Grupa Kapitałowa w liczbach
GRI:102-7
Grupa Kęty jest podmiotem dominującym dla Grupy Kapitałowej składającej
się z trzech segmentów biznesowych, działających w następujących
obszarach:
produkcji proﬁli i komponentów aluminiowych (Segment Wyrobów Wyciskanych)
projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet
aluminiowych, a także usług budowlano-montażowych w zakresie fasad
aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi (Segment
Systemów Aluminiowych)
produkcji opakowań giętkich (Segment Opakowań Giętkich)
Segmenty reprezentowane są przez spółki: Grupa Kęty S.A. w Kętach, Aluprof S.A. w
Bielsku-Białej oraz Alupol Packaging S.A. w Tychach. Wykorzystując sprzyjającą,
globalną koniunkturę, spółki Grupy Kapitałowej koncentrowały się w 2018 roku na
dalszym organicznym rozwoju i umacnianiu silnej pozycji na rynku krajowym oraz
międzynarodowym.
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Model biznesowy
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SUROWCE I ZASOBY NATURALNE

Kapitały
200 tys. ton zakupionych surowców
893 tys. GJ (gigadżuli) zużytej energii elektr.
524 tys. GJ zużytego gazu ziemnego
762 tys. m sześc. zużytej wody

Osiągnięte Efekty
29.5 tys. ton złomu aluminium poddanego recyklingowi
o 7% r/r poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na jednostkę produkcyjną
o 11% r/r wzrost wielkości emisji gazów cieplarnianych na jednostkę produkcji
o 3% r/r zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji

AKTYWA PRODUKCYJNE
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Kapitały
Majątek trwały (budynki, maszyny) - 1 337 mln zł
Majątek obrotowy (zapasy, należności) - 1 205 mln zł
Wydatki inwestycyjne - 231 mln zł

Osiągnięte Efekty
Przychody ze sprzedaży 3,0 mld zł
97% wykorzystanych mocy produkcyjnych
Środki wypłacone dostawcom maszyn i ﬁrmom realizującym inwestycje budowlane - 231
mln zł
Zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 10%

LUDZIE WIEDZA I RELACJE

Kapitały
5146 pracowników
kobiety - 26%
zatrudnienie na czas nieokreślony - 76%
klientów - 4200
dostawców - 3000
Centrum Badawczo-Rozwojowe, 5 laboratoriów ponad 100 pracowników R&D

© 5 / 124

Osiągnięte Efekty
Wraz z wiekiem wzrasta doświadczenie, wiedza praktyczna, mądrość = przekłada się
na innowacyjność, kreatywność
Poczucie bezpieczeństwa = lojalność wobec ﬁrmy
7,2 godziny szkolenia na jednego pracownika
2458 uruchomionychy matryc pod nowe proﬁle

FINANSE

Kapitały
Kapitał własny - 1397 mln zł
Zobowiązania bilansowe - 1383 mln zł
Pomoc publiczna - zwolnienie z pod. dochodowego - 33,2 mln zł

Osiągnięte Efekty
Dywidenda wypłacona akcjonariuszom - 229 mln zł
Zapłacony w kraju podatek dochodowy - 57,0 mln zł
Zwrot z kapitału własnego (ROE)na poziomie 19%
Zapłacony w Polsce podatek VAT - 142 mln zł
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List Prezesa Zarządu
GRI:102-14
Szanowni Państwo
Mam przyjemność po raz kolejny zaprezentować Państwu Raport Roczny Grupy Kęty S.A.
oraz całej Grupy Kapitałowej. Dane ﬁnansowe i operacyjne w nim zwarte oraz opisane
wydarzenia dobitnie przekonują, że rok 2018 był kolejnym rokiem dynamicznego
rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej. Kluczowe segmenty biznesowe odnotowały wzrost
sprzedaży zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym, co zaowocowało
wzrostem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wyniosły one 2,99 mld zł i były
wyższe o 13,3 % od uzyskanych w poprzednim roku. Zanotowaliśmy także znaczący
wzrost skonsolidowanego zysku netto do 268,5 mln zł (+13,5%).
Rekordowe wyniki sprzedaży wszystkich trzech segmentów biznesowych, rekordowe
inwestycje oraz wysoka dywidenda wypłacona akcjonariuszom wskazują, iż Grupa Kęty
wstąpiła na kolejny, wyższy poziom funkcjonowania i rozwoju. Ponadto zwiększające się
na poziomie przychodów i zysków poszczególne pozycje rachunku zysków i strat jasno
wykazują, iż Grupa Kęty uczyniła milowe kroki na drodze do skutecznej realizacji celów
Strategii 2020, gdyż stopień realizacji poszczególnych celów ﬁnansowych ujętych w
Strategii oscyluje wokół poziomu 90%. Co więcej, zgodnie z opublikowaną prognozą
wyników ﬁnansowych i operacyjnych Spółka przewiduje, że na koniec 2019 roku stopień
realizacji tych celów przekroczy poziom 95%.

2,99

Sprzedaż Grupy Kapitałowej wzrosła o
13,3 % r/r. Skonsolidowany zysk netto
wyniósł 268,5 mln zł i był wyższy o
13,5% od wypracowanego w
poprzednim roku. Grupa Kęty uczyniła
milowe kroki na drodze do skutecznej
realizacji celów strategii 2020.

Wykorzystując sprzyjającą, globalną koniunkturę, spółki Grupy Kapitałowej
koncentrowały się w 2018 roku na dalszym organicznym rozwoju i umacnianiu silnej
pozycji na rynku krajowym oraz międzynarodowym we wszystkich trzech segmentach:
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wyrobów wyciskanych, systemów aluminiowych oraz opakowań giętkich. Utrzymujący
się przez cały rok na wysokim poziomie popyt na oferowane produkty, zgłaszany
zarówno przez dotychczasowych, jak również przez nowo pozyskanych klientów,
umożliwił zwiększanie wolumenów sprzedaży i uwzględnienie rosnących kosztów w
cenach oferowanych produktów, co w konsekwencji pozwoliło zachować dobre marże
operacyjne. Do poprawy wyników przyczyniły się również przeprowadzone w
poprzednich okresach inwestycje, które po raz kolejny potwierdzają słuszność obranej
przez zarząd strategii rozwoju całej Grupy Kapitałowej i skuteczność jej realizacji.
Rok 2018 był również okresem szczególnie intensywnym pod kątem realizowanych we
wszystkich segmentach działalności inwestycji, których wartość była największa w
historii Grupy Kęty i wyniosła 230 mln zł.
Z największych inwestycji warto wymienić te realizowane przez Segment Opakowań
Giętkich, które dotyczą głównie projektu realizowanego w Oświęcimiu na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wartości 110 mln zł w postaci budowy zakładu z linią
do produkcji materiałów opakowaniowych na bazie polipropylenów, będącego
bliźniaczym odpowiednikiem analogicznego projektu zrealizowanego przez ten Segment
w poprzednich latach i który umożliwił znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych w
zakresie produkcji i uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych. Projekt ten wpisuje się w
strategię rozwoju tego segmentu działalności, którego celem na najbliższe lata jest
dywersyﬁkacja źródeł przychodów, a także wydłużanie łańcucha wartości dodanej.
Inwestycje realizowane w Segmencie Wyrobów Wyciskanych obejmowały w
szczególności instalację dwóch nowych pras, w tym jednej o nacisku 28 MN do produkcji
proﬁli aluminiowych ze stopów miękkich i drugiej o nacisku 36 MN do produkcji proﬁli
aluminiowych ze stopów twardych, co umożliwi temu Segmentowi zwiększenie w 2019
roku produkcji wyrobów wyciskanych o około 8 tys. ton. Wspominając o inwestycjach
realizowanych przez ten segment warto również zwrócić uwagę na uruchomienie
produkcji komponentów aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego w ukończonej
nowej hali w Zakładzie Zaawansowanych Produktów Aluminiowych w Kętach.
Zrealizowane w 2018 roku inwestycje pozwolą znacząco zwiększyć potencjał
produkcyjny tego segmentu, który na obecną chwilę obejmuje 13 zainstalowanych pras
do wyciskania zlokalizowanych w Kętach, Tychach oraz na Ukrainie w Borodiance koło
Kijowa.
Rosnące nieustannie wymagania rynkowe w Segmencie Systemów Aluminiowych w
zakresie m.in. jakości obsługi produkcyjnej i logistycznej klientów niejako wymuszają na
Grupie Kapitałowej ponoszenie stałych wydatków inwestycyjnych związanych z
innowacyjnymi rozwiązaniami w tym Segmencie. Skutkowało to również rozpoczęciem w
roku 2018 rozbudowy powierzchni magazynowo–produkcyjnej pod uruchomienie w 2019
roku drugiej bardzo nowoczesnej linii lakierni pionowej. Coraz większa aktywność Grupy
Kapitałowej w tym segmencie na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych,
charakteryzujących się większymi wymaganiami w zakresie norm jakościowych wpłynęła
również na podjęcie decyzji o rozpoczęciu budowy nowoczesnego Centrum Badań i
Innowacji, którego uruchomienie zaplanowano na drugą połowę 2019 roku i które po
ukończeniu umożliwi przeprowadzanie specjalistycznych badań, testów i certyﬁkacji
oferowanych produktów pod kątem spełniania rygorystycznych wymagań
występujących na tych rynkach. Warto wspomnieć, że będzie to pierwsze w Polsce, a
drugie w Europie akredytowane laboratorium producenta systemów aluminiowych.
Szanowni Państwo
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Jestem przekonany, że skutecznie zrealizowany plan inwestycyjny w okresie
obowiązywania obecnej Strategii 2020, którego wartość szacowana jest na ok.
1,35 mld zł stanowił będzie silny fundament pod dalszy rozwój Grupy
Kapitałowej w kraju, a przede wszystkim czynnik wspierający odważną
ekspansję zagraniczną w kolejnych okresach.
Mając na uwadze zbliżający się koniec okresu obowiązywania Strategii 2020,
Zarząd zdecydował, że praca nad strategią na lata 2020-2025 poprzedzona
zostanie procesem przeglądu opcji strategicznych, który obejmie m.in. ocenę i
analizę prowadzonej działalności, uwarunkowań rynkowych, pozycji
konkurencyjnej i pozwoli na najefektywniejsze wykorzystanie aktywów.
Jednocześnie chciałem zapewnić, że proces inwestycyjny zawsze staramy się
prowadzić w trosce o nieumniejszanie szans przyszłych pokoleń. Skupiamy się
na ekonomicznym rozwoju organizacji, jej ludzi i społeczności lokalnych w
poszanowaniu i zabezpieczeniu kwestii środowiskowych. W niniejszym
rocznym sprawozdaniu z dumą prezentujemy nasze oświadczenie w sprawie
informacji nieﬁnansowych, które po raz czwarty wzbogaciło dokument o
wymiar społeczny i środowiskowy. Z roku na rok staramy się rozwijać nasze
kompetencje, doskonalić i poszerzać obszar prezentowanych danych
dotyczących wszystkich polskich spółek naszych segmentów biznesowych.
Jako duża ﬁrma w regionie bierzemy pełną odpowiedzialność za działania w
obszarach społecznych i środowiskowych. Dlatego w raporcie skupiliśmy się
na tych aspektach, starając się przekazać je w sposób wiarygodny i
przejrzysty.
Z poważaniem

Dariusz Mańko
Prezes Zarządu
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Zarząd i Rada Nadzorcza
Zarząd Grupy Kęty S.A.
Dariusz Mańko
Prezes Zarządu
Adam Piela
Członek Zarządu
Piotr Wysocki
Członek Zarządu
Tomasz Grela
Członek Zarządu
Rafał Lechowicz
Członek Zarządu
Rada Nadzorcza
Grupy Kęty S.A.
Szczepan Strublewski
Przewodniczący
Paweł Niedziółka
Zastępca Przewodniczącego
Piotr Kaczmarek
Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Kazimierczuk
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Stępniak
Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Włodarczyk
Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowe informacje o poszczególnych członkach zarządu w tym ich kwaliﬁkacje i
doświadczenie przedstawione są na stronie internetowej Spółki:
www.grupakety.com/pl/10,zarzad-i-rada-nadzorcza.html.
W roku 2018 miały miejsce następujące zmiany w składzie zarządu Spółki. W dniu 28
marca 2018 roku Rada Nadzorcza powołała z dniem 28 marca 2018 roku Pana Rafała
Lechowicza na stanowisko Członka Zarządu Grupy Kęty S.A. Rozszerzenie składu
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Zarządu Grupy Kęty S.A. o osobę zarządzającą Segmentem Opakowań Giętkich wynika z
rosnącej skali działania tego segmentu, a tym samym całej Grupy Kapitałowej.
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Główne założenia strategii 2020
Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu
wartości Spółki dzięki:
zrównoważonemu rozwojowi prowadzącemu do systematycznego zwiększania
wypracowywanych zysków oraz środków pieniężnych,
stabilnej polityce dywidendowej,
stworzeniu potencjału dla dalszego rozwoju w kolejnych okresach,
utrzymywaniu wysokich standardów corporate governance.

Szczegółowe cele ﬁnansowe
Cele ﬁnansowe ujęte w Strategii 2020 przewidują istotny wzrost wartości
poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w stosunku do wyników osiągniętych
przez Grupę Kapitałową w 2014 r. (rok bazowy) i zakładają w okresie jej obowiązywania
osiągnięcie poziomu przychodów ze sprzedaży na poziomie 3 357 mln zł (wzrost o 84%
w stosunku do roku bazowego), zysku EBITDA na poziomie 514 mln zł (wzrost o 66% w
stosunku do roku bazowego), zysku operacyjnego na poziomie 360 mln zł (wzrost o 60%
w stosunku do roku bazowego) oraz zysku netto na poziomie 263 mln zł (wzrost o 56%
w stosunku do roku bazowego).
(Dane w mln zł)

Dane za 2014 r. (rok
bazowy)

Cele na 2020 r. Procentowy wzrost

Przychody operacyjne 1,820

3,357

84%

EBITDA

309

514

66%

EBIT

225

360

60%

Zysk netto

169

263

56%

Działalność inwestycyjna

1354

Poziom wydatków inwestycyjnych
narastająco w latach 2015-2020
założony w Strategii 2020, z czego:
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585

356

367

mln zł

mln zł

mln zł

zostanie zrealizowanych w zostanie zrealizowanych w zostanie zrealizowanych w
Segmencie Wyrobów
Segmencie Systemów
Segmencie Opakowań
Wyciskanych
Aluminiowych
Giętkich

Działalność akwizycyjna
Wskazane wydatki inwestycyjne nie uwzględniają potencjalnych działań w obszarze
akwizycji, których kierunek i zakres przewiduje:
akwizycję podmiotu o przychodach wielkości około 50 mln euro w ramach
Segmentu Wyrobów Wyciskanych, która umożliwi nabycie nowych oraz rozwój już
posiadanych kompetencji w zakresie obróbki proﬁli oraz produkcji komponentów
na ich bazie,
akwizycję podmiotu o przychodach wielkości około 20 mln euro w ramach
Segmentu Systemów Aluminiowych, która pozwoli na rozwój geograﬁcznych lub
produktowy tego segmentu działalności,
akwizycję podmiotu w ramach nowego segmentu działalności Grupy Kapitałowej
Emitenta, którego wartość przychodów w 2020 r. przekraczałaby wielkość 50 mln
euro.
Aktualny stan realizacji Strategii 2020
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Zgodnie z opublikowaną prognozą wyników ﬁnansowych i operacyjnych dostępną tutaj,
Zarząd przewiduje, że na koniec 2019 r. stopień realizacji poszczególnych celów
ﬁnansowych ujętych w Strategii 2020 przekroczy poziom 95%.
Jednocześnie prognozowana, skumulowana wartość wydatków inwestycyjnych w latach
2015-2019 wyniesie 1144 mln zł, co stanowi 87% ogółu wydatków przewidzianych w
okresie obowiązywania Strategii 2020.

(Dane w mln zł)

2019 Cele 2020 Stopień realizacji*

Przychody operacyjne

3,216 3,357

96%

EBITDA

488

514

95%

EBIT

344

360

96%

Zysk netto

261

263

99%

Wydatki Inwestycyjne narastająco (od 2015r.)

1,144 1,308

87%

*Zakładany po 2019 r. stopień realizacji celów ﬁnansowych Strategii 2020

Spółka wypłacała w latach 2015-2018 w formie dywidendy dla akcjonariuszy średnio
90% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej osiągniętego w latach
2014-2017, co wpisuje się w obowiązującą w okresie Strategii 2020 politykę
dywidendową.
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Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu, nie przeprowadzone zostały działania w
zakresie akwizycji. W dniu 23 stycznia 2019 r. Spółka rozpoczęła przegląd opcji
strategicznych, który obejmuje m.in. ocenę i analizę prowadzonej działalności, pozycji
konkurencyjnej segmentów operacyjnych, uwarunkowań rynkowych, potencjału
dalszego rozwoju organicznego Grupy Kapitałowej oraz dalszego rozwoju Grupy poprzez
akwizycje lub dezinwestycje. Proces wykorzystany zostanie również przez Zarząd w celu
opracowania strategii rozwoju Grupy Kapitałowej w kolejnych latach lata.

W okresie obowiązywania Strategii 2020 Spółka dokłada również należytych
starań mających na celu utrzymanie na wysokim poziomie jakości
komunikacji z jej interesariuszami, utrzymanie wysokich standardów w
zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w zakresie corporate
governance. Wysiłki te docenione zostały przez niezależnych ekspertów
m.in. poprzez przyznanie Spółce 3 miejsca w rankingu „Giełdowa Spółka
Roku 2015” oraz 5 miejsca w rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2016”
organizowanych przez redakcję „Pulsu Biznesu”, 6 miejsca na Liście Firm
Społecznie Odpowiedzialnych 2016 opracowywanej przez prof. Bolesława
Roka z Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Jarosławem
Horodeckim, a weryﬁkowany przez ﬁrmę Deloitte.

Od początku obowiązywania Strategii 2020 tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018
r. cena jednej akcji spółki Grupa Kęty S.A. na GPW wzrosła z poziomu około 221 zł do
poziomu 329 zł, tj. o około 49%, co potwierdza wzrost wartości Spółki i dotychczasową
skuteczność realizacji przyjętej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej.
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Zarządzanie ryzykiem
GRI:102-15

Podstawowe ryzyka oraz ich wpływu a także stosowane narzędzia ograniczające
poszczególne ryzyka przedstawia poniższe zestawienie. Dodatkowe informacje na temat
zarządzania ryzykiem znajdują się w Pkt 36 Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za 2018 rok.

