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Zapraszając Was do lektury
Raportu Zrównoważonego Rozwoju
chcielibyśmy powiedzieć: „Poznajcie nas”,
ale jesteśmy przekonani, że już się znamy.

Wszystko
Jest
Możliwe
Jesteśmy największą niezależną
firmą prowadzącą sieci restauracji
od Hiszpanii aż po Chiny.

AmRest od kuchni

Poznajmybliżej!
się
Oto nasz świat, który rozwijamy
w poczuciu pełnej odpowiedzialności 
za każdy sukces.

W 2012 roku do naszej rodziny
restauracji dołączyły
dwie doskonale prosperujące
chińskie marki:
Blue Frog i KABB.

Historia AmRest i tego, że Wszystko Jest
Możliwe rozpoczęła się w Polsce.
Od tamtego czasu motto w języku polskim
stało się nieodłączną częścią AmRest,
dlatego też nie tłumaczymy go na inne
języki. Nasi pracownicy na całym świecie
używają skrótu WJM. Więcej informacji
znajduje się na stronie 11. Raportu.

Od 1993 roku, od którego datujemy
początki AmRest, nieustannie
intensywnie rozwijamy portfolio
wyśmienitych i rozpoznawalnych
na całym świecie marek, takich
jak KFC, Pizza Hut, Burger King
i Starbucks.

Jesteśmy właścicielem marki
La Tagliatella.
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Drodzy Państwo,
z wielką przyjemnością prezentujemy Wam pierwszy Raport
Zrównoważonego Rozwoju spółki AmRest. Pokazujemy w nim
całościowy obraz wpływu, jaki firma miała na otoczenie przez
25 lat swojej działalności, przedstawiając dane z 2017 roku.
Misja AmRest zawarta jest w trzech słowach:
Wszystko Jest Możliwe.
Od samego początku udowadniamy, że poprzez unikalną
kulturę WJM możemy osiągnąć niemal każdy postawiony
przed sobą cel. Jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój,
a jednym z naszych największych sukcesów jest
tempo wzrostu. Przez ostatnie 25 lat zbudowaliśmy międzynarodową spółkę, obecnie zarządzającą
1650 restauracjami w 16 krajach. Każdego roku zwiększamy liczbę nowych otwarć: w 2016 roku było ich 146,
rok później aż 207, a naszym tegorocznym celem jest przekroczenie liczby 300 nowych lokali otwartych w 2018 roku.
Te osiągnięcia sprawiają, że AmRest to niezależna spółka restauracyjna w Europie.
Osiągamy również świetne wyniki finansowe. Ostatnie
sprawozdanie pokazuje, że przychody na każdym rynku
wzrastają, a EBITDA pozostaje stabilna. Doskonale radzimy sobie również w zakresie fuzji i przejęć. W zeszłym roku
zwiększyliśmy naszą obecność na rynku Europy Zachodniej,
poszerzając portfolio o ponad 250 restauracji KFC i Pizza Hut.
Dodatkowo, na początku 2018 roku zainwestowaliśmy
w nowy segment - premium bakery.
Rozwój AmRest ma nie tylko wymiar finansowy. Doskonalimy
również nowe kanały sprzedaży, skupiając się na innowacyjnych rozwiązaniach digitalowych. Wszystkie te działania przybliżają nas do osiągnięcia naszego długofalowego celu – bycia
wiodącym operatorem restauracyjnym w Europie.

8

Zarządzanie silnymi, globalnymi markami, jak KFC, Pizza Hut,
Burger King czy Starbucks na 16 rynkach, wiąże się z wpływem
na gospodarkę, środowisko i społeczeństwa wielu państw.
Oznacza to szeroką grupę interesariuszy, w tym pracowników,
gości, dostawców, organizacje pozarządowe, inwestorów,
lokalne społeczności i władze. W AmRest czujemy się odpowiedzialni za stworzenie lepszej przyszłości dla każdej osoby,
która spotka nas na swojej drodze. Z tego względu,
w 2015 roku opracowaliśmy strategię CSR na lata 2015-2020,
odwołującą się do Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz
Naczelnych Wartości firmy.
Strategia CSR AmRest opiera się na czterech filarach: nasza
żywność, nasi ludzie, nasze społeczności oraz nasze środowisko. W odniesieniu do każdego z tych zagadnień postawiliśmy
sobie ambitne cele.
Chcemy dostarczać naszym gościom wspaniałe doświadczenia kulinarne, koncentrując się na najwyższych standardach
bezpieczeństwa i jakości żywności w całym łańcuchu dostaw.
Mamy na względzie również odpowiedzialną konsumpcję
i produkcję. Poprzez nasze portfolio dobrze znanych, globalnych marek chcemy szerzyć najlepsze praktyki wśród naszych
interesariuszy.
Sukces AmRest jest zbudowany na niesamowitym zaangażowaniu ludzi: profesjonalnych i pełnych empatii. Nasza unikalna
kultura WJM pozwala wszystkim pracownikom AmRest dzielić te same wartości, bez znaczenia jaki kraj reprezentują.
Od 1993 roku tworzymy szanse na rozwój tysięcy naszych
pracowników. Liczba osób, które awansowały na stanowiska
kierownicze w 2017 roku była wyższa niż liczba absolwentów
studiów menedżerskich Oxfordu! Szczycimy się tym, że ponad
80% kierowników pochodzi z rekrutacji wewnętrznej.

W AmRest nasze słowa zawsze znajdują potwierdzenie w czynach. Wiemy, że tylko poprzez zarządzanie w zrównoważony
sposób będziemy dalej odnosić sukcesy. Z uwagą wsłuchujemy się w opinie naszych interesariuszy, aby być pewnymi
swoich decyzji.
Na kolejnych stronach pierwszego w historii AmRest Raportu
Zrównoważonego Rozwoju, definiujemy Naczelne Wartości
firmy, pokazujemy empatyczne podejście do biznesu oraz nasze działania wspierające realizację Celów Zrównoważonego
Rozwoju.
Jesteśmy przekonani, że warto zapoznać się z naszą historią.
Skala, Marki i Ludzie to fundamenty, na których budujemy
wspólną przyszłość. Wasze zaufanie to dla nas największa
wartość, dlatego codziennie pracujemy nad tym, by na nie
zasłużyć.

José Parés Gutiérrez
Chairman of Board of Directors
AmRest Holdings SE
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Nasz przepis na sukces

2# NAGRODY

U podstaw naszego sukcesu leży wyjątkowa kultura
Wszystko Jest Możliwe, która narodziła się wraz z otwarciem pierwszej restauracji Pizza Hut we Wrocławiu.
To w tym mieście zaczęła się nasza przygoda z branżą
gastronomiczną.

Starbucks otrzymał dwie prestiżowe nagrody
European Coffee Awards podczas 10. edycji
Allegra EUROPEAN COFFEE SYMPOSIUM
w kategoriach:
Najlepsza sieć kawiarni w Europie,
••
Najlepsza sieć kawiarni w Europie Zachodniej.
••

Każdy sukces ma swoją historię i swój unikatowy przepis
na jego osiągnięcie. Historia AmRest to 25 lat pasji,
determinacji i wiary w ludzi. Nie zawsze było łatwo
i poznaliśmy wiele odcieni prowadzenia biznesu.
Nieustannie wierzyliśmy, że Wszystko Jest Możliwe.

Marka Burger King została nagrodzona
za najlepsze materiały rekrutacyjne podczas
konferencji HR camp. Odebraliśmy statuetkę
Employer Branding Stars.

1# DIGITALIZACJA
Wprowadziliśmy
innowacyjne
rozwiązania
w komunikacji z naszymi klientami. Mogą oni
korzystać z nowej usługi w aplikacji mobilnej
KFC „Zamów i odbierz - przeskocz kolejkę”,
która pozwala złożyć zamówienie i odebrać
je w restauracji bez czekania w kolejce.
Umożliwiliśmy klientom także korzystanie
z aplikacji „Pizza Hut bot”, która pozwala
zamówić pizzę przez Messenger lub Facebook.
Szybko, sprawnie, wygodnie!
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Program HARVEST, zapobiegający marnowaniu
żywności na dużą skalę w restauracjach KFC,
zdobył nagrodę w konkursie Listki CSR Polityki
zorganizowanym przez tygodnik „Polityka”,
Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte
za działania wspierające realizację Celów
Zrównoważonego Rozwoju w 2017 roku.

