011 2012

Zużycie wody 3 242 725 3 389 954

Tabela 22.  Zużycie wody w poszczególnych browarach Grupy Żywiec (w m3)

Cieszyn Elbląg Leżajsk Warka Żywiec

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Zużycie wody  21 040  21 621  701 4 58 

701 082 
(ujęcie miejskie
6 648 980 hl,
woda 
głębinowa 
361 840 hl)  375 776  446 417   838 791  845 968 1 305 660 1 374 866

wawa
emis

40
w pr

lh
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lepsze. Przewiduje się, że do
2025 roku ilość wody zmniejszy
się o 50% w krajach rozwijają-
cych się i o 18% w krajach uprze-
mysłowionych. „Wpływ tego 
procesu na światowe ekosyste-
my może dramatycznie pogor-
szyć obecną sytuację” – ostrzega
ONZ w raporcie o Gospodarce 
Wodnej na Świecie. 

Redukcja zużycia wody i zbilan-Redukcj
sowanie zapotrzebowania na niąowanie za
to jeden z trzech głównych ce-o jeden z tr
lów Grupy Żywiec w obszarzeów Grupy Żyw
zrównoważonego rozwoju nazrównoważonego

2012-2014. Zgodnie ze stra-lata 2012-2014. Zgo
ą Brewing a Better Future tegią Brewing a Bett
020 roku nasze browary do 2020 roku nasze b

mają zredukować zużycie wody mają zredukować zuż
do 3,7 hl na 1 hl piwa. Cel ten o 3,7 hl na 1 hl piwa. 
udało nam się już osiągnąć udało nam się już osią

z nich. w większości z nich. 

W 2012 roku browary GrupyW 2012 roku browar
orzystały w procesieŻywiec wykorzystały w

ukcji 3 389 95produkcji 3 389 954 m33 wody.  w
cie to stanowiło 0,3% cał-Zużycie to stanowiło 0

kowitego poboru wody na po-kowit
trzeby gospodarki narodowejtrzeby
ii ości w Polsce (wg danychludn
za 2011 roku). Woda wykorzy-za 20

a przez firmę stanowi rów-stana
ważność zasobów dostęp-now

nych do zużycia przez 2 260 
osób w Polsce (zakładając, że 
15 000 hl przypada na 1 osobę ).
To prawie tyle osób, ilu uczniów 
miały szkoły podstawowe w po-
wiecie cieszyńskim w roku szkol-
nym 2011/2012 (2 058 osób).

W browarach Grupy Żywiec
w 2012 roku nastąpił bez-
względny wzrost zużycia wody 
o 4,5% w stosunku do roku 2011. 
Mimo wzrostu całkowitego zu-
życia wody w Grupie Żywiec 
należy zauważyć, że zużycie
wody na 1 hl wyprodukowanego 
piwa w prawie wszystkich bro-
warach kształtuje się poniżej
granicy 3,7 hl stawianej przez
całą Grupę HEINEKEN® za cel 
do osiągnięcia do 2020 roku. 
Jedynie browar w Cieszynie nie 
spełnia jeszcze tego kryterium.
Wynika to z faktu, że jest to 
zakład, w którym produkcja
realizowana jest metodą kla-
syczną, m.in. przy użyciu otwar-
tych kadzi a także z tego, że
jego możliwości produkcyjne nie 
są wykorzystywane w pełnym
zakresie, co wpływa na większe
zużycie mediów na jednostkę 
produkcji.

Wykorzystanie jęczmienia 
browarnego 

Jednym z kluczowych wa-
runków uzyskania dobrej 
jakości piwa jest zastosowa-
nie w procesie jego produk-
cji dobrego słodu. Na ja-
kość słodu browarnego 
wpływa przede wszystkim 
gatunek jęczmienia oraz 
proces jego słodowania. 
W 2010 roku podjęliśmy 
starania, by wykorzystać 
w produkcji naszych piw 
jęczmień browarny jako 
produkt niesłodowany. 
Naszym celem było utrzy-
manie wysokiej jakości piw 
przy równoczesnym obniże-
niu konsumpcji wody, ener-
gii cieplnej i elektrycznej 
oraz redukcji odpadów. 
Nasz projekt przyniósł wy-
mierne korzyści. Już w 2010 
roku udało nam się zaosz-
czędzić 9,296 m3 wody, 
4,893 MJ energii cieplnej 
i 304 966 kWh energii elek-
trycznej oraz ograniczyć 
produkcję ścieków o 8 970 
m3, co z kolei przełożyło 
się na około 150 000 zło-
tych oszczędności19.

Tabela 23.   Źródła poboru wody przez browary Grupy Żywiec

Cieszyn Elbląg Leżajsk Warka Żywiec

Źródło główne
Ujęcie
miejskie

Ujęcie
miejskie

Wody
głębinowe

Wody
głębinowe

Wody
powierzchniowe

ródło dodatkoweŹró
Wody
głębinowe

Wody
powierzchniowe

1919  unkowe obliczenia na podstawie średnich cen dla energii cieplnej, energii elektrycznej, wody oraz ścieków w roku 2010 Szacun
     w Polscew Po

Ścieki

Konsekwencją przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej była 
konieczność spełniania licznych
zobowiązań dotyczących stan-
dardów w zakresie ochrony 
środowiska. Przywracanie czy-
stości wód stało się priorytetem 
naszego kraju. Dostosowany do 
wymogów dyrektyw UE – głów-
nie Ramowej Dyrektywy Wodnej
– Krajowy Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych zakłada 
wyposażenie do 2015 r. wszyst-
kich aglomeracji powyżej 2000
RLM220 w oczyszczalnie ścieków
komunalnych. W latach 2000-
–2011 przybyło 726 takich jed-
nostek, z czego 406 to oczysz-
czalnie o podwyższonej redukcji 
związków azotu i fosforu21.

Proces produkcji piwa zwią-
zany jest nie tylko z poborem 
wód, ale także z emisją ścieków.  
W 2012 roku całkowita ilość

ścieków wyprodukowanych
przez nasze zakłady stanowiła
60% pobranej wody.  Ścieki
w browarze w Żywcu i Warce - 
zanim trafi ą do miejskiej oczysz-
czalni są pozbawiane części
zanieczyszczeń w podczysz-
czalniach działających przy
zakładach. Pozostałe browary 
odprowadzają ścieki bezpośred-
nio do miejskich oczyszczalni.
Ścieki wytworzone przez Grupę
Żywiec w 2012 roku stanowiły 
0,009% całkowitej emisji ście-
ków bytowych i komunalnych
w Polsce (wg danych na rok 
2011).  W związku ze wzrostem 
produkcji piwa emisja ścieków
wzrosła we wszystkich browa-
rach poza zakładem w Warce,
gdzie ścieków było mniej o 2,8% 
w stosunku do roku 2011. W po-
zostałych browarach wzrosła 
ilość wyemitowanych ścieków,
a zakład w Żywcu utrzymał war-
tość 2012 na poziomie zbliżonym
do roku poprzedniego.

Tabela 24.  Całkowita objętość ścieków odprowadzonych przez Grupę Żywiec (w m3)

2011 2012

Ilość ścieków 1 999 042 2 044 540

20  Równoważna liczba mieszkańców (RLM) wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach w stosunku do jednostkowego
    ładunku w ściekach odprowadzonych od jednego mieszkańca w ciągu doby (określonego jako BZT5) równego 60 g O2 na dobę
21 „Ochrona Środowiska 2012”, opublikowana przez GUS

Tabela 25.   Emisja ścieków w poszczególnych browarach Grupy Żywiec (w m3)

Cieszyn Elbląg Leżajsk Warka Żywiec

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Ładunek
organiczny
ścieków (przed
uzdatnianiem)
(w kg ChZT)  61 520  70 069  799 637  768 465  937 151 987 753 2 126 288 2 021 787 3 955 424  3 832 733

Ilość ścieków
(w m3)  14 544  16 565  412 302  423 462  238 348  277 360  513 525  498 990  820 323  828 163 

Ładunek 
organiczny 
ścieków 
(w kg ChZT)  61 520  70 069  799 637  768 465  937 151  987 753  346 139  303 281  592 115  610 313
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Tabela 26.   Ta ela 26 Grupy ŻywiecCałkowite zużycie energii w browarach G

2011 2012

użycie energii cieplnej (w MJ)Zu 694 389 978,31 684 710 259,87 

użycie energii cieplnej ze źródeł Zuż
nawialnych (w MJ)odna 49 182 754,91 50 261 239,83 

Zużycie energii elektrycznejużycie e
(w kWkWh) 68 390 026 69 889 418 

Całkowite zużycie energii cieplnejite zuży
i elektrycznej (w MJ)zne 22 1 1 309 900 212,31 1 313 715 021,87 

22 gii elektrycznejObliczone jako: całkowite zużycie energii cieplnej + 9 razy energ

141140
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Tabela 27.   Zużycie energii w poszczególnych browarach Grupy Żywiec

Zużycie energii 
cieplnej (MJ)

Zużycie energii 
cieplnej ze źródeł
odnawialnych
(MJ)

Zużycie energii 
elektrycznej 
(kWh)

Całkowite zużycie
energii cieplnej 
i elektryczne 
(MJ)