Ryzyko walutowe

Opis
Spółki Grupy prowadzą sprzedaż eksportową produktów i usług oraz dokonują zakupów
surowców z importu. Ponadto część sprzedaży jak i zakupów dokonywana w Polsce
realizowana jest w oparciu o formuły uzależniające ceny od zmian kursów walut.
Możliwy wpływ
Spadek kursu walut w których dokonywany jest eksport powoduje spadek
rentowności.
Wzrost kursu walut w których dokonywany jest import powoduje wzrost kosztów
surowca.
Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
działania o charakterze „hedgingu naturalnego”,
zawieranie transakcji terminowych,
zarzadzanie strukturą walutowa długu,

Ryzyko gwałtownych zmian cen podstawowych surowców

Opis
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Najistotniejszym surowcem w skali Grupy kapitałowej jest aluminium. Ponadto do
istotnych surowców zaliczyć należy surowce związane z segmentem opakowań giętkich:
granulat BOPP, granulat PE, tworzywa sztuczne
Możliwy wpływ
Wzrost cen kluczowych surowców powoduje spadek rentowności na sprzedaży dla
produktów dla których ustalono stałe ceny.
Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
działania o charakterze „hedgingu naturalnego” (formuły cenowe),
zawieranie transakcji terminowych,
kontrakty oparte na stałych cenach dostaw,

Ryzyko zdarzeń nadzwyczajnych (pożar, powódź, itp)

Opis
Proces produkcji dużej części asortymentu wiąże się z wykorzystywaniem wysokich
temperatur lub środków łatwopalnych. Ponadto niektóre zakłady Grupy zlokalizowane są
w pobliżu rzek co wiąże się z ryzykiem powodzi.
Możliwy wpływ
Utraty majątku
Strata wynikająca z utraty zysku,
Spadek sprzedaży
Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
transfer części ryzyka na ubezpieczyciela,
dywersyﬁkacja lokalizacji zakładów produkcyjnych,
inwestycje w instalacje ochrony p.poż,
szkolenia z zakresu zabezpieczenia p.poż

Ryzyko utraty płynności

Opis
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Ryzyko utraty z płynności ﬁnansowej wynikać może z utraty wiarygodności kredytowej i
związanego z tym wycofania się części banków z ﬁnansowania, gwałtownego wzrostu
zapotrzebowania na kapitał obrotowy spowodowanego np. skokowym wzrostem cen
surowców, pogorszeniem struktura czasowej należności itp.
Możliwy wpływ
Problemy w zaopatrzeniu w podstawowe surowce lub ich wyższy koszt.
Wyższe koszty ﬁnansowania wynikające z konieczności pozyskania nowych źródeł
Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
dywersyﬁkację podmiotową i produktowa źródeł ﬁnansowania oraz utrzymywanie
buforów płynnościowych na wypadek gwałtownych wzrostów cen surowców
transfer części ryzyka kredytu kupieckiego na ubezpieczyciela

Ryzyko stóp procentowych

Opis
Wszystkie największe spółki Grupy korzystają zarówno z ﬁnansowania obrotowego jak i
inwestycyjnego. Wszystkie umowy kredytowe oparte są o stopę zmienną dlatego też
znaczący wzrost stóp procentowych wpłynie negatywnie na koszt ﬁnansowania.
Możliwy wpływ
Wzrost kosztów ﬁnansowych
Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
Stosowanie procedur ograniczających ryzyko stopy procentowej w zależności od
poziomu zadłużenia danej spółki,

Ryzyko związane ze spadkiem koniunktury na głównych
rynkach

Opis
Ok. 58% sprzedaży skonsolidowanej kierowane jest dla budownictwa, co oznacza, iż
znaczny spadek koniunktury w tym sektorze wpłynie negatywnie na osiągane przez
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Grupę wyniki.
Możliwy wpływ
Spadek poziomu sprzedaży a tym samym spadek marż wynikający z niskiego obłożenia
posiadanych mocy produkcyjnych
Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
dywersyﬁkacja geograﬁczna (rozwój eksportu)
dywersyﬁkacja produktowa – rozwój sprzedaży w branżach nie związanych z
budownictwem (motoryzacja, spożywcza)

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Opis
Sukces organizacji uzależniony jest od jej pracowników. Dlatego też zdolność do
zatrzymania wykwaliﬁkowanej kadry na kluczowych stanowiskach we wszystkich
obszarach ﬁrmy jest istotna dla bieżącej działalności jak i perspektyw rozwoju.
Możliwy wpływ
Wzrost kosztów wynikający z niższej efektywności pracy nowych osób.
Dodatkowe koszty pozyskania i przeszkolenia nowych pracowników
Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
okresowa ocena i waluacja poszczególnych stanowisk i dostosowana do tego
polityka wynagrodzeń,
polityka personalna w tym: planowanie zasobów, polityka rozwoju i szkoleń,
system zarządzania kompetencjami,

Ryzyko dokonania szkód w środowisku

Opis
Spółki Grupy wykorzystują w produkcji substancje, których niekontrolowany wyciek do
gruntu lub wód powierzchniowych może spowodować skażenie środowiska.
Spółki użytkują instalacje ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Ich

© 19 / 124

awaria może spowodować nadmierną
Emisję szkodliwych substancji do środowiska
Możliwy wpływ
Kary z tyt. zanieczyszczania środowiska
Koszty rekultywacji gruntów
Utrata wizerunku
Możliwa utrata części klientów
Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
okresowe przeglądy i remonty instalacji związanych z ochroną środowiska
odpowiednie dostosowanie miejsc przechowywania substancji niebezpiecznych i
szkodliwych

Ryzyko wizerunkowe i ryzyko roszczeń związane z jakością
produkowanych wyrobów

Opis
Grupa działa w segmentach rynku o wysokich wymaganiach w zakresie jakości i
bezpieczeństwa produktu, m.in. branża motoryzacyjna, budowlana.
Możliwy wpływ
Utrata części sprzedaży
Koszty wycofania produktu z rynku
Kary i odszkodowania z tyt. utraty życia, zdrowia lub przestoju produkcji u
klientów
Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
procedury w zakresie nadzoru na jakością produktów
procedury ubezpieczeniowe, w tym w zakresie m.in. OC produktu, kosztów
wycofania produktu z rynku
weryﬁkacja ubezpieczeń u kluczowych dostawców.

Ryzyko braku zgodności
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Opis
Otoczenie prawne spółki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz
funkcjonowaniem spółki na rynku kapitałowym podlega znaczącym zmianom co
powoduje ryzyko związane z ewentualnym nie uwzględnieniem zmian prawnych w
działalności spółki.
Możliwy wpływ
Sankcje karne, w tym kary ﬁnansowe.
Utrata wizerunku
Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
Procedury wewnętrzne, w tym w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego
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Ład korporacyjny
Zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz zakres ich
stosowania
Grupa Kęty S.A. w 2018 roku podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego
określonemu w załączniku do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2016 (dalej: Dobre Praktyki).
Zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki oraz na stronie
internetowej Grupy Kęty S.A.: http://www.grupakety.com/pl/11,lad-korporacyjny.html
Informacje na temat stosowania przez Grupę Kęty S.A. rekomendacji i zasad zawartych
w zbiorze Dobre Praktyki 2016. zamieszczone są na stronie internetowej Grupy Kęty
S.A.: www.grupakety.com/pl/11,lad-korporacyjny.html.
W 2018 roku Grupa Kęty S.A. przestrzegała wszystkich zasad i rekomendacji zawartych
w zbiorze Dobrych Praktyk za wyjątkiem rekomendacji IV.R.2, która nie jest realizowana
w pełni:
Rekomendacja IV.R.2 Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub
zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić
infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna
umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich
środków, w szczególności poprzez:
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze
mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w
miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego
zgromadzenia.
Grupa Kęty S.A. prowadzi transmisje obrad walnych zgromadzeń w czasie rzeczywistym
zgodnie z punktem pierwszym niniejszej rekomendacji oraz zamieszcza ich zapis na
stronie internetowej spółki: http://www.grupakety.com/pl/77,transmisje.html.
Jednocześnie z uwagi na strukturę akcjonariatu, brak zgłoszeń dotyczących oczekiwań
akcjonariuszy, co do sposobu przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości zapewnienia
infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy zachowaniu
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w trakcie obrad walnego zgromadzenia Grupy
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Kęty S.A. punkt drugi oraz trzeci niniejszej rekomendacji nie jest realizowany.
W przypadku zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych lub oczekiwań
akcjonariuszy w tym zakresie, Spółka nie wyklucza stosowania niniejszej rekomendacji w
pełni.
Pełne oświadczenie o stosowaniu Ładu korporacyjnego przez Grupę kęty S.A. w 2018 r.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu
GRI:102-14, 102-12, 102-13, 102-26
Polityka społecznej odpowiedzialności jest naszą odpowiedzią na wyzwania
związane ze zrównoważonym rozwojem, nie tylko w wymiarze ekonomicznym i
rynkowym, ale także społecznym i ekologicznym.
Deklarujemy, iż w ramach działalności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy
starania na rzecz lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony
środowiska.
Wierzymy, że pomyślność GRUPY KĘTY S.A. w długiej perspektywie zależy od
współpracy z szeroko zdeﬁniowaną grupą interesariuszy. Szczególny nacisk kładziemy
na działania wpływające korzystnie na pracowników ﬁrmy, ich rodziny, a także na
społeczność lokalną.
Działamy zgodnie z przyjętym kodeksem postępowania etycznego oraz zasadami ładu
korporacyjnego, a partnerstwo stanowi w naszej ﬁrmie podstawową wartość jaką się
kierujemy. Mamy świadomość, że bezpośrednio i pośrednio wywieramy wpływ na
środowisko naturalne, dlatego też działalność prowadzimy tak, aby ten wpływ był
możliwie ograniczony.
Misja, Wizja, Wartości

Wspólnie wyznaczają nasz horyzont i kierunek. Na nich się skupiamy, do ich
realizacji dążymy.
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17 celów zrównoważonego rozwoju, cel nr 8
Podejście do biznesu w Grupie kapitałowej Grupy Kęty S.A. nie koncentruje się wyłącznie
na aspektach handlowych i ekonomicznych. Rozumiemy ideę współodpowiedzialności
i czujemy potrzebę dbania o przyszłość kolejnych pokoleń.
Grupa Kęty S.A. wspiera 17 celów zrównoważonego rozwoju deklarując
szczególny nacisk na rzecz celu nr 8 – godna praca i wzrost gospodarczy.

Nagłówek treści Ikona

Nasze standardy

GRI:102-12, 102-13

Kierując się zapisami z naszego Kodeksu Etycznego:
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Jesteśmy świadomi, iż nasze działania powinny podlegać ciągłemu
procesowi rozwoju i doskonalenia, stąd jesteśmy otwarci na wymianę
doświadczeń i inspirację dobrymi praktykami otaczającego nas środowiska
biznesowego z jednej strony,a z drugiej naszym zachowaniem, sposobem
zarządzania staramy się dawać przykład innym uczestnikom rynku.

Inspirujemy się międzynarodowymi standardami i wytycznymi w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu.

Odpowiedzialne zarządzanie

GRI:102-14, 102-26
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Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. poprzez prace Komitetu Sterującego ds.
Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu konsekwentnie od lat
realizuje wyznaczone Polityką CSR kierunki rozwoju.
Skład Komitetu (Zarząd Grupy Kęty S.A. oraz Dyrektor ds. CSR) gwarantuje świadomą
politykę i strategię w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podejmowane decyzje są
spójne i kompatybilne z wyznaczonymi kierunkami i dbałością o przyszłość kolejnych
pokoleń. W 2018 roku m.in. Komitet podjął decyzję w sprawie zaangażowania ﬁrmy,
pracowników i ich rodzin w ogólnopolską kampanię na rzecz zrównoważonego rozwoju szerzej opisujemy ten aspekt w rozdziale odpowiedzialności środowiskowej.
Platformę zarzadzania i kontroli wszystkich obszarów gwarantuje wdrożony w Grupie
Kapitałowej Grupy Kęty S.A. system zarządzania procesami strategicznymi
„OrangeBook”. Dokumenty takie jak: Kodeks etyczny, Polityki: personalna, społecznej
odpowiedzialności biznesu, środowiskowa, poszanowania praw człowieka stanowią
integralną część poszczególnych obszarów „OrangeBook”.
W roku 2018 organizacja podjęła inwestycje w kierunku rozwoju wewnętrznego
procesów społecznej odpowiedzialności biznesu przeprowadzając trzy audyty CSR
w głównych segmentach biznesowych Grupy. Jednocześnie kontynuowała rozpoczętą
w 2017 roku współprace w ramach kampanii edukacyjnej – Tydzień Odpowiedzialnego
Biznesu –jednego z największych wydarzeń w Polsce promującego i edukującego
w obszarach 17 celów zrównoważonego rozwoju jak i społecznej odpowiedzialności
biznesu. Jako uczestnik konferencji podzieliła się swoimi dobrymi praktykami w zakresie
marketingu relacyjnego. Podobnie podczas międzynarodowej konferencji organizowanej
przez Akademię Techniczno- Humanistyczną z Bielska-Białej, gdzie dla uczelni z krajów
grupy wyszehradzkiej Grupa kapitałowa Grupy Kęty S.A. była jednym z prelegentów
i podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu.

© 27 / 124

Profesjonalizm i etyka
GC ZASADA: 1,2,3,5,7,8,10

Zaufanie klientów i inwestorów, dumę pracowników z przynależności do naszej
organizacji, a także relacje z otoczeniem budujemy przez rzetelne i uczciwe
prowadzenie biznesu, transparentność i wzajemny szacunek. Traktujemy te wartości
jako nadzwyczajne aktywa ﬁrmy. Zasady etyki nie zastępują naszej własnej
odpowiedzialności. Nie zwalniają też z ciągłych poszukiwań właściwego sposobu
postępowania nie tylko w biznesie. W tej kwestii ma znaczenie nasza zbiorowa mądrość,
wiedza i umiejętność dzielenia się doświadczeniami. Wierzę, że profesjonalizm i etyka
jako wartości wiodące w życiu naszej organizacji są właściwym wyborem, pozwalającym
na dalszy rozwój zarówno ﬁrmy jak i ludzi w niej pracujących.
Cytat z Listu Prezesa Zarządu Grupy Kęty S.A., Kodeks Etyczny

Wartości:

Naszymi wartościami są standardy moralne, etyka i kultura biznesowa,
innowacyjność rozwiązań i odpowiedzialność społeczna, odzwierciedlające
sposób funkcjonowania Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Zasady etyczne, Polityka Antykorupcyjna

GRI:102-16, 205-2
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Nadrzędnym dokumentem ﬁrmy regulującym kwestie etyczne i jednocześnie zbiorem
wartości standardów moralnych, które przyświecają naszej organizacji i naszym
pracownikom jest Kodeks Etyczny wraz z politykami szczegółowymi, m.in.: Polityką
antykorupcyjną, Polityką przeciwdziałania konﬂiktowi interesów, Polityką poszanowania
godności w miejscu pracy i Wspólnie tworzą platformę wytycznych i standardów
działania oraz nadrzędnych wartości w całej Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
Integralną częścią Kodeksu jest Polityka Antykorupcyjna, która w sposób przejrzysty
pokazuje nasze podejście do tematyki korupcji. W 2018 roku nie były przeprowadzone
żadne szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji z powodu, iż plan takich szkoleń
opracowaliśmy i przyjęliśmy na rok 2019. Naszym celem jest zapoznanie 100%
pracowników z zapisami Kodeksu Etycznego i Polityki Antykorupcyjnej.

Procesy etyczne

GRI:102-17, 103-2, 406-2, 103-2

Bez istotnych zmian w stosunku do roku 2017 pozostała struktura monitorująca procesy
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etyczne.
W roku 2018 w głównych segmentach biznesowych funkcjonowały Komisje Etyki
Biznesu (powołane w Grupie Kęty S.A., Aluprof S.A., Alupol Packaging S.A.) a z poziomu
Grupy Kapitałowej – Rzecznik Etyki Biznesu. Łącznie 15 osób.
Rzecznik Etyki Biznesu, którego najważniejszą rolą jest stanie na straży standardów
i wartości zapisanych w Kodeksie Etycznym, które Grupa Kapitałowa GRUPY KĘTY S.A.
przyjmuje jako nadrzędne w prowadzeniu biznesu; do głównych zadań Rzecznika Etyki
Biznesu należą:
przyjmowanie od pracowników/partnerów biznesowych oﬁcjalnych zgłoszeń
naruszeń Kodeksu Etycznego (przyjmowanie zgłoszeń może odbywać się
kilkutorowo - bezpośrednio do Rzecznika Etyki Biznesu, listownie lub na specjalny
adres mailowy - wszystkie te kanały są wskazane w zapisie Kodeksu Etycznego)
współuczestniczenie w procesie rozwoju systemów etycznych w Grupie
Kapitałowej GRUPY KĘTY S.A.
współuczestniczenie w działaniach komunikacyjnych i edukacyjnych na rzecz
popularyzacji Kodeksu Etycznego oraz kultury organizacyjnej Firmy
Rzecznik Etyki Biznesu w Grupie Kapitałowej GRUPY KĘTY S.A. jak również praca
w Komisjach ds. Etyki Biznesu są funkcjami sprawowanymi społecznie.
Zapisy Kodeksu Etycznego wskazują sposób zgłaszania oﬁcjalnych naruszeń jak również
możliwość zgłaszania wątpliwości co do zachowań etycznych. W ﬁrmie nie funkcjonują
osobne infolinie i telefony zaufania.
W roku 2018 wpłynęły do Rzecznika Etyki Biznesu dwa zgłoszenia naruszenia zasad
Kodeksu Etycznego w obszarach poszanowania godności w miejscu pracy. Pierwsze
z nich po wstępnym rozpoznaniu przez Rzecznika Etyki Biznesu zostało zawrócone
zgodnie z zapisami Kodeksu Etycznego na ścieżkę postępowania wewnątrz organizacji,
która w ocenie Rzecznika nie została w sposób należyty wykorzystana. Drugie zostało
skierowane do rozpatrzenia przez stosowną Komisję Etyki Biznesu. W efekcie
przeprowadzonego postępowania Komisja nie potwierdziła faktu naruszenia.
Nie wpłynęły zgłoszenia w zakresie naruszenia przestrzegania praw człowieka oraz
polityki antykorupcyjnej.

GRI:415-1

Kodeks etyczny również jasno deﬁniuje i reguluje podejście organizacji do
udziału w życiu publicznym, mianowicie: "Utrzymujemy przejrzyste, wolne
od przekupstwa oraz niewłaściwych nacisków relacje z urzędnikami władz
lokalnych oraz przedstawicielami świata polityki."
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W roku 2018 ﬁrma nie przekazała żadnej darowizny na rzecz partii politycznych.
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Polityka personalna
GRI:401-2, 103-1, 103-2, 103-3
Polityka personalna Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA odzwierciedla elementy Misji, Wizji
i Wartości ﬁrmy. Koncentruje się na relacjach partnerskich, opartych na wzajemnym
szacunku oraz założeniu, że rozwój organizacji budowany jest poprzez rozwój
indywidulany pracowników.

Pracownicy - najważniejszy zasób organizacji
Na drodze biznesowego sukcesu znajdują się z jednej strony wysoko stawiane cele,
z drugiej natomiast elementy, które podkreślają, że najważniejszym zasobem ﬁrmy są
pracownicy.
W ramach systemu zarządzania przez cele deﬁniowane są procesy krótko
i długoterminowego planowania. Udostępnia on narzędzia wykorzystywane do
przydzielania zadań w powiązaniu ze strategią ﬁrmy, potrzebami komórki
organizacyjnej, które formułowane są z wykorzystaniem koncepcji SMART. System
wspiera też kadrę kierowniczą w trakcie monitorowania realizacji i rozliczania celów. W
procesie oceny okresowej uwzględniane są wyniki pracowników, a na podstawie
przygotowanych podsumowań projektowane są indywidualne programy rozwoju oraz
modyﬁkowane systemy motywacyjne.
Poza działaniem w ramach codziennych obowiązków pracownicy mają możliwość
przedstawiania swoich pomysłów poprzez systemy sugestii. Zgłaszane w ten sposób
tematy przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, usprawniania i podnoszenia
efektywności pracy, zdeﬁniowanych standardów oraz pozwalają na pełniejsze
wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników.
Doceniając wkład każdego pracownika w utrzymanie ﬁrmy na wysokim poziomie
rynkowym – zapewniamy wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków
i odpowiedzialności, umiejętności i osiąganych wyników, ale i konkurencyjne na rynku.
W każdym roku dokonujemy przeglądu wynagrodzeń z wykorzystaniem rynkowych
raportów płacowych.
Oferujemy również programy emerytalne PPE oraz program opieki zdrowotnej
z możliwością rozszerzenia na członków najbliższej rodziny. Elementem dodatkowym
jest szeroki wachlarz świadczeń przyznawanych w ramach funduszu socjalnego.
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*dotyczy spółek krajowych SSA,SWW,SOG.
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Polityka różnorodności
GRI:103-1, 103-2, 103-3, 103-2, 406-1, 405-2, 405-1
GC ZASADA: 1,6
Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA posiadają bogatą tradycję i w ich szeregach
zatrudnione są osoby z długoletnim doświadczeniem – niejednokrotnie związane z ﬁrmą
od początku swojej kariery zawodowej. Taki kapitał wiedzy i umiejętności wpisanych w
potrzeby organizacji to wymierna wartość, a tak zbudowana struktura zatrudnienia
tworzy wyjątkową kulturę organizacyjną.