3# NOWY BIZNES AMREST
Staliśmy się większościowym udziałowcem spółki Restaurant Partner
Polska Sp. z o.o., prowadzącej platformę
PizzaPortal.pl do zamawiania jedzenia
online.
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Wejdź do naszej kuchni
i poznaj przepis
AmRest na sukces

Sposób przygotowania:
1993 Amerykanie we Wrocławiu

Składniki:

33Przekonanie, że Wszystko Jest Możliwe
33Bring Fun to Life!
33Naczelne Wartości
33Pasja do ludzi i dobrego jedzenia
33Konsekwencja w działaniu i wierność idei:
Ludzie - Marki - Skala

Idea Wszystko Jest Możliwe pojawiła się wraz z pierwszą restauracją
Pizza Hut, którą otworzyliśmy w listopadzie w odnowionej kamienicy
przy ul. Rynek 48 we Wrocławiu. Rok później otworzyliśmy restaurację
w Szczecinie. Początkowo współzałożyciele AmRest (wówczas pod nazwą
American Retail Systems) - Henry McGovern i Don Kendall Jr. mieli inny
pomysł na wykorzystanie wrocławskiej kamienicy. Skorzystali jednak
z propozycji franczyzy dla marki Pizza Hut i w ten oto sposób rozpoczęli
historię naszej firmy. Pierwszą firmę American Retail Systems (ARS)
stworzyło czterech partnerów: Donald M. Kendall, Donald M. Kendall Jr.,
Christian R. Eisenbeiss oraz Henry J. McGovern.

1995 Kurczak w legendarnej panierce w Polsce
Otworzyliśmy pierwszą restaurację KFC w Polsce. Zainteresowanie klientów
tym wydarzeniem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania!

1998 Stajemy się międzynarodowi
Zaczęło się od nabycia biznesu Yum! w Czechach. Przejęliśmy
przedsiębiorstwo, które przynosiło ogromne straty. Dzięki determinacji
i skupieniu się na zdobywaniu Ludzi z pasją, budowaniu Marki
oraz ekonomii Skali, rozwinęliśmy się, stając się dochodową firmą.
Nasza idea: Ludzie - Marki – Skala

2000 Rośniemy i rośniemy
Z połączenia restauracji YUM! i restauracji American Retail Systems powstała
AmRest NV. W krótkim czasie staliśmy się firmą zatrudniającą aż 3 200 osób!
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2005 Wchodzimy na giełdę
W kwietniu pomyślnie zadebiutowaliśmy na giełdzie. Rok później cena
naszych akcji wzrosła o 100%.

2016 Tysiąc restauracji
Staliśmy się operatorem 144 kawiarni Starbucks w Niemczech
i przekroczyliśmy liczbę łącznie 1 000 restauracji w naszym portfelu!

2007 Kierunki --> wschód i południe

Wkroczyliśmy do Rosji z marką KFC, otworzyliśmy również pierwszą
restaurację KFC zarządzaną przez AmRest na rynku bułgarskim oraz
nasz pierwszy lokal KFC w Serbii. W tym roku otworzyliśmy także naszą
pierwszą restaurację Burger King w Polsce oraz zostaliśmy partnerem
Starbucks.

2008 Odkryliśmy Amerykę
W styczniu otworzyliśmy nasz pierwszy Starbucks w Czechach. Przejęliśmy
kolejne restauracje KFC w Rosji i wkroczyliśmy na amerykański rynek
poprzez nabycie 80% udziałów w kapitale drugiego największego
franczyzobiorcy Applebee’s w USA. Otworzyliśmy pierwszą restaurację
Burger King w Bułgarii oraz w Czechach.

2009 Pierwsza kawiarnia Starbucks w Polsce
2010 Podajemy kawę na Węgrzech
Kolejny sukces za nami. Otworzyliśmy pierwszą kawiarnię Starbucks
w stolicy Węgier.

2011 La Tagliatella na pokładzie
Nabyliśmy akcje hiszpańskiej firmy Restauravia, do której należały
restauracje KFC i włoski koncept restauracji z obsługą kelnerską
La Tagliatella. Stworzyliśmy strategię rozwoju tej marki.

2012 AmRest w Azji

2017 Rok intensywnego wzrostu
Zauważamy aktualne trendy. Jednym z nich jest
zamawianie posiłków online.
Staliśmy się większościowym udziałowcem
spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o., prowadzącej
platformę PizzaPortal.pl.
Przejęliśmy restauracje KFC w Niemczech, Francji, Hiszpanii
i Rosji, jak również różne segmenty marki Pizza Hut w Niemczech
i Francji.
Wkroczyliśmy na trzy nowe rynki: Austrii, Portugalii i Słowenii.
Otworzyliśmy pierwsze europejskie restauracje Blue Frog
w Polsce oraz w Hiszpanii.
Niebawem minie 25 lat od otwarcia pierwszej restauracji
Pizza Hut, a my mamy wrażenie, że dopiero się rozkręcamy.

Jak zaplanowaliśmy, tak zrobiliśmy - otworzyliśmy własne restauracje
La Tagliatella na nowych rynkach: w Niemczech i Francji, w Chinach
oraz w Stanach Zjednoczonych. Do portfolio AmRest dołączyły
restauracje chińskich marek Blue Frog i KABB.
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Historia
Pierwszym wyzwaniem było podłączenie linii telefonicznych. Razem z pierwszym pracownikiem AmRest
postanowiliśmy spotkać się z dyrektorem TP S.A. Wyjaśniłem mu, że potrzebujemy około 100-150 linii telefonicznych.
Spojrzał na mnie bardzo dziwnie. Pomyślałem, że coś zostało źle przetłumaczone, więc powtórzyłem wszystko jeszcze
raz. Kolega z pracy jednak wytłumaczył mi, że jego rodzice czekali 15 lat na jedną linię telefoniczną, a teraz nagle ja
proszę o 150 i to od zaraz. Negocjacje zakończyły się na siedmiu liniach. Kiedy wróciłem do biura wszyscy nie dowierzali.

Wszystko
Jest
Możliwe
O początkach AmRest opowiada Henry McGovern,
Założyciel i Członek Rady Dyrektorów.

I tak zaczęła się historia Wszystko Jest Możliwe.

Kolejna przeszkoda pojawiła się, gdy nie mogliśmy
podłączyć elektryczności. Musieliśmy doprowadzić prąd
z innego miejsca odległego o 500 m i zbudować własny
transformator. Po raz kolejny udowodniliśmy, że:

Wszystko Jest Możliwe.

Najpierw kupiliśmy kamienicę na wrocławskim
Rynku z intencją przebudowania jej na pierwszy
w mieście nowoczesny budynek klasy A.
Z pomysłem wynajęcia parteru restauracji zwróciliśmy się do PepsiCo (w tamtym czasie właściciela
marek Pizza Hut i KFC), który propozycji nie przyjął,
a zamiast tego zaoferował nam coś ciekawszego
- franczyzę Pizza Hut. Donald Kendall, wówczas
Prezes PepsiCo Poland, zaproponował dodatkowo,
że zostanie naszym partnerem. Takiej możliwości nie mogliśmy odpuścić – historia AmRest
i WJM rozpoczęła się. Ale nie bez przygód.

Później okazało się, że konstrukcja budynku nie odpowiada potrzebom Pizza Hut. Musieliśmy więc przebudować całą podłogę. Kiedy w sierpniu ze szkoleń wrócili
nasi managerowie i zobaczyli w budynku tylko ściany
i dach, powiedzieli: Henry, nie ma szans, żebyś otworzył
to w listopadzie. A ja na to oczywiście:

Wszystko Jest Możliwe.

Następnie przyjechał Prezes PepsiCo Poland. Zobaczył
budowę i powiedział: Henry, restaurację najwcześniej
otworzysz w kwietniu bądź w maju następnego roku.
Założyliśmy się o 100 dolarów, że restauracja zostanie
otwarta na czas. Wiedziałem, że:

Wszystko Jest Możliwe.

Od tej pory pracowaliśmy siedem dni w tygodniu, na trzy
zmiany, 24 godziny na dobę. Udało się! Z wielkim sukcesem otworzyliśmy naszą pierwszą Pizza Hut zgodnie
z planem - 9 listopada 1993 r. Z tej przygody każdy z nas
wyszedł z silnym przekonaniem, że:

Wszystko Jest Możliwe.

AmRest dzisiaj to ponad 38 000 pracowników,
200 milionów transakcji rocznie i 1636 restauracji
w 16 krajach, bo Wszystko Jest Możliwe.
stan na 31.12.2017 r.

16

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AMREST 2017

17

Zapraszamy do świata AmRest

PORTUGALIA

1

Spójrzcie na świat AmRest z lotu ptaka i sprawdźcie jak imponująco
przedstawia się w liczbach. Podsumowujemy 2017 rok, który był dla nas
okresem intensywnego rozwoju.
Zarządzaliśmy 7 markami restauracyjnymi:
KFC,
••
Pizza Hut,
••
Starbucks,
••
Burger King,
••
La Tagliatella,
••
Blue Frog,
••
KABB,
••
oraz
platformą do zamawiania jedzenia online Pizzaportal.pl.
••

HISZPANIA

278

SERBIA 7

NIEMCY
ROSJA

Zarządzaliśmy 1636
restauracjami

w segmencie restauracji szybkiej
obsługi Quick Service Restaurants
i restauracjami z obsługą kelnerską
Casual Dining Restaurants.

BUŁGARIA 13

RUMUNIA 36

CHORWACJA 7

231
CHINY

47

Liczba zarządzanych przez nas restauracji
z podziałem na kraje.

