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W Kompanii Piwowarskiej wiemy, że zaspokajanie 
potrzeb obecnych pokoleń musi być prowadzone 
w sposób, który umożliwi to również pokoleniom 

następnym. 

Odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo od lat towa-
rzyszyła naszemu prowadzeniu biznesu. W 2020 roku ogłosili-
śmy nową strategię „Lepsza Przyszłość 2030”, która obejmuje 
cztery obszary: Portfolio, Planeta, Ludzie i Profit.

Obszar Portfolio odnośni się do 
zmian, jakich chcemy dokonać w odpowiedzi na 
zmieniający się rynek i konsumentów w kon-
tekście rozwijania poszczególnych kategorii 
i wspierania marek. 

Nasze cele to:
• Premiumizacja naszych globalnych marek
• Wprowadzenie produktów będących odpo-

wiedzią na trendy prozdrowotne i zmieniające 
się preferencje smakowe konsumentów

• Poszerzenie oferty napojów i piw bezalkoho-
lowych

Obszar Profit odnosi się do sposobów, 
w jakich poprawiamy nasze wyniki.  

Nasze cele to:                                                                                                                                      
• Zwiększanie wartości największych marek 

i skalę marek premium wykorzystując nasze 
możliwości marketingowe oraz odpowiednio 
zarządzając kosztami i środkami finansowymi

• Generowanie punktów kontaktu z konsumen-
tami dzięki platformom B2B

• Tworzenie ekosystemu dla aktywnej współ-
pracy z naszymi partnerami, wykraczającej 
ponad zwyczajne transakcje i wykorzystującej 
możliwości cyfrowe, sztuczną inteligencję, 
zarządzanie danymi i zautomatyzowane 
zamawianie produktów i usług

W obszarze Planeta podjęliśmy am-
bitne zobowiązania zmierzające do zmniejszenia 
naszego oddziaływania na środowisko.

Nasze cele to:
• Neutralność węglowa naszych browarów
• Osiągnięcie niskiego poziomu zużycia wody 

na litr piwa 
• Zdatność naszych opakowań do recyklingu 

i wykorzystanie surowców pochodzących 
z recyklingu

• Pozyskiwanie surowców w sposób zrównowa-
żony 

Obszar Ludzie odnosi się do naszych 
pracowników i współpracowników i ma na celu 
tworzenie kultury organizacji, w której sprawie-
dliwe podejście przyczynia się do rozwoju.  

Nasze cele to:
• Budowanie otwartej, włączającej i postępowej 

kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym 
szacunku i równości

• Bezpieczne miejsce pracy
• Osiągnięcie równowagi w liczbie kobiet 

i mężczyzn na wyższych stanowiskach kie-
rowniczych 

CELE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU (ONZ)

Zrealizujemy naszą ambicję Lepsza Przyszłość 2030 tylko wtedy, gdy wszyscy się w nią zaangażujemy i odegramy w niej swoją rolę.  

Razem jesteśmy lepsi i wspólnie budujemy Lepszą Przyszłość.  

Nasze browary 
neutralne  
węglowo

Równa liczba kobiet 
i mężczyzn na wyższych 
stanowiskach kierowni-
czych do 2030 rok

20% udziału produktów 
bezalkoholowych w portfolio 
do 2030 roku

2,75 litra 
wody na 
litr piwa do 
2025 roku

100% opakowań 
wielokrotnego 
użytku lub zrobio-
nych z recyklingu 
do 2030 roku

100% składników 
pozyskiwanych 
w sposób zrówno-
ważony

CELE  
STRATEGICZNE

Dwa obszary naszej nowej strategii mają szczególne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju

NASZE 
OSIĄGNIĘCIA 

w 2020

• Zwiększyliśmy sprzedaż naszych piw bezalkoholowych  
o 37% względem 2019 r.

• Dołączyliśmy do CEO Pledge LEAD Network

• Kampania #FASOFF dotarła swoimi komunikatami  
do ponad 9 milionów osób

• 1 570 pracowników zaangażowało się w wolontariat (ponad 60%)

• Na stanowiskach kierowniczych 33% pracowników to kobiety

• Równe płace kobiet i mężczyzn

Asahi wspiera 13. Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ dołączając 
do inicjatywy Lead 2030.