Różnorodność rozwija biznes

Zarządzanie zespołami, gdzie często różnic między współpracownikami jest więcej, niż
elementów wspólnych – wymaga uwagi mocno skupionej na zarządzaniu relacjami. Rolą
osób odpowiedzialnych za zasoby ludzkie jest zapewnienie wszystkim warunków pracy
sprzyjających rozwojowi i dających poczucie bezpieczeństwa, rozumianego nie tylko w
kontekście ﬁzycznym ale i komfortu psychicznego.
Niezbędne są rozwiązania systemowe, a wśród dostępnych narzędzi wymienić można
Politykę Różnorodności. Jednym z jej założeń jest przekuwanie różnic na rozwój biznesu,
ponieważ indywidualne cechy pracowników wpływają na kreatywne rozwiązania.
Podstawowym elementem jest natomiast zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji
pracowników czy kontrahentów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan
zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość,
przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną,
tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia,
pozostałe typy współpracy czy inne przesłanki dyskryminacyjne.
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Spółki realizują działania związane z propagowaniem tolerancji, zapobieganiem
dyskryminacji, dostosowywaniem miejsc i warunków pracy
do szczególnych potrzeb pracowników. Odbywa się to poprzez organizację szkoleń,
wprowadzania elastycznych form pracy, ale również przegląd wynagrodzeń,
przyznawanych nagród czy beneﬁtów, gdzie badane są między innymi kryteria będące
podstawą do ich wypłaty.
Polityka różnorodności jest rozwinięciem wytycznych określonych w Kodeksie Etycznym
Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA.
W roku 2018 nie zgłoszono przypadków dyskryminacji, naruszenie poszanowania
godności opisano w rozdziale

Poziom średniego wynagrodzenia kobiet w relacji do średniego
wynagrodzenia mężczyzn
GRI:405-2

Poziom średniego wynagrodzenia kobiet w relacji do średniego wynagrodzenia
mężczyzn w większości grup zawodowych jest mniejszy, średnio o 15%.
Pojawiają się grupy stanowisk kierowniczych, gdzie role te pełnią wyłącznie mężczyźni.

2017

2018

SWW

zarządzający

0%

0%

SWW

dyrektor

80%

84%

SWW

kierownik

0%

67%

SWW

specjalista

79%

81%

SWW

mistrz

0%

0%

SWW

produkcyjne, robotnicze

85%

83%

SOG

zarządzający

0%

0%

SOG

dyrektor

0%

0%
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2017

2018

SOG

kierownik

92%

102%

SOG

specjalista

88%

96%

SOG

mistrz

0%

0%

SOG

produkcyjne, robotnicze

102%

93%

SSA

zarządzający

90%

82%

SSA

dyrektor

0%

0%

SSA

kierownik

98%

82%

SSA

specjalista

83%

89%

SSA

mistrz

94%

78%

SSA

produkcyjne, robotnicze

92%

82%

Podział pracowników w podziale na płeć oraz rodzaj zatrudnienia
GRI:405-1
2017

2018

umowy
umowy
pracownicy
umowy umowy na
umowy
umowy umowy na
umowy
na
umowy na
umowy inne umowy
na
umowy na
umowy inne umowy
w podziale
na czas czas
o
na czas czas
o
okres
zastępstwo
zlecenia cywilno-prawne okres
zastępstwo
zlecenia cywilno-prawne
na płeć
określony nieokreślony
dzieło
określony nieokreślony
dzieło
próbny
próbny
SWW kobiety

3

46

259

0

0

0

0

15

79

259

0

0

1

0

SWW mężczyźni 6

199

898

0

0

0

0

40

166

938

0

0

2

0

SWW razem

9

245

1,157

0

0

0

0

55

245

1,197

0

0

3

0

SOG kobiety

3

29

91

0

0

0

0

9

24

98

0

0

0

0

SOG mężczyźni 27

136

496

0

0

0

0

22

100

544

0

0

0

0

SOG razem

30

165

587

0

0

0

0

31

124

642

0

0

0

0

SSA kobiety

15

249

310

0

0

2

13

41

214

404

0

0

37

1

SSA mężczyźni 53

429

886

0

0

10

52

59

339

1,031

0

0

152

1

SSA razem

678

1,196

0

0

12

65

100

553

1,435

0

0

189

2

68
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Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
GRI:403-9, 403-5, 403-6
W toku wszelkich prowadzonych działań kwestią najważniejszą jest bezpieczeństwo
pracowników. W każdym roku w ﬁrmie dochodzi do pewnej liczby wypadków,
podejmujemy jednak działania, których celem jest ich ograniczenie do minium.
W spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA funkcjonuje program Bezpieczna Praca.
Koncentruje się on nie tylko na działaniach wymaganych przez prawo, ale przede
wszystkim podnoszeniu świadomości na temat tego, że działania jednaj osoby wpływają
na bezpieczeństwo współpracowników. Organizowane są dodatkowe instruktaże,
szkolenia w obszarze BHP i PPOŻ, w nawiązaniu do specyﬁki działania danej ﬁrmy. Do
realizacji założeń programu wykorzystywane są także systemy sugestii, sprzyjające
dzieleniu się wiedzą, umożliwiające zgłaszanie usprawnień, które stanowią dodatkowe
źródło informacji o potencjalnych zagrożeniach występujących w miejscu pracy. Dzięki
systemowi raportowania na bieżąco analizowane są rezultaty podejmowanych działań i
potencjalne ryzyka.

Nasze podejście do rozwoju procesów bezpieczeństwa
W Grupie Kęty SA działa zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, który
odpowiedzialny jest za monitorowanie środowiska pracy. Dodatkowo kierownicy
poszczególnych komórek organizacyjnych tworzą pod swoim kierownictwem zespoły w
składzie: społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników, mistrz zmiany oraz
inni specjaliści w miarę potrzeb, które:
identyﬁkują zagrożenia, z jakimi może się spotkać pracownik oraz personel
kontraktowy na danym stanowisku pracy lub obszarze spółki, a także goście i inne
osoby przebywające w miejscu pracy,
wskazują źródła zagrożeń, możliwe skutki wystąpienia tych zagrożeń,
szacują ryzyko zawodowe,
proponują środki proﬁlaktyczne, zmierzające do obniżenia lub wyeliminowania
ryzyka zawodowego.
W wyniku tych działań przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego na danym
stanowisku pracy.
Wszyscy pracownicy spółki objęci są działaniami zespołów odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą
GRI:403-9
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W roku 2018 wypadkom przy pracy uległo 49 osób: (10 kobiet i 39 mężczyzn).

Wypadki przy pracy - liczba osób wg wieku
Wiek

2017

2018

SWW

do 20 lat

0

0

SWW

od 21-25 lat

3

1

SWW

od 26-30 lat

2

1

SWW

od 31-35 lat

3

2

SWW

od 36-40 lat

1

1

SWW

od 41-45 lat

1

1

SWW

od 46-50 lat

2

0

SWW

powyżej 50 lat

3

3

SOG

do 20 lat

0

0

SOG

od 21-25 lat

1

1

SOG

od 26-30 lat

1

1

SOG

od 31-35 lat

1

0

SOG

od 36-40 lat

1

0

SOG

od 41-45 lat

1

0

SOG

od 46-50 lat

0

0

SOG

powyżej 50 lat

0

0

SSA

do 20 lat

2

0

SSA

od 21-25 lat

2

6

SSA

od 26-30 lat

4

10

SSA

od 31-35 lat

3

2
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Wiek

2017

2018

SSA

od 36-40 lat

4

7

SSA

od 41-45 lat

4

5

SSA

od 46-50 lat

3

2

SSA

powyżej 50 lat

5

6

Wypadki przy pracy - liczba osób wg płci
2017

2018

SWW

kobiety

1

2

SWW

mężczyźni

14

7

SOG

kobiety

0

0

SOG

mężczyźni

5

2

SSA

kobiety

5

8

SSA

mężczyźni

22

30

Wypadki przy pracy - liczba osób wg rodzaju urazu
2017 2018
SWW

Rany i powierzchniowe urazy

8

0

SWW

Złamania kości

3

5

SWW

Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania

2

2

SWW

Amputacje urazowe (utrata części ciała)

0

1

SWW

Urazy wewnętrzne

1

0

SWW

Liczne urazy

0

0

SWW

Inny uraz

1

1

SOG

Rany i powierzchniowe urazy

2

1
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2017 2018
SOG

Złamania kości

3

0

SOG

Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania

0

0

SOG

Amputacje urazowe (utrata części ciała)

0

0

SOG

Urazy wewnętrzne

0

0

SOG

Liczne urazy

0

0

SOG

Inny uraz

0

1

SSA

Rany i powierzchniowe urazy

16

17

SSA

Złamania kości

4

7

SSA

Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania

3

8

SSA

Amputacje urazowe (utrata części ciała)

0

0

SSA

Urazy wewnętrzne

4

5

SSA

Liczne urazy

0

1

SSA

Inny uraz

0

0

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa
GRI:403-5

Liczba godzin szkoleniowych z zakresu bhp

SWW

szkolenia
obligatoryjne

liczba godzin
szkoleniowych
dla
pracowników
(zatrudnionych
na umowę o
pracę)

w tym liczba
godzin szkoleń
w tym
w tym
obowiązkowych
szkolenia
szkolenia
dla pracowników
bezpłatne
w
(nie tylko
dla
godzinach
wymagane przez
pracownika pracy
prawo, ale i
przez ﬁrmę)

3,764

3,764

tak

3,764
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SWW

szkolenia
dodatkowe

SWW razem

liczba godzin
szkoleniowych
dla
pracowników
(zatrudnionych
na umowę o
pracę)

w tym liczba
godzin szkoleń
w tym
w tym
obowiązkowych
szkolenia
szkolenia
dla pracowników
bezpłatne
w
(nie tylko
dla
godzinach
wymagane przez
pracownika pracy
prawo, ale i
przez ﬁrmę)

378

378

tak

0

4,142

4,142

-

-

SOG

szkolenia
obligatoryjne

2,080.5

2,080.5

352.5

2,080.5

SOG

szkolenia
dodatkowe

240

240

0

240

2,320.5

2,320.5

352.5

-

SOG razem
SSA

szkolenia
obligatoryjne

9,142

9,142

9,142

9,142

SSA

szkolenia
dodatkowe

1,678

1,678

1,678

1,430

10,820

4,154

10,820

-

SSA razem

Promocja zdrowia pracowników
GRI:403-6

Kierując się ﬁlozoﬁą, iż pracownicy należą do wiodącej grupy interesariuszy ﬁrma
podejmuje szereg działań do ich angażowania i inicjowania dedykowanych
przedsięwzięć, w tym ze szczególnym naciskiem na kwestie zdrowia.

Idea wychowania przez sport

© 41 / 124

Dużą wagę ﬁrma przykłada do inwestowania w rozwój zdrowia pracowników poprzez
proponowanie im szerokiego wachlarza imprez sportowych o czym piszemy w rozdziale
oraz stosowanie dostępnych na rynku narzędzi jak karty Multisport, bezpłatne
szczepienia.

Ubezpieczenie medyczne
Wszystkie polskie spółki Grupy Kapitałowej mają w ofercie dla pracowników specjalny
program dodatkowego ubezpieczenia „Opieka medyczna S” przy współpracy z ﬁrmą
PZU Życie S.A. oraz brokerem ubezpieczeniowym PWS Konstanta.
Ilość pracowników będących w programie na koniec 2018 roku

W programie bierze udział blisko 2700 osób, co stanowi ponad 60% ogółu zatrudnionych
w Polsce. Ubezpieczenie jest współﬁnasowane przez pracodawcę na średnim poziomie
ok 70%, w zależności od wybranego przez pracowników pakietu.
Program wpisuje się w zapisy Polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, która
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wskazuje, iż zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są nadrzędną wartością ﬁrmy.

© 43 / 124

Rozwój i badania
Strategia Grupy Kapitałowej w obszarze oferowanych produktów i usług polega na
oferowaniu wysokiej jakości produktów, które są zazwyczaj projektowane pod
indywidualne zamówienia i potrzeby klientów. Dlatego priorytetem są inwestycje w
kapitał ludzki i najnowsze technologie, co przekłada się na pozyskiwanie coraz szerszego
grona klientów zarówno w kraju jak i na świecie. Działalność badawczo-rozwojowa,
wdrażane innowacje oraz ciągły proces doskonalenia parku maszynowego w oparciu o
dialog z istniejącymi jak i potencjalnymi klientami są tymi czynnikami, które
przyczyniają się do sukcesu organizacji i rozwoju we wszystkich głównych segmentach
biznesowych.

Nowoczesne rozwiązania architektoniczne
Spółka Aluprof reprezentująca Segment Systemów Aluminiowych, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rynków, systematycznie opracowuje do wdrożenia kolejne nowe produkty
oraz modernizuje istniejące rozwiązania. W 2018 roku na szczególną uwagę zasługuje
opracowanie i wdrożenie do realizacji obiektowej systemu fasad elementowych z oknami
panelowymi o skomplikowanej formie przestrzennej, dedykowanych na prestiżowy
obiekt wysokościowy zlokalizowany w Warszawie. Spełnienie bardzo wysokich wymagań
szczelnościowych i termicznych zostało potwierdzone w badaniach wg norm
europejskich i dodatkowo amerykańskich. Opracowano i wdrożono do sprzedaży
systemowej kilka nowych produktów w tym okna przesuwne wewnętrzne, drzwi
panelowe oraz system szklanych barier przeznaczonych do montażu od strony
zewnętrznej okien nie tylko aluminiowych. Ponadto wdrożono do dystrybucji nowatorski
system przeciwpożarowych okien zewnętrznych, które oprócz odporności ogniowej
cechuje wysoka izolacyjność termiczna. Produkty te odpowiadają najnowszym
wymaganiom europejskim. W celu wsparcia ekspansji zagranicznej Segmentu,
opracowano nowe wersje kilku systemów okienno-drzwiowych i fasadowych
przeznaczonych na wybrane rynki Europy Zachodniej i USA. Oprócz rozwoju
podstawowych produktów Segmentu wprowadzano kolejne, nowe rodzaje akcesoriów
systemowych. Są to m.in. nowe systemy okuć okiennych i drzwiowych, w tym
rozwiązania specjalizowane.
W zakresie systemów ppoż. opracowano i przebadano z powodzeniem nowy system
drzwi przeciwpożarowych z izolacją termiczną, przeznaczony głównie do zastosowań
zewnętrznych. Wspólnie z uruchomionymi wcześniej oknami ppoż. stanowić będzie
jeden system przeciwpożarowy okienno-drzwiowy z wysoką izolacją termiczną.
Opracowano i uruchomiono system fasady elementowej z oknami tzw. „pływającymi”
dedykowany na obiekt zlokalizowany w Czechach. Opracowano koncepcje tzw. „fasad
wentylowanych”, które umożliwiają stosowanie różnych materiałów na zewnętrzne
powłoki elewacyjne. Opracowano, opatentowano i przebadano nowatorski system
mocowań w fasadach słupowo-ryglowych, przenoszący ciężary wypełnień (szyb) do
1000 KG. Opracowano, przebadano w USA i uruchomiono produkcję fasad
segmentowych tzw. okiennych dedykowanych na wybrane obiekty na rynku
amerykańskim. Zmodernizowano klika istniejących produktów, w tym tzw. fasadę
„nakładkową”, której elementem nośnym może być podkonstrukcja stalowa lub
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drewniana, dobierana w zależności od przeznaczenia obiektu i obciążeń zewnętrznych.
Wśród dokumentów dopuszczających do obrotu, uzyskano między innymi europejski
dokument ETA umożliwiający sprzedaż na terenie UE jednego z systemów ścianek
stałych ppoż. oraz dokument krajowy dla przykrych dachowych również w wersji
przeciwpożarowej. Oprócz wprowadzania do sprzedaży nowych systemów i modernizacji
istniejących, prowadzano badania do znakowania CE oraz indywidualne obiektowe.
Proﬁle dla nowoczesnych i innowacyjnych sektorów przemysłu
Grupa Kęty S.A. jako wiodący podmiot Segmentu Wyrobów Wyciskanych jest wiodącym
dostawcą do tych segmentów rynku, gdzie wymagana jest szczególna dokładność oraz
innowacyjność produktu. Dlatego Spółka wiedzie prym w branżach nowoczesnych i
innowacyjnych, czyli motoryzacyjnej i transportowej, gdzie zanotowała w 2018 roku
największe dynamiki wzrostu sprzedaży. Pozyskiwanie klientów z tych branż pozwala
Grupie Kęty na stały i dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej, a także rozwój i
udoskonalanie produktów. Sprzyja temu także maksymalne wykorzystanie zaplecza
technicznego w postaci zakładowego Centrum Badawczo-Rozwojowego, które dzięki
prowadzonej działalności zapewniło dalsze unowocześnienie i dywersyﬁkację
oferowanych produktów w celu zwiększenia ich konkurencyjności na obsługiwanych
obecnie i potencjalnych nowych rynkach. Aby uświadomić skalę aktywności CBR, należy
wymienić liczbę kilkunastu tysięcy zbadanych prób w 2018 roku w ramach badań
bieżącej produkcji oraz realizowanych projektów badawczo-rozwojowych. Wśród nich na
szczególną uwagę zasługują prace dotyczące:
ciągłego poszerzania asortymentu kształtowników przeznaczonych na tzw.
kontrolowane strefy zgniotu oraz konstrukcje nadwozi w przemyśle
motoryzacyjnym, spełniających wysokie wymagania renomowanych producentów
z segmentu automotive, które obejmuje zarówno uruchamianie produkcji nowych
wyrobów, spełniających wymagania już wdrożonych klas materiałowych, jak
również opracowanie technologii produkcji wyrobów dla klas materiałowych o
wyższych wymaganiach bądź certyﬁkację wyrobu u kolejnych odbiorców OEM,
uruchomienia produkcji kształtowników do branży motoryzacyjnej, spełniających
wyższe niż standardowe wymagania w związku z zaopatrzeniem prasy 35MN w
najnowszej generacji system chłodzenia wodnego prasówki na wybiegu,
optymalizacji procesów produkcyjnych, polegającej na testowaniu w warunkach
laboratoryjnych nowych parametrów (np. obróbki cieplnej) prowadzących do
poprawy wydajności produkcji i zmniejszenia energochłonności procesu.
Realizacja w/w prac odbywa się we współpracy zarówno z cenionymi jednostkami
naukowo-badawczymi – takimi jak Instytut Metali Lekkich w Skawinie, czy AGH w
Krakowie. Podjęto również współpracę, polegającą na doradztwie i wymianie
doświadczeń z ﬁrmą Hydro Aluminium, która jest jednym ze światowych liderów
rynku aluminium.
Laminaty przyjazne dla środowiska
Alupol Packaging promuje na rynku proekologiczne, nadające się do recyklingu,
laminaty o niskiej gramaturze oparte na bazie folii wysokobarierowych HBF9TM oraz folii
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BOPP. Produkcja folii HBF9TM możliwa jest dzięki urządzeniom do rozdmuchu
wielowarstwowych folii tworzywowych, pozwalającym na produkcję wyrobów o
skomplikowanych strukturach i specyﬁcznych własnościach barierowych. Dzięki
możliwości zastosowania w procesie produkcyjnym wysokobarierowych surowców
tworzywowych i łączenia ich z polioleﬁnami, uzyskuje się folie o niskiej przenikalności:
gazów, wilgoci i aromatów, bardzo dobrych własnościach: zgrzewalnych, mechanicznych
i optycznych. Opracowane laminaty z udziałem tych folii zapewniają możliwość
stosowania ich do pakowania żywności chłodzonej, a także pocieniania laminatów, w
które pakowane są produkty o wydłużonym okresie przydatności do spożycia.
Właściwości produkowanych folii pozwalają również na zastąpienie istniejących na rynku
laminatów 3, 4, 5-warstwowych zawierających w swej strukturze aluminium, tworzywo
sztuczne i papier, laminatami 2, 3-warstwowymi, charakteryzującymi się niższą
gramaturą. Jest to więc technologia mniej materiałochłonna niż stosowana dotychczas.
Dodatkowo obniżenie gramatury laminatów powoduje zmniejszenie ilości
wprowadzanych opakowań na rynek i przyczynia się w znacznym stopniu do ochrony
środowiska.
W Alupol Films, który został uruchomiony w 2016 roku, produkowany jest szeroki
asortyment folii polipropylenowych BOPP. W ciągu dwóch lat opracowano i wdrożono
technologie produkcji szerokiej gamy różnych rodzajów folii BOPP. Powstały folie
transparentne, białe, matowe i metalizowane o różnych właściwościach. Odpowiadając
na potrzeby rynku opracowano folie o zróżnicowanym współczynniku tarcia, niskiej
temperaturze zgrzewu (low seal) i doskonałych własnościach optycznych. Dzięki bardzo
szybkiemu rozwojowi Alupol Films, w 2017 roku, podjęta została decyzja o budowie
nowego zakładu w Oświęcimiu. Obecnie realizacja budowy jest bardzo zaawansowana.
Uruchomienie tej inwestycji pozwoli na kolejny znaczący wzrost mocy produkcyjnych w
Segmencie Opakowań Giętkich
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Polityka środowiskowa
W Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. przykładamy dużą wagę do zapewnienia i
utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych procesów. Spółki Grupy
kapitałowej stawiają sobie za cel minimalizowanie ryzyk środowiskowych. Służy temu
monitorowanie istotnych aspektów środowiskowych w ramach ISO14001:2015 oraz
właściwe utrzymanie infrastruktury oparte o działania predykcyjne i prewencyjne oraz
program audytów wewnętrznych. Nieustannie doskonalimy zarządzanie ochroną
środowiska, osiągając dzięki temu coraz lepsze wyniki środowiskowe.