1 AUSTRIA

WĘGRY

82

SŁOWENIA 1

18

176

SŁOWACJA 4

165
Działaliśmy w 16 krajach:

FRANCJA

CZECHY

133

POLSKA

454
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Restauracje w podziale na marki

W 2017 roku otworzyliśmy 247 nowych restauracji i kawiarni własnych.
Udzieliliśmy 208 franczyz na otwarcie nowych restauracji i kawiarni.
Zarządzaliśmy łącznie 301 kawiarniami.
Otworzyliśmy 26 nowych kawiarni własnych.
Zarządzaliśmy łącznie 669 restauracjami.
Otworzyliśmy 150 nowych restauracji własnych.

Zatrudnialiśmy 38 273 osoby,
które pracowały na nasz wspólny
sukces. Aż 36 384 osoby to pracownicy
naszych restauracji i kawiarni.

Zarządzaliśmy 327 restauracjami. Otworzyliśmy 49 nowych restauracji własnych.
Udzieliliśmy franczyzy na otwarcie 186 nowych restauracji.
Zarządzaliśmy łącznie 54 restauracjami.
Otworzyliśmy 9 nowych restauracji własnych.
Zarządzaliśmy 236 restauracjami.
Udzieliliśmy franczyzy na otwarcie 22 nowych restauracji.

2017
rok 

Zarządzaliśmy łącznie 45 restauracjami.
Otworzyliśmy 13 nowych restauracji własnych.

w liczbach

Zarządzaliśmy łącznie 4 restauracjami.

Współpracowaliśmy z ponad 12 tysiącami partnerów biznesowych:
franczyzobiorców, franczyzodawców i dostawców.
Franczyzobiorcy

215

Franczyzodawcy

4

(marek Pizza Hut w Niemczech, Pizza Hut
i La Tagliatella we Francji oraz La Tagliatella w Hiszpanii)

Dostawcy

11 931

Łączna liczba partnerów w 2017 r.

12 150

(w tym dostawcy żywności)

20

1167

Poprzez platformę Pizzaportal.pl
skupiającą ofertę 2 500 restauracji,
umożliwialiśmy zamówienia dań
z dostawą do domu w blisko
400 polskich miastach.

W 2017 roku w restauracjach
i kawiarniach zarządzanych
przez AmRest zrealizowano
łącznie około 200 mln
transakcji.

Osiągnęliśmy
przychód
w wysokości ponad
5 mld zł.
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Rozwój to nasza pasja
Nasz biznes budujemy z energią i pasją. Tak intensywny
rozwój AmRest nie byłby możliwy, gdyby nieprzestrzeganie
naszych Naczelnych Wartości. Kultura Wszystko jest Możliwe niezmiennie towarzyszy nam od początku powstania
firmy. Wierzyliśmy w nią, gdy otwieraliśmy pierwszą restaurację w Polsce. Wierzymy w nią jeszcze bardziej, osiągając
globalny zasięg.

Wzrost liczby restauracji
w latach 2015-2017
31.12.2015

904
restauracje

Krótko o modelu biznesowym AmRest
Głównym obszarem naszej działalności jest prowadzenie
restauracji marek KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks
poprzez spółki zależne, na podstawie umów franczyzy
w Polsce, Czechach, Rosji, Serbii, Chorwacji, Bułgarii,
Rumunii, Niemczech, Francji, Austrii, Słowenii, Hiszpanii
oraz na Węgrzech i Słowacji.
Na terenie Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz Niemiec
prowadzimy działalność restauracji marek własnych:
La Tagliatella, Trastevere i il Pastificio. Dla tych marek udzielamy franczyzy podmiotom niepowiązanym
oraz prowadzimy własne restauracje przy wykorzystaniu centralnej kuchni produkującej i dostarczającej
produkty do całości sieci wspomnianych marek własnych.
Ponadto prowadzimy działalność restauracji marek
własnych Blue Frog (na terenie Chin, Hiszpanii i Polski)
i KABB (na terenie Chin).

Wzmacniamy naszą kulturę
Wszystko Jest Możliwe, wykorzystujemy
międzynarodowe doświadczenie
oraz wyjątkowy portfel marek, aby rozwijać
rentowne, zdolne do osiągnięcia skali
restauracje na całym świecie.

Kreujemy wartości poprzez filary: Ludzie - Marki - Skala
31.12.2016

1181
restauracji

Ludzie

kultura
Wszystko
Jest Możliwe

31.12.2017

1636
restauracji

Skala

sieci restauracji
o znacznej skali

Rentowne
sieci
restauracji
na całym
świecie

Marki

wyjątkowy portfel
marek

22
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W 2017 roku nasza strategia ukierunkowana była na rozwój
sprawdzonych i dojrzałych marek portfela, co w praktyce
przełożyło się na rozwój przede wszystkim sieci KFC
oraz Starbucks w Europie, a także dalszy wzrost liczby
restauracji La Tagliatella w Hiszpanii.
Ważnym dla nas kierunkiem rozwoju była ekspansja marki
Pizza Hut, na którą posiadamy już wyłączność w dywizji
Europy Środkowo-Wschodniej. W 2017 roku przejęliśmy
różne segmenty marki Pizza Hut na dwóch dużych i ważnych
rynkach: francuskim i niemieckim.

Poprzez naszą kulturę Wszystko Jest Możliwe
dostarczamy wyśmienite smaki oraz wyjątkową
obsługę w przystępnej cenie.

Sprzedaż w podziale na dywizje w latach 2016-2017

2016

2017
Europa Środkowo
-Wschodnia (CEE)

53,6%

50%

Europa Zachodnia

28,8%

32,3%

Rosja

11,1%

5,4%

1,1%

Chiny

Pozostałe*

11,5%

5,0%

1,1%

Władze AmRest
W 2017 roku zgodnie ze Statutem AmRest organami zarządzającymi była Rada Nadzorcza oraz Zarząd powoływany
na trzy lata.
Zarząd
W 2017 roku w skład Zarządu AmRest wchodzili:
Drew O’Malley (do dnia 30.06.2017 r.)
••
Jacek Trybuchowski (z wyłączeniem okresu między
••
2.02.2017 - 29.06.2017 r.)
Mark
•• Chandler
Oksana Staniszewska
••
Olgierd Danielewicz
••
Wojciech Mroczyński (do dnia 28.12.2017 r.)
••
Rada Nadzorcza
W 2017 roku w skład Rady Nadzorczej AmRest wchodzili:
Henry McGovern
••
José Parés Gutiérrez (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
••
Luis Miguel Álvarez Pérez
••
Steven Kent Winegar Clark
••
Carlos Fernández González
••
Pablo Castilla Reparaz
••
Mustafa Ogretici
••
W październiku 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy AmRest podjęło uchwały o transgranicznym
przeniesieniu siedziby z Polski do Hiszpanii oraz zmianie
Statutu Spółki i dostosowaniu go do hiszpańskiego prawa. Proces zakończył się w marcu 2018 roku, kiedy to nowa
siedziba została oficjalnie zarejestrowana. Zmiany te są
naturalną częścią prowadzenia biznesu. Chcemy otwierać

się na Europę Zachodnią, mamy w planach wejście na giełdę
kolejnego z europejskich krajów przy jednoczesnym pozostaniu na giełdzie warszawskiej.
W związku z przeniesieniem siedziby do Madrytu,
zaszły zmiany w organach zarządczych AmRest, wynikające
ze zmiany jurysdykcji prawnej, w ramach której Spółka funkcjonuje. Zarząd i Radę Nadzorczą zastąpiła Rada Dyrektorów.
Radę Dyrektorów tworzą:
Henry McGovern
••
José Parés Gutiérrez (Przewodniczący)
••
Luis Miguel Álvarez Pérez
••
Steven Kent Winegar Clark
••
Carlos Fernández González
••
Pablo Castilla Reparaz
••
Mustafa Ogretici
••

Wrocław

Madryt

* przychody Grupy SCM oraz Pizzaportal.pl

24
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Tak rozumiemy naszą odpowiedzialność
Nasza działalność jako firmy społecznie odpowiedzialnej:
oparta jest o najwyższe standardy etyki biznesu
••
i zarządzania organizacją,
uwzględnia oczekiwania wobec nas i naszych
••
kluczowych interesariuszy,
przyczynia się do zrównoważonego rozwoju krajów
••
i regionów, w których działamy,  
dotyczy praktyk w 7 obszarach naszej
••
codziennej działalności:

26

Nasza żywność
kluczowe tematy:

jakość i bezpieczeństwo żywności
odpowiedzialne kupowanie i sprzedaż
informacje o wartościach odżywczych

Nasze środowisko

z wyboru w branży gastronomicznej.

kluczowe tematy:

przyjazne środowisku opakowania
odpady i recykling

Chcemy, aby każda nasza marka była rozpoznawana
••
UCZCIWE
PRAKTYKI
RYNKOWE
I ŁAŃCUCH
DOSTAW

PRZESTRZEGANIE
PRAW CZŁOWIEKA

OCHRONA
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

przez pracowników, klientów i lokalne społeczności
jako marka zaangażowana społecznie.

Chcemy działać w przyjazny środowisku sposób
••
we wszystkich obszarach naszej działalności.