Nasze browary zaczęły stosować energię z wiatru dostarczoną 
przez innogy.

Powołanie Funduszu Żubra dla Przyrody wartości 1 mln zł. Żubr 
wsparł Biebrzański Park Narodowy podczas pożarów.

Z inicjatywy pracowników dodatkowe 78 tysięcy złotych trafia na 
rzecz funduszu interwencyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy.

Marka Tyskie udostępniło swoje billboardy śląskim pubom, wprowa-
dziło promocje produktowe dla gastronomii i wspierało social media 

gastronomów.

Ogłoszenie zobowiązań nowej strategii Lepsza Przyszłość 2030.

Kampania edukacyjna marki Lech „Lechendy wchodzą w eko”.
Edukacyjna kampania „Nie wypadaj z obiegu” promująca zwracanie 

butelek.

Start 2. edycji akcji „Żubr ratuje życie zagrożonych gatunków”.

Wznowiliśmy działanie skupu butelek zwrotnych w Poznaniu.
Dołączyliśmy do koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

Wsparcie 9 tysięcy lokali gastronomicznych, odbierając na swój 
koszt niesprzedane piwo beczkowe oraz wydłużając terminy płat-
ności. Łączna kwota naszego wsparcia dla gastronomii 5,6 mln zł.

Kompania Piwowarska dołącza do walki z koronawirusem i zasila 
fundusz interwencyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
oraz szpitale w Poznaniu, Białymstoku i Tychach. Łączna kwota 
wsparcia na walkę z COVID-19 1,3 mln zł.

Stworzyliśmy przewodnik po tzw. Tarczy Antykryzysowej dla 
właścicieli lokali gastronomicznych.

Portal abcalkoholu.pl wzbogaciliśmy o kompendium wiedzy 
o piwie bezalkoholowym.

Start programu sportowego „Postaw na ruch”. Łączny dystans 
pokonany przez naszych  pracowników  w 2020 r. 436 tys. km.   

Miesiąc różnorodności w Kompanii Piwowarskiej.

Start kampanii „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” z Andrzej Rysuje.

Kompania Piwowarska najlepiej ocenianym pracodawcą z branży 
FMCG w Polsce w badaniu Randstad.

Start drugiej edycji kampanii edukacyjnej #FASOFF!

Nasi wolontariusze pomogli w remoncie Centrum Praw Kobiet 
w Gdańsku

Miesiąc wellbeing w Kompanii Piwowarskiej.

Publikacja pierwszego w Polsce raportu o piwach bezalkoholo-
wych „0% alkoholu. 100% smaku”.

Zaangażowanie naszych pracowników w świąteczną pomoc dla 
potrzebujących w ramach Szlachetnej Paczki. W 2020 w działa-
nia wolontariatu zaangażowało się ponad 60% pracowników. 

• Zmniejszyliśmy emisję CO2 o ok. 20%

• 16,92% zużytej przez nas energii pochodziło ze źródeł odnawialnych 
(to prawie dwukrotnie więcej niż w 2019), 

• a w samych browarach prawie 43% wykorzystywanej energii elek-
trycznej to energia pochodząca z wiatru

• 2,78l wody zużyliśmy do produkcji 1l piwa, co stanowi 40% mniej niż 
nasze zużycie 10 lat temu

• 85% wszystkich naszych dostawców to dostawcy z Polski

• 99,81% odpadów i produktów opakowaniowych poddaliśmy odzy-
skowi,

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ WERSJĄ RAPORTU 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ ZA 

2020 ROK NA STRONIE INTERNETOWEJ: 

osób miało pracę dzięki 
naszej działalności

wartości dodanej  
w polskiej gospodarce

podatków i opłat odprowa-
dziła nasza firma i powią-

zane z nią podmioty

Wygenerowaliśmy ok.

zatrudnialiśmy 
bezpośrednio

wydaliśmy na zakupy  
u dostawców z Polski

35 652 
tys. 6,36  

mld zł 

3,7 mld zł 2 740 
osób 

1,88 mld zł  
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NASZ WPŁYW GOSPODARCZY W 2020 ROKU:

KALENDARUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 2020

https://www.kp.pl/files/raport-zrownowazonego-rozwoju-KP-2020.pdf

https://www.kp.pl/files/raport-zrownowazonego-rozwoju-KP-2020.pdf

