
ZERO
Odpadów

Opakowaniowych

100% naszych opakowań nadaje się do recyklingu,
ponownego użycia lub wytwarzanych będzie
z materiałów odnawialnych do 2030 r.
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100%
Zwiększenie wykorzystania opakowań
z odpowiedzialnych bio-źródeł.

Wprowadzenie do naszego portfolio
alternatyw dla opakowań z tworzyw
sztucznych opartych na paliwach kopalnych.

Wspieranie efektywnych systemów
kaucyjnych dla opakowań
na naszych rynkach.

Współpraca z naszymi dostawcami, aby zwiększyć
zawartość materiałów pochodzących z recyklingu
w naszych opakowaniach.

90% naszych butelek
i puszek jest zbierana
i poddawana 
recyklingowi do 2030 r.

Zmniejszenie zużycia pierwotnych
tworzyw sztucznych opartych
na paliwach kopalnych o 50%
do 2030 r.

Zwiększenie do 50%
zawartości materiałów
pochodzących z recyklingu
w naszych butelkach
i puszkach do 2030 r.

50%

90%
50%

Zwiększenie okresu użytkowania opakowań
i butelek wielokrotnego użytku. 

Projektowanie naszych opakowań tak, 
by przyczyniały się do gospodarki
o obiegu zamkniętym.
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Dekarbonizacja naszego łańcucha wartości
poprzez zapewnienie, że:

Nasze surowce rolne są uprawiane przy
użyciu regeneracyjnych praktyk rolniczych, 
które poprawiają zdolność gleb do naturalnego
wychwytywania i magazynowania węgla.

Nasze auta wykorzystywane na krótkie dystanse
są zelektryfikowane a auta na długie dystanse
zasilane paliwami odnawialnymi.

Do roku 2030 posiadanie
100% odnawialnej energii
elektrycznej do zasilania
naszych browarów, 
pochodzącej z aktywów, 
które wnoszą do sieci 
dodatkowe moce odnawialne. Nasze opakowania są w pełni cyrkularne, 

a ich produkcja jest dekarbonizowana.

Dekarbonizacja naszych browarów poprzez:

ZERO
Śladu

Węglowego

20
40

ZERO emisji dwutlenku węgla
netto w całym łańcuchu
wartości do roku 2040.

Nasze urządzenia chłodnicze są coraz bardziej
wydajne i zasilane energią elektryczną
ze źródeł odnawialnych.

ZERO emisji dwutlenku węgla
w naszych browarach
do roku 2030.

Dekarbonizację zużycia energii cieplnej przez 
przekształcenie kotłów z gazu ziemnego na 
odnawialne paliwa cieplne lub elektryfikację.

Zapewnienie, że dodatkowo zużywana przez nas 
odnawialna energia elektryczna pochodzi 
z lokalnych źródeł odnawialnych lub jest 
produkowana w ramach kontraktów z wytwórcami
energii ze źródeł odnawialnych (PPA).



Pozyskiwanie naszych surowców
ze zrównoważonych źródeł, 
by zapewnić, że warunki społeczne
i wpływ na środowisko są 
odpowiedzialnie zarządzane, 
monitorowane i raportowane 
w miejscach, z których je pozyskujemy.
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 ZERO
Śladu

Rolniczego

Współpraca z naszymi dostawcami
i partnerami w celu przyspieszenia
rolnictwa regeneratywnego 
jako nowego standardu.

Inwestowanie w badania i rozwój, 
aby poszerzyć wiedzę na temat wpływu
praktyk regeneratywnych na poprawę
żyzności gleby, bioróżnorodności
i sekwestrację dwutlenku węgla.

Edukowanie klientów i konsumentów
w zakresie korzyści płynących z rolnictwa
regeneratywnego oraz promowanie
ich poprzez nasze marki i piwa.

100% 
SUROWCÓW

 DO 2040

30% 
SUROWCÓW 

DO 2030

Zapewnienie, że nasze surowce są 
uprawiane przy użyciu regeneratywnych 
praktyk rolniczych, które pomagają 
poprawiać żywność gleby i bioróżnorodność 
na użytkach rolnych, a także zmniejszyć 
ślad węglowy naszego łańcucha wartości.