Tworzymy bezpieczne i ceniące
różnorodność miejsca pracy,
gdzie świętujemy osiągnięcia
i celebrujemy radość życia.
Inspirujemy i rozwijamy
pozytywną energię.

Dostarczamy doskonałą żywność,
koncentrując się na najwyższych
standardach bezpieczeństwa
i jakości żywności w całym łańcuchu
dostaw oraz na pozyskiwaniu
świeżych produktów od dostawców.

Chcemy być numerem jeden wśród pracodawców
••

RELACJE
Z KLIENTAMI

RELACJE
Z PRACOWNIKAMI

W 2018 roku planujemy zrobić kolejny krok i wdrożyć politykę odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju
we wszystkich krajach, w których operujemy.

Strategiczne obszary odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju

Nasze dążenia w zakresie odpowiedzialnego biznesu
i zrównoważonego rozwoju:
Chcemy ciągle doskonalić wartości odżywcze naszej
••
żywności, maksymalnie dbać o jej jakość i bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw.  

ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE
I WPŁYW
NA LOKALNE
SPOŁECZNOŚCI

ŁAD
ORGANIZACYJNY

Aby skutecznie realizować naszą działalność jako odpowiedzialnej firmy, opracowaliśmy i wdrożyliśmy: „Strategię
odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju
dywizji Europy Centralnej AmRest na lata 2015-2020”.
Dotyczy ona zarządzanych przez nas marek w Europie
Centralnej, tj. Polski, Czech, Węgier, Chorwacji, Bułgarii,
Rumunii i Serbii.  

Prowadzimy nasz biznes z szacunkiem dla środowiska naturalnego.
Zawsze poszukujemy innowacji
i rozwiązań, dzięki którym nasze
działania są bardziej przyjazne
środowisku.

Nasi Ludzie
kluczowe tematy:

kultura włączania i otwartości
pracodawca z wyboru
szkolenia i rozwój

Nasze społeczeności
kluczowe tematy:

wolontariat pracowniczy
programy wspierające edukację
oraz rozwój dzieci i młodzieży
Jesteśmy społecznie zaangażowani.
Wykorzystujemy możliwości AmRest
i wspieramy pracowników firmy
w działaniach mających wpływ
na społeczności lokalne,
w których jesteśmy obecni.
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AmRest rozwija się dynamicznie dzięki
konsekwentnej realizacji strategii.
Przyszłość naszej firmy budujemy
w oparciu o wyraźnie zdefiniowane
wartości, którym jesteśmy wierni
od wielu lat w każdym filarze naszych
działań. Społeczna odpowiedzialność biznesu
jest dla nas ważnym obszarem, dlatego podchodzimy do niej w strategiczny sposób ustalając
priorytety i konkretne, mierzalne cele na kolejne lata.
Strategia zrównoważonego rozwoju jest naszym
drogowskazem i inspiracją dla działań
- w tej dziedzinie łączymy naszą pasję z dyscypliną.
Iwona Sarachman, Public Relations Director

Różnorodność w AmRest
Globalny charakter naszej działalności oraz wartości,
jakimi kierujemy się, sprawiają, że różnorodność jest dla nas
czymś naturalnym.
Chcemy, aby każdy, kto pracuje w AmRest, był szanowany,
mógł rozwijać swój potencjał i czuł się częścią naszej firmy.  
W codziennej pracy spotykamy różnych ludzi i realizujemy
z nimi wspólne cele. Różnorodni są nasi klienci i nasi pracownicy.
Aby podkreślić, jak ważnym elementem naszej organizacji jest różnorodność, spisaliśmy najważniejsze zasady
w „Polityce Różnorodności AmRest" (Diversity Policy
in AmRest), która obowiązuje we wszystkich krajach,
w jakich działamy.

28

Standardy etyczne w AmRest
Dążymy do tego, aby nasza działalność była oparta
o najwyższe standardy etyczne. Zebraliśmy więc nasze
wartości i zasady w dokument obowiązujący globalnie.
„Kodeks Postępowania" (Code of Business Conduct)
jest przewodnikiem po naszych wartościach oraz obowiązujących w AmRest regułach, jakich przestrzegają nasi
pracownicy. W Kodeksie opisane są takie tematy, jak:
relacje z klientami, partnerami biznesowymi oraz współpracownikami, jak również polityka prezentowa.

Nasze Naczelne Wartości
Orientacja na Klienta
Słuchamy naszych Klientów i aktywnie
odpowiadamy na ich potrzeby. Nasze decyzje
i działania koncentrują się na Kliencie.

Zobowiązanie wobec ludzi
Wierzymy w pozytywne intencje naszego zespołu
i chcemy, aby nasi pracownicy brali na siebie
odpowiedzialność, rozwijali się i dobrze bawili.

Ambitne cele
Wiemy, że Wszystko Jest Możliwe,
ustanawiamy więc ambitne cele.
Okazujemy uznanie i nagradzamy postępy
jednocześnie pamiętając o sumienności
i zaangażowaniu.

Doskonałość operacyjna
Z pasją dążymy do doskonałości. Robimy wszystko,
by być najlepszymi na świecie. Jesteśmy pełni
energii i zdecydowania w mierzeniu się
z dzisiejszą rzeczywistością i wprowadzeniu
niezbędnych zmian, aby być najlepszymi.

Informacja zwrotna
Chcemy i wierzymy w bezpośrednią
i szczerą informację zwrotną.

Można na nas polegać
Jesteśmy odpowiedzialnymi właścicielami.
Robimy to, o czym mówimy.

Pozytywna energia
Zarządzamy z ogromną pozytywną energią
i potrafimy innych nią zarazić. Biurokrację
ograniczamy do niezbędnego minimum.

Zyskowność
Oczywistym jest, że zysk jest nam potrzebny
do tego, aby istnieć na rynku.
Nie jest on jednak naszym jedynym celem.
Jest środkiem do realizowania naszych możliwości.
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Słuchamy naszych interesariuszy
Interesariuszem naszej firmy jest każdy, kto na nas wpływa
i na kogo my wpływamy prowadząc naszą działalność.
W 2015 roku dokonaliśmy analizy naszych interesariuszy.
Na mapie najważniejszych z nich znaleźli się nasi pracownicy, w tym pracownicy niepełnosprawni, klienci wszystkich
naszych marek, inwestorzy, dostawcy (w tym stali i długofalowi partnerzy biznesowi), społeczności lokalne oraz władze
lokalne regionów, w których prowadzimy restauracje
i kawiarnie. Opinie i potrzeby naszych kluczowych interesariuszy są dla nas ważne, a troska o odpowiedzialną
współpracę z nimi ma wpływ na sposób prowadzenia naszej
działalności.
W 2017 roku przeprowadziliśmy badanie percepcji interesariuszy. Dotyczyło ono niefinansowych zagadnień raportowania naszej firmy, które powinniśmy, ich zdaniem, ująć
w raporcie. Badanie to było okazją do pozyskania szczegółowych informacji o perspektywie interesariuszy na naszą
firmę i ich opinii o AmRest.
W badaniu ankietowym interesariusze wskazywali ważne
dla nich tematy, jakie powinny zostać opisane w raporcie. Dotyczyły one między innymi kwestii środowiskowych,
relacji z pracownikami i dostawcami.

minimalizacja odpadów i maksymalizacja wykorzystania
••
opakowań ekologicznych,

opis łańcucha dostaw i kryteria doboru dostawców,
••
odpowiedzialne zarządzanie zasobami takimi, jak woda
••

produktów, w tym zgodność z regulacjami oraz rzetelne
informowanie o składzie i wartościach odżywczych,

Badania opinii i satysfakcji, strona www,
e-maile, telefony, szkolenia, e-learningi,
spotkania z kadrą zarządzającą,
intranet, newslettery.

i energia,

polityka pracownicza, w tym zdrowie i bezpieczeństwo
••
w miejscu pracy,

działania na rzecz lokalnych społeczności i wolontariat
••
pracowniczy.

W ramach badania przeprowadziliśmy także wywiady
telefoniczne z ważnymi dla nas interesariuszami.
Dzięki rozmowom, mogliśmy poznać ich postrzeganie
i rozumienie odpowiedzialnego biznesu, a także opinie
o AmRest. Z analizy rozmów wynikało, że dla interesariuszy
ważne jest zaraportowanie informacji związanych z ładem
organizacyjnym i zarządzaniem, miejscem pracy, łańcuchem
dostaw, informacjami finansowymi oraz tych związanych
z naszym zaangażowaniem społecznym.
W niniejszym Raporcie staraliśmy się odpowiedzieć na potrzeby interesariuszy związane z tematami raportowania
w sposób jak najbardziej pełny i rzetelny.

Najważniejsze tematy wskazane przez interesariuszy:  
dbałość o wysoką jakość surowców i powstających z nich
••

NASI PRACOWNICY

Należymy do organizacji:
Polska Rada Centrów Handlowych
Związek Pracodawców HoReCa

INWESTORZY I WŁAŚCICIELE
Telekonferencje i spotkania,
Dzień Inwestora w AmRest,
raporty bieżące i okresowe, strona www,
kontakt z Działem Relacji Inwestorskich.