Cieszyn
2011 8 754 000 0 810 489 16 048 401

2012 10 811 000 0 904 312 18 949 808

Elbląg
2011 143 290 062 0 14 533 670 274 093 092

2012 130 606 129 0 13 703 351 253 936 288

Leżajsk
2011 87 639 906 0 8 060 704 160 186 242

2012 101 334 281 0 9 013 250 182 453 531

Warka 
2011 166 824 287 19 980 225 17 257 778 322 144 289

2012 160 920 814 19 414 800 17 105 749 314 872 555

Żywiec
2011 287 881 725 29 202 530 27 727 385 537 428 190

2012 281 038 036 30 846 440 29 162 756 543 502 840

Tabela 28.  Zużycie energii na hl piwa w poszczególnych browarach Grupy Żywiec

Cieszyn Elbląg Leżajsk Warka Żywiec

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Całkowite 
zużycie energii
cieplnej
i elektrycznej
(w MJ/hl) 403 490 106,1 104 128,3 128 121,1 115 116 112

Zużycie energii 
cieplnej
(w MJ/hl) 220 280 55 54 70,2 71 63 59 62,2 58

Zużycie energii
elektrycznej
(kWh/hl) 20,4 23,4 5,6 5,6 6,5 6,3 6,5 6,3 6 6

Energia

Według Europejskiej Agencji 
Środowiska, sektor energetycz-
ny odpowiada za 28% emisji 
gazów cieplarnianych, transport
za 21%, przemysł za 20%, a go-
spodarstwa domowe oraz małe 
i średnie przedsiębiorstwa za 
17%. Wysiłki Unii Europejskiej
ukierunkowane są w głównej 
mierze na ograniczenie emisji
w tych czterech sektorach. 

W grudniu 2008 roku 27 państw
Unii Europejskiej postawiło
przed sobą trzy bardzo ambitne 
cele w ramach tzw. pakietu
energetyczno-klimatycznego.
Pierwszym z nich jest wzrost
efektywności energetycznej
o 20%, drugim zwiększenie
udziału energii ze źródeł odna-
wialnych wwialnych w zużyciu energii koń- z

%, trzecim zaś re-cowej do 20%, t
dukcja emisji gazów cieplar-dukcja emisji gazów ciep
nianych o 20%. Wszystkie trzy %. Wszystkie trz
cele, zwane potocznie pakietemtocznie pakietem
3x20, mają zostać osiągnięte do ać osiągnięte do 
końca 2020 roku.

Grupa Żywiec również stara się
racjonalnie wykorzystywać ć 
energię w poszczególnych bro-energię w poszczególnych bro-

lo-warach i procesach technolo-
gicznych. Jeden z celów środo-gicznych Jeden z celów ś
wiskowych, jakie stawia sobiewych
firma, jest związany z koniecz-jest 

emisji COnością redukcji e 2
ukcji. Staramyw procesie prod

cel dwutorowo: się osiągać ten c
kowite zużycie ograniczając cał
ększając zasto-energii oraz zwię
pochodzącej sowanie energii 
źródeł.z odnawialnych ź

ało się doprowa-W 2012 roku uda
enia udziałudzić do zwiększe
nych w wyko-źródeł odnawialn
rgii cieplnej.  rzystywanej ene

ałkowite zużycieJednocześnie ca
 elektrycznej energii cieplnej i

c wzrosło do w Grupie Żywiec
(tj. o 1,1%),1 313 715 021 MJ 
e głównie ze co było związane
rodukcji.  zwiększeniem pr
gu i Warce od-Browary w Elblą
k całkowitego notowały spadek
odpowiednio zużycia energii o
becnie najmniej-o 7,3% i 2,2%. Ob
energii naszym zużyciem e
ię pochwalić 1 hl piwa mogą s
gu i Żywcu. browary w Elbląg

osi odpowiednio:Zużycie to wyno
104 (MJ/ hl) i 2 (MJ/hl).  112

egło także zuży-Zmniejszeniu ule
nej w browarach cie energii ciepln
e i Elblągu. Osią-w Żywcu, Warce
tym zakresiegnięte wyniki w t
n. z:związane są m.in

• produkowanego Zmianą typu p
rze w Żywcu,piwa w browar

a mniejszegoktóre wymaga

zużycia energii cieplnej
(o 0,3 MJ/hl)

• Wdrożeniem działań w zakre-
sie optymalizacji procesów
w warzelni (browar Żywiec),
na linii mycia butelek (obniże-
nie temperatury mycia z 84°C
do 80°C w browarze w Żywcu)

• Optymalizacji rozwiązań
w zakresie odzysku ciepła
w browarze w Żywcu

• Wymianą wybranych techno-
logii w kotłowni oraz stacji
uzdatniania wody w kotłowni
w browarze w Warce

Wszystkie browary Grupy
Żywiec poza Cieszynem zmniej-
szyły w 2012 roku całkowite
zużycie energii na produkcję 1 hl
piwa. Największej redukcji doko-
nała Warka, co jest związane
przede wszystkim z wdrożeniem
odpowiednich rozwiązań tech-
nologicznych i procesowych.
W rezultacie całkowite zużycie 
energii na 1hl piwa we wszyst-
kich zakładach Grupy Żywiec
w 2012 roku wynosiło średnio
114,18 (MJ/hl) i było o 2,8% 
mniejsze niż w 2011.

Browar w Elblągu 
zmniejszył zużyciezmniejszył zużycie
energii o

7,35%
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Tabela 29. Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii w Grupie Żywiec w 2012 roku wg źródeł energiirednie i pośrednie

2011 2012

Zakup energii elektrycznej (w kWWh) 68 390 026 69 889 418 

)Zakup energii cieplnej (w MJ) 694 389 978 684 710 260

Sprzedaż energii cieplnej (w MJ)ener 12 978 396 13 222 373 

e gazu ziemnego (w NmZużycie azu z 3) 10 972 982 10 691 016 

Zużycie biogazu (w Nme bioga 3) 1 904 952 1 896 218 

Zużycie oleju (w kg)Zużycie o 55 215 54 337 

Zużycie gazu LPG* (w kg)Zużyc 549 123 485 502 

Zużycie oleju napędowego (w kg)Zużycie 15 942 10 693 

Wartość LPG w raportach była podawana zarówno w kilogramach jak i w litrach. LPG składa się z butanu i propanu, *Wartość L
 których gęstość różni się od 0,52 kg/dm których gęst 3 do 0,58 kg/dm3, dlatego została założona średnia 0,55 kg/dm3. Wartości 
 były podane w litrach. Przeliczono je na 1 kg zakładając że 1 l oleju napędowego = 0,85 kg oleju napędowego.odane w litr

Tabela 30.  Emisje do powietrza w browarach Grupy Żywiec

2011 2012

Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje CO2 (kg)  117 674 614  87 903 181 

Bezpośrednie emisje CO2 (ze źródeł nieodnawialnych)
(kg)  23 982 011  23 164 304 

Pośrednie emisje CO2 (kg)  93 692 602  64 738 876

Emisje NOx (tlenków azotu) (kg)  55 049  52 741

Emisje SOx (tlenków siarki) (kg)  12 133  11 999

Ilość środków chłodniczych zawierających halogen 
(kg)  465  443 

Straty w środkach chłodniczych zawierających
halogen (kg)  15 14

Środki chłodnicze  zawierające halogen 
(redukcja współczynnika GWP)*  27 497  25 759

NH3 obecny w instalacjach chłodniczych (kg)  85 050  83 408 

NH3 straty z instalacji (kg)  1 685  1 513 

*GPW – Green Potential Warming – miara dotycząca efektu cieplarnianego

Pośrednie emisje CO2 są obliczone na podstawie ilości zakupionej energii elektrycznej i deklarowanej przez 
sprzedawcę emisyjności (w g eCO2/kWh). Współczynnik przyjęty do obliczeń wskazanych w tabeli dla 2011 roku
wynosił 983 g/kWh, a współczynnik wykorzystany do obliczeń na rok 2012 wynosił 592 g/kWh.

Dobra praktyka:

Dwa z naszych 
browarów – 
Arcyksiążęcy 
Browar w Żywcu 
oraz 
Browar w Warce 
– wykorzystują do 
produkcji energii 
cieplnej biogaz.

Emisje gazów cieplarnianych

Polska produkuje 10 ton CO2 na 
jednego mieszkańca rocznie, co
oznacza redukcję pięciokrotnie 
większą, niż wymaga Protokół 
z Kioto, wynika z raportu NIK
dotyczącego walki z ocieple-
niem klimatu. Dane GUS poka-
zują, że w latach 2000-2010 
odnotowano spadek emisji za-
nieczyszczeń powietrza. Emisja 
dwutlenku siarki zmniejszyła się
o 36%, tlenku węgla o 11%, amo-
niaku o 16%, a pyłów o 4%. Jed-
nocześnie nastąpił wzrost emisji 
niemetanowych lotnych związ-
ków organicznych oraz dwutlen-
ku węgla (o 5%) i tlenków azotu 
(o ok. 3%).

Spadek emisji zanieczyszczeń
do powietrza obserwowany
jest również w innych krajach UE.
Z danych Eurostatu wynika, 
że ogółem w UE-27 w 2010 roku
w porównaniu z rokiem 2000 
wielkość emisji tlenków siarki
była niższa o 55%, tlenków azotu
o 28%, a niemetanowych lotnych
związków organicznych o 31%”.

Międzynarodowa Agencja Ener-
getyczna (IEA) zwraca jednak
uwagę na to, że już w 2010 roku
emisje gazów cieplarnianych po-
biły wszelkie rekordy sprawia-
jąc, że powstrzymanie groźnych
zmian klimatu jest praktycznie
niewykonalne.