Dbamy o środowisko
W raporcie uwzględniono łącznie 12 wskaźników środowiskowych objętych standardem
GRI. Proces deﬁniowania obszarów podlegających raportowaniu obejmował przypisanie
priorytetu aspektom środowiskowym zidentyﬁkowanym w ramach funkcjonującego w
spółkach systemu zarządzania w oparciu o wymagania normy ISO 140001:2015. Rejestr
ten obejmuje wszystkie elementy działań spółek, w tym wyroby i usługi, które mogą
oddziaływać ze środowiskiem. W rezultacie dokonano wyboru wskaźników GRI: 103-2,
103-3, 301-1, 301-2, 302-1, 303-2, 303-3, 305-1, 305-7, 306-1, 306-2, 307-1, które w
największym stopniu odnoszą się do działalności Grupy i jej wpływu na środowisko.
Wskaźniki te dotyczą obszarów i komponentów środowiska, na które poszczególne spółki
mogą znacząco oddziaływać, m.in. powietrze, woda, ścieki, odpady, surowce i materiały,
zużycie paliw i energii czy poziom zgodności z regulacjami.
Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości

GRI:301-1

Poniżej zaraportowano całkowitą masę podstawowych materiałów, które wykorzystano
w procesach produkcji w raportowanym okresie. W każdym z naszych biznesów
kładziemy nacisk na efektywne wykorzystanie surowców oraz spełnienie obowiązujących
norm. Podejmujemy działania by współpracować z dostawcami, którzy kierują sie ideą
zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do produkowanych wyrobów stosujemy
podejście oparte na cyklu życia produktu, koncentrując się na poszukiwaniu nowych
proekologicznych zastosowań. W tym zakresie prowadzimy własne prace badawcze oraz
współpracujemy z ośrodkami i instytucjami naukowymi. Z uwagi na specyﬁkę
segmentów produkcyjnych Grupy Kapitałowej lista wykorzystywanych surowców i
materiałów jest mocno zróżnicowana.
Do głównych surowców wykorzystywanych w SWW do produkcji elementów
aluminiowych należą: aluminium, składniki stopowe, złom aluminium. Segment

© 47 / 124

produkuje z tych surowców wlewki aluminium stanowiące materiał wejściowy do
procesu wyciskania kształtowników. W procesie wtórnego wytopu zużywane są odpady
aluminiowe powstające w zakładzie, jak i zakupione z rynku. Surowce dostarczane do
zakładu są kontrolowane na zawartość ew. zanieczyszczeń. W tegorocznym raporcie
podano całkowita ilość wykorzystanego złomu tj. obok zakupionego z rynku również
złom z produkcji własnej oraz spółek zależnych.
Charakterystycznymi surowcami stosowanymi w procesach produkcyjnych SSA należą:
aluminium, stal, stop cynku, preparaty chemiczne do obróbki aluminium oraz obróbki
galwanicznej elementów przeznaczonych do cynkowania, szkło, przekładki, granulaty
tworzywowe oraz farba proszkowa. Z wymienionych surowców zakłady produkują:
systemy okienno-drzwiowe, fasadowe, proﬁle i skrzynie roletowe, rolety, bramy oraz
akcesoria dla stolarki PVC, drewnianej i aluminiowej.
Do głównych surowców wykorzystywanych przez SOG należą: granulaty tworzyw
sztucznych (PP, PE, PA, EVOH itp.), folie aluminiowe, papiery, folie z tworzyw sztucznych
(OPP, PET, PE, PVC, PA, EVOH itp.), farby, lakiery, kleje i rozpuszczalniki. Z surowców
tych produkowane są: wielowarstwowe folie tworzywowe, w tym wysokobarierowe;
laminaty giętkie jedno i wielowarstwowe, w tym drukowane lub lakierowane. Surowce
przed zakupem zatwierdzane są na zgodność z wymaganiami prawa żywnościowego.
Kontrola i wykorzystanie surowców odbywa się przy uwzględnieniu rygorów standardu
ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS18001 w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu
wytwórczego oraz minimalizacji emisji. Spółki posiadają własne zaplecze do
przeprowadzania badań i sprawdzeń.

Spółka

Wyszczególnienie

Jednostka

2017

2018

SWW

Aluminium

Mg

15,965

17,417

SWW

Składniki Stopowe

Mg

588

616

SWW

Zaprawy

Mg

927

898

SWW

Złomy zakupione

Mg

27,113

29,541

SWW

Wlewki z importu

Mg

34,734

57,189

SOG

Farby, lakiery, kleje

Mg

7,670

7,921

SOG

Folia Alu

Mg

3,871

3,988

SOG

Folia PP, PET,PVC

Mg

4,764

4,479

SOG

Granulaty tworzyw

Mg

14,330

46,053

SOG

Papier

Mg

9,682

9,743

SSA

Proﬁle alu

Mg

25,684

31,228
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Spółka

Wyszczególnienie

Jednostka

2017

2018

SSA

Farby proszkowe

Mg

753

953

SSA

Chemikalia

Mg

1,003

1,154

Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w
procesie produkcyjnym
GRI:301-2

W SWW realizowany jest proces odzysku aluminium. Uzyskuje się wysoki udział
surowców wtórnych w produkcji ﬁnalnej. Recyklingowi podlegają odpady aluminium
wytwarzane na terenie zakładów produkcyjnych Grupy Kapitałowej, jak również
odbierane i przetwarzane są odpady z rynku. Opady te stosowane są jako komponent
surowców do produkcji nowych elementów wyciskanych z aluminium i stopów
aluminium. Zakład selektywnie gromadzi poszczególne gatunki stopów, dzięki czemu w
procesie wtórnego wytopu nie stosuje oddziaływujących niekorzystnie na środowisko
topników pokryciowych. Firma pozyskuje odpady aluminiowe pochodzące od końcowych
użytkowników (post-consumer), jak również materiały stanowiące odpady z procesów
produkcyjnych (pre-consumer). Procesowi temu towarzyszą rygorystyczne wymagania
co do jakości zakupywanego złomu, dzięki czemu do przetopu nie traﬁa aluminium
zanieczyszczone, a do powietrza szkodliwe związki, które mogłyby stanowić zagrożenie
dla środowiska. Odzyskując aluminium zakład oszczędza znaczne ilości energii
potrzebnej do wyprodukowania aluminium pierwotnego z boksytów, którego wytop jest
bardzo energochłonny. Dzięki recyklingowi aluminium wtórnego ogranicza się ponadto
zanieczyszczenie powietrza oraz wody.
Spółka Wyszczególnienie

Jednostka 2017 2018

SWW

Recykling złomu al POST-consumer

%

9.2

SWW

Recykling złomu al PRE-consumer

%

20.7 19.6

SWW

Recykling złomu al z produkcji własnej

%

38.5 41.7

SWW

Materiały z recyklingu wykorzystane w procesie

%

68.4 65.6

4.3

Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii
GRI:302-1

© 49 / 124

W Grupie Kapitałowej efektywność energetyczna instalacji produkcyjnych traktowana
jest priorytetowo. W celu jej zapewnienia wdrożono specjalny system rozwiązań
technicznych i organizacyjnych zgodnie z wytycznymi normy ISO 14001 i ISO 50001.
Zużycie czynników energetycznych podlega planowaniu i monitorowaniu. Poszczególne
jednostki organizacyjne Spółke rozliczane są z faktycznego zużycia czynnika, a w
przypadku przekroczenia planowanych wskaźników dokonywana jest analiza przyczyny
wzrostu. Monitorowanie zużycia polega na opomiarowaniu miejsc dostarczania oraz
rozbioru mediów. Na podstawie odczytów dokonuje się rozbicia kosztów na
poszczególne miejsca ich powstawania. Pomiar zużycia mediów realizowany jest przez
specjalny systemem komputerowy, pozwalający na kontrolę wszystkich urządzeń
przetwarzających media. Dane o ich pracy przekazywane są do centralnego punktu
zarządzania, co pozwala na natychmiastową reakcję czy korygowanie ewentualnych
niezgodności. W ramach systemu ISO 14001:2015 realizowany jest ponadto program
oszczędności mediów oraz prowadzone audyty efektywności. Energia elektryczna
wykorzystywana jest m.in do napędów urządzeń produkcyjnych i pomocniczych, do
oświetlenia hal i pomieszczeń. Energia ze spalania gazu ziemnego wykorzystywane jest
głównie w procesach obróbki cieplnej w liniach technologicznych m.in. w procesie
wtórnego wytopu aluminium, wyciskania i ciągnienia, anodowania, lakierowania
proszkowego oraz do ogrzewania pomieszczeń. Wspieramy ponadto zielone
budownictwo poprzez rozwijanie zielonych kart produktów dla certyﬁkacji LEED i
BREEAM. Karty proﬁli SWW i systemów SSA zawierają zestaw informacji istotnych w
procesie certyﬁkacji w systemach LEED i BREEAM.
Spółka Wyszczególnienie

Jednostka 2017

2018

SWW

Energia elektryczna

GJ

297,270 326,207

SWW

Gaz ziemny

GJ

281,787 314,824

SWW

Zużycie energii elektr. na jednostkę produkcji

GJ/Mg

2.56

2.42

SWW

Zużycie gazu na jednostkę produkcji

GJ/Mg

2.43

2.57

SOG

Energia elektryczna

GJ

184,507 199,480

SOG

Gaz ziemny

GJ

121,142 125,822

SOG

Zużycie energii elektr. na jednostkę produkcji

GJ/Mg

3.35

3.11

SOG

Zużycie gazu na jednostkę produkcji

GJ/Mg

2.2

1.96

SSA

Energia elektryczna

GJ

62,411 67,383

SSA

Gaz ziemny

GJ

75,164 83,029

SSA

Zużycie energii elektr. na jednostkę produkcji

GJ/Mg

1.73

1.54

SSA

Zużycie gazu na jednostkę produkcji

GJ/Mg

2.09

1.9
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Łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu
wykorzystaniu
GRI:303-2

Z uwagi na charakter produkcji recykling i ponowne wykorzystanie wody pobranej z
własnych ujęć dotyczy SWW. Celem jest maksymalne zwiększenie udziału wody
podlegającej recyklingowi w całkowitej ilości wody do celów produkcyjnych oraz
ograniczenie korzystania ze środowiska. Efekt uzyskiwany jest poprzez zastosowanie
chłodzenia w obiegu zamkniętym procesów cieplnych związanych z wytopem i
przetwarzaniem aluminium. Instalacja obiegu zamkniętego umożliwia znaczące
oszczędności zużycia wody. Jedynie w celu zapobiegania narastaniu zawiesiny stałej i
substancji ropopochodnych z obiegu okresowo dokonuje się niewielkich zrzutów i
uzupełnienia wodą czystą. Zrzucane wody chłodnicze odprowadzane są na centralną
oczyszczalnię ścieków.
Spółka Obieg zamknięty
SWW

Łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i
ponownemu wykorzystaniu

Jednostka 2017 2018
tys. m3

3,079 3,078

Całkowity pobór wody według źródła
GRI:303-3

W Grupie Kapitałowej jedynie Grupa Kety S.A. zaopatruje się w wodę z własnych ujęć:
studziennego oraz z odwadniania gruntów zakładu. Ujęcie studzienne zasila sieć wody
pitnej na terenie zakładu i stanowi źródło wody na cele socjalno-bytowe. Woda używana
jest ponadto do zabezpieczenia p.poż. Głównym źródłem wody na cele związane z
produkcją jest woda z odwadniania gruntów na terenie zakładu, do której doprowadzana
jest woda z sieci drenażowej. Korzystanie z zasobów wody odbywa się w oparciu o
posiadane pozwolenie wodnoprawne i zintegrowane. Analizy wpływu poboru wody na
środowisko potwierdzają, że działalność z tym związana nie wpływa w sposób istotny na
dostępność zasobów wodnych oraz funkcjonowanie obszarów chronionych. Pobierana
ilość wody utrzymywana jest znacznie poniżej dopuszczalnych wielkości. SSA i SOG nie
posiadają własnych ujęć wód. Zaopatrzenie w wodę realizowane jest poprzez jej zakup
od operatorów zewnętrznych w oparciu o stosowne umowy. Woda w SSA używana jest
do celów socjalnych oraz na potrzeby technologiczne do procesów obróbki chemicznej
proﬁli aluminiowych przed lakierowaniem proszkowym. Wzrost zużycia wody w SSA
wynika z uwzględnienia w raporcie spółki ROMB SA gdzie woda zużywana jest do
obróbki galwanicznej elementów przeznaczonych do cynkowania oraz procesów mycia
detali aluminiowych i stalowych. Z uwagi na charakter produkcji SOG zużywa wodę
głównie na cele socjalno-bytowe oraz zabezpieczenia p.poż. Wyjątek stanowi włączona
do raportowania w roku 2017 spółka Alupol Films gdzie woda wykorzystywana jest
również w linii do obróbki chemicznej cylindrów drukarskich oraz Instalacji do produkcji
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folii PP.
Spółka

Źródło Wody

Jednostka

2017

2018

SWW

Podziemna

m3

206,885

249,869

SWW

Z odwadniania gruntów

m3

364,909

378,892

SWW

Kanalizacja miejska

m3

6,301

6,016

SOG

Kanalizacja miejska

m3

20,800

22,500

SSA

Kanalizacja miejska

m3

94,107

107,205

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI:305-1

Spółki Grupy Kapitałowej dążą do ograniczania oddziaływania na otoczenie poprzez
kreowanie przemysłu niskoemisyjnego, odpowiadając aktywnie na zmiany klimatyczne
oraz efektywnie korzystając z zasobów. Analizując wpływ środowiskowy spółek Grupy
Kapitałowej szczególną uwagę przykładamy do emisji gazów i pyłów do atmosfery, w
szczególności dwutlenku węgla. Emisje do powietrza stanowią bowiem źródło
bezpośredniego oddziaływania na otoczenie. Łączny poziom emisji gazów cieplarnianych
z uwagi na charakter prowadzonych procesów i moc cieplną stosowanych urządzeń jest
niski. Spółki Grupy Kapitałowej nie zostały objęte wspólnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji. Gazami cieplarnianymi emitowanymi z instalacji SWW, SSA i
SOG jest CO2 i HFCs. Emitowany dwutlenek węgla pochodzi z procesu spalania gazu
ziemnego w kotłach grzewczych, promiennikach, dopalaczach termicznych i
nagrzewnicach oraz w piecach technologicznych, a emisja wodoroﬂuorowęglowodorów z
uwalniania czynnika chłodniczego z urządzeń klimatyzacyjnych.
Spółka

Rodzaj emisji

Jednostka

2017

2018

SWW

Emisja gazów cieplarnianych

Mg/rok

13,169

16,835

SOG

Emisja gazów cieplarnianych

Mg/rok

3,907

6,196

SSA

Emisja gazów cieplarnianych

Mg/rok

3,003

4,306

Emisja związków Nox, Sox i innych związków emitowanych według
rodzaju związku i wagi
GRI:305-7
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Spółki GKK dokonują w ramach kontroli oddziaływania okresowych pomiarów emisji z
instalacji. Pomiary wykonane w ramach prowadzonego monitoringu wykazują
dotrzymanie określonych pozwoleniami standardów. Poziom łącznej emisji spółek GKK
jest zdecydowanie niższy od wartości dopuszczalnych. SWW emituje do powietrza poza
dwutlenkiem węgla również dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył oraz
nieznaczne ilości związków nieorganicznych. Źródłem emisji jest proces spalania gazu
ziemnego oraz chemicznej obróbki elementów aluminiowych. Do głównych
zanieczyszczeń emitowanych przez SSA należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek
węgla, pył, kwas siarkowy, chlorowodór, ﬂuor, kwasy nieorganiczne, węglowodory
alifatyczne. Źródłem emisji gazów i pyłów jest proces spalania gazu ziemnego oraz
procesy obróbki chemicznej i mechanicznej metali. Spółki SOG emitują do powietrza
ponadto lotne związki organiczne oraz ozon. Źródłem emisji są procesy druku i laminacji
opakowań oraz spalania gazu ziemnego w kotłach i dopalaczach termicznych służących
redukcji emisji LZO. W roku 2018 uwzględniono w raporcie emisję z nowego zakładu w
ramach SOG spółki Alupol Films.
Spółka RODZAJ EMISJI

Jednostka 2017 2018

SWW

Pył og.

Mg/rok

1,78 1,76

SWW

SO2

Mg/rok

1,65 1,94

SWW

NO2

Mg/rok

11,38 12,60

SWW

CO

Mg/rok

5,35 6,68

SWW

Fluor

Mg/rok

0,15 0,12

SWW

Chlor

Mg/rok

0,00 0,00

SWW

Kwas siarkowy

Mg/rok

2,90 2,88

SWW

Wodorotlenki metali

Mg/rok

2,00 1,99

SOG

Pył og.

Mg/rok

0,00 0,00

SOG

SO2

Mg/rok

0,00 0,00

SOG

NO2

Mg/rok

3,40 5,40

SOG

CO

Mg/rok

0,50 0,80

SOG

LZO

Mg/rok

67,30 89,30

SOG

Ozon

Mg/rok

2,50 3,60

SSA

Pył og.