SPOŁECZNOŚCI I WŁADZE LOKALNE,
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Aktywności wolontariatu, strona www,
spotkania bezpośrednie,
informacje prasowe i media lokalne.

NASI KLIENCI

KLUCZOWI
INTERESARIUSZE
I KANAŁY
KOMUNIKACJI
Z NIMI

Kontakt bezpośredni w restauracjach,
badania opinii, ulotki,
materiały informacyjne w restauracjach,
strona www, informacje prasowe.

NASI DOSTAWCY
Badania opinii i satysfakcji,
kontakt bezpośredni, audyty,
strona www, e-maile, telefony.

satysfakcja klientów,
••

30
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Największa na świecie sieć
kawiarni. Została założona
30 marca 1971 r. w Seattle,
w stanie Waszyngton,
a w Polsce pierwsze kroki
postawiła blisko 10 lat temu.

Dokładnie 4 grudnia 1954 roku w Miami
James McLamore i David Edgerton otworzyli
swoją pierwszą restaurację BURGER KING.

Restauracja i bar w jednym.
Pierwszy Blue Frog powstał w Szanghaju,
kiedy dwóch Amerykanów żyjących od kilku lat
w Chinach postanowiło stworzyć miejsce,
w którym poczują się jak w rodzinnej Montanie.
W 1939 roku Harland Sanders, założyciel KFC,
stworzył unikalną mieszankę ziół i przypraw,
którą stosujemy do dziś.

Poznaj nasze marki

Wyśmienici
liderzy
Gościnności naszych marek posmakujesz
na całym świecie.

Jedna z największych
sieci restauracyjnych
z obsługą kelnerską
na świecie kończy
właśnie 60 lat!

La Tagliatella powstała
w opraciu o ponad 20-letnie
doświadczenie w tradycyjnej
kuchni regionów El Piemonte,
La Liguria i La Reggio Emilia.

Pierwsza restauracja marki KABB
powstała w styczniu 2001 roku
w jednym z najbardziej prestiżowych
miejsc w Szanghaju - Xintiandi.
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Marki, które zna cały świat
Poznajcie bliżej światowe marki zarządzane przez AmRest
i dowiedzcie się więcej o restauracjach, które prowadzimy
od Hiszpanii aż po Chiny.
W zarządzanych przez nas restauracjach i kawiarniach świeżość oraz jakość produktów jest kluczowa. O tym, jak dbamy
o jedzenie, piszemy w kolejnym rodziale.

150
1 636

ŁĄCZNA LICZBA RESTAURACJI

247

WSZYSTKIE RESTAURACJE WŁASNE OTWARTE W 2017 R.

208

WSZYSTKIE RESTAURACJE FRANCZYZOWE OTWARTE W 2017 R.

Kiedy w 1993 roku AmRest otworzył pierwszą restaurację Pizza Hut we Wrocławiu nawet
nie przypuszczaliśmy, że 25 lat później nasz biznes będzie liczył ponad 1650 lokali.
Ćwierćwiecze działalności Spółki to czas dynamicznego wzrostu. Stale poszerzamy
skalę naszego działania otwierając nowe restauracje, rozwijając innowacyjne koncepty
i nieustannie pracując nad fuzjami oraz przejęciami w całej Europie.
AmRest powstał dzięki współpracy, dlatego przez te wszystkie lata priorytetowe dla nas było partnerstwo. Stabilna kooperacja z właścicielami zarządzanych przez nas globalnych marek, firmami Yum!,
Starbucks czy Burger King Europe – światowymi liderami rynku gastronomicznego, jest dla nas kluczowa.
Konsekwencja w realizowaniu założeń oraz wypracowane standardy procentują: posiadamy status masterfranczyzobiorcy marki Pizza Hut
w kilku krajach Europy, z sukcesami wprowadzamy nasze marki na nowe rynki i mamy dużą swobodę w rozwijaniu innowacyjnych konceptów oraz usług w naszych restauracjach.

186
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W portfolio AmRest znajdują się również marki własne: La Tagliatella, Blue Frog oraz Kabb. Jako właściciele tych brandów możemy dzierżawić
prawa do prowadzenia restauracji na zasadzie umów franczyzowych osobnym podmiotom. W sumie ponad 150 lokali pod szyldem
La Tagliatella jest prowadzona przez franczyzobiorców. Zaangażowanie naszych partnerów oraz obopólne zaufanie pozwoliły
na zbudowanie długotrwałej relacji, przynoszącej korzyści obu stronom.

22

Obecność AmRest w kilkunastu krajach to ogromne wyzwanie pod względem logistycznym. Również i w tym przypadku gwarancją sukcesu
jest dobre partnerstwo. Od wielu lat współpracujemy z liczną grupą dostawców, którzy zapewniają najwyższą jakość i bezpieczeństwo
żywności potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Ich solidność, rzetelność oraz profesjonalizm pozwalają nam na codzienne
serwowanie świeżych produktów w ponad 1650 restauracjach na świecie.

49
9

Jednym z naszych głównych celów jest obecnie zbudowanie pozycji AmRest jako lidera rynku gastronomicznego w Europie.
Wierzymy, że stabilność, renoma oraz doświadczenie zdobyte na wielu rynkach, pozwolą nam na osiągnięcie statusu pożądanego partnera
w biznesie. Naturalną konsekwencją rozwoju AmRest będzie zwiększenie liczby interesariuszy, w tym współpracowników i partnerów,
z tego względu stale pracujemy nad wieloma zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, m.in. edukacją, innowacyjnością
oraz racjonalną konsumpcją i produkcją. Przykłady, efekty i filozofię naszych działań poznają Państwo w tym rozdziale.
Serdecznie zapraszam do lektury.

Olgierd Danielewicz, Chief Operations Officer

34

ŁĄCZNA
LICZBA
RESTAURACJI
Z PODZIAŁEM
NA MARKI

669

327

301

236

54

13
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Pierwszą restaurację KFC
w Polsce otworzyliśmy
w 1995 r. w Szczecinie.

Zarządzamy 669 restauracjami KFC w dwunastu krajach:
Polsce, Czechach, Rosji, Bułgarii, Serbii, Chorwacji,
Hiszpanii, Francji, Niemczech, Austrii, Słowenii i na Węgrzech.

Pierwsza restauracja KFC
została otwarta 88 lat temu
w stanie Kentucky.

W Polsce zarządzamy 243 restauracjami KFC*.
Liczba restauracji w Polsce stanowi 36% wszystkich restauracji KFC,
którymi zarządzamy.

* stan na 31.12.2017 r.

CZ

FR

ES

36

HU

AT

SI

RU

PL

HR

RS

BG

Logo, na którym znajduje się
uśmiechnięta twarz starszego pana,
to wizerunek Harlanda Sandersa
założyciela marki KFC.

Olimpiada KFC dla wychowanków SIEMACHA Spot
Wrocław przeszła już do historii, ale wspomnienia
i gorące emocje jeszcze długo w nas pozostaną.
Wszystko było tak, jak na najprawdziwszej
Olimpiadzie - za płonący znicz olimpijski spokojnie
wystarczył nam nasz zapał. Sztafeta po turecku,
skok w dal, pojedynek rydwanów i niesamowicie
emocjonujący wyścig kelnerów były ucztą dla oka wytrawnego kibica. Emocje i rywalizacja wśród zawodników sześciu
drużyn były imponujące. Tym bardziej, że wychowankowie
SIEMACHY stanęli do zawodów razem z wolontariuszami KFC.
W tych zawodach nie było istotne miejsce na podium,
ale radość, jaką mogliśmy sprawić dzieciom i młodzieży.
Jesienią 2018 r. planujemy kolejną edycję Olimpiady KFC.
Ewelina Jabłońska-Gryżenia,
Corporate Social Responsibility Manager

W 2017 roku:
wprowadziliśmy mobilną aplikację dla KFC
••
„Zamów i odbierz - przeskocz kolejkę”, dzięki której klienci
mogą zamówić jedzenie przez smartfona i odebrać je bez kolejki w restauracji,
wprowadziliśmy w Polsce ofertę śniadaniową, która doskonale się sprawdziła,
••
z marką KFC weszliśmy na rynek austriacki i słoweński.
••

DE

W skład receptury panierki KFC wchodzi
11 ziół i przypraw. Jest to jedna z najpilniej
strzeżonych tajemnic handlowych na świecie.

Pierwszy
kubełek
pełen kawałków
kurczaka na wynos
powstał
w 1957 r.

Mięso w KFC to tylko całe kawałki kurczaka,
niemielone, przygotowywane i panierowane ręcznie
bezpośrednio przed podaniem.
Świeżość jest dla nas kluczowa.
Dostawy produktów do KFC odbywają się
2 lub 3 razy w tygodniu.
Jakość w KFC to przede wszystkim lokalni dostawcy,
wyselekcjonowane, najlepsze hodowle
i wyłącznie sprawdzone produkty.
Wymiana oleju do smażenia w restauracjach KFC
jest poddana restrykcyjnym procedurom.
W Polsce zużyty olej oddajemy do recyklingu.
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600 dolarów pożyczonych od matki
wystarczyło braciom Carney
na założenie restauracji Pizza Hut.
Wszystko Jest Możliwe.