Grupa Żywiec stawiając sobie aż
trzy cele w dziedzinie redukcji 
emisji CO2 udowadnia, jak po-
ważnie podchodzi do minimali-
zowania swojego negatywnego
oddziaływania w tym zakresie.
Dane dotyczące emisji CO2 bę-
dącej efektem produkcji piwa
w browarach Grupy Żywiec, 
świadczą o tym, że podejmowa-
ne działania przynoszą istotne
efekty. Doskonałym przykładem 
naszych osiągnięć w tym zakre-
sie jest 21-procentowa redukcja 
emisji bezpośrednich w browarze
w Elblągu.

Całkowite emisje pośrednie
i bezpośrednie w Grupie Żywiec 
spadły w 2012 roku o 25%, czyli 
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o 29 771 432,774 kg. Zdecydo-
wana redukcja wytwarzanych
zanieczyszczeń jest związana ze
zmniejszeniem współczynników 
emisyjności u sprzedawcy ener-
gii elektrycznej, co wpływa na 
spadek skali emisji pośrednich.

Bezpośrednie emisje zostały 
znacząco zmniejszone w browa-
rze w Elblągu, co jest związane
z prowadzonymi pracami doty-
czącymi optymalizacji procesów 
i technologii stosowanych w
kotłowni. Istotną redukcję osią-
gnął także browar w Cieszynie
tj. o 12,9% oraz mniejsze w War-
ce (2,8%) i Żywcu (3,6%).

Należy przy tym podkreślić, że 
redukcja emisji bezpośrednich
wynika wprost z prowadzonych
działań optymalizujących lub 
zmian w procesach produkcyjnych.

Grupa Żywiec podejmuje także 
działania związane z eliminacją
związków  fluorowęglowodorów
(HFCs), które są obecne w urzą-
dzeniach chłodniczych. Należy 
przy tym powiedzieć, że od 
2000 roku odnotowano w Pol-
sce prawie 8-krotny wzrost emi-
sji fluorowęglowodorów (HFCs)
liczonych w ekwiwalencie dwu-
tlenku węgla. W wybranych bro-
warach Grupy Żywiec zmniej-

szono w 2012 roku zastosowanie 
substancji HFCs w urządzeniach 
chłodniczych (klimatyzatory,
lodówki). W browarach w Żywcu,
Leżajsku i Elblągu ograniczone 
zostało zastosowanie odczynni-
ków zawierających HCFs. Dzia-
łania w tym zakresie obejmowa-
ły przede wszystkim wymianę
klimatyzatorów w biurach, 
a także urządzeń stosowanych 
w procesie technologicznym, 
takich jak na przykład osuszacze.

Odpady

W ostatnich latach w Polsce
odnotowano pozytywne zmiany
w gospodarce odpadami. Cał-
kowita ilość wytworzonych od-
padów (z wyłączeniem odpa-
dów komunalnych) była w 2011 
roku o 1,6% niższa niż w 2000 
roku23. W sumie w 2011 roku 
wytworzono w Polsce 123,5 mln 
ton odpadów (z wyłączeniem 
odpadów komunalnych). Naj-
większy udział w tej ilości miały: 
odpady powstające przy płuka-
niu i oczyszczaniu kopalin (ok. 
26%), odpady z flotacyjnego
wzbogacania rud metali nieżela-
znych (ok. 24%) oraz mieszanki 
popiołowo-żużlowe z mokrego
odprowadzania odpadów pale-
niskowych (ok. 8%). W 2011 r. ok. 
72% wytworzonych odpadów 
(z wyłączeniem komunalnych)
poddano procesom odzysku,
25% unieszkodliwiono, z czego
ok. 21% unieszkodliwiono przez 
składowanie. Ogólna ilość odpa-
dów dotychczas składowanych
(z wyłączeniem odpadów ko-
munalnych) wynosiła na koniec
2011 r. 1 654,1 mln ton. Szacunko-
wa ilość wytworzonych odpa-
dów komunalnych w roku 2011
wyniosła 12,1 mln ton, co stanowi
ok. 315 kg na jednego mieszkań-
ca. W 2011 r. liczba ludności ob-
jętej zorganizowaną zbiórką 
odpadów komunalnych wynio-
sła 81%, co oznacza wzrost o 1%
w stosunku do roku 2010.

Gospodarka odpadami Grupy 
Żywiec jest kolejnym istotnym
elementem wpływu naszej orga-
nizacji na środowisko. Działal-
ność browarów generuje więcej
odpadów produkcyjnych niż
przeciętna działalność gospo-
darcza w kraju, ale prawie
wszystkie pozostałości po pro-
cesie produkcji są wykorzysty-
wane jako pasza dla zwierząt
bądź w inny sposób odzyskiwa-
ne. Grupa Żywiec wytwarza

bardzo niewiele odpadów, które 
muszą być unieszkodliwiane 
(składowane, spalane itp.).
Nasza firma opracowała też 
system zarządzania odpadami,
który pozwala nam systema-
tycznie zmniejszać ilość odpa-
dów niepoddawanych recyklin-
gowi i niebezpiecznych.

Tabela 31.   Emisje CO2 w poszczególnych browarach Grupy Żywiec (w kg)

Łączne bezpośrednie 
i pośrednie emisje CO2

(włączając GWP)

Bezpośrednie emisje CO2 Pośrednie emisje CO2

Cieszyn
2011 1 725 870 27 497 1 698 373

2012 1 672 563  23 949 1 648 614

Elbląg
2011 29 571 888 239 834 29 332 054 

2012 21 067 622  188 251  20 879 370

Leżajsk
2011 18 656 159  214 399 18 441 761

2012  15 063 999 230 211  14 833 788

Warka 
2011  25 423 714 8 459 318 16 964 396

2012 18 342 737 8 221 265  10 121 472

Żywiec
2011 42 296 983 15 040 964  27 256 019

2012 31 756 260 14 500 628  17 255 632

Tabela 32.   Redukcje emisji CO2 w poszczególnych browarach Grupy Żywiec dokonane w 2012 roku

Cieszyn Elbląg Leżajsk Warka Żywiec

Łączne bezpośrednie i pośrednie 
emisje CO2 (włączając GWP) (kh/hl)2 0% -25% -29% -30% -29%

Bezpośrednie emisje CO2 (kg/hl) -10% -17% 6% -5% -8%

Pośrednie emisje CO2 (kg/hl) 0% -25% -30% -42% -40%
23  „Ochrona Środowiska 2012”, opublikowana przez GUS

23 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa 
Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach, 
która zastąpiła dotychczas obowiązującą 
ustawę z 2001 roku oraz wprowadziła 
zmiany w większości przepisów regulują-
cych kwestie gospodarki odpadami 
i ochrony środowiska. Wiele regulacji 
nowej ustawy ma duże znaczenie dla 
przedsiębiorstw, których działalność wiąże 
się z wytwarzaniem odpadów. 
Metale żelazne i nieżelazne, szkło, opony 
lub kruszywa przestały być postrzegane 
jako przedmioty lub substancje stwarzają-
ce problem, a zostały skategoryzowane 
jako materiał handlowy, pożądany przez 
rynek.
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Tabela 33.  Odpady wytwarzane w browarach Grupy Żywiec (w tonach)

2011 2012

Razem produkty uboczne, 
opakowania i odpady przemysłowe 242 233 239 820

Odpady przemysłowe
recyklingowane 241 911 239 510

Odpady przemysłowe
nierecyklingowane       305,11    292,3

Odpady niebezpieczne 16,7        17,6    

Tabela 34.  Odpady wytwarzane w poszczególnych browarach Grupy Żywiec (w tonach)

Cieszyn Elbląg Leżajsk Warka Żywiec

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Odpady 
przemysłowe 

recyklingowane 1 882 1 967 56 511 52 561 26 557 30 602 52 470 53 288 104 485 101 093

Odpady 
przemysłowe 

nierecyklingo-
wane 24 15,1 0 40,6 56,8 47,1 98,3 83,6 126 105,8

Odpady
niebezpieczne 0 0,3 6 2,8 0,9 1,1 4,3 4,6 5,4 8,6

Wszystkie odpady niepoddawa-
ne recyklingowi są wywożone
na składowisko odpadów, które 
podlega ścisłej kontroli. Odpady 
niebezpieczne są wykorzysty-
wane jako paliwo w procesie
spalania.

Odpady wyprodukowane przez
Grupę Żywiec stanowią 0,19% 
wszystkich wyprodukowanych
w Polsce. W 2012 roku całkowita 
waga odpadów generowanych
przez Grupę spadła o 2 413 000 kg,
czyli o około 1%. 

Równocześnie zmniejszyliśmy 
ilość nierecyklingowanych
odpadów o 12 810 kg.