Mg/rok

1,50 3,11
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Spółka RODZAJ EMISJI

Jednostka 2017 2018

SSA

SO2

Mg/rok

0,10 0,16

SSA

NO2

Mg/rok

8,70 10,72

SSA

CO

Mg/rok

0,60 0,81

SSA

Kwas siarkowy

Mg/rok

14,03 20,97

SSA

Aceton

Mg/rok

0,32 0,34

SSA

Węglowodory alifatyczne

Mg/rok

1,30 1,16

SSA

Węglowodory aromatyczne

Mg/rok

0,04 0,06

Do obliczeń wielkości emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń wykorzystano
wskaźniki ustalone na podstawie rzeczywistych pomiarów emisji, odniesionych do
rzeczywistej wielkości produkcji. W przypadku źródeł spalania gazu wykorzystano
wskaźniki emisji opracowane na potrzeby KOBIZE.
Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca
przeznaczenia
GRI:306-1

Ze wszystkich spółek Grupy Kapitałowej jedynie Grupa Kęty S.A. (SWW) odprowadza
oczyszczone ścieki przemysłowe bezpośrednio do środowiska. Ścieki odprowadzane są
po oczyszczeniu do rzeki Soły. Ścieki z procesów chemicznej obróbki elementów
aluminiowych są wcześniej neutralizowane w specjalnie do tego celu zaprojektowanych
podczyszczalniach. Zakład posiada wymagane pozwolenie wodnoprawne, którego limity
są w pełni dotrzymane. Uzyskany efekt ograniczonego oddziaływania to wynik m.in.:
wyposażenia instalacji, w których powstają ścieki technologiczne, w odrębne stacje
neutralizacji ścieków. Opomiarowanie miejsc odprowadzania ścieków oraz zastosowanie
szeregu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednią jakość
powstających ścieków, jak płukanie wielostopniowe, mikroprocesorowe sterowanie
dozowaniem odczynników, urządzenia do regeneracji kąpieli, wzajemna neutralizacja
ścieków kwaśnych i zasadowych czy ponowne wykorzystanie odcieków w procesie
neutralizacji.
W SSA ścieki bezpośrednio do środowiska wprowadza spółka ROMB SA. Pozostałe spółki
wprowadzają ścieki po podczyszczeniu w zakładowych stacjach neutralizacyjnych do
urządzeń kanalizacyjnych ﬁrm zewnętrznych. W ROMB S.A. ścieki z galwanizerni i
procesów mycia elementów stalowych i aluminiowych po oczyszczeniu odprowadzane są
do rzeki Głomia. W zakładach ALUPROF S.A. w Bielsku-Białej oraz w Opolu ścieki
przemysłowe po wstępnym podczyszczeniu w zakładowych stacjach neutralizacji
odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych ﬁrm zewnętrznych, a w zakładzie w
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Goleszowie gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, a następnie odbierane przez
wyspecjalizowaną ﬁrmę, posiadającą stosowne zezwolenia. Spółki posiadają wymagane
prawem pozwolenia wodnoprawne oraz zapewniają odpowiedni poziom czystości. Jakość
ścieków jest monitorowana, a wskazane w pozwoleniach limity są dotrzymywane.
Zakłady posiadają ponadto stosowne umowy z ﬁrmami kanalizacyjnymi na
odprowadzanie ścieków.
Również spółki SOG odprowadzają ścieki do kanalizacji innych podmiotów. Ścieki
przemysłowe z procesów galwanicznych po oczyszczeniu we własnej stacji neutralizacji
wprowadzane są do kanalizacji na podstawie umów oraz posiadanych pozwoleń
wodnoprawnych. Wymagania pozwoleń wodnoprawnych są w pełni dotrzymane.
Spółka Wyszczególnienie

Jednostka 2017 2018

SWW

Do kanalizacji miejskiej

tyś m3/rok 25

29

SWW

Do wód powierzchniowych

tyś m3/rok 891

679

SWW

w tym ścieki z obróbki chem. aluminium

tyś m3/rok 491

517

SOG

Do kanalizacji miejskiej

tyś m3/rok 11

23

SSA

Do kanalizacji miejskiej

tyś m3/rok 62

68

SSA

w tym ścieki z obróbki chem. aluminium

tyś m3/rok 44

48

SSA

Do wód powierzchniowych

tyś m3/rok 33

38

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania
z odpadem
GRI:306-2

Gospodarowanie wytworzonymi w Grupie Kapitałowej odpadami odbywa się zgodnie z
przepisami unijnymi i krajowymi, zapewniającymi bezpieczeństwo dla środowiska.
Odpady zbierane są selektywnie. Miejsca gromadzenia odpadów są izolowane od
podłoża, zaś odpady są przechowywane w specjalnych, szczelnych pojemnikach.
Prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów. Monitorowanie obrotu
odbywa się przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu informatycznego. Odpady
niezagospodarowane we własnym zakresie, przekazywane są podmiotom posiadającym
wymagane zezwolenia. Procesy związane z przetwarzaniem odpadów poddano kontroli
w ramach wdrożonego systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001.
Do charakterystycznych odpadów wytwarzanych w SWW należą złomy oraz zgary
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aluminium. Odpady aluminium stanowią cenny surowiec do produkcji proﬁli
aluminiowych. Z tego też względu w Grupie Kapitałowej prowadzony jest recykling, w
wyniku którego złomy aluminium przetwarzane są w gotowy materiał wsadowy. Spółka
zagospodarowuje 100% odpadów aluminiowych wytwarzanych na terenie zakładu, jak
również odbiera i przetwarza odpady z rynku. Do głównych odpadów wytwarzanych w
SSA należą odpady z obróbki aluminium, szlamy z oczyszczalni ścieków oraz odpady
proszków powlekających. Charakterystycznymi odpadami powstającymi w produkcji
opakowań w SOG są odpady w postaci laminatów wielomateriałowych, papieru, tworzyw
sztucznych, odpady farb i lakierów oraz klejów.
Spółka Wyszczególnienie

Jednostka 2017 2018

SWW

Wytworzone odpady niebezpieczne

Mg

3,309 4,619

SWW

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne

Mg

31,542 33,455

SWW

Wytworzone odpady łącznie

Mg

34,851 38,074

SWW

Wytworzone odpady na jednostkę produkcji

Mg/Mg

0.3

SWW

Odpady odzyskane

Mg

34,843 38,057

SWW

Odpady unieszkodliwione

Mg

8

SOG

Wytworzone odpady niebezpieczne

Mg

1,978 2,061

SOG

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne

Mg

8,140 7,983

SOG

Wytworzone odpady łącznie

Mg

10,119 10,044

SOG

Wytworzone odpady na jednostkę produkcji

Mg/Mg

0.18

SOG

Odpady odzyskane

Mg

10,014 9,897

SOG

Odpady unieszkodliwione

Mg

105

148

SSA

Wytworzone odpady niebezpieczne

Mg

525

527

SSA

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne

Mg

3,215 3,924

SSA

Wytworzone odpady łącznie

Mg

3,740 4,452

SSA

Wytworzone odpady na jednostkę produkcji

Mg/Mg

0.1

SSA

Odpady odzyskane

Mg

3,420 4,093

0.31

16

0.59

0.1
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Spółka Wyszczególnienie

Jednostka 2017 2018

SSA

Mg

Odpady unieszkodliwione

320

359

Wydatki na opłaty środowiskowe
GRI:103-3

Nieustannie doskonalimy zarządzanie ochroną środowiska, osiągając dzięki temu coraz
lepsze wyniki środowiskowe. Podstawowe spółki każdego segmentu produkcyjnego
posiadają certyﬁkowany Zintegrowany System Zarządzania, w tym środowiskowy
według normy ISO 14001. W zakładach funkcjonuje również skutecznie system
zintegrowany w oparciu o normy ISO 9001 oraz OHSAS 18001.
Spółki GKK posiadają uregulowany stan formalno-prawny. Organy Państwowej Inspekcji
Ochrony Środowiska przeprowadziły w zakładach GKK w 2018 r. szereg kontroli, podczas
których nie stwierdzono żadnych poważnych naruszeń. Zakłąd zgodnie z wymaganiami
nalicza i terminowo uiszcza opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.
Spółka

Wyszczególnienie

Jednostka 2017

2018

SWW

Opłaty za emisję do powietrza

zł

23,368

27,217

SWW

Opłaty za pobór wody

zł

44,425

166,414

SWW

Opłaty za ścieki

zł

31,534

172,250

SWW

Opłaty środ. łącznie

zł

99,327

365,881

SOG

Opłaty za emisję do powietrza

zł

101,200

125,896

SSA

Opłaty za emisję do powietrza

zł

40,873

52,486

SSA

Opłaty za ścieki

zł

3,483

1,927

SSA

Opłaty środowiskowe łącznie

zł

44,356

54,413

Wartość pieniężna kar środowiskowych oraz całkowita liczba sankcji
pozaﬁnandsowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dot OŚ
GRI:307-1

Spółki GKK posiadają uregulowany stan formalno-prawny. Zgodność z regulacjami
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potwierdzona została wynikami przeprowadzonych w 2018 kontroli Inspekcji Środowiska
oraz niezależnych auditorów akredytowanych jednostek nadzoru w ramach systemu ISO
14001. Realizowane przez Spółki pomiary i analizy jakości środowiska stanowią
dodatkowe potwierdzenie spełniania standardów.
W roku 2018 żadna ze spółek GKK nie ponosiła kar pieniężnych za nieprzestrzeganie
prawa i regulacji środowiskowych.
Spółka

Wyszczególnienie

Jednostka

2017

2018

SWW

Kary środ. łącznie

zł

0

0

SOG

Kary środ. łącznie

zł

0

0

SSA

Kary środ. łącznie

zł

0

0

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska
GRI:103-2

Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą pełną ewidencję kosztów ochrony środowiska.
„Zielona księgowość” to powiązany z rachunkowością zakładu model alokowania
kosztów środowiskowych, umożliwiający ocenę ich struktury i zmian w czasie. Źródła
danych do ﬁnansowej oceny działalności środowiskowej stanowią: wydatki na inwestycje
proekologiczne, koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń ochronnych, koszty utylizacji
odpadów, oczyszczania emisji, wysokość wymaganych prawem opłat środowiskowych.
Realizowana rachunkowość stanowi narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji
związanych z działalnością ekologiczną oraz przedsięwzięciami inwestycyjnymi i
organizacyjnym.
Priorytetem wydatkowania środków jest regularna modernizacja parku maszynowego
oraz doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem wykraczające poza wymagania
prawne. Zrealizowano ponadto działania ograniczające ilości pobieranej wody i
odprowadzanych ścieków. W wyniku funkcjonującego w Grupie Kapitałowej systemu
„sugestii pracowniczych” wdrożono szereg projektów skutkujących poprawą
efektywności wykorzystania mediów lub redukcją emisji. W ramach systemu zarządzania
środowiskiem wdrożono specjalną rezerwę w budżecie ułatwia skuteczną realizację
„Programu Środowiskowego”, stanowiącego harmonogram działań proekologicznych w
danym roku.
Spółka Wyszczególnienie

Jednostka 2017

SWW

Łączne koszty środowiskowe

PLN

SWW

ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu PLN

814,568

SWW

Gospodarka ściekowa

2,860,993 3,588,222

PLN

2018

6,392,744 7,295,166
876,700
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Spółka Wyszczególnienie

Jednostka 2017

2018

SWW

Gospodarka odpadami

PLN

802,513

901,209

SWW

Ochrona gleby, wód powierzchn. i
podziemnych

PLN

1,437,521 1,679,183

SWW

Pozostałe koszty OŚ

PLN

477,149

SOG

Łączne koszty środowiskowe

PLN

2,449,973 2,936,290

SOG

ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu PLN

1,431,185 1,086,240

SOG

Gospodarka ściekowa

PLN

258,253

332,135

SOG

Gospodarka odpadami

PLN

554,685

1,187,262

SOG

Ochrona gleby, wód powierzchn. i
podziemnych

PLN

1,402

9,949

SOG

Pozostałe koszty OŚ

PLN

204,448

282,854

SSA

Łączne koszty środowiskowe

PLN

1,589,933 3,736,811

SSA

ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu PLN

153,204

191,973

SSA

Gospodarka ściekowa

PLN

750,271

2,541,032

SSA

Gospodarka odpadami

PLN

597,907

708,927

SSA

Ochrona gleby, wód powierzchn. i
podziemnych

PLN

15,074

12,652

SSA

Pozostałe koszty OŚ

PLN

73,477

281,526

249,852

Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko, złożonych,
rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oﬁcjalne mechanizmy
rozpatrywania skarg
GRI:103-2

Do żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A. nie wpłynęła skarga strony
zainteresowanej dotycząca korzystania ze środowiska. Brak zastrzeżeń organów
uprawnionych do kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz okolicznych mieszkańców
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potwierdza, że oddziaływania zakładu są pod kontrolą. Otwarta polityka informacyjna, w
tym publikacja rocznych raportów środowiskowych zwiększyła wiedzę interesariuszy, co
do charakteru i zakresu wpływu Spółki na środowisko.
Spółka

Wyszczególnienie

Jednostka

2017

2018

SWW

Skargi

szt

0

0

SOG

Skargi

szt

0

0

SSA

Skargi

szt

0

0

Stosowanie zasady ostrożności - Zarządzanie ryzykiem związanym z
wpływem czynników środowiskowych
GRI:103-2

W Grupie Kapitałowej przykładamy dużą wagę do zapewnienia i utrzymania wysokiego
poziomu bezpieczeństwa prowadzonych procesów. Spółki Grupy stawiają sobie za cel
minimalizowanie ryzyk środowiskowych. Służy temu monitorowanie istotnych aspektów
środowiskowych w ramach ISO14001:2015 oraz właściwe utrzymanie infrastruktury
oparte o działania predykcyjne i prewencyjne oraz program audytów wewnętrznych.
Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą bieżący monitoring i ocenę ryzyk środowiskowych,
podejmując działania określone procedurami sterowania operacyjnego procesami z
istotnymi aspektami. Ponadto podejmowane są działania zapobiegawcze ukierunkowane
na eliminację potencjalnych zagrożeń.
Zarządzanie ryzykiem związanym z wpływem czynników środowiskowych
Spółka Wyszczególnienie

Jednostka 2017 2018

SWW

Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli

szt

87

88

SWW

Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska

szt

51

48

SOG

Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli

szt

162

193

SOG

Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska

szt

15

48

SSA

Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli

szt

51

117

SSA

Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska

szt

13

11
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Wrażliwość ekologiczna
GC ZASADA: 8
Mamy świadomość, że bezpośrednio i pośrednio wywieramy wpływ na środowisko
naturalne, dlatego też działalność prowadzimy tak, aby ten wpływ był możliwie
ograniczony. Dobrowolnie angażujemy się w działania i inicjatywy na rzecz ochrony
środowiska. Społeczna odpowiedzialność w obszarze ochrony środowiska jest nasza
odpowiedzią na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Zarządzamy
obszarem poprzez wdrożone polityki środowiskowe oraz wytyczne norm ISO.

Inwestujemy w edukację ekologiczną
Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. konsekwentnie poza dbałością o procesy produkcyjne
oraz wpływ środowiskowy prowadzi działania edukacyjne w zakresie promocji zachowań
proekologicznych. Jako sygnatariusz Global Compact staramy się rzetelnie podchodzić
do celów w zakresie ochrony środowiska a w szczególności celu nr 8. Podejmowanie
inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności
ekologicznej.
W 2018 roku ﬁrma realizowała wcześniej podjęte inicjatywy jak „Sprzątamy Beskidy”,
program „Nakrętka na wózek” czy akcja „Rower POMAGA”.

Sprzątamy Beskidy
Cała akcja to udział 768 osób, w tym 550 dzieci i młodzieży. łącznie ze szlaków na
Magurkę, Babią Górę i Klimczok zebrano 8670 litrów śmieci.
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Rower POMAGA
ponad 50 mln km; ograniczenie emisji CO2 12741 t; 30 rozdanych rowerów.

Program nakrętka na wózek
tylko w 2018 roku 640 kg, od początku akcji ponad 4 tony.
LISTY dla Ziemi - zrównoważony rozwój
Nowym projektem, w który zaangażowała się ﬁrma w 2018 roku był projekt na rzecz
zrównoważonego rozwoju „Listy dla Ziemi”. To szeroka kampania edukacyjna
prowadzona wśród dzieci i młodzieży, które w ramach akcji piszą do dorosłych listy
z własnymi pomysłami ochrony środowiskowej planety ziemi. Akcja ma zasięg
ogólnopolski - w roku 2018 odbyła się w prawie 300 miejscowościach i wzięło w niej
udział ponad 150 tysięcy osób.
Firma zaangażowała również dzieci pracowników i podopiecznych Fundacji Grupa Kęty
Dzieciom Podbeskidzia i tak oto powstała nasza Pierwsza Księga Listów dla Ziemi.
Cała akcja połączona była z szeregiem warsztatów ekologicznych i symbolicznym
sadzeniem drzewek.
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SiejeMY Słońce - dbamy o eko-procesy
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Również nowym projektem w 2018 roku była akcja „SiejeMY Słońce”. Jest to akcja
podczas której w całej Polsce siejemy i sadzimy słoneczniki. Podczas inauguracji dzieci
z bielskich szkół sadziły wyhodowane sadzonki słonecznika do doniczek z recyklingu.
Głównym motywem akcji jest słonecznik – najbardziej słoneczny z naszych kwiatów.
Akcja promuje proste działania ekologiczne, w szczególności skupione na pomocy
pszczołom i ptakom. Promowane było zakładanie ekologicznych ogrodów owocowowarzywnych. Akcja miała zasięg ogólnokrajowy a czynny udział w niej brali pracownicy
spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. oraz podopieczni Fundacji Grupa Kęty
Dzieciom Podbeskidzia. Główny Organizator Fundacja Ekologiczna ARKA.
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Społeczne zaangażowanie
GRI:103-1, 103-2, 103-3, 413-1
Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. konsekwentnie od wielu lat wypełnia zapisy
Polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Działalność społeczna organizacji
jest ściśle powiązana z wyznaczonymi kierunkami zaangażowania jak i konsekwencją
prowadzonego nieustannie dialogu ze społecznościami lokalnymi. Trzy najważniejsze
obszary, w które ﬁrma angażuje swoje siły i środki to:
Działalność Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
Idea wychowania przez sport
Programy społeczno-wolontaryjne

Działalność Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia

Działając na rzecz dobra publicznego Grupa Kęty od początków swego istnienia
wspierała ﬁnansowo wiele instytucji i organizacji charytatywnych, uczestniczyła w
organizacji imprez kulturalnych i tworzyła warunki do uprawiania sportu dla dzieci i
młodzieży. Fundacja GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA jest kontynuatorem
tych dobroczynnych i charytatywnych działań. Nazwa Fundacji nawiązuje bezpośrednio
do jej założyciela i fundatora a także do podstawowych celów jakie Fundacja stawia
sobie do zrealizowania.
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380

na cele statutowe fundacji w 2018 r.
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„Na lepszy start” - to hasło, które od początku powstania FUNDACJI GRUPA KĘTY
DZIECIOM PODBESKIDZIA przyświeca działalności tej organizacji. Zadaniem Fundacji
jest otoczenie opieką podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo –
wychowawczych poprzez m.in. niesienie pomocy wychowankom tych placówek w
zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwaliﬁkacji, które w konsekwencji umożliwią im
lepszy start w dorosłe, samodzielne życie. Ideą do której dąży w swych działaniach
Fundacja jest likwidacja państwowych domów dziecka i krzewienie idei rodzicielstwa
zastępczego.
Blisko 300
podopiecznych

380 tys. PLN
na cele statutowe w 2018 roku

9 domów dziecka,
z którymi czynnie współpracujemy
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2 mieszkania
usamodzielnienia

Obszar działania 5 powiatów:
bielski, oświęcimski, pszczyński, cieszyński, żywiecki

Program wspierający
proces usamodzielnienia podopiecznych

Więcej na stronie www.dziecipodbeskidzia.pl

Materiał ﬁlmowy z wydarzeń 2018
Idea wychowania przez sport
Wyzwaniem XXI wieku jest aktywowanie młodych ludzi do aktywnego spędzania
wolnego czasu.