Restauracje Pizza Hut Express
czyli przygotowanie pizzy w 5 minut
na miejscu i na wynos.
Restauracje Pizza Hut Delivery
- restauracje z dostawą pizzy do domu.
Restauracje Dine-In, w tym restauracje
z nowym wystrojem wnętrz i kamiennymi piecami.

Pierwsza restauracja Pizza Hut
w Polsce została otwarta przez AmRest
w 1993 r. na wrocławskim Rynku.

W 2017 roku zarządzaliśmy 327 restauracjami Pizza Hut w sześciu krajach:
Polsce, Niemczech, Francji, Czechach, Rosji i na Węgrzech.

Czerwono-białe logo marki to nie kapelusz,
a dach skromnego budynku,
w którym mieściła się
pierwsza restauracja Pizza Hut.  

Najbardziej znaną pizzą jest
puszysta Pizza PAN. Stanowi aż 20%
wszystkich zamówień.

15 tysięcy – tyle średnio transakcji odnotowujemy
każdego dnia w restauracjach Pizza Hut w Polsce.

Agnieszka Skarul, Marketing Communication Senior Manager

Pizza Hut opracowała recepturę pizzy,
która w 2001 r. trafiła na międzynarodową
stację kosmiczną Sojuz.

W 2017 roku:
wprowadziliśmy aplikację mobilną „Pizza Hut bot”,
••
dzięki której klienci mogą zamawiać pizzę przez Messenger i Facebook,
zapraszamy klientów w Polsce do restauracji Pizza Hut
••
przygotowanych według nowego konceptu aranżacji, w których na oczach
klientów przygotowujemy pizzę i wypiekamy ją w kamiennych piecach,
z marką Pizza Hut weszliśmy na rynek czeski.
••
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Grudzień to wyjątkowy świąteczny czas,
w którym często przypominamy sobie, że dawanie
daje najwięcej przyjemności. W grudniu 2017 r.
zorganizowaliśmy specjalną świąteczną akcję
dla wszystkich członków programu
lojalnościowego „My Pizza Hut” pod nazwą:
„Podaruj Dzieciom Uśmiech”. Daliśmy naszym
Gościom możliwość przekazania zebranych przez nich
punktów na poczęstunek zorganizowany przez Pizza Hut
dla podopiecznych Stowarzyszenia SIEMACHA.
W akcji wzięło udział blisko 2 000 osób. Zebrane punkty
pozwoliły na przekazanie 650 pizz! Świąteczne spotkania
z dziećmi ze Stowarzyszenia zorganizowane przez Pizza Hut
odbyły się w sześciu miastach Polski: Krakowie, Wrocławiu,
Katowicach, Kielcach, Rzeszowie i Tarnowie.

RU

Ser mozzarella jest jednym z najbardziej
restrykcyjnie kontrolowanych przez nas produktów
w procesie produkcji i dostawy.

Pizza Hut
jest
największą
na świecie
siecią restauracji
serwujących pizzę.

Dostawy produktów do restauracji Pizza Hut odbywają się
minimum 3 razy w tygodniu, a jakość produktów
w restauracjach monitorujemy co 4 godziny.
Nasze pudełka do pizzy są częściowo
produkowane z makulatury.
Dla naszych pracowników stworzyliśmy program
edukacji kulinarnej „Pizza Academy”.

38
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Logo syreny nawiązuje do rzeźb
syren na dziobach statków
transportujących kawę do USA.
W 2017 roku zarządzaliśmy 301 kawiarniami Starbucks w siedmiu krajach:
Polsce, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji.
Kawiarnie Starbucks obsługują blisko 50

milionów gości tygodniowo.

Pierwsza kawiarnia Starbucks
została otwarta w 1971 r.
w Seattle.

W 2017 roku:
kawiarnie Starbucks otrzymały nagrodę Allegra
••
dla najlepszej sieci kawiarni w Europie,
rozwój nowego konceptu Starbucks on the go to kolejny krok w stronę
••
poszerzania zasięgu działalności i dostępności naszych produktów na rynku.
Punkty Starbucks on the go zlokalizowane są w biurowcach oraz w kinach.
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W 2007 r. roku AmRest został
partnerem Starbucks. 	
29 września
to Międzynarodowy
Dzień Kawy.

Jako pracownicy Starbucks angażujemy się w wiele
szlachetnych aktywności na rzecz naszych lokalnych
społeczności. Prawie każda kawiarnia może podzielić
się przykładami takiej współpracy.
Oprócz tych lokalnych działań, które są niezmiernie
dla nas ważne, Starbucks ma też wiele globalnych
pomysłów, jak pomagać i działać zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. Jedną z takich inicjatyw jest promowanie
zakupu kubków wielokrotnego użytku, które są dostępne
w naszych kawiarniach. Ponadto, każdy kto zdecyduje się
na zakup kawy w przyniesionym przez siebie kubku
lub tumblerze, otrzymuje od nas zniżkę na napój jako nagrodę
za proekologiczną postawę.
Grzegorz Mazurek, Starbucks District Manager

Ważne jest dla nas etyczne pozyskiwanie kawy.
W Starbucks kupujemy tylko te z certyfikatem
C.A.F.E. Practices.

Codziennie
na świecie
wypija się
3 miliardy
filiżanek kawy.

Wymagamy przejrzystości od naszych dostawców,
którzy muszą przedstawić dowody płatności na całej długości
łańcucha dostaw. Chcemy wiedzieć, jaka część kwoty płacona
przez Starbucks za zielone (niewypalone) ziarna dociera
do plantatorów.  

Starbucks to nie tylko kawa. Należymy do organizacji
Ethical Tea Partnership i wspólnie z innymi nabywcami
działamy na rzecz poprawy warunków w całym
przemyśle herbacianym.
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W 1954 r. w Miami powstała pierwsza
restauracja Burger King.
Trzy lata później na rynek wszedł
legendarny Whopper.
11 milionów gości na całym
świecie codziennie odwiedza
Burger King.

Zarządzamy 54 restauracjami Burger King w trzech krajach:
Polsce, Czechach i Bułgarii.
W Polsce zarządzamy 41 restauracjami Burger King,
które znajdują się w największych polskich miastach.

Whopper
może być
przygotowany
na 1 024
sposoby.

PL

BG
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Zamówienie w Burger King
przygotowujemy
bezpośrednio przed podaniem.

W 2007 r. AmRest otworzył pierwszą restaurację Burger King
w Złotych Tarasach w Warszawie.
To powrót Króla po dłuższej przerwie.

W 2017 roku:
świętowaliśmy 10-lecie Burger King w Polsce,
••
marka Burger King otrzymała nagrodę Employer Branding Stars
••
za najlepsze procesy rekrutacyjne.

CZ

W Australii
marka Burger King
występuje pod nazwą
Hungry Jack’s.

Nasze burgery to 100% mięsa bez żadnych dodatków
oraz świeże składniki zamawiane u sprawdzonych,
wieloletnich dostawców.  

Whopper został zamówiony na świecie
ponad miliard razy.
Niezmiennie od 60 lat grillujemy wołowinę
na najprawdziwszym ogniu (flame grilled).

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AMREST 2017

43

La Tagliatella to iście włoski charakter, który dołączył do rodziny AmRest
w 2011 roku. Jest to nasza marka własna. Zarządzamy 236 restauracjami
La Tagliatella w Hiszpanii, Francji i Niemczech. W 2017 roku weszliśmy
na rynek portugalski. Restauracje prowadzimy przy wykorzystaniu
centralnej kuchni produkującej i dostarczającej produkty do całości sieci
La Tagliatella. Ideą marki jest serwowanie gościom włoskiej kuchni
w przyjaznym i rodzinnym klimacie, z jakim kojarzone są tamtejsze knajpki.

Zarządzamy 45 restauracjami marki Blue Frog, której jesteśmy
właścicielem. Marka funkcjonuje przede wszystkim na rynku chińskim.
W 2017 roku otworzyliśmy pierwsze restauracje w Polsce i Hiszpanii.
Blue Frog to połączenie znakomitej kuchni azjatyckiej oraz luźnej atmosfery.
Restauracje posiadają również część barową.