Dobra praktyka:

Browar w Elblągu realizuje program regu-
lacji gospodarki odpadami na zasadzie 3R 
(od ang. reduce, reuse, recycle), co ozna-
cza: unikaj kupowania zbędnych rzeczy, 
wykorzystuj powtórnie i przetwarzaj. 
Głównym celem programu jest obniżenie 
kosztów składowania odpadów niesegre-
gowanych na wysypisku miejskim, wprowa-
dzenie zasad postępowania z odpadami, 
a także reguł ich odzysku i unieszkodliwia-
nia. Efekty przedsięwzięcia to m.in. ograni-
czenie wzrostu kosztów z tytułu składowa-
nia odpadów na składowisku miejskim oraz 
zwiększenie świadomości pracowników 
i partnerów biznesowych w zakresie 
gospodarki odpadami. Działania 3R podej-
mowane przez Browar w Elblągu oraz po-
zostałe zakłady Grupy Żywiec przynoszą 
wymierne efekty. W latach 2009-2011 
udało się zredukować ilość produkowanych 
odpadów niepoddawanych procesowi 
recyklingu o 495 Mg (t).
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Zielona sprzedaż

Działania środowiskowe Grupy
Kapitałowej Żywiec obejmują
również sferę handlową działal-
ności firmy. Inicjatywy podejmo-
wane w tej dziedzinie obejmują:
transport, sprzedaż, recycling 
butelek, chłodnictwo (wykorzy-
stanie lodówek) oraz logistykę.

Transport

Dokonujemy pomiarów emisji
spalin w trakcie pierwotnej
i wtórnej dystrybucji produktów
w ramach projektu Carbon Foot-
print i planujemy systematycznie
redukować emisję spalin swojej
floty. Jest to odpowiedź na 
oczekiwania zgłoszone w proce-
sie Dialogu społecznego prowa-
dzonego w latach 2011-2012, 
a także przejaw realizacji global-
nej strategii HEINEKENA®, który
- w ramach programu Zielony 
browar - dokonuje badania emisji
CO2 na każdym etapie produkcji, 
rozlewu i transportu produktów.

W trosce o środowisko Grupa 
Kapitałowa Żywiec inwestuje
w samochody charakteryzujące 
się wyjątkowo niskimi wskaźni-
kami emisji CO2, takie jak spe-
cjalne ekologiczne serie Green 
Line, ECOnetic oraz EcoFLEX.  
Już w 2012 roku każdy nowy 

samochód kupowany przez fir-
mę spełniał normę Euro5. Orga-
nizacja jest również w trakcie
opracowywania nowej, kom-
pleksowej Polityki Ekologicznej,
która będzie m.in. promować
ekologiczne użytkowanie samo-
chodów.

Sprzedaż

Grupa Żywiec stara się uwzglę-
dniać czynniki środowiskowe 
również na etapie sprzedaży.
Przykładem jest redukcja liczby
kolorów (do dwóch) na opako-
waniach (tzw. trays) limitowa-
nych edycji Stronga i Warki.
Dzięki temu do ich produkcji
zużyto mniej farb i lakierów
o 2 560 kg. Stosujemy również
opakowania wielokrotnego
użytku. Regulamin obrotu opako-
waniami zwrotnymi Grupy Ży-
wiec (czytaj: http://www.grupazy-
wiec.pl/wp-content/uploads/2013
/03/Grupa_Zywiec-Regulamin_
obrotu_opakowaniami_zwrotny-
mi.pdf) dotyczy w szczególności: 
beczek typu keg o pojemności 
20, 30 i 50 l, butelek o pojemno-
ści 0,5 l, skrzynek na butelki o po-
jemności 0,5 l, a także palet typu
Euro i przemysłowych.

Recykling

Jeśli chodzi o recykling i odzysk 
opakowań wprowadzanych przez
Grupę Żywiec na rynek, to obo-
wiązują nas wymagania ustalo-
ne na dany rok przez tzw. usta-
wę opakowaniową. Od 2002 
roku wywiązujemy się z zapisa-
nych w niej celów. W roku 2012 
wykonaliśmy następujące limity 
związane z recyklingiem:
• papier i tektura  56%
• szkło 49%
• tworzywa sztuczne 20%
• stal  42%
• aluminium 48%
• drewno i palety 15%
• odzysk 57%

Lodówki

W 2012 roku Grupa Żywiec
zakupiła 4 331 nowych lodówek. 
Wszystkie mają oświetlenie typu
LED i są mniej energochłonne
niż lodówki ze starym typem
oświetlenia. Około 75% tych 
lodówek daje możliwość zasto-
sowania systemu Energy Mana-
gement System, który umożliwia 
zdalne sprawdzanie zużycia 
energii oraz sterowanie sposo-
bem działania danego urządze-
nia w sposób optymalny w za-
kresie zużycia energii. 
Producenci zakupionych chło-
dziarek szacują, że zużywają 
one około 35% mniej energii
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Dobra praktyka:

Piwa produkowane przez Grupę Żywiec 
dostępne są na rynku w różnych pojemno-
ściach i opakowaniach. Jednym z nich 
są puszki, do których rozlewane jest m.in. 
piwo Żywiec, Tatra, Warka i Brackie. 
W 2010 roku przy współpracy z jednym 
z kluczowych dostawców opakowań zreali-
zowaliśmy projekt, którego celem była 
redukcja grubości blachy wykorzystywanej 
do produkcji puszek gładkich dla Grupy 
Żywiec. Zmniejszenie grubości blachy 
z 260 na 245 mikronów przełożyło się 
na zmniejszenie wagi puszek i pozwoliło 
zmniejszyć ilość zużytego materiału. Ogra-
niczenie wagi o zaledwie 0,3 g pozwoliło 
zmniejszyć emisję CO2 o 1 310 kg oraz ilość 
wykorzystywanej energii o blisko 1,33% dla 
każdego miliona nowych/lżejszych puszek. 
W 2012 roku Grupa Żywiec w 2012 kupiła 
924 963 560 puszek, co daje oszczędność 
emisji CO2 na poziomie 1 211 ton.

Tabela 35.   Liczba pojazdów wg norm EURO

Flota ŻSiD Flota dostawców

Norma 2011 2012 Norma 2011 2012

EURO 0 8 3 EURO 0 12 17

EURO 1 5 2 EURO 1 16 41

EURO 2 42 12 EURO 2 54 114

EURO 3 351 220 EURO 3 199 290

EURO 4 140 138 EURO 4 67 50

EURO 5 11 11 EURO 5 5 10

Dobra praktyka:

Projekt redukcji ko-
lorów na papiero-
wych tackach 
Strong pozwolił 
nam zredukować 
zużycia farb i lakie-
rów o 2 560 kg oraz 
o 6 400 kg emisji 
CO2 do atmosfery.CO2 do atmosfery.
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w porównaniu ze sprzętem, któ-
ry nie posiada niżej wymienio-
nych cech. To pozwala na
oszczędności w skali roku w wy-
sokości około 800 000 złotych24.

Generalnie, kupujemy lodówki 
wyposażone w:
• Ekologiczny czynnik chłodzący
• Oświetlenie LED
• Inteligentny sterownik tempe-

raturą
• Silnik wentylatora o niskim 

zużyciu prądu

Logistyka

Organizowane wydarzenia
Wszystkie wydarzenia kultural-
ne organizowane lub sponsoro-
wane przez naszą firmę mają 
swoje środowiskowe oblicza.
Podczas Open’er Festival w 2012
roku grupa wolontariuszy Grupy 
Żywiec pracowała na festiwalu, 
promując selektywną zbiórkę 
odpadów, segregując i oddając 
do recyclingu plastikowe kubki
po piwie. Dzięki temu zaangażo-
waniu tysiące uczestników im-
prezy segregowało plastikowe 
kubki po piwie. W sumie zebra-
no ich 85 tysięcy. 

Dodatkowo, z badań przepro-
wadzonych przez Dom Badaw-
czy Maison na Open’er Festival 
w 2012 roku wynika, że ekolo-
giczne działania Grupy Żywiec 
na festiwalu – zbiórka odpadów
oraz szycie toreb z banerów –
zostały zauważone i pozytywnie
ocenione przez uczestników 
Open’era (patrz raport:  Wpływ
działań społecznych na ocenę 
piwa i marki HEINEKEN® – bada-
nia CSR na Opener 13.08.2012).

Zasady selektywnej zbiórki od-
padów były stosowane również 
podczas imprez wewnętrznych 
w 2012 roku, a także na juwena-
liach. W samym tylko Gdańsku 
i Warszawie na juwenaliach udało
nam się zebrać 40 tys. kubków.

Podobnie selektywna zbiórka
odpadów odbyła się podczas
festiwalu Birofilia.

W ramach projektu został rów-
nież przeprowadzony konkurs
grantowy „Granty na ekologię 
w gminie Lipowa”, przeznaczo-
ny dla organizacji i grup niefor-
malnych z terenu gminy Lipowa.

Tematy konkursu obejmowały:
aktywizację mieszkańców gminy 
Lipowa wokół tematyki ekolo-
gicznej oraz uwrażliwienie na
dobro wspólne, podnoszenie 
świadomości ekologicznej
i kształtowanie postaw proeko-
logicznych mieszkańców gminy,
edukację mieszkańców w kwe-
stii dbania o własne środowisko
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24  Obliczone na podstawie średniej ceny za energię elektryczną w roku 2012 w Polsce

Objętość kubków 
zebranych na 
Open’er Festival jest 
porównywalna z 1,5 
ciężarówki do prze-
wozu ziemi, całym 
fiatem ducato lub 
citroënem jumperem

„Niestety w ostatnim cza-
sie ludzie przestali się 
przejmować losem na-
szych gór, rzek i lasów 
zamieniając je w wysypi-
ska śmieci. W związku 
z tym przyroda zaczęła 
się zmieniać. Z zanie-
czyszczonych rzek znik-
nęły ryby. Drzewa i inne 
rośliny uschły. Zatrute 
powietrze stało się powo-
dem chorób ludzi, zwie-
rząt i roślin. 
Pamięta Pan Skrzyczne? 
Jeszcze niedawno było 
pokryte zielonymi drze-
wami. A teraz został goły 
szczyt, ponieważ trzeba 
było wyciąć chore drzewa.” 
– pisze przejęta 
Kasia Caputa, 
zdobywczyni I miejsca 
w pierwszej kategorii 
wiekowej. 