Wspieranie rolników i ich społeczności 
w przejściu na bardziej zrównoważone praktyki 
i certyfikacje, przy jednoczesnym zapewnieniu 
im godziwego wynagrodzenia za ich pracę.
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ZERO

Marnowania
Wody

Oczyszczanie i ponowne wykorzystanie
oczyszczonej wody ze ścieków w coraz
większej liczbie wybranych browarów.

Współpraca z ekspertami, organizacjami
pozarządowymi i społecznościami, 
aby kompensować zasoby wody 
na obszarach wysokiego ryzyka.

Dzielenie się najlepszymi praktykami
z innymi browarami w zakresie procesu
konserwacji i szkolenia pracowników.

Instalacja nowych technologii w naszych
browarach, aby poprawić efektywność
wykorzystania wody i minimalizować 
jej straty (np. przez przecieki).

Do 2030 roku osiągnięcie wiodącej 
w branży wydajności wody, 
aby zmniejszyć jej zużycie 
do 2,0 hektolitrów na hektolitr 
gotowego napoju (hl/hl).

Koncentracja naszych wysiłków
na rzecz oszczędzania wody
na obszarach wysokiego ryzyka, 
aby zmniejszyć jej zużycie 
do 1,7 hl/hl na tych obszarach
do 2030 r.

Kompesacja 100% wody, którą
zużywamy w browarach 
znajdujących się na obszarach
wysokiego ryzyka do 2030 roku; 
ryzyko związane z wodą można określić
na podstawie różnych czynników, 
od naturalnego niedoboru wody po 
niewłaściwe gospodarowanie zasobami wodnymi.

2.0 hl/hl

1.7 hl/hl

100%
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100%

ZERO
Nieodpowiedzialnej

Konsumpcji
Alkoholu

35%

100%

100%

Współpraca z ekspertami, partnerami
i społecznościami lokalnymi, aby umożliwić
odpowiedzialne wybory i zapobiegać 
nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Wykorzystywanie komunikacji marek, 
by zachęcić do odpowiedzialnych zachowań
poprzez wspieranie konsumentów w dokonywaniu
mądrych i odpowiedzialnych wyborów.

Wprowadzenie oferty piw nisko- i bezalkoholowych
na więcej rynków, aby poszerzyć nasze portfolio
i dać konsumentom pozytywny i szerszy wybór.

35% naszych piw na świecie będzie
niskoalkoholowych lub bezalkoholowych
do 2030 r.

100% naszych rynków
będzie prowadzić 
partnerstwa na rzecz
odpowiedzialnej 
konsumpcji do 2030 r.

Posiadanie komunikatów
o odpowiedzialnym spożyciu
alkoholu na 100% naszych
opakowań i w działaniach
marek do 2030 r.

Zapewnienie 100% dostępności piw bezalkoholowych
dla naszych klientów i partnerów B2B do 2030 roku.

Odpowiedzialna konsumpcja alkoholu 
to istotny element wartości przekazywanych
naszym konsumentom i klientom.

18+



ZERO wypadków 
powodujących niezdolność
do pracy we wszystkich
naszych lokalizacjach, 
od browarów po biura, 
do 2030 r.
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Do 2030 
zmniejszenie wypadkowości
rok do roku.

 
ZERO

Wypadków

Uczynienie BHP priorytetem wśród
wszystkich naszych pracowników dzięki
silnemu i wiarygodnemu przywództwu, 
programom zaangażowania i informacji
zwrotnych oraz skutecznej komunikacji
w zakresie BHP.

Ciągłe poprawianie naszych wyników
w zakresie BHP poprzez zmniejszanie
narażenia na ryzyko zawodowe.

Eliminowanie wypadków śmiertelnych
i poważnych incydentów poprzez 
zapewnienie pełnej zgodności z naszymi
Programami Ratowania Życia i poprzez 
efektywne zarządzanie wykonawcami.

2030