KABB to tętniąca życiem restauracja, która powstała w 2011 roku
w Szanghaju. W 2012 roku staliśmy się jej właścicielem i zarządzamy
4 restauracjami na rynku chińskim.

stan na 31.12.2017 r.
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W 2017 roku portfolio AmRest powiększyło się o 455 nowych lokali.
Jako dział Development, wybudowaliśmy oraz otworzyliśmy 207 z nich,
zarówno własnościowych, jak i franczyzowych.  
Jednocześnie wykonaliśmy 147 remontów istniejących restauracji,
co dało nam łącznie ponad 350 projektów! Ponadto weszliśmy na trzy
nowe rynki: do Portugalii z marką La Tagliatella oraz z marką KFC
do Austrii i Słowenii, zwiększając liczbę krajów, w których działamy
z 13 do 16. Na uwagę zasługuje również ekspansja marki Blue Frog w Europie
– jesienią otworzyliśmy pierwsze lokale w Madrycie i we Wrocławiu.
Podsumowując, to był naprawdę znakomity rok, pełen wyzwań i satysfakcji.
W tej chwili koncentrujemy się na tegorocznym ambitnym celu, który jest kolejnym
dużym przedsięwzięciem. Jak wygląda 2018 rok w liczbach?
Planujemy otworzyć ponad 300 nowych restauracji i wykonać 160 renowacji globalnie. Z perspektywy naszych marek zamierzamy otworzyć ponad 100 restauracji KFC,
prawie 90 restauracji Pizza Hut, 60 kawiarni Starbucks, 10 restauracji Burger King,
25 restauracji Blue Frog i wreszcie otworzymy prawie 20 restauracji La Tagliatella,
w tym także franczyzowych. Jak widać przed nami wciąż jest dużo pracy i ważnych
wyzwań, z którymi wierzę, że sobie poradzimy. W końcu Wszystko Jest Możliwe.
Jerzy Tymofiejew, Chief Development Officer
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Jesteśmy fair
Zanim upieczemy pizzę, usmażymy kurczaka lub spienimy mleko do kawy podejmujemy szereg działań,
aby wybrać najlepszego dostawcę i sprawdzić, czy każdy z naszych obecnych przestrzega restrykcyjnych standardów
AmRest. Transportujemy zamówioną żywność do naszych centrów dystrybucji, a potem dostarczamy
ją do restauracji. Wszystko dzieje się z najwyższą dbałością o zasady higieny i bezpieczeństwa żywności.

Lokalni dostawcy

Globalne
menu
Najwyższa dbałość o jakość żywności, pochodzenie
produktów i ich drogę na talerz to podstawa 
bycia fair wobec naszych Gości.

Etap 1:
Wybieramy dostawców
produktów

Etap 2:
Kontrolujemy obecnych
dostawców

Sprawdzamy posiadane przez
producenta
międzynarodowe
certyfikaty jakości. Dokonujemy oceny urządzeń, technologii
i
standardów
sanitarnych
poprzez wizytę w zakładzie producenta. Sprawdzamy procedury zaopatrzenia w surowce
do produkcji – jak również ich
pochodzenie oraz sposób, w jaki
są kontrolowane.

Sprawdzamy aktualność posiadanych przez producenta międzynarodowych certyfikatów jakości.
Zlecamy i sprawdzamy wyniki
dodatkowych audytów jakościowych
według
specyficznych wymagań danej marki.
W razie potrzeby dostawca jest
zobowiązany
do
wdrożenia
działań naprawczych. Wykonujemy losowe kontrole jakości
zamawianego produktu. Zlecamy
zewnętrznym
akredytowanym
laboratoriom badania jakości
i bezpieczeństwa próbek produktu
losowo
pobranych
z restauracji.

Etap 3:
Odbieramy i transportujemy produkty od producentów do centrów
dystrybucji i restauracji
Dostawy od producentów wykonujemy
specjalistycznymi
pojazdami chłodniczymi. Monitorujemy temperaturę podczas
transportu. Sprawdzamy higienę
i czystość środków transportu.
Samochody do dystrybucji posiadają monitoring GPS lokalizacji środka transportu oraz
kontrolę i monitoring procesu
otwarcia drzwi pojazdu podczas
rozładunku. Dodatkowe kurtyny w drzwiach pojazdu chronią
przed podniesieniem temperatury
podczas
rozładunku.
Zlecamy
zewnętrznej
firmie
audyty
centrów
dystrybucji
oraz dostaw do restauracji.

Etap 4:
Przechowujemy żywność
dla naszych restauracji
w centrach dystrybucji

Etap 5:
Kontrolujemy produkty
spożywcze w restauracjach
i kawiarniach AmRest

Kontrolujemy
temperaturę
w centrach dystrybucji zarówno podczas przyjęcia od dostawcy, jak i przechowywania
oraz wysyłki do restauracji.
Nasze chłodnie i mroźnie posiadają elektroniczny monitoring
temperatur oraz są wyposażone w alarmy na wypadek podniesienia temperatury powyżej
standardu. Posiadamy elektroniczny system kontroli terminów
przydatności i rotacji produktu
w magazynie tak, aby do restauracji wysyłać właściwy w terminie
przydatności produkt. W centrach
dystrybucji obowiązują ściśle
określone procedury sprzątania
i higieny. Zlecamy także zewnętrznej
firmie
przeprowadzanie
audytów.

A potem pieczemy pizzę, smażymy kurczaka, spieniamy mleko
do Twojej kawy.
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Dbamy o żywność
Dania uwielbiane przez naszych klientów to nie tylko niepowtarzalny smak, do którego powracają. Dla nas kluczową
kwestią jest jakość i bezpieczeństwo serwowanego jedzenia.
Chcemy, aby nasi klienci mieli pewność, że zamawiane przez
nich dania są zawsze świeże i w pełni bezpieczne. To podejście jest częścią naszego sukcesu oraz zaufania klientów
do naszych marek. Tu nie ma miejsca na kompromisy.
Sprawdźcie, jak dbamy o naszą żywność
Do naszych najważniejszych odpowiedzialności należą
zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem
produktów żywnościowych oferowanych przez nasze
restauracje. Koncentrujemy się na najwyższych standardach bezpieczeństwa i jakości produktów w całym łańcuchu
dostaw oraz na pozyskiwaniu świeżych produktów od lokalnych dostawców.

Nasz cel:
Wpływać na naszych dostawców tak,
aby rósł poziom wartości odżywczych
naszej żywności oraz maksymalnie
dbać o jej jakość i bezpieczeństwo
w całym łańcuchu dostaw.

Na czym się koncentrujemy?

··jakość i bezpieczeństwo żywności
··odpowiedzialne kupowanie i sprzedaż
··transparentność informacji

Procedury to podstawa
Każda z zarządzanych przez nas marek posiada własne,
restrykcyjne procedury dotyczące bezpieczeństwa żywności i wymaga starannego ich przestrzegania. Wszystkie one
przechodzą dodatkową weryfikację AmRest, aby osiągnąć
oczekiwany przez nas poziom bezpieczeństwa żywności.
Stosujemy procedury o globalnym zasięgu, które wyznaczają
standardy zarządzania żywnością:

o wartościach odżywczych produktów

W jaki sposób dbamy o naszą żywność?

··badamy i sprawdzamy kluczowe
produkty w laboratoriach

··monitorujemy naszych dostawców
poprzez prowadzone audyty

Ten dokument jest podstawą do tworzenia oraz aktualizacji
istniejących norm bezpieczeństwa żywności w każdej z marek
i w każdym kraju, w którym prowadzimy nasze restauracje
i kawiarnie, także na nowych rynkach.

··realizujemy działania doskonalące

czytelność informacji dla klientów,
dotyczących jakości i bezpieczeństwa
oferowanych dań i produktów

··rozwijamy współpracę

z lokalnymi dostawcami  

Aby jakość żywności była doskonała, ściśle współpracujemy
z naszymi dostawcami, kontrolujemy magazyny dystrybucyjne i łańcuch dostaw do restauracji i kawiarni. Wspierają nas
w tym laboratoria i instytucje badawcze, firmy transportowe,
organizacje certyfikujące.  Nasi dostawcy są też pod stałym
nadzorem służb weterynaryjnych i sanitarno-epidemiologicznych.
Przeprowadzamy między innymi testy na obecność wybranych zanieczyszczeń w żywności, takich jak pozostałości
pestycydów, antybiotyków, metali ciężkich w produktach
oferowanych nam przez dostawców. W 2017 roku przeprowadziliśmy 76 testów na obecność zanieczyszczeń żywności.
Współpracujemy ze sprawdzonymi producentami
o ugruntowanej historii, którzy są liderami na rynku
w zakresie jakości produktów.

To globalne zasady dotyczące badania jakości produktów.
Realizujemy je w Polsce, Czechach, Bułgarii, Serbii, Chorwacji,
Austrii oraz na Węgrzech. Dotyczą marek Burger King, KFC
oraz Pizza Hut. Ponadto każda z zarządzanych przez nas
marek posiada swoje restrykcyjne regulacje dotyczące
bezpieczeństwa żywności.