„Drogi Sąsiedzie! Niech 
Pan nie myśli tylko o swo-
im zadbanym ogródku, 
ale rozejrzy się dookoła 
i spróbuje ze mną napra-
wić szkody, które wyrzą-
dziliśmy naszemu najbliż-
szemu środowisku. Nie 
spalajmy w piecu śmieci. 
Segregujmy je! To nie ta-
kie trudne i nic nie kosz-
tuje! Nie wypuszczajmy 
ścieków do rzeki. Przy-
łączmy się do kanalizacji!” 
– apeluje mała dziew-
czynka. 

Chciałbym, aby wysłał 
Pan podobny list do swo-
ich sąsiadów, a oni do ko-
lejnych osób. W ten spo-
sób utworzymy grupę 
dbającą o środowisko 
i wspólnymi siłami, bę-
dziemy tworzyć podstawy 
lepszego i zdrowszego 
świata.” 
– apelował inny uczestnik 
konkursu w liście do są-
siada.

„

Uczestnicy konkursu „List do sąsiada”
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Tabela 36.  Projekty, które otrzymały dofi nansowanie w konkursie Granty na ekologię w gminie Lipowa

Projekt, realizator/
wnioskodawca

Liczba
bezpośrednich
uczestników
projektu Cel projektu

Liczba
odbiorców
projektu

Liczba 
partnerów

Liczba 
wolontariuszy 

Czyste wody, nasze
wspólne dobro
STOWARZYSZENIE
NA RZECZ ROZWOJU 
GMINY LIPOWA 45

Podnoszenie świadomości
ekologicznej i kształtowanie
postaw ekologicznych
mieszkańców gminy Lipowa,
szczególnie w zakresie skutków
zaśmiecania i zanieczyszczania 
rzek i potoków, dotarcie do jak 
najszerszego grona odbiorców,
szczególnie dzieci i młodzieży,
oczyszczenie ze śmieci 1
km odcinka doliny Potoku
Malinowego w Słotwinie 500 0 8

Pokaż kulturę, chroń
zwoją najbliższą naturę
EKOLUDKI/SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
W SŁOTWINIE 40

Edukacja i podnoszenie 
świadomości mieszkańców
dotyczącej ochrony przyrody,
w tym powietrza i wody 100 3 6

Czysta gmina 
Lipowa przyszłością 
wszystkich
mieszkańców
OAZA MŁODZIEŻOWA 
w LEŚNEJ 100

Podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 300 3 30

Kalonka Reaktywacja
LUDOWY KLUB 
SPORTOWY SOKÓŁ 
SŁOTWINA 40

Oczyszczenie koryta rzeki
Kalonki w sąsiedztwie siedziby
LKS Sokół Słotwina oraz
likwidacja dzikiego wysypiska
śmieci w pobliżu rzeki 100 2 30

Ostre – Eko 2012
OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA
w OSTREM 40

Podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców
poprzez propagowanie postaw
proekologicznych, dostarczanie
konkretnych przykładów
zagospodarowania wolnego
czasu oraz przykładów działań
jakie można powielać na terenie
Gminy Lipowa. 400 2 10

Razem 265 1 400 10 84

i otoczenie, zwłaszcza o miejsca 
wypoczynku (lasy, okolice rzeki 
itp.). Pierwszy etap zmagań po-
legał na napisaniu listów inten-
cyjnych. Na tej podstawie orga-
nizacje i grupy nieformalne
zostały zakwalifikowane do dru-
giego etapu i wzięły udział
w warsztatach dotyczących
pisania projektów. Złożono 7 
wniosków. Po dokonaniu oceny
formalnej i merytorycznej 5
z nich otrzymało dofinansowa-ymało dofinansow
nie. Łączna pula środków prze-ączna pula środków prze-
kazanych na dotacje w rzanych na dotacje w ramach
konkursu to 14 65konkursu to 14 650 zł.

Nasi pracownicy przyjaźni 
dla środowiska

Grupa Żywiec regularnie angażuje gularni
i zachęca pracowników do postaw
prośrodowiskowych. Z roku na
rok coraz chętniej biorą oni udziałrok coraz chętniej biorą oni udział
w projektach firmy. Zachęcamy y. Zac
ich do tego m.in. poprzez publika-ich do tego m.in. poprzez pub
je dotyczące środowiska ukazu-cje dotyczące środowiska ukazu-
ce się w naszym piśmiejące się w naszym piśmie „Biro-

W 2012 roku nasi maniak”. W 2012 roku na
pracownicy chętnie włączyli się pracownicy chętnie włączyli się 
m.in. w akcję Ciuch w ruch, spm.in. w akcję Ciuch w ruch, sprzą-
tanie świata oraz obchody Świato-e świata oraz obchody Świato-
wego Dnia Zinia Ziemi.

Ciuch w ruch

W ramach pomocy dla pod-ramach ocy dla 
opiecznych Fundacji Anny Dym-piecznych dacji A
nej „Mimo wszystko” pracowni-ej „Mimo w stko” p
cy browarów w Warce, Elblągu,y browarów Warce,
Żywcu i Cieszynie, Biura Głów-wcu i Ci ynie, Biu
nego w Warszawie, Centrumarszawie, C
Finansowo-Księgowego w Biel-Finansowo-Księgow

Centrum Obsługi sku Białej oraz Ce
Klienta w Katowicach zaangażo-Kato
wali się w akcję „Ciuch w ruch”.wali się w 

Przez pięć miesięcy 2012 roku ez pięć
– od marca do lipca – przekazy-d marc
wali używaną odzież do specjal-i używ
nych kontenerów znajdującychych konten
się w miejscach ich pracy. Łącz-się w miejscac

ało im się zgromadzić pra-nie udało im się
3 tony ubrań, obuwia i dodat-wie 3 tony ubrań, 

w, takich jak torebki czy paski.ków, takich jak toreb

Z najżywszym oddźwiękiem
akcja spotkała się w Żywcu
i w Warce. Pracownicy browaru 
żywieckiego zebrali ponad tonę
odzieży, zatrudnieni w browarze 
wareckim– 778 kg. Kwota ze
sprzedaży każdego zebranego 
kilograma została przeznaczona
na wsparcie dla Fundacji „Mimo
wszystko”. Łącznie pracownicy
Grupy Żywiec uzbierali zebrali
prawie 900 zł. Przekazane pie-
niądze zostaną przeznaczone na
finansowanie pracy Warsztatów
Terapii Artystycznej dla doro-
słych osób zsły  niepełnosprawno-

ą intelektualną w podkrakow-ścią 
h Radwanicach.skich 

Zgromadzona odzież trafiła doZgromad
ponownego użytku w Europie,onowne
Afryce i Azji, a najbardziej zuży-yce i A

została przetworzonata część z
 alternatywne i wyrobyna paliwa

dla przemysłu samochodowego.dla przem

Sprzątanie świata i Dzień 
Ziemi

o roku Browar w Leżajsku Co r
organizuje akcję ekologiczną or
Sprzątanie Świata. W przedsię-
wzięcie angażują się pracownicy 
browaru, a także władze miasta,
władze gminy, piłkarze Klubu
Sportowego Pogoń Leżajsk
i mieszkańcy miasta. W ostatniej
akcji uczestniczyło 50 osób. 
Zużyto ok. 100 worków o pojem-
ności 120 litrów każdy. W ciągu 
godziny sprzątania uczestnicy
zebrali w lesie tonę śmieci.
Innym przedsięwzięciem ekolo-
gicznym, w które chętnie anga-
żują się nasi pracownicy, są ob-
chody Światowego Dnia Ziemi.
21 kwietnia 2012 roku z tej okazji 
odbyła się akcja sprzątania oko-
lic Jeziora Żywieckiego przy Klu-
bie kajakowym. Współorganiza-
torami Dnia Ziemi w 2012 roku
byli: Żywiecka Fundacja Rozwoju,
Fundacja Klamra, Fundacja Eko-
logiczna Arka, Urząd Miejski 
w Żywcu, Klub Ekologiczno-Kul-
turalny Żywia, Żywiecki Klub 

Kajakowy, Spółka Beskid oraz 
Nadleśnictwo Jeleśnia.

Dzień Ziemi ma długą histo-
rię. Pierwszy raz został ogło-
szony 21 marca 1970 r. przez 
burmistrza San Francisco, 
Josepha Alioto. W latach 70. 
święto Ziemi zaczęto obcho-
dzić również 22 kwietnia w 
ramach inicjatywy oddolnej 
zainspirowanej przez propa-
gatorów z nurtów proekolo-
gicznych. Było ono okazją do 
organizowania akcji uświa-
damiających młodzieży oraz 
całemu społeczeństwu, że 
należy dbać o środowisko 
naturalne. W roku 1970 
w Dniu Ziemi wzięli udział 
studenci z dwóch tysięcy 
uczelni oraz dziesięciu tysię-
cy szkół. Inicjatorem przed-
sięwzięcia w Polsce był po-
seł Jan Rzymełka z Katowic, 
który w 1990 roku stanął na 
czele sztabu ekologów opra-
cowujących pierwsze polskie 
publikacje dotyczące święta 
Matki Ziemi. Pierwsze ob-
chody w Warszawie odbyły 
się w 1990 roku. W Polsce 
Dzień Ziemi celebrowany jest 
22 kwietnia ze względu na 
kapryśną marcową aurę, któ-
ra często zniechęcała do 
udziału w imprezach plene-
rowych. 