Od wielu lat Grupa Kapitałowa Grupy Kęty inwestuje i rozwija „Ideę
wychowania przez sport”. W trosce o zdrowie przyszłych pokoleń takie
zapisy zostały formalnie zapisane w Polityce Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu Grupy.
wyzwanie XXI wieku- aktywowanie młodych ludzi do aktywności ﬁzycznej
sport do dyscyplina, gra fair play, zasady, konsekwencja- czyli bliskie nam
wartości w biznesie
sport – to wspaniałe narzędzie do współpracy i zaangażowania pracowników.
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W 2018 w portfolio sportowym ﬁrmy dominującą zasadą było fair play a wśród
dyscyplin pojawiły się:

Narciarstwo

jazda na rowerze

Biegi

Siatkówka plażowa

Piłka nożna

Gra fair play
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Firma przeznaczyła na ten cel kwotę 179 tys PLN. We wszystkich wydarzeniach
oprócz lokalnych społeczności czynny udział brali pracownicy Grupy
Kapitałowej GRUPY KĘTY S.A., ich rodziny a także podopieczni Fundacji Grupa
Kęty Dzieciom Podbeskidzia.
Programy społeczno-wolontaryjne

Wolontariat jest ważnym elementem kultury korporacyjnej Grupy Kapitałowej Grupy
Kęty. Integruje pracowników wokół wartościowych przedsięwzięć oraz zachęca do
podejmowania wspólnych działań o charakterze społecznym.

Od wielu lat konsekwentnie podążamy wyznaczoną drogą. Przyjęta Polityka
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, respektowanie, promowanie i
rozwijanie 10 zasad UN Global Compact, którego jesteśmy sygnatariuszem
czy inne standardy i procesy CSR wyznaczają ramy i horyzonty naszych
działań. Cieszę się i jestem dumny, że zapoczątkowany w 2015 roku projekt
tak mocno przyjął się wśród naszych pracowników, dziękuję im za

© 74 / 124

inicjatywę, zaangażowanie i gratuluję realizacji! Ufam, że takimi działaniami
nie tylko wspieramy społeczności lokalne ale również wspólnie małymi
krokami wypełniamy naszą misję i wizję i wartości.
Cyt. z Listu Prezesa Zarządu Grupy Kęty S.A.

Program "Razem z GRUPĄ" w 2018 roku:

Pełny raport
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Interesariusze
GRI:102-42, 102-43, 102-44
Relacje to jeden z ważniejszych aktywów każdej organizacji. W Grupie
kapitałowej Grupy Kęty S.A. dokładamy szczególnych starań na rzecz dialogu z
otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Nasze relacje biznesowe oparte są na
wartościach zawartych w Kodeksie Etycznym. Grono Kilkunastutysięcy zdeﬁniowanych
interesariuszy obliguje nas do należytej staranności w ramach kapitału relacyjnego.

Wierzymy, że pomyślność Grupy Kęty S.A. w długiej perspektywie zależy od
współpracy z szeroko zdeﬁniowaną grupą interesariuszy.
Cytat z Polityki CSR
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Dialog z interesariuszami

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. utrzymuje wysokie standardy komunikacji. Od lat
spółka cieszy się uznaniem i wiarygodnością wśród uczestników rynku. Działalność
społeczną ﬁrma komunikuje na portalach zewnętrznych
http://grupakety.com/pl/26,czym-dla-nas-jest-csr.html; www.dziecipodbeskidzia.pl; oraz
na FB Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia; do bieżących kontaktów
z pracownikami wykorzystywane są spotkania, intranet, newsletter oraz tablice
ogłoszeń.
Już w modelu biznesowym organizacji widać, że cały proces jest dialogiem początkowo
prowadzonym i konsultowanym z otoczeniem zewnętrznym, później w procesach
produkcyjno - logistycznych wewnątrz organizacji, tak aby przy ﬁnalnym produkcie znów
zostać konsultowanym na zewnątrz.
Dialog ten to nic innego jak bieżące życie organizacji - codzienna praca, spotkania
biznesowe i integracyjne, rozmowy telefoniczne. Szeroką grupę interesariuszy
informujemy o naszych planach biznesowych, planach rozwoju naszej organizacji
i naszym oddziaływaniu na społeczności lokalne i środowisko.
Firma aktywnie wspiera i udziela się w lokalnym środowisku wspólnie z innymi ﬁrmami
jak i społecznością lokalną kreując przyszłość regionu. Przykładem takich działań jest
powołana w Gminie Kęty Kęcka Rada Przedsiębiorczości, na czele której zasiada Z-ca
Dyrektora Generalnego Grupy Kęty S.A.
Każdego roku proces raportowania podlega bieżącym konsultacjom z wybranymi
grupami interesariuszy (m.in. pracownikami i przedstawicielami społeczności lokalnych).
Tabela interesariuszy
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W 2018 roku organizacja kontynuowała dialog i współpracę ze zdeﬁniowaną grupą
interesariuszy Bez zmian w stosunku do roku poprzedniego pozostała kwestia wiodących
interesariuszy do których Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. klasyﬁkuje: pracowników,
klientów, dostawców, akcjonariuszy i organy nadzorcze, czyli te grupy, które mają
największy wpływ przy tworzeniu wartości biznesowej organizacji. Poniższa tabela
prezentuje poszczególne grupy interesariuszy oraz sposób komunikacji z tymi grupami:

Pracownicy

Sposób
komunikacji
Intranet, Newsletter - "Aluway Express"
Spotkania okresowe z osobami zarządzającymi
Spotkania integracyjne
Częstotliwość
(co najmniej)
Na bieżąco
Kluczowe kwestie poruszane
przez interesariuszy
Bezpieczeństwo pracy
Polityka wynagrodzeń
Dodatkowe procesy i programy wspierające
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Rozdział: Firma a pracownicy
Rozdział: Społeczne zaangażowanie

Klienci

Sposób
komunikacji
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Bezpośrednie spotkania
Newslettery
Rozmowy telefoniczne
Targi branżowe
Częstotliwość
(co najmniej)
Na bieżąco
Kluczowe kwestie poruszane
przez interesariuszy
Jakość produktów i usług
Innowacyjność produktów
Działalność badawczorozwojowa
Bezpieczeństwo produkcji
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Rozdział: Inwestycje i działalność badawczo-rozwojowa
Rozdział: Zarządzanie ryzykiem

Akcjonariusze i potencjalni akcjonariusze

Sposób
komunikacji
Bezpośrednie spotkania
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komunikaty giełdowe
Strona www.grupakety.com
Częstotliwość
(co najmniej)
Raz na rok lub częściej w zależności od potrzeb poszczególnych grup
akcjonariuszy
Kluczowe kwestie poruszane
przez interesariuszy
Polityka dywidendowa
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Ład korporacyjny
Strategia rozwoju
Bieżąca działalność ﬁrmy
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Rozdział: Grupa Kęty S.A. na rynku kapitałowym
Rozdział: Strategia rozwoju
Rozdział: Ład korporacyjny

Dostawcy

Sposób
komunikacji
Bezpośrednie spotkania
Rozmowy telefoniczne
Targi
Częstotliwość
(co najmniej)
Na bieżąco
Kluczowe kwestie poruszane
przez interesariuszy
Przejrzyste warunki współpracy
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Nie ujęto w sprawozdaniu

Rada nadzorcza

Sposób
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komunikacji
Bezpośrednie spotkania
Komunikaty giełdowe
Częstotliwość
(co najmniej)
Raz na kwartał
Kluczowe kwestie poruszane
przez interesariuszy
Zarządzanie ryzykiem
Ład korporacyjny
Strategia rozwoju
Bieżąca działalność ﬁrmy
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Rozdział: Zarządzanie ryzykiem
Rozdział: Strategia rozwoju
Rozdział: Ład korporacyjny

Komisja Nadzoru Finansowego

Sposób
komunikacji
Komunikaty
Bezpośrednie spotkania
Częstotliwość
(co najmniej)
Na bieżąco
Kluczowe kwestie poruszane
przez interesariuszy
Zgodność z regulacjami prawnymi
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
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Rozdział: Ład korporacyjny

Giełda Papierów Wartościowych

Sposób
komunikacji
Komunikaty
Bezpośrednie spotkania
Częstotliwość
(co najmniej)
Na bieżąco
Kluczowe kwestie poruszane
przez interesariuszy
Zgodność z regulacjami prawnymi
Zasady ładu korporacyjnego
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Rozdział: Ład korporacyjny

Władze lokalne

Sposób
komunikacji
Bezpośrednie spotkania
Częstotliwość
(co najmniej)
Raz na pół roku
Kluczowe kwestie poruszane
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przez interesariuszy
Wparcie inicjatyw lokalnych
Rozwój lokalnego rynku pracy
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Rozdział: Społeczne zaangażowanie
Rozdział: Firma a pracownicy

Społeczności lokalne

Sposób
komunikacji
Uczestnictwo w lokalnych imprezach i wydarzeniach sportowych i społecznych
Bezpośrednie spotkania np. z wychowawcami pracującymi w domach dziecka
Częstotliwość
(co najmniej)
Raz na rok lub częściej w zależności od potrzeb poszczególnych grup
Kluczowe kwestie poruszane
przez interesariuszy
Wsparcie inicjatyw lokalnych
Pomoc dzieciom z domów dziecka
Rozwój sportu
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Rozdział: Społeczne zaangażowanie

Organizacje emitentów
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Sposób
komunikacji
Uczestnictwo w pracach
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
Częstotliwość
(co najmniej)
Na bieżąco
Kluczowe kwestie poruszane
przez interesariuszy
Zasady ładu korporacyjnego
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Rozdział: Ład korporacyjny

Organizacje biznesowe

Sposób
komunikacji
Uczestnictwo w ramach przynależności do wybranych organizacji biznesowych
Częstotliwość
(co najmniej)
Na bieżąco
Kluczowe kwestie poruszane
przez interesariuszy
Zaangażowanie we wspólne projekty
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Nie ujęto w sprawozdaniu
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Media

Sposób
komunikacji
Konferencje prasowe
Spotkania bezpośrednie
Częstotliwość
(co najmniej)
Na bieżąco
Kluczowe kwestie poruszane
przez interesariuszy
Bieżąca działalność ﬁrmy
Strategia ﬁrmy,
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Rozdział: Strategia rozwoju

Konkurencja

Sposób
komunikacji
Targi
Spotkania branżowe
Częstotliwość
(co najmniej)
Na bieżąco
Kluczowe kwestie poruszane
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przez interesariuszy
Warunki rynkowe
Otoczenie okołobiznesowe
Tematy gospodarcze
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Nie ujęto w sprawozdaniu

Związki wewnątrz organizacji

Sposób
komunikacji
Spotkania bezpośrednie
Częstotliwość
(co najmniej)
Raz na pół roku lub częściej w zależności od potrzeb
Kluczowe kwestie poruszane
przez interesariuszy
Warunki pracy
Bieżąca działalność ﬁrmy
Strategia ﬁrmy
Odwołanie do danej kwestii
w Sprawozdaniu Zarządu
Rozdział: Firma a pracownicy
Rodział: Strategia rozwoju
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Spółka na rynku kapitałowym
GRI:102-10, 102-5

Akcje i akcjonariusze
Akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Aktualnie
akcje spółki są notowane w ramach indeksu mWIG40. Liczba wszystkich wyemitowanych
akcji Grupy Kęty S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 9 545 447 szt. o wartości
nominalnej 2,50 zł każda. Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na
dzień 31 grudnia 2018:

Notowania akcji na GPW w Warszawie
W trakcie 2018 roku (bazując na kursach zamknięcia):
średnia cena osiągnęła wartość 358 zł (spadek o 13% w porównaniu z zeszłym
rokiem),
cena minimalna (24 lipca) wyniosła 314 zł a maksymalna (3, 22 i 23 stycznia) 412
zł,
zmiana ceny w trakcie roku (pomiędzy 31 grudnia 2018 roku a 31 grudnia 2017
roku) wyniosła -20%, dla porównania wskaźnik WIG w tym samym okresie spadł o
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10% a mWIG40 o 19%,
średnia wartość obrotu na sesję wyniosła 1,4 mln zł w porównaniu do 2,6 mln zł w
2017 roku.

Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego

Polityka informacyjna Grupy Kety S.A. opiera się na otwartości w relacjach z obecnymi
jak i potencjalnymi akcjonariuszami z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących
równego dostępu do informacji. Spółka komunikuje się poprzez:
1. Raporty bieżące i okresowe
2. Bezpośrednie spotkania indywidualne i grupowe
3. Narzędzia elektroniczne (korporacyjna strona www, proﬁle na portalach
społecznościowych, transmisje on-line z wydarzeń korporacyjnych)
W ramach raportowania bieżącego spółka podaje corocznie prognozy ﬁnansowe
dotyczące danego roku oraz założenia strategii długookresowych. Ponadto jako jedyna
podaje wstępne wyniki danego kwartału na miesiąc przed publikacją oﬁcjalnych
raportów kwartalnych. Wiedzę na temat spółki oraz jej perspektyw można zasięgnąć
ponadto z wydawanych przez wiodące biura maklerskie raportów i rekomendacji. Lista
analityków, którzy regularnie publikują raporty na temat spółki znajduje się na ﬁrmowej
stronie www pod adresem: http://www.grupakety.com/pl/36,analitycy.html
Polityka dywidendowa
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Spółka począwszy od 2001 roku wypłaca systematycznie dywidendę, która do 2014 roku
sięgała ok. 40% skonsolidowanego zysku netto. W ogłoszonej w 2015 roku strategii na
lata 2015 – 2020 Zarząd Grupy Kęty S.A. zadeklarował, iż wskaźnik wypłaty dywidendy
wzrośnie do poziomu 60% skonsolidowanego zysku netto. W lutym 2017 roku polityka
dywidendowa uległa dalszym zmianom. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A.
aktualna polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100%
skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania Strategii 2020.
Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego
Strategia 2020 ukształtuje się średnio na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto
Grupy Kęty S.A. Zarząd przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy będzie brał
pod uwagę m.in.:
relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego
powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy
poprzedniego roku obrotowego z maksymalnym poziomem 2,0;
przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych,
wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy;
wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji,
wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty
dywidendy.
Szczegółowe informacje na temat wypłaty dywidendy znajdą Państwo pod adresem
http://www.grupakety.com/pl/69,dywidendy.html.
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Kapitał ﬁnansowy
Rosnące zyski oraz stabilny strumień gotówki z działalności operacyjnej to
fundament naszej działalności w obszarze ﬁnansów.

Wybrane skonsolidowane dane ﬁnansowe (w mln)
2018 2017 2018 2017
PLN

PLN

EUR EUR

Przychody netto ze sprzedaży

2,993 2,643 702

623

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

338

301

79

71

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

317

294

74

69

Zysk (strata) netto

269

237

63

56

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej

269

237

63

56

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

293

276

69

65

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-229 -187 -54

-44

Przepływy pieniężne netto z działalności ﬁnansowej

-43

-20

-85

-10

Aktywa razem
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
PLN

PLN

EUR

EUR

Aktywa razem

2,780

2,499

646

599

Zobowiązania długoterminowe

315

270

73

65

Zobowiązania krótkoterminowe

1,068

866

248

208

Kapitał własny udziałowców
jednostki dominującej

1,397

1,363

325

327
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Wyroby wyciskane

Największy polski producent proﬁli aluminiowych. Rozwój przemysłu
przetwórstwa aluminiowego w Polsce z roku na rok nabiera większego rozpędu.
Konkurencja wzmacnia swoją pozycję, ale istniejące w kraju zakłady nadal nie mogą się
równać z możliwościami produkcyjnymi Segmentu Wyrobów Wyciskanych. Spółka
pozostaje ciągle pierwsza w coraz liczniejszym gronie polskich producentów proﬁli
i wszechstronna jak żaden inny. SWW posiada 13 pras i już wkrótce, kiedy dwie
najnowsze linie osiągną swoje docelowe parametry, będzie w stanie produkować ok. 90
tys. ton wyrobów wyciskanych na rok. Jedna tylko prasownia w Polsce, należąca do
zagranicznego koncernu, jest w stanie wyprodukować niecałą połowę tego wolumenu,
a pozostałe zamykają swój potencjał ilości do 30 tys. ton rocznie. Połączone siły ZZPA
i AK EMMI (spółka na Słowenii) również pokonują konkurencję w zakresie obróbki
powierzchniowej proﬁli, kompleksowość i jakość usług są tu trudne do przebicia.
Dysponując takim potencjałem, Grupa Kęty corocznie może zwiększać sprzedaż swoich
proﬁli i komponentów aluminiowych do najbardziej rozwojowych branż: motoryzacyjnej,
automotive, transportu kolejowego i lotniczego.

Zobacz cały ﬁlm
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mln zł
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mln zł

Wartość sprzedaży

Wartość eksportu

Wydatki inwestycyjne

(wzrost o 12% r/r)

(wzrost o 12% r/r)

(wzrost o 18% r/r)

Eksport stanowi

46%

całkowitej sprzedaży segmentu SWW.

Inwestycje w innowacyjne rozwiązania
Największą inwestycją zrealizowaną przez Segment Wyrobów Wyciskanych Grupy Kęty
w 2018 roku było uruchomienie nowej linii do wyciskania proﬁli z miękkich stopów
aluminium - prasy o nacisku 28 MN, której towarzyszyła rozbudowa hali produkcyjnej w
Kętach. Wysoki stopień automatyzacji prasy oraz zastosowanie w niej szeregu
innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań pozwoliło m.in. na pełne dopasowanie procesu
produkcji do wymagań odbiorców z branży automotive. Na wybiegu tej prasy
zainstalowano m.in. 3 piły do cięcia proﬁli na gorąco oraz automatyczny transport
próbek, przez co pobieranie próbek do kontroli jakości nie spowalnia procesu
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wyciskania. W ten sposób utrzymane zostaną na wysokim poziomie wydajność i jakość,
czyli dwa priorytety, których jednoczesna realizacja w toku produkcji stanowi wyzwanie.
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Równolegle z tą inwestycją rozpoczęła się w Zakładzie Stopów Twardych
SWW budowa prasy przeciwbieżnej o nacisku 36 MN, której uruchomienie
zaplanowano na pierwszą połowę 2019 roku. Ta prasa przeznaczona jest
wyłącznie do wyciskania prętów i dzięki niej znacząco zwiększy się zakres
wymiarowy oraz wolumen sprzedaży tych wyrobów, skrócą się też terminy
realizacji zamówień.