Te zasady regulują cały proces wyboru i akceptacji
dostawców, w tym zasady i zakres audytów dostawców.
Procedura obowiązuje na wszystkich rynkach, na których
działamy.
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Jak dbamy o żywność w naszych restauracjach?
W naszych restauracjach nieustannie wiele się dzieje,
a bezpieczeństwo żywności jest dla nas zawsze priorytetem.
Aby zachować jego najwyższy poziom:
prowadzimy systemy kontroli terminów przydatności
••
i system rotacji produktów w restauracjach;

przeprowadzamy niezapowiedziane audyty
••

oraz kontrole w restauracjach i kawiarnich,
które prowadzone są przez dział audytu wewnętrznego
i zewnętrzne niezależne firmy audytorskie;

wdrożyliśmy systemy kontroli procesów obróbki
••

termicznej, m.in. smażenia i pieczenia, gwarantujących
najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo żywności.

wspomagamy menedżerów naszych restauracji
••
i kawiarni poprzez system dotyczący zamówień
oraz optymalizujący potrzebną ilość produktów
i zapewniający ich świeżość;

wyposażamy nasze restauracje i kawiarnie w dedyko••
wane pomieszczenia magazynowe – chłodnie i mroźnie, posiadające elektroniczną kontrolę temperatury
i odpowiednie wyposażenie do przechowywania
produktów;

zapewniamy w restauracjach i kawiarnich
••

profesjonalne środki o wysokiej skuteczności do mycia
i/lub dezynfekcji oraz używamy urządzeń gwarantujących efektywne ich dozowanie – stężenie środków
jest stale kontrolowane w celu utrzymania najwyższej
skuteczności;

stosujemy systemy kontroli mycia i/lub dezynfekcji rąk
••
przez naszych pracowników;

powadzimy okresowe szkolenia z higieny i standardów
••
zachowania jakości;

korzystamy z procedur postępowania z produktami
••

w restauracji i kawiarni w celu zachowania ich najwyższej jakości i bezpieczeństwa;
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100% naszych restauracji
i kawiarni przechodzi
systematyczne audyty
pod kątem jakości
i bezpieczeństwa żywności.

Orientacja na klienta to jedna z Naczelnych Wartości AmRest
i filozofia naszego działania. Naszym głównym celem jest
dostarczenie Gościom najlepszej jakości żywności,
z zachowaniem najwyższych standardów i bezpieczeństwa.
Zaufanie, jakie pokładają w nas nasi Goście, jest dla nas niezwykle
ważne, dlatego musimy być pewni, że bez względu na to,
którą markę restauracji oraz w jakim kraju odwiedzą, mogą ufać
produktom przez nas serwowanym. To właśnie dlatego prowadzimy,
m.in. audyty dla wszystkich marek, działając względem ustalonych procedur,
a także współpracujemy z naszymi dostawcami kontrolując magazyny
dystrybucyjne i łańcuch dostaw do restauracji. Oczywiście wszystkie
te działania mają na celu usatysfakcjonowanie naszych Gości.
Ich opinie są dla nas niezwykle istotne i często wpływają na podejmowane
przez nas decyzje. Pozostajemy do dyspozycji naszych Gości oferując różne
kanały kontaktu. Opinie na temat naszych usług badamy lokalnie
poprzez ankiety satysfakcji, starając się na bieżąco reagować
na potrzeby i wskazówki naszych Gości.
Magdalena Gisman, Center of Excellence Director
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Bring Fun
to Life!

Zawsze doskonałe
frytki

Rozpoczynamy w kwietniu: wybrane odmiany ziemniaków
o określonych parametrach takich jak zawartość skrobi,
kształt i długość bulwy, sadzone są na polach przez rolników
współpracujących z zakładem produkcji.

Ziemniaki rosną i dojrzewają, pielęgnowane zgodnie ze sztuką,
aby były zdrowe i uzyskały odpowiednią wielkość.
Środki ochrony roślin stosowane są zgodnie
z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi okresów karencji.
Ziemniaki, w zależności od odmiany, zbierane
są mechanicznie od końca sierpnia do pierwszych
przymrozków i przechowywane w silosach wyposażonych
w urządzenia regulujące temperaturę i wilgotność.
Z silosów bulwy trafiają na linię produkcyjną,
gdzie następuje ich wstępne oczyszczanie
i selekcja, obieranie, mycie
i powtórne czyszczenie.
Po oczyszczaniu ziemniaki krojone
są przez specjalne noże
na odpowiedniego rozmiaru frytki.

Restauracje KFC serwują nie tylko
złocistego kurczaka, ale także złociste i chrupiące frytki. Nasze frytki
smakują zawsze tak samo dobrze
dzięki procesowi uprawy, produkcji
i dostawy do restauracji, który praktykujemy, kontrolujemy i udoskonalamy od lat. Poznajcie proces
powstawania naszych frytek:
od bulwy dojrzewającej na polach
po proces smażenia.

Surowe frytki przechodzą proces sortowania
pod okiem specjalistycznych kamer,
po czym są wstępnie podgotowywane,
aby zachować ich naturalną barwę.

Po osuszeniu frytki zostaję wstępnie podsmażone
tylko w 100% oleju słonecznikowym,
po czym trafiają do tunelu, gdzie są zamrażane.

Gotowe, zamrożone frytki po zapakowaniu
transportowane są specjalnymi pojazdami
do restauracji AmRest, gdzie są smażone
na chwilę przed podaniem.

Tylko w 100% oleju roślinnym.
Bez użycia oleju palmowego. Jest to olej nieutwardzony
o bardzo niskiej zawartości kwasów tłuszczowych trans.

W nowoczesnych smażalnikach.
Ich restrykcyjne ustawienia wymuszają cykliczną
filtrację oleju, precyzyjną kontrolę temperatury
i czasu smażenia. Dodatkowo olej jest filtrowany
przez filtry papierowe, oddzielające zanieczyszczenia,
jak również specjalny absorbent chłonący
zanieczyszczenia rozpuszczone w oleju.

A jak smażymy nasze frytki
w restauracjach KFC?
Stale kontrolując zużycie oleju.
Czas, kiedy musi nastąpić całkowita wymiana oleju,
jest kontrolowany elektronicznymi miernikami
pokazującymi moment wymiany. Wszystko w zgodzie
z regulacjami prawnymi w tym zakresie i dbałością
o jakość serwowanego jedzenia.

Stawiamy na lokalność
Poznajcie naszych dostawców, którzy rozwijają się razem z nami
Wielu z naszych dostawców to lokalni producenci, co jest
dla nas bardzo ważne, ponieważ dbamy o jakość i świeżość produktów z krótkim terminem ważności. Restauracje
zarządzanych przez nas marek wymagają szczególnych
produktów o określonych parametrach.
Lokalny charakter partnerów jest dla nas istotnym
czynnikiem w procesie zakupowym. Relacje z dostawcami opierają się na długoletniej historii współpracy
i na wzajemnym zaufaniu. Po prostu znamy się dobrze
i wiemy czego możemy od siebie wymagać. Co więcej,
wpływamy wzajemnie na swój rozwój.
W 2017 roku współpracowaliśmy z
żywności.

1167 dostawcami

W 2008 roku P.D. Drobex rozpoczęło
dostawy kurczaka do restauracji KFC
w Polsce. Na przestrzeni lat współpracy
z AmRest liczba obsługiwanych przez nas
restauracji wzrosła z 2 do 72 punktów.
Zintegrowany system produkcji „od pola
do stołu” umożliwia nam pełną kontrolę jakości
produktów i identyfikację pochodzenia każdej partii
mięsa – utrzymanie takiej linii rozwoju to dla nas
priorytet. Firma Drobex za najważniejszy cel swojej
działalności stawia sobie produkcję żywności bezpiecznej, zdrowej i smacznej – to właśnie tacy partnerzy jak
AmRest są motorem napędowym do ciągłego rozwoju
wszystkich ogniw Grupy Drobex.

Lokalni producenci stanowią ponad
dla dywizji Europy Centralnej AmRest.

80% dostawców

Jak dokonujemy zakupów?
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Szczurowej rozpoczęła współpracę
z firmą AmRest w zakresie sprzedaży
sera mozzarella już w latach dziewięćdziesiątych. Dzięki współpracy, w pierwszej
kolejności został poprawiony proces technologiczny produkcji sera odpowiadający
wymogom AmRest, następnie w dalszych latach
mogliśmy udoskonalić linie produkcyjne do sera
mozzarella. Nasza firma ostatnio zainwestowała
w bazę magazynową w związku ze wzrostem
zamówień. Wszystkie te inwestycje były możliwe
dzięki dobrej współpracy między naszymi firmami.
Zbigniew Golik, Prezes OSM w Szczurowej

Zawsze w sposób transparenty
w oparciu o procedury i wytyczne.

Kanał zakupowy

Procedury zakupowe

SCM - zakupy bezpośrednie
i część zakupów inwestycyjnych

Stosujemy wytyczne „Procedury Zakupowej”, która obowiązuje na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (będzie także wdrażana w Niemczech i we Francji). Procedura instruuje, jaka dokumentacja potrzebna jest przed rozpoczęciem
współpracy z dostawcą, określa moment realizacji przetargów i ich częstość, określa też drogę zatwierdzania przetargu.
Jest to wymóg audytowy, który stosujemy w ramach grup
produktowych. Przeprowadzamy także zakupy w oparciu
o „Proces zatwierdzania dostawców” obowiązujący globalnie,
z wyłączeniem Hiszpanii i Chin.

Dział zakupów pośrednich

W dziale zakupów pośrednich podejmujemy decyzje w oparciu o własną „Globalną Procedurę Zakupową”,
która obejmuje swym zasięgiem całą grupę kapitałową,
z możliwym wyjątkiem Hiszpanii i Chin