Za: Wikipedia.pl
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Oświadczenie 
niezależnej oceny

Do: kierownictwa
Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

Wstęp i cel pracy

Bureau Veritas Polska (Bureau 
Veritas) zostało zaangażowane 
przez Grupę Kapitałową Żywiec
S.A. (Grupa Kapitałowa Żywiec) 
w celu przeprowadzenia  nieza-
leżnej oceny Raportu Społecznego
Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
za rok 2012 (Raportu).

Oświadczenie Oceny ma za-
stosowanie do zamieszczonych 
informacji w zakresie pracy 
opisanej poniżej.

Za przygotowanie Raportu i jego
treść odpowiadało wyłącznie 
kierownictwo Grupy Kapitało-
wej Żywiec. Bureau Veritas było 
odpowiedzialne wyłącznie za 
dokonanie niezależnej oceny 
wiarygodności zawartych infor-
macji oraz systemów i procesów 
wykorzystanych do ich zbierania, 
analizy i przeglądu. 

Jest to drugi rok, w którym 
dokonaliśmy oceny Raportu 
Społecznego Grupy Kapitałowej 
Żywiec S.A. 2012.

Zakres pracy

Grupa Kapitałowa Żywiec  po-
prosiła Bureau Veritas o weryfi -
kację wiarygodności: 

• Danych i informacji zawartych
w Raporcie Społecznym  Grupy 
Kapitałowej Żywiec S.A. za rok
2012.

Metodyka 

W ramach swojej niezależnej
oceny Bureau Veritas
przeprowadziło:

• Wywiady z właściwym persone-
lem Grupy Kapitałowej Żywiec;

• Przegląd dowodów w postaci
dokumentacji opracowanej
przez Grupę Kapitałową Żywiec;

• Weryfikację dokładności prze-
noszenia zebranych danych;

• Przegląd danych i systemów
ich zbierania, kompletowania,
analizy i przeglądu Grupy
Kapitałowej Żywiec.

Cele i zakres

Nasza praca została wykonana
zgodnie z procedurami i wytycz-
nymi Bureau Veritas dotyczący-
mi zewnętrznej oceny raportów
odpowiedzialności społecznej 
opartych na aktualnej najlepszej
praktyce w obszarze niezależnej 
oceny.

Praca została zaplanowana i wy-
konana w celu zapewnienia ra-
czej wiarygodnej niż absolutnej 
oceny i wierzymy, że zapewnia 
racjonalną podstawę dla naszych
wniosków.

Wnioski 

W oparciu o przyjętą metodykę 
i wymienione wyżej działania 
wydajemy następującą opinię: 

• Raport Społeczny Grupy
Kapitałowej Żywiec S.A. za 
rok 2012 został przygotowany 
zgodnie z Wytycznymi do 
raportowania kwestii zrówno-
ważonego rozwoju G3.1 GRI 
z uwzględnieniem Zasad 
Raportowania i koniecznych
wskaźników w celu spełnie-
nia wymagań dla Poziomu
Aplikacji B+;

• Informacje i dane objęte za-
kresem naszej oceny są do-
kładne, wiarygodne i pozba-
wione istotnych błędów bądź
nieścisłości;

• Informacje są przedstawione 
w jasny, zrozumiały oraz przy-
stępny sposób i umożliwiają
czytelnikom Raportu wyrobie-
nie sobie wyważonej opinii na 
temat skuteczności działań 
realizowanych w okresie 
objętym raportowaniem;

• Grupa Kapitałowa Żywiec
wdrożyła odpowiednie syste-
my zbierania, kompletowania
i analizowania stosownych
informacji;

• Systemy raportowania stoso-
wane przez Grupę Kapitałową
Żywiec są odpowiednio 
udokumentowane i skutecznie
wdrożone co umożliwia 
terminowy i rzetelny przekaz
informacji.

Komentarz dodatkowy 

Bureau Veritas stwierdza, że:

• W Raporcie Społecznym
Grupy Żywiec za 2012, w po-
równaniu z  Raportem za 2011, 
przedstawiony został bardziej
szczegółowo proces angażo-

wania interesariuszy  i rola 
tego procesu w działaniach
organizacji;

• W Raporcie Społecznym Grupy
Żywiec za 2012, w porównaniu
z  Raportem za 2011, zaprezen-
towany został  w większym
zakresie wpływ ekonomiczny
i podatkowy Grupy Kapitało-
wej Żywiec, co ułatwia odbior-
cy Raportu zrozumienie roli
Organizacji w gospodarce
kraju oraz jej wpływu na rynki
lokalne. 

Ograniczenia i wyłączenia

Z zakresu naszej pracy wyłączona
jest:

• Ocena informacji dotyczących
działań realizowanych poza
określonym przedziałem cza-
sowym oceny;

• Stwierdzenia dotyczące opinii
Organizacji (każde wyrażenie
opinii, przekonań, aspiracji,
oczekiwań, celów lub przy-
szłych intencji przedstawione
przez Grupę Kapitałową
Żywiec) są wyłączone z za-
kresu naszej oceny.

Oświadczenie dotyczące 
niezależności, bezstronności 
i kompetencji 

Bureau Veritas jest profesjonalną
fi rmą usługową, która specjali-
zuje się w zarządzaniu jakością,
bezpieczeństwem I higieną pracy, 
środowiskiem oraz odpowie-
dzialnością społeczną o ponad
180-letniej tradycji w świadczeniu
usług niezależnej oceny.

Bureau Veritas wdrożyło Kodeks
Etyki w celu zapewnienia wysokie-
go poziomu etycznego personelu
w jego codziennych zawodowych 
działaniach. Jesteśmy szczególnie 
uwrażliwieni na zapobieganie kon-
fl iktom interesów.

Członkowie zespołu przepro-
wadzającego ocenę nie pozo-
stają w relacjach zawodowych
z Grupą Kapitałową Żywiec S.A., 
jej zarządem lub kierownictwem 
poza wymaganymi tą pracą.
Weryfi kacja została przeprowa-
dzona niezależnie, nie zaistniał
konfl ikt interesów.

Zespół oceniający posiada 
doświadczenie w weryfi ka-
cji i ocenie informacji, syste-
mów i procesów dotyczących 
środowiska, etyki, społecznej 
odpowiedzialności i bezpieczeń-
stwa oraz znajomość metodyki 
Bureau Veritas oceny raportów 
odpowiedzialności społecznej

BUREAU VERITAS POLSKA

Warszawa, wrzesień 2013

157156



030307 07Tabela
GRI



07

161

Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012

Wskaźniki GRI G3 Komentarz Nr strony

Strategia i Analiza

1.1

Oświadczenie Prezesa Zarządu na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju dla 
organizacji i jej strategii 7

1.2
Opis kluczowych wpływów, ryzyk 
i szans 7, 46

Profi l organizacyjny

2.1 Nazwa organizacji 8

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi 18, 21-23

2.3

Struktura operacyjna organizacji, 
z wyróżnieniem głównych działów, 
spółek zależnych, podmiotów 
powiązanych oraz przedsięwzięć typu 
joint-venturej 11, 15

2.4
Lokalizacja siedziby głównej 
organizacji 11

2.5

Liczba krajów, w których działa 
organizacja oraz podanie nazw tych 
krajów, gdzie zlokalizowane są główne 
operacje organizacji lub tych, które są 
szczególnie adekwatne w kontekście 
treści raportu 11, 18, 23

2.6
Forma własności i struktura prawna 
organizacji 11

2.7

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem 
zasięgu geografi cznego, 
obsługiwanych sektorów, 
charakterystyki klientów/konsumentów 
i benefi cjentów 23
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Oświadczenie
o weryfi kacji poziomu
aplikacji GRI
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Zakres i Zasięg Raportu

3.5

Proces defi niowania zawartości 
raportu wraz z:
• Ustaleniem istotności poszczególnych 

kwestii dla organizacji i jej 
interesariuszy

• Priorytetyzacją poszczególnych 
kwestii

• Identyfi kacją interesariuszy-
adresatów raportu

Na proces defi niowania zawartości
dokumentu złożyły się: strategia
Brewing a Better Future, warsztat 
z przedstawicielami zespołu roboczego 
oraz wnioski wynikające z głosów 
interesariuszy zebranych w ramach
Dialogu społecznego. Na tej podstawie 
została opracowana struktura raportu 
oraz treści poszczególnych rozdziałów. 
Raport skierowany jest do tych samych 
grup interesariuszy, którzy zostali
zidentyfi kowani i przedstawieni w raporcie
„Dialog społeczny Grupy Żywiec”. 53, 163

3.6

Zasięg raportu (np. kraje, działy,
jednostki zależne, wynajmowanej
obiekty, przedsięwzięcia typu joint-
venture, dostawcy). Więcej szczegółów
w rozdziale „Zasięg Raportu” 53

3.7

Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek
ograniczeń dotyczących zakresu
i zasięgu raportu 53