W praktyce wyciskanie przeciwbieżne bywa postrzegane jako dość uciążliwe, jednak
wybór tej technologii został podjęty ze względu na znakomitą jakość prętów
wychodzących z tego typu prasy. Pełna automatyzacja oraz odpowiednio
zaprojektowane urządzenia towarzyszące, takie jak skalper do wlewków gwarantują
jakość i wydajność. Poprzez tak nowoczesną konﬁgurację technologia przeciwbieżna
zbliża się pod względem niezawodności i łatwości obsługi do powszechnie stosowanej
technologii współbieżnej.
Pozostałe inwestycje:
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zakończenie budowy nowej hali produkcyjnej Zakładu Zaawansowanych
Produktów Aluminiowych w Kętach i uruchomienie w niej produkcji komponentów
aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego,
zainstalowanie w Zakładzie Stopów Twardych nowoczesnej prostarki rolkowej,
wykorzystywanej do procesów wykończeniowych prętów okrągłych i rur,
zainstalowanie nowoczesnych pieców gazowych do żarzenia lub starzenia prętów
i rur,
zainstalowanie nowoczesnego raﬁnatora, co umożliwiło modernizację sterowania
linią do odlewania stopów miękkich.
Należy wspomnieć również, że na lata 2019-2020 zaplanowana jest kolejna duża
inwestycja w SWW. Projekt zakłada rozbudowę anodowni i instalację drugiej linii do
uszlachetniania proﬁli aluminiowych. Potencjał produkcyjny według aktualnych planów
związanych z tą inwestycją podwyższy się dwukrotnie. Powstanie w ten sposób
największy w Polsce zakład o takiej specjalizacji.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Od kilku lat SWW konsekwentnie buduje swoją pozycję istotnego dostawcy
w prestiżowych branżach wyrobów hi-tech. Wszelkie działania inwestycyjne
i sprzedażowe spółki nakierowane są na produkty, których wykonanie wymaga
specjalistycznych urządzeń, fachowej wiedzy technicznej, dopełnienia restrykcyjnych
procedur jakościowych. Taki kierunek działań pozwala na rozwój ﬁrmy i zachowanie
przewagi nad konkurencją. Kluczową rolę odgrywa w tej strategii zakładowe Centrum
Badawczo-Rozwojowe, zatrudniające profesjonalną kadrę i wyposażone w nowoczesną
aparaturę kontrolno-pomiarową. CBR jest nie tylko miejscem, gdzie przeprowadza się
każdego dnia setki standardowych badań zwalniających wyroby do dostawy, ale stanowi
naukowe zaplecze dla innowacyjnych projektów podejmowanych w SWW, tj.
opracowanie i wdrożenie nowych technologii, zastosowanie nowinek i wynalazków
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technicznych.
W tym obszarze działalność CBR w 2018 roku skupiała się na zadaniach:
ciągłego poszerzania asortymentu kształtowników z aplikacją w przemyśle
motoryzacyjnym, przeznaczonych na kontrolowane strefy zgniotu oraz konstrukcje
nadwozi,
uruchomienia produkcji nowych kształtowników do branży motoryzacyjnej
w związku z doposażeniem prasy 35MN w najnowszej generacji system chłodzenia
wodnego na wybiegu,
optymalizacji procesów produkcyjnych, polegającej na testowaniu w warunkach
laboratoryjnych nowych parametrów np. obróbki cieplnej, prowadzących do
poprawy wydajności produkcji i zmniejszenia energochłonności procesu.
Realizacja w/w prac odbywa się we współpracy z cenionymi ośrodkami naukowobadawczymi, takimi, jak: Instytut Metali Lekkich w Skawinie czy Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie.

Takie podejście do biznesu oraz realizacje wielu projektów badawczorozwojowych umożliwiają Grupie Kęty bardzo dobrą współpracę ze znanymi
markami z branży motoryzacyjnej i transportowej.

Targi aluminium 2018 w Düsseldorﬁe

W październiku 2018 roku odbyły się międzynarodowe targi branży aluminiowej
w Düsseldorﬁe w Niemczech. To jedna z największych tego typu imprez na świecie.
W zeszłorocznej edycji targów wystawiało się ponad 1000 ﬁrm z całego świata,
a odwiedziło je około 30 tys. osób zainteresowanych produktami z aluminium. Motywem
przewodnim była motoryzacja. W ostatnich latach żadna inna gałąź przemysłu nie
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rozwija się tak dynamicznie. Branża automotive implementuje najnowsze osiągnięcia
naukowe i technologiczne, wykorzystując w coraz większym stopniu aluminium. Ta
branża obecnie najmocniej napędza popyt na wyroby wyciskane i ich pochodne.
W czasie wystawy odbyło się również wiele wydarzeń towarzyszących, jak konferencje,
wykłady, pokazy naukowo-techniczne. Grupa Kęty wzięła udział w tych targach jako
wystawca. Jej stoisko było miejscem licznych spotkań i rozmów handlowych, a wśród
gości przeważali przedstawiciele ﬁrm o globalnym zasięgu działania, nastawionych na
prowadzenie długoterminowych biznesów.
Alupol LCC na Ukrainie
W 2018 roku zapotrzebowanie na wyroby aluminiowe utrzymywało się na wysokim
poziomie i przez cały rok moce produkcyjne pras SWW działających w Polsce, w Kętach
i w Tychach, pozostawały w pełni zagospodarowane. Ta sytuacja miała wpływ na
aktywność i wyniki zakładu na Ukrainie, gdzie w 2018 roku odnotowano wzrosty rynku
wewnętrznego i w zakresie usług przerobowych do Polski. Od dwóch lat Alupol LCC
świadczy usługi produkcyjne dla Grupy Kęty na podstawie tzw. umowy przerobowej.
Takie powiązanie, szczególnie w warunkach wzmożonego popytu, jest korzystne dla obu
spółek. W ramach tej umowy Grupa Kęty mogła przenieść na Ukrainę część zleceń
z przeciążonych pras w Kętach. To z kolei przyczyniło się do praktycznie całkowitego
wykorzystania mocy produkcyjnych prasy w Alupol LLC i wykonania z nadwyżką
przyjętych na 2018 rok założeń budżetowych. Niezmiennie głównym odbiorcą proﬁli
aluminiowych z Alupolu LLC pozostaje branża budowlana, ale systematycznie
w Borodiance przybywa nowych klientów z rynku wewnętrznego i rośnie liczba
uruchomionych matryc. Należy nadmienić, że taka maksymalna produkcja była możliwa
dzięki zrealizowanej w zakładzie na Ukrainie w 2018 roku inwestycji w instalację
doprowadzającą ciekły azot na prasę.

Aluminium Kety EMMI
Spółka Aluminium Kety EMMI została zakupiona przez SWW w 2016 roku. Posiadanie
przez prasownię w swoich strukturach organizacyjnych zakładu, który wykonuje
zaawansowaną obróbką mechaniczną i powierzchniową proﬁli zapewnia jej zupełnie inną
pozycję na rynku. Działalność biznesowa EMMI wpisuje się w strategię SWW budowania
mocnej, znanej marki pośród producentów wyspecjalizowanych wyrobów z aluminium.
Spółka EMMI ma z kolei od dwóch lat nowego właściciela, ale przede wszystkim
partnera, którego ﬁnansowe i merytoryczne wsparcie zapewnia jej rozwój. Ta synergia
przynosi korzyści obu przedsiębiorstwom. Obroty EMMI pod barwami Grupy Kęty
systematycznie rosną – wartość sprzedaży w 2016 roku wyniosła 23 mln EURO, w 2017
roku - 25 mln EURO, w zeszłym roku zwiększyła się do kwoty 30 mln EURO. Klientami
EMMI są głównie producenci tzw. „białego sprzętu” gospodarstwa domowego [lodówki,
pralki, itp.] i ﬁrmy meblarskie, ale w zeszłym roku spółka pozyskała nowego,
renomowanego odbiorcę z branży automotive i zawarła z nim kontrakt na kilkuletnie
dostawy eksponowanej części nadwozia samochodu. W 2018 roku rozpoczęto w EMMI
przygotowania do zaplanowanego na rok bieżący wdrożenia standardów IATF i AEOC.
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Systemy aluminiowe

Firma skazana na sukces. Aluprof S.A. jest postrzegany jako ﬁrma będąca
synonimem nowoczesności i dynamicznego wzrostu. Szacuje się, że aż 7 na 10
budowanych w Polsce nowoczesnych budynków wykorzystuje do realizacji systemy
fasadowe marki Aluprof. To oznacza, że dzisiaj nie ma dzisiaj architekta, inwestora,
wykonawcy, który nie znałby marki Aluprof i jej jakości. Wypracowane przez lata
zaufanie sprawia, że inwestorzy i architekci sięgają po zaawansowane systemy
aluminiowe marki Aluprof przy wielu inwestycjach. Wszechstronna współpraca z
wszystkimi uczestnikami rynku przynosi obopólne korzyści, a inwestorzy otrzymują
niepowtarzalne, funkcjonalne na wskroś nowoczesne projekty. Wysiłki Aluprof, który
oprócz czterech zakładów w Polsce, posiada także dziesięć oddziałów w Europie oraz w
USA, są ukierunkowane w szczególności na rynek eksportowy: intensyﬁkowana i
rozbudowywana jest komunikacja z architektami, decydentami w budownictwie oraz
partnerami biznesowymi. Firma Aluprof skupia się przy tym w całości na swoich
umiejętnościach: „Istotą naszych kompetencji są nasze ogromne doświadczenie w
produkcji systemów aluminiowych, niezależna i elastyczna produkcja oraz indywidualne
rozwiązania
Zobacz cały ﬁlm

Najbardziej prestiżowe realizacje obiektów w
systemach Aluprof w 2018 roku
Gdańsk: DEO Plaza, Centrum Medycyny Nieinwazyjnej,
Kraków: Farmina , Moon Oﬃce, O3 Business Campus - bud.C, Podium Park - bud.A,
Wadowicka 3 - bud.A,
Wrocław - Biurowiec Diamentinum, City Forum, River Point I i II,
Rzeszów - Centrum Logistyki Politechniki Rzeszowskiej
W trakcie realizacji:
Warszawa: Mennicy Legacy Tower w Warszawie,
Szczecin: budynek Posejdon.
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Rekordowa sprzedaż 2018

1 292

481

mln zł

mln zł

Wartość sprzedaży

Wartość eksportu

(wzrost o 14% r/r)

(wzrost o 7% r/r)

Eksport stanowi

37%

ogólnej sprzedaży segmentu SSA

Inwestycje w innowacyjne rozwiązania

Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku w zakresie obsługi produkcyjnej
i logistycznej klientów, Aluprof rozpoczął inwestycję w rozbudowę
powierzchni magazynowo–produkcyjnej w Bielsku - Białej pod uruchomienie
w 2019 roku drugiej linii lakierni pionowej.
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Z kolei duża aktywność Aluprof na rynku europejskim i amerykańskim, a także coraz
większe zapotrzebowanie na badania, testy i certyﬁkaty wpłynęły na decyzję o
wybudowaniu nowoczesnego Centrum Badań i Innowacji, którego uruchomienie
zaplanowano na drugą połowę 2019 roku. CBiI wyposażone zostanie w zupełnie nowe
kabiny do przeprowadzania badań szczelnościowych oraz piec laboratoryjny do badań
odporności ogniowej. Jest to pierwsze w Polsce, a drugie w Europie akredytowane
laboratorium producenta systemów aluminiowych.
Systemy rolet, bramy i moskitiery

Znaczna część sprzedaży generowanej przez Aluprof pochodzi także ze sprzedaży
systemów rolet, bram i moskitier, które produkowane są w Zakładzie w Opolu. Udział
Aluprof w tym obszarze rynku krajowego wynosi blisko 70%, a dzięki skutecznie
prowadzonym działaniom marketingowym marka jest coraz bardziej rozpoznawalna
także wśród indywidualnych inwestorów. Szczególny nacisk położony jest na
innowacyjność w ramach projektowanych rozwiązań. Jako przykład może posłużyć m.in.
opracowany i wdrożony w 2018 roku system rolet nadstawnych SKB STYROTERM,
który w wyniku badań przeprowadzonych w niemieckim instytucie IFT ROSENHEIM
uzyskał bardzo dobre wyniki termiczne skrzynki, co plasuje to rozwiązanie jako najlepsze
na rynku.
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Silna sprzedaż eksportowa
Obecnie eksport stanowi 37% w przychodach Aluprofu. Dwucyfrowa dynamika
sprzedaży została osiągnięta poprzez konsekwentną pracę na poszczególnych rynkach,
rosnącą liczbę zadowolonych ze współpracy klientów, sukcesywne poszerzanie oferty
produktowej zarówno w zakresie systemów architektonicznych jak i roletowych a także
oferowanie na poszczególnych rynkach wyrobów gotowych według indywidualnych
wymagań klientów. Największą dynamikę sprzedaży na rynkach eksportowych udało się
odnotować w Holandii, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Rumunii a także w Czechach i
Słowacji, gdzie spółka osiągnęła dominujący udział w rynku.
Aluprof na innych rynkach

Wielka Brytania
Spółka Aluprof UK odnotowała kolejny rok dynamicznych wzrostów sprzedaży zarówno w
segmencie systemów fasadowych jak i rolowanych bram garażowych. Bardzo dobre
rozwiązania techniczne, szybki czas realizacji zamówień oraz profesjonalna obsługa
przed- i posprzedażowa są głównymi czynnikami, które pozwoliły zdobyć zaufanie
nowych klientów, przekładając się na kolejne, znaczące i ciekawe realizacje.
Najważniejsze z nich to :
Brighton: Circus Street w
Manchester: Outwood Wharf
Londyn: Lots Road
Dublin: Dublin Landings
prestiżowy ośrodek wyścigów konnych Curragh w Irlandii.
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Stany Zjednoczone Ameryki
Od kilku lat Aluprof odnosi spektakularne sukcesy – poza Polska i Europą – także na
rynku amerykańskim (za oceanem powstaje już 17 obiekt z wykorzystaniem
aluminiowych systemów marki Aluprof), a referencje z tego rynku (Stany Zjednoczone
mają największą na świecie liczbę budynków przekraczających 100 metrów wysokości ponad 2000 drapaczy chmur) są bardzo istotne z punktu widzenia dalszych działań
spółki na rynkach eksportowych całego świata. Aktualnie w zakładzie w Goleszowie
prefabrykowana jest fasada elementowa zaprojektowana specjalnie pod obiekt 125
Greenwich na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku.
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Na targach branżowych Polyclose

W ramach budowy marki i rozwijania sieci sprzedaży w krajach Beneluxu Aluprof
zaprezentował w styczniu 2018 r. swoją ofertę na największych targach branżowych
Polyclose 2018 w Belgii, które są najważniejszym wydarzeniem wystawienniczym branży
budowlanej tamtego regionu. Na stoisku zaprezentowano rozwiązania przygotowane
specjalnie z myślą o specyﬁce i potrzebach rynku belgijskiego i holenderskiego, systemy
okienno-drzwiowe MB-70B, MB-86B oraz MB-77HSB, które otrzymały aprobaty
belgijskiego instytutu UBAtc oraz specjalnie zaprojektowany wariant systemu rolet
nadstawnych SKT OPOTERM dostosowanych do montażu na rynku francuskim i
belgijskim.
Obiekt Roku w Systemach Aluprof 2018
Dowodem na siłę marki są także jej dodatkowe osiągnięcia. We wrześniu odbył się ﬁnał
III edycji autorskiego konkursu organizowanego przez ﬁrmę „Obiekt Roku w Systemach
Aluprof 2018”. W plebiscycie wzięło udział ponad 170 budynków, które powstały w
latach 2016-2018 z udziałem systemów aluminiowych Aluprof w kraju i za
granicą. W uroczystej gali ﬁnałowej konkursu wzięło udział wielu wybitnych
architektów, inwestorów oraz wykonawców a nagrodzone realizacje są przykładem
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projektów nowoczesnej przestrzeni miejskiej, kompletnych miejskich krajobrazów. Firma
była także pomysłodawcą i organizatorem konferencji „Architektura przyszłości. Co
mówią o nas budynki, które stawiamy” skierowanej do specjalistów z branży budowlanej
i architektonicznej. Obiekt Roku 2018 w systemach Aluprof
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Top marka Aluprof
Innowacyjne rozwiązania i systemy, bogate portfolio realizacji oraz zaangażowanie w
rozwój branży przekłada się nie tylko na sukces ﬁnansowy ﬁrmy.

Firma zdobyła także podwójny tytuł „Złota Budowlana Marka Roku
2018”„Złoty Champion Roku 2018” Lider Rynku Stolarki w segmencie
Systemów Aluminiowych i Roletowych. Ponadto marka Aluprof znalazła się
również w rankingu Top Marka 2018 obejmującego 500 brandów z 50 branż
i zajęła 8 miejsce wśród ﬁrm budowlanych. W 2018 roku Aluprof był obecny
na liście 500 największych ﬁrm Rzeczpospolitej oraz na liście 100
najlepszych pracodawców, a także w rankingu najsilniejszych polskich
ambasadorów ogłoszonym przez tygodnik Wprost.

Nowa specjalność - konstrukcje aluminiowe w budownictwie

Doświadczenie i dorobek ﬁrmy wykorzystywany jest niejednokrotnie na polu naukowym.
W październiku 2018 r. ruszyła nowa specjalność „Konstrukcje aluminiowe w
budownictwie”. To wspólny projekt uczelni ATH z Bielska-Białej oraz spółki i pierwsza
specjalność o takiej tematyce na polskiej uczelni wyższej. Działania powyższe mają na
celu nie tylko kształcenie przyszłych kadr specjalistów, którzy mogą zasilić zasoby
pracownicze ﬁrmy ale także budowanie pozytywnego wizerunku marki Aluprof wśród
przyszłych architektów i inżynierów.
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Opakowania giętkie

Liczący się w Europie producent opakowań i dostawca folii BOPP. Segment
Opakowań Giętkich (tworzą go spółki: Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z
o.o. oraz Alupol Films Sp. z o.o.) jest liderem na rynku opakowań giętkich w Polsce. Jego
udział w krajowym rynku opakowań giętkich przekracza 20%. Grupa Alupol jest również
liczącym się producentem opakowań w Europie z udziałem rynkowym na poziomie 1,5%.
SOG jest jednocześnie czołowym dostawcą folii BOPP transparentnych, białych,
perlistych, matowych i metalizowanych. Ponadto jest jednym z największych
europejskich producentów laminatów na bazie papieru, wykonywanych w technologii
ekstruzyjnej. W swojej ofercie posiada także wysokobarierowe folie HBF9TM oraz laminaty
na ich bazie.

Zobacz cały ﬁlm

Rekordowa sprzedaż 2018

59

707

321

tys. ton

mln zł

mln zł

Opakowań

Wartość sprzedaży

Wartość eksportu

(wzrost ilości opakowań

(wzrost o 13% r/r)

(wzrost o 17% r/r)

o 17% r/r)

Eksport stanowi
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45%

całkowitej sprzedaży SOG. Jego rozwój
następuje głównie do krajów Europy
Zachodniej oraz
Środkowo–Wschodniej.

Bogate portfolio renomowanych odbiorców
Segment Opakowań Giętkich posiada bardzo szerokie portfolio odbiorców, wśród których
są m.in. Nestle, AB Foods, Unilever, Koninklijke Douwe Egberts, Orkla Foods, McCormick,
Brüggen, Dr. Oetker, Perfetti van Melle, Aryzta, Meier Verpackung, a także Prymat,
Maspex, Mokate, Bakalland, Foodcare, Animex, Tarczyński, Sokołów, Serpol Cosmetics,
Mlekovita, Koral, Mlekpol, Woseba. Najwięcej opakowań dedykowanych jest do branży
koncentratów spożywczych, ale z roku na rok rośnie również sprzedaż do takich branż
jak: cukiernicza, tłuszczowa, mleczarska, mięsna, piekarnicza, farmaceutyczna
i chemiczna.
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Inwestycje w nowoczesne rozwiązania
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W ostatnich latach SOG poprzez nowe inwestycje znacząco zwiększył moce produkcyjne
w zakresie wytwarzania i dalszego uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych. Stanowią
one bazę do produkcji opakowań dla najbardziej popularnych grup produktowych:
ciastek, cukierków, czekolad, chipsów, makaronów, lodów, pieczywa dietetycznego
i świeżego, batonów, paluszków, snacków, herbat, kakao, warzyw, przypraw, zapałek,
zabawek, odzieży, artykułów papierniczych itp.
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W drugiej połowie 2018 roku SOG przystąpił do realizacji wartej 110 mln zł inwestycji
- budowy bliźniaczego zakładu w Alupol Films w Oświęcimiu na terenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Na koniec roku projekt inwestycyjny obejmujący linię do produkcji
materiałów opakowaniowych na bazie polipropylenów wraz z halą produkcyjną,
infrastrukturą oraz urządzeniami towarzyszącymi był znacznie zaawansowany.
Inwestycja ta jest jednym z elementów strategii SOG polegającym na dywersyﬁkacji
źródeł przychodów, a także na wydłużaniu łańcucha wartości dodanej, realizowanego
w ramach Segmentu. Wytwarzane w zakładzie w Oświęcimiu folie są bowiem
wykorzystywane i uszlachetniane (druk, laminacja, cięcie) przez spółki: Alupol Packaging
S.A. i Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
Inwestycje w nowe linie do produkcji materiałów opakowaniowych na bazie
polipropylenów są jednocześnie odpowiedzią SOG na zapotrzebowanie rynku na
dostawcę, łatwo recyklingowalnych, folii z tworzyw sztucznych.
Wzrost sprzedaży folii z tworzyw sztucznych
Rok 2018 był dla spółek należących do Grupy Alupol Packaging najlepszym rokiem
w historii, zarówno jeśli chodzi o wartość sprzedaży, jak i wygenerowane zyski. Podobnie
jak w poprzednich latach, kontynuowano intensywne prace nad optymalizacją procesów
produkcyjno-technologicznych, które przyczyniły się do redukcji kosztów, a w końcowym
efekcie do pozyskania z rynku nowych zamówień. Najbardziej widoczny wzrost wartości
sprzedaży uzyskano w branży opakowań na bazie tworzyw sztucznych takich jak:
polipropylen i polietylen (wzrost o 40% r/r).
Niemniej jednak wzrost sprzedaży został zanotowany również w branżach: laminatów
dedykowanych dla branży mleczarskiej (+86%) i koncentratów spożywczych (+6%). Rok
2018 był również rekordowy pod względem sprzedaży eksportowej (wzrost o 17% r/r),
co było efektem posiadania coraz szerszego portfolio realizowanych projektów głównie
dzięki pozyskaniu nowych odbiorców na rynku europejskim. Największa dynamika
osiągnięta została na rynkach: brytyjskim (+48%), czeskim (+41%), litewskim (+36%),
holenderskim (+27%), węgierskim (+25%), ukraińskim (+14%) i niemieckim (+8%).
Strategia wzrostu

Zarząd Alupol Packaging konsekwentnie realizuje wizję przedsiębiorstwa
rozwijającego się w sposób organiczny. Pozwala to na koncentrację i ścisły
nadzór nad najbardziej zaawansowanymi technologiami oraz umożliwia
realizowanie inwestycji w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia zgodne
z wizją rozwoju Segmentu oraz panującymi trendami rynkowymi.
Następujący dzięki temu rozwój technologiczny sprzyjający poszerzaniu
portfolio Alupolu umacnia jego pozycję wśród najbardziej liczących się
producentów opakowań w Europie.
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Wykresy
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Zatrudnienie
GRI:102-8, 405-1, 401-1, 401-2

Stan zatrudnienia
GRI:102-8

Na koniec grudnia 2018 r. stan zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę) w
raportowanych segmentach biznesowych, tj. Segment Wyrobów Wyciskanych, Segment
Systemów Aluminiowych, Segment Opakowań Giętkich wynosił 4382 osób. W stosunku
do roku 2017 jest to 6% wzrost.

Wśród zatrudnionych w grudniu 2018 26% stanowią kobiety. Na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony pracuje 75% osób.
2017

2018

umowy
umowy
umowy umowy na
umowy
umowy umowy na
umowy
na
umowy na
umowy inne umowy
pracownicy
na
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o
kobiety mężczyźni
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o
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zastępstwo
zlecenia cywilno-prawne tymczasowi
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próbny
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kierownicza
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0

0

0
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0

0
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6
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0
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0
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0

0
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1
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0

0

0
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0
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0

0

2

0

0

stanowiska
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8
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0

0

0
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1

0

0
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9
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0

0

0

0

0
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0

0

3

0

0

6
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0

2
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0

0

0

0

8
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0

2
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0

0

0

0

0
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nierobotnicze
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6
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0

0

0

0

0
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5

23
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0

0

0

0

0

stanowiska
robotnicze
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24

145

465

0

0

0

0

0

71

568

26

99

514

0

0

0

0

0

123

659

30

165

587

0

0

0

0

0

131

666

31

124

642

0

0

0

0

0

11

35

0

0

46

0

0

0

1

0

13

51

0

3

55

0

0

2

2

0

297

17

158

359

0

0

5

0

0

278

304

19

146

423

0

0

53

0

0

326

1,036

51

520

791

0

0

7

0

65

368

1,074

81

404

957

0

0

134

0

105

574

1,368

68

678

1,196

0

0

12

1

65

659

1,429

100

553

1,435

0

0

189

2

105

SWW

SWW razem
SOG

SOG

kadra
kierownicza

SOG razem
SSA

kadra
kierownicza

2

pozostałe
SSA stanowiska 237
nierobotnicze
SSA

stanowiska
robotnicze

SSA razem

Stan zatrudnienia w przedziałach wiekowych
GRI:405-1
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58% zatrudnionych to osoby w wieku od 30 do 50 lat. W roku 2017 był to poziom 57%.
Podobnie do roku ubiegłego przedstawia się sytuacja w grupach wiekowych do 30 lat –
24% (było 25%) i powyżej 50-ciu – 17% (było 18%).

26%

19%

zatrudnienia stanowią
kobiety

kadry kierowniczej
stanowią kobiety

74%
pracowników
jest zatrudniowych na
stanowiskach
pracowniczych

Stan zatrudnienia w przedziałach wiekowych
LICZBA

2017

2018

przedział
stanowiska stanowiska
stanowiska stanowiska
mężczyźni kobiety
mężczyźni kobiety
wiekowy
robotnicze nierobotnicze
robotnicze nierobotnicze
SWW

do 30 lat 248

44

258

34

246

53

266

33

SWW

30 - 50
lat

181

608

201

668

223

670

221

SWW

powyżej
227
50 lat

83

244

66

230

77

249

58

SOG

do 30 lat 158

20

152

26

147

19

136

30

SOG

30 - 50
lat

65

392

109

441

82

409

114

SOG

powyżej
65
50 lat

38

90

13

78

30

94

14

SSA

do 30 lat 424

151

444

131

430

177

449

158

SSA

30 - 50
lat

352

659

384

738

405

722

421

SSA

powyżej
253
50 lat

71

259

65

261

77

271

67

628

436

691

Stan zatrudnienia w przedziałach wiekowych w procentach
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PROCENT

2017

2018

przedział
stanowiska stanowiska
stanowiska stanowiska
mężczyźni kobiety
mężczyźni kobiety
wiekowy
robotnicze nierobotnicze
robotnicze nierobotnicze
SWW

do 30 lat 17.58%

3.12% 18.28%

2.41%

16.43%

3.54% 17.77%

2.2%

SWW

30 - 50
lat

44.51%

12.83% 43.09%

14.25%

44.62%

14.9% 44.76%

14.76%

SWW

powyżej
16.09%
50 lat

5.88% 17.29%

4.68%

15.36%

5.14% 16.63%

3.87%

SOG

do 30 lat 20.2%

20.6% 19.4%

3.3%

18.44%

2.38% 17.06%

3.76%

SOG

30 - 50
lat

8.3%

50.1%

13.9%

55.33%

10.29% 51.32%

14.3%

SOG

powyżej
8.3%
50 lat

4.9%

11.5%

1.7%

9.79%

3.76% 11.79%

1.76%

SSA

do 30 lat 21.83%

7.78% 22.86%

6.75%

20.59%

8.47% 21.5%

7.56%

SSA

30 - 50
lat

35.58%

18.13% 33.93%

19.77%

35.34%

19.39% 34.57%

20.16%

SSA

powyżej
13.03%
50 lat

3.66% 13.34%

3.35%

12.5%

3.68% 12.97%

3.2%

55.8%

Nowozatrudnieni pracownicy
GRI:401-1

W roku 2017 w segmentach SWW, SSA, SOG zatrudnionych zostało 852 nowych
pracowników, w tym 36% to kobiety. Wśród nowozatrudnionych 47% stanowią osoby w
wieku do 30 lat, 1% - powyżej lat 60-ciu.
W tym samym okresie z ﬁrmy odeszło 619 pracowników. 42% stanowili pracownicy w
wieku do 30 lat, a 9% - powyżej 60-ciu lat

Pracownicy nowozatrudnieni w podziale na płeć
2017

płeć

SWW kobiety

2018

wiek
wiek - wiek - wiek wiek
wiek - wiek - wiek wiek
pow.
do 30 31-40 41-50 51-60
do 30 31-40 41-50 51-60
60
lat
lat
lat
lat
lat
lat
lat
lat
lat

wiek
pow.
60
lat

11

0

15

6

2

0

19

32

16

2
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2017

2018

SWW męźczyźni 73

32

24

7

1

54

31

28

7

0

SWW razem

84

47

30

9

1

73

63

44

9

0

SOG kobiety

7

11

3

2

1

6

20

6

1

0

SOG męźczyźni 91

66

20

4

0

47

46

12

3

0

SOG razem

98

77

23

6

1

53

66

18

4

0

SSA kobiety

51

42

13

7

0

89

59

49

7

4

SSA męźczyźni 154

65

40

18

4

184

55

43

26

6

SSA razem

107

53

25

4

273

114

92

33

10
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Pracownicy zwolnieni w podziale na płeć
2017
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SWW kobiety

2018
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3

3

3

2

2

5

1

7
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15

4

9

8

36

23

8

3

13
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18

7

12

10

38

28

9

10

25

SOG kobiety

4

7

1

6

1

7

11

0

7

2

SOG mężczyźni 59

47

15

7

1
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39

8

3

2
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54

16

13

2

57

50

8

10

4

SSA kobiety

32

32

28

21

3

43

40

26

9

4

SSA mężczyźni 143

73

24

23

10

119

57

42

17

23

SSA razem

105

52

44

13

162

97

68

26

27

175
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Dodatkowe świadczenia
GRI:401-2

Regulaminy, takie jak regulamin pracy, wynagradzania, funduszu motywacyjnego,
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, opisują szczegółowo warunki
otrzymywania poszczególnych świadczeń. W Grupie Kęty SA funkcjonuje Zakładowy
Układ Zbiorowy Pracy, którego uregulowaniami objęte są wszystkie osoby zatrudnione w
spółce, czyli 100% pracowników. Jest on formą współpracy pracodawcy z organizacjami
związkowymi, które reprezentują interesy pracowników.
Na podstawie ustawy o związkach zawodowych pracodawca informuje organizacje
związkowe o sprawach mieszczących się w ich kompetencjach, zgodnie z terminami
określonymi w tej ustawie.

W spółkach funkcjonuje rodzaj dodatkowych świadczeń dla pracowników w
postaci III ﬁlaru zabezpieczenia emerytalnego. Programem „Pogodna
Przyszłość” objęci są pracownicy z minimum rocznym stażem zatrudnienia
w spółce. W 2018 roku programem objętych było 45% zatrudnionych, w tym
w SWW 86%, w SOG 75%. W SSA jest to liczba 5% z uwagi na fakt, że kilka
lat temu program został zamknięty.

Pracownicze programy emerytalne
2017
liczba
ubezpieczonych
SWW 1,257

2018

% ubezpieczonych

liczba
ubezpieczonych

% ubezpieczonych

0.867494824

1,284

0.86
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2017

2018

SOG 568

0.73

599

0.75

SSA 116

0.08

109

0.05
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Rozwój potencjału intelektualnego
GRI:103-1, 103-2, 103-3, 404-1

Osiąganie przez organizację zakładanych wyników wymaga reakcji na zmieniające się
warunki. Aby było to możliwe, pracownicy powinni posiadać umiejętność analizy,
wyciągania wniosków, odpowiadania na pojawiające się potrzeby. Niezbędna jest także
wiedza na temat nowych technologii i umiejętność ich stosowania.
Jednym z elementów wpływających na rozwój pracowników są szkolenia, które z jednej
strony pozwalają zachować konkurencyjność na rynku, a z drugiej umożliwiają
podnoszenie indywidualnego kapitału. Podczas planowania rozwoju oba te elementy są
brane pod uwagę, co zdecydowanie wzmacnia założony efekt.
Do osiągania postępu istotna jest również informacja zwrotna dotycząca uzyskiwanych
wyników. Pracownik otrzymuje ją w toku codziennych obowiązków, natomiast raz w
roku, podczas spotkań oceniających, przełożony wraz z pracownikiem dokonują
podsumowania, czemu towarzyszą bardziej szczegółowe analizy. Na ich podstawie
opracowywane są plany na kolejny rok.

Edukacja i szkolenia

W roku 2018 w szkoleniach wzięło udział 51% zatrudnionych. Największa
liczba uczestników to 95% w SOG, następnie 65% w SWW i 55% w SSA.
Liczba godzin szkoleniowych na zatrudnionego - 7.

Liczba szkoleń na uczestnika szkolenia
2017

płeć

SWW kobiety

2018

liczba godzin
liczba
liczba
liczba godzin szkoleniowych
liczba godzin
uczestników
uczestników
szkoleniowych na
szkoleniowych
szkoleń
szkoleń
pracownika

liczba godzin
szkoleniowych
na
pracownika

139

2,708

19.5

165

1,815

11

SWW mężczyźni 1,227

23,896

19.5

814

12,335

15.2

SWW razem

1,366

26,604

19.5

979

14,150

14.5

SOG kobiety

325

1,753

5.4

125

2,462

19.7

6,721

4.2

633

6,915

10.9

SOG mężczyźni 1,591
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2017

2018

SOG razem

1,915

8,473

4.4

758

9,377

12.4

SSA kobiety

245

1,400

5.7

277

2,044

7.4

SSA mężczyźni 639

6,034

9.4

880

6,133

7

SSA razem

7,434

8.4

1,157

8,177

7.1

884

Liczba szkoleń na zatrudnionego
2017

płeć

SWW kobiety

2018

liczba godzin
liczba
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liczba godzin szkoleniowych
liczba godzin
uczestników
uczestników
szkoleniowych na
szkoleniowych
szkoleń
szkoleń
pracownika

liczba godzin
szkoleniowych
na
pracownika

139

2,708

8.8

165

1,815

5.1

SWW mężczyźni 1,227

23,896

21.7

814

12,335

10.8

SWW razem

1,366
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18.9

979

14,150

9.5

SOG kobiety

325

1,753

14.3

125

2,462

18.8

SOG mężczyźni 1,591

6,721

10.2

633

6,915

10.4

SOG razem

1,916

8,473

10.8

758

9,377

11.8

SSA kobiety

245

1,400

2.4

277

2,044

1

SSA mężczyźni 639

6,034

4.4

880

6,133

2.9

SSA razem

7,434

3.8

1,157

8,177

3.9

884
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O raporcie
GRI:102-46, 102-47, 103-1, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52,
102-53, 102-54, 102-55, 102-26

Niniejsze oświadczenie o danych pozaﬁnansowych zostało przygotowane po raz czwarty.
W opracowaniu spółka inspirowała się wytycznymi GRI STANDARDS wersja CORE.
Poprzednie sprawozdanie o podobnym charakterze zostało opublikowane w marcu 2017
roku wg. standardu GRI G4 wersja core. Organizacja raportuje ten sam zakres danych
(ilość i rodzaj wskaźników) oraz obszar raportowania.
Obszar raportowania zaznaczony jest na strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej
Grupy Kęty S.A.* Podmioty te zostały szczegółowo przedstawione w raporcie, ponieważ
generują znaczną większość przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy Kęty
S.A.
Spółka raportuje w okresach rocznych – dane odnoszą się do roku kalendarzowego
2018. Raportowane dane dotyczą w/w wskazanych segmentów z wyjątkami, kiedy
w tekście odwołujemy się do działań prowadzonych w skali całej Grupy Kapitałowej
Grupy Kęty S.A. (np. obszar etyki, działalność Fundacji czy projekty w obszarze
wrażliwość ekologiczna). Zakres raportowania ujęliśmy również w tabeli GRI. Spółka nie
wprowadzała jakichkolwiek korekt do informacji zawartych w poprzednim raporcie.
Przy przygotowaniu sprawozdania wykorzystano wybrane wskaźniki proponowane przez
GRI STANDARDS w wersji podstawowej „CORE". Sprawozdanie powstało przy współpracy
wewnętrznej grupy projektowej – szerokiego grona pracowników odpowiedzialnych za
poszczególne omawiane w raporcie aspekty, m.in. HR, Ochrona Środowiska, Relacje
Inwestorskie, CSR, Sprzedaż, Produkcja, Zakupy i inne oraz eksperta zewnętrznego,
który przygotował dla spółki szkolenie z zakresu GRI STANDRDS.
Osobą nadzorującą proces tworzenia sprawozdania oraz osobą do kontaktu w sprawie
raportu jest Zbigniew Paruch – Główny Specjalista ds. PR. Dedykowana grupa
projektowa, która opracowywała niniejsze sprawozdanie wraz z Zarządem Grupy Kęty
S.A. – wspólnie wypracowała istotne aspekty dla organizacji, które przedstawiamy
w niniejszym raporcie. Przy ich wyborze decydującą rolę odegrała polityka CSR, która
jest głównym dokumentem i ﬁlozoﬁą działania ﬁrmy w obszarach społecznej
odpowiedzialności biznesu. To ona już jakiś czas temu wyznaczyła naszą drogę działania
w tym obszarze. W raporcie skupiliśmy właśnie na tych aspektach starając się przekazać
je w sposób wiarygodny, przejrzysty, wyważony porównywalny, dokładny i terminowy.
Przy ich prezentacji staraliśmy się zachować zasady, o których mówi GRI:
uwzględnienie interesariuszy,
istotność
kontekst zrównoważonego rozwoju
kompletność
Istotną rolę w wyznaczaniu ﬁlozoﬁi działania, kierunków zaangażowania ma Komitet
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Sterujący ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na
posiedzeniach którego zapadają główne decyzje związane z operacyjnym zarządzaniem
całą Grupą Kapitałową zgodnie z wizją, misją i wartościami, które są dla nas nadrzędne.
Sprawozdanie zostało zbadane przez niezależnego audytora wybranego przez Radę
Nadzorczą spółki - zakres niezależnej weryﬁkacji dotyczył tylko danych ﬁnansowych.
*raportowane dane dotyczą tylko spółek krajowych

W niniejszym raporcie prezentujemy istotne aspekty:
Praktyki zatrudnienia i godna praca, a w szczególności:
zatrudnienie, bezpieczeństwo i higiena pracy, różnorodność i równość szans,
edukacja i szkolenia, mechanizmy
rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy (w granicach
wewnętrznych przedsiębiorstwa).
Prawa człowieka, a w szczególności:
przeciwdziałanie dyskryminacji, mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu
naruszania praw człowieka (w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).
Wpływ na społeczeństwo, a w szczególności:
społeczność lokalna, udział w życiu publicznym (w granicach wewnętrznych i
zewnętrznych przedsiębiorstwa).
Wskaźniki środowiskowe, a w szczególności:
surowce/materiały, woda, emisje, ścieki i odpady, poziom zgodności z regulacjami
(w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).
Grupa Kęty S.A.
ul. Kościuszki 111,
32-650 Kęty, Polska
tel.: +48 (33) 844 60 00
www.grupakety.com
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