3.8

Informacja o przedsięwzięciach typu
joint-venture, podmiotach zależnych,j
obiektach dzierżawionych, operacjach
outsoursowanych i innych jednostkach,
które w znaczący sposób mogą
wpłynąć na porównywalność działań
organizacji w poszczególnych okresach
i/lub w stosunku do innych organizacji 53

3.9

Techniki i przyjęte założenia odnośnie 
szacunków i kalkulacji wskaźników
i innych informacji zawartych 
w raporcie 53

3.10

Wyjaśnienia dotyczące efektów
jakichkolwiek korekt informacjij
zawartych w poprzednich
raportach z podaniem powodów ich
wprowadzenia (np. fuzje/przejęcia,
zmiana roku/okresu bazowego,
charakter działalności, metody
pomiaru) 53

3.11

Znaczne zmiany w stosunku do
poprzedniego raportu dotyczące
zakresu, zasięgu lub metod pomiaru
zastosowanych w raporcie 53

2.8

Skala działalności z uwzględnieniem:
• Liczby pracowników
• Przychodów netto ze sprzedaży

(dla przedsiębiorstw z sektora 
prywatnego) lub dochodów netto
(dla sektora publicznego)

• Kapitalizacji z perspektywy
zadłużenia i kapitału własnego 
(dla przedsiębiorstw z sektora 
prywatnego), oraz

• Ilość produktów lub świadczonych 
usług

Poniższe dane ze skonsolidowanego
sprawozdania fi nansowego Grupy 
Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień i za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2012
Kapitał własny w tys. zł - 375 325 
Zobowiązania długoterminowe
w tys. zł - 206 501 10, 162

2.9

Znaczące zmiany w raportowanym 
okresie dotyczące rozmiaru, struktury
lub formy własności z uwzględnieniem:
• Zmian w działalności lub lokalizacji,

w tym: otwieranych, zamykanych 
i rozbudowywanych jednostkach

• Zmian w strukturze kapitału
zakładowego i innych pozycjach
kapitałowych, kosztach utrzymania 
oraz zmian w działalności
operacyjnej (dla przedsiębiorstw
z sektora prywatnego) 11

2.10
Nagrody otrzymane w raportowanym
okresie 40-41

Parametry Raportu

3.1
Okres raportowania (np. rok obrotowy/
kalendarzowy) 53

3.2
Data publikacji ostatniego raportu
(jeśli został opublikowany) 53

3.3
Cykl raportowania (roczny, dwuletni,
itd) 53

3.4 Osoba kontaktowa 173
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Indeks treści GRI

3.12

Tabela wskazująca miejsce
zamieszczenia Standardowych 
Informacji w raporcie 161-172

Weryfi kacja

3.13

Polityka i obecna praktyka w zakresie 
zewnętrznej weryfi kacji raportu.
Jeśli nie zawarto takich danych
w niezależnym raporcie 
poświadczającym, wyjaśnienie
zakresu i podstaw zewnętrznej
weryfi kacji oraz relacji pomiędzy
organizacją i zewnętrznym podmiotem 
poświadczającym 53

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

Nadzór

4.1

Struktura nadzorcza organizacji
wraz z komisjami podlegającymi 
pod najwyższy organ nadzorczy,
odpowiedzialnymi za poszczególne
zadania, jak na przykład tworzenie
strategii czy nadzór nad organizacją 29

4.2

Wskazanie czy przewodniczący 
najwyższego organu nadzorczego
jest również dyrektorem j
zarządzającym (a jeśli tak, to jakie 
funkcje pełni w ramach zarządu wraz 
z uzasadnieniem takiej struktury) 28

4.3

Liczba członków najwyższego
organu nadzorczego z wyróżnieniem
niezależnych i/lub niewykonawczych
członków (dotyczy organizacji
posiadających jednolitą strukturę rady 
nadzorczej/organu nadzorczego) 29

4.4

Mechanizmy umożliwiające
akcjonariuszom i pracownikom 
zgłaszanie rekomendacji i wskazówek 
dla najwyższego organu nadzorczego 28-29

4.5

Związek pomiędzy poziomem
wynagrodzeń najwyższego
organu nadzorczego, wyższej 
kadry menedżerskiej oraz zarządu
(obejmując system odpraw)
a wynikami organizacji (obejmując
wyniki społeczne i środowiskowe) 29, 133

4.6

Procesy pozwalające na uniknięcie
konfl iktu interesów członków
najwyższego organu nadzorczego 28

4.7

Proces weryfi kacji kwalifi kacji 
i doświadczenia członków 
najwyższego organu nadzorczego
pod kątem wytyczania strategii
obejmującej zagadnienia ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne 29

4.8

Wewnętrznie sformułowana misja
lub wartości organizacji, kodeks
postępowania, oraz zasady odnoszące
się do aspektów ekonomicznych,
społecznych i środowiskowych
funkcjonowania organizacji oraz
poziom ich implementacji 24-25

4.9

Procedury najwyższego organu
nadzorczego dotyczące nadzoru
identyfi kacji i zarządzania kwestiami
ekonomicznymi, środowiskowymi
i społecznymi, włączając stosowne 
ryzyka i szanse oraz dostosowanie
się lub zgodność z uznanymi
międzynarodowymi standardami,
kodeksami postępowania i zasadami 29-133

4.10

Proces ewaluacji wyników działań
najwyższego organu nadzorczego
w odniesieniu do kwestii 
ekonomicznych, środowiskowych
i społecznych 26

Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne

4.11
Wyjaśnienie czy i w jaki sposób
organizacja stosuje zasadę ostrożności 34

4.12

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane
przez organizację ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne deklaracje,
zasady i inne inicjatywy 43, 133
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4.13

Członkostwo w stowarzyszeniach
(takich jak stowarzyszenia branżowe) 
i/lub w krajowych/międzynarodowych 
organizacjach rzeczniczych, w ramach 
których organizacja:
• Jest członkiem organów

nadzorczych
• Uczestniczy w projektach lub 

komisjach
• Przekazuje znaczne fundusze 

poza standardowymi opłatami
członkowskimi

• Uznaje członkostwo jako działanie
strategiczne 39

Angażowanie interesariuszy

4.14
Lista grup interesariuszy 
angażowanych przez organizację 47

4.15
Podstawy identyfi kacji i selekcji 
angażowanych grup interesariuszy 47

4.16

Podejście do angażowania
interesariuszy włączając częstotliwość 
angażowania wg typu i grupy 
interesariuszy

Grupa Żywiec angażuje swoich 
interesariuszy w procesie Dialogu
społecznego Grupy Żywiec w cyklach 
rocznych. Organizowane są spotkania 
w postaci sesji dialogowych oraz 
spotkań indywidualnych. Dodatkowo 
poszczególne grupy interesariuszy 
angażujemy w zależności od ich specyfi ki 
np. pracowników – badania opinii i ankiety, 
konsumentów – poprzez np. infolinię, 
parterów biznesowych i klientów – m.in. 
poprzez spotkania biznesowe, społeczności 
lokalne – m.in. poprzez sponsoring 
wydarzeń lokalnych. 47-48, 166

4.17

Kluczowe kwestie i problemy
poruszane przez interesariuszy oraz 
odpowiedź ze strony organizacji,
również poprzez ich zaraportowanie 47-50

Podejście do zarządzania i wskaźniki wyników

Wskaźniki ekonomiczne

Aspekt: Wyniki ekonomiczne

EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna
wytworzona i podzielona
z uwzględnieniem przychodów, 
kosztów operacyjnych, wynagrodzenia
pracowników, dotacji i innych
inwestycji na rzecz społeczności,
niepodzielonych zysków oraz wypłat
dla właścicieli kapitału i instytucji
państwowych 17

EC4
Znaczące wsparcie fi nansowe
uzyskane od państwa

Grupa Żywiec nie uzyskała wsparcia
fi nansowego od Państwa w 2012 roku. 167

Aspekt: Obecność na rynku

EC5

Wysokość wynagrodzenia
pracowników najniższego szczebla
w stosunku do płacy minimalnej na
danym rynku w głównych lokalizacjach
organizacji 98

Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny

EC8

Wkład w rozwój infrastruktury
oraz świadczenie usług na rzecz
społeczeństwa poprzez działania
komercyjne, przekazywanie towarów
oraz działania pro-bono. Wpływ tych
działań na społeczeństwo 77, 89

Wskaźniki Środowiskowe

Aspekt: Energia

EN3
Bezpośrednie zużycie energii wg
pierwotnych źródeł energii 140

EN4
Pośrednie zużycie energii wg
pierwotnych źródeł energii 141-142

Wskaźniki GRI G3 Komentarz Nr stronyWskaźniki GRI G3 Komentarz Nr strony



07

169168

Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012Raport społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012

EN7

Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia
pośredniego zużycia energii 
z uwzględnieniem osiągniętego
stopnia redukcji 149-150

Aspekt: Woda

EN8 Łączny pobór wody wg źródła. 136-138

Aspekt: Emisje, ścieki i odpady

EN16
Łączne bezpośrednie i pośrednie
emisje gazów cieplarnianych wg wagi 143-144

EN18

Inicjatywy podjęte w celu redukcji
emisji gazów cieplarnianych i uzyskane
efekty

144, 
148-149

EN20

Emisja związków NOx, SOx i innych 
istotnych związków emitowanych do 
powietrza wg rodzaju związku i wagi 143

EN21
Całkowita objętość ścieków, wg jakości
i docelowego miejsca przeznaczenia 139

EN22

Całkowita waga odpadów wg rodzaju 
odpadu i metody postępowania
z odpadem 147

Aspekt: Zgodność z regulacjami

EN28

Wartość pieniężna kar i całkowita
liczba sankcji pozafi nansowych za
nieprzestrzeganie prawa i regulacji 
dotyczących ochrony środowiska 135

Aspekt: Zatrudnienie

LA1

Łączna liczba pracowników wg typu
zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę
i regionu 57

LA2

Łączna liczba odejść oraz wskaźnik
fl uktuacji pracowników, wg grup
wiekowych, płci i regionu 99

LA3

Świadczenia dodatkowe zapewniane
pracownikom pełnoetatowym, które
nie są dostępne dla pracowników
czasowych lub pracujących
w niepełnym wymiarze godzin, wg
głównych jednostek organizacyjnych 102

Aspekt: Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem

LA4
Odsetek zatrudnionych objętych
umowami zbiorowymi 98

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

LA6

Procent łącznej liczby pracowników
reprezentowanych w formalnych
komisjach (w których skład wchodzi
kierownictwo i pracownicy) ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy, które 
doradzają w zakresie programów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
monitorują takie programy 102

LA7

Wskaźnik urazów, chorób
zawodowych, dni straconych oraz
nieobecności w pracy oraz liczba
wypadków śmiertelnych związanych
z pracą, wg regionów 103

LA9

Kwestie bezpieczeństwa i higieny
pracy uwzględnione w formalnych
porozumieniach zawartych ze
związkami zawodowymi 102

Aspekt: Edukacja i Szkolenia

LA10

Średnia liczba godzin szkoleniowych
w roku przypadająca na pracownika 
wg struktury zatrudnienia 98

LA12

Odsetek pracowników podlegających 
regularnym ocenom jakości pracy
i przeglądom rozwoju kariery 
zawodowej 98
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Aspekt: Korupcja

SO3

Procent pracowników przeszkolonych
w zakresie polityki i procedur 
antykorupcyjnych organizacji 25

SO4
Działania podjęte w odpowiedzi na
przypadki korupcji Nie odnotowano przypadków korupcji 171

Aspekt: Naruszenie zasad wolnej konkurencji

SO7

Całkowita liczba podjętych wobec
organizacji kroków prawnych
dotyczących przypadków naruszeń
zasad wolnej konkurencji, praktyk
monopolistycznych oraz ich skutki

Nie podjęto żadnych kroków prawnych
dotyczących przypadków naruszeń
zasad wolnej konkurencji, praktyk
monopolistycznych 171

Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produkt

Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

PR2

Całkowita liczba przypadków
niezgodności z regulacjami
i dobrowolnymi kodeksami w zakresie 
wpływu produktów i usług na zdrowie
i bezpieczeństwo na każdym etapie
cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju 
skutków

Nie odnotowano przypadków niezgodności
z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami
w zakresie wpływu produktów i usług na 
zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie
cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju 
skutków 171

Aspekt: Oznakowanie produktów i usług

PR5

Praktyki związane z zapewnieniem
satysfakcji klienta, w tym wyniki badań
pomiaru satysfakcji klienta 35

Aspekt: Komunikacja marketingowa

PR6

Programy dotyczące przestrzegania
prawa, standardów i dobrowolnych
kodeksów regulujących kwestie 
komunikacji marketingowej,
z uwzględnieniem reklamy, promocji 
i sponsoringu 37

LA13

Skład ciał nadzorczych i kadry 
pracowniczej w podziale na kategorie
wg płci, wieku, przynależności do
mniejszości oraz innych wskaźników
różnorodności 29, 98

Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka

Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji

HR4

Całkowita liczba przypadków
dyskryminacji oraz działania podjęte
w tej kwestii 25

Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych

HR5

Działania zidentyfi kowane jako
mogące stwarzać zagrożenie dla
prawa do swobody zrzeszania się
i prawa do sporów zbiorowych oraz 
inicjatywy wspierające te prawa

Nie zidentyfi kowano działań mogących 
stwarzać zagrożenie dla prawa do
swobody zrzeszania się i prawa do sporów 
zbiorowych 25

Aspekt: Praca dzieci

HR6

Działania zidentyfi kowane jako
niosące ze sobą istotne ryzyko
wykorzystywania pracy dzieci oraz
środki podjęte w celu eliminacji takich
przypadków

Nie zidentyfi kowano istotnego ryzyka 
wykorzystywania pracy dzieci 170

Aspekt: Praca przymusowa i obowiązkowa

HR7

Działania zidentyfi kowane jako niosące
ze sobą istotne ryzyko wystąpienia 
pracy przymusowej lub obowiązkowej
oraz środki podjęte w celu eliminacji 
takich przypadków

Nie zidentyfi kowano istotnego ryzyka 
wystąpienia pracy przymusowej lub 
obowiązkowej 171

Wskaźniki społeczne

Aspekt: Społeczność lokalna

SO1

Charakter, skala i efektywność 
programów i praktyk w zakresie oceny
i zarządzania wpływem działalności 
organizacji na społeczność lokalną,
włączając wpływ wejścia na dany 
rynek, prowadzenia i zakończenia
działalności 57
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PR7

Całkowita liczba przypadków
niezgodności z regulacjami
i dobrowolnymi kodeksami
regulującymi kwestie komunikacji
marketingowej, z uwzględnieniem 
reklamy, promocji i sponsoringu, wg
rodzaju skutków

Nie odnotowano przypadków niezgodności 
z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami 
regulującymi kwestie komunikacji
marketingowej, z uwzględnieniem reklamy,
promocji i sponsoringu, wg rodzaju skutków 39, 172

Wskaźniki sektorowe

FP4*

Charakter, zakres oraz efektywność
programów oraz działań mających
na celu promowanie zdrowego stylu 
życia, zapobieganie chorobom,
zwiększanie dostępu do zdrowej oraz
w przystępnej cenie żywności 57-73

FP1*

Procent produktów / usług 
zakupionych od dostawców, którzy 
przestrzegają zasad polityki zakupowej 
fi rmy 129

*Tłumaczenie własne.

Podziękowania:

Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim osobom, które przyczyniły 
się do powstania niniejszego 
raportu. Szczególne podzięko-
wania należą się pracownikom 
firmy, którzy dołożyli wszelkich 
starań, by sumiennie zebrać
i przedstawić wskaźniki Global
Reporting Initiative oraz udzielić 
wielu istotnych informacji ze 
swoich dziedzin.

Chcielibyśmy w szczególności 
podziękować osobom z poniż-
szej listy za zaangażowanie
w proces tworzenia niniejszego
materiału:

Katarzyna Antoniszewska
Małgorzata Babiarz
Tomasz Barański
Katarzyna Bem
Anna Bielińska
Marcin Bieńko
Radosław Borowski
Barbara Brzezińska
Magdalena Brzezińska
Anna Dąbek
Stanisław Ganczarski
Marek Gliniecki
Anetta Gołda
Tomasz Grabowski
Jarosław Gryka
Paweł Gwardys
Łukasz Jeleśniański
Mariusz Jopek

Maciej Justyna
Jarosław Kaleta
Aleksandra Kochanecka
Rafał Kołomański
Ewa Krystowska
Adam Książek
Marta Kuropatwińska
Iza Kurzepa
Paweł Leszcz
Małgorzata Lubelska
Leszek Małek
Anna Michalak
Małgorzata Morawska
Beata Nikiel
Krystyna Nowak
Maria Otmar-Sztejn
Krzysztof Prochownik
Jakub Przeliorz

Matylda Regulska
Rafał Ryczek
Łukasz Seweryn
Monika Straszak
Sławomir Szych
Małgorzata Świt
Łukasz Tlałka
Benedykt Tracz
Wiesław Warzała
Artur Wasielewski
Marta Wawryszewicz
Wiktor Wieczorek
Marta Wierzbicka
Krzysztof Wlaź
Marek Włoch
Krzysztof Wojtanek
Grzegorz Zaiczek
Logistycy Działu Dystrybucji

Koordynatorzy projektu:
Jarosław Herrmann, 
Joanna Węgrzynowska

Współpraca:
Katarzyna Borucka,
Anna Białkowska

Kontakt: 
Jarosław Herrmann
jaroslaw.herrmann@grupazywiec.pl

Jeżeli chcesz pobrać raport
w wersji elektronicznej użyj
poniższego QR kodu:
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EKO KALKULATOR:
Dzięki wykorzystaniu papierów
Cyclus Print 130 g/m2

i Cyclus Print 300 g/m2

zamiast papierów niemakulatu-
rowych negatywny wpływ na
środowisko został zmniejszony o:
346 kg mniej odpadów,
145 kg mniej gazów cieplarnianych,
1 448 km krótsza podróż samo-
chodem średniej klasy europejskiej,
9 630 litrów mniej zużytej wody,
1 881 kWh mniej zużytej energii,
562 kg mniej zużytego drewna.

Wyniki eko-kalkulatora, są wskazaniem do
obliczeń efektów użycia papierów recycled
i ich wpływu na środowisko naturalne , jeśli
potrzebujesz więcej informacji , prosimy 
o kontakt:
Antalis Poland Spółka z o.o. 
02-676 Warszawa ul. Postępu 17A
Tel. +48 22 313 51 99 Fax. +48 22 313 50 01 
Anna.dmochowska@antalis.pl
http://www.antalis.pl
Copyright © 2010 / 2013 Arjowiggins and
its licensors. All rights reserved.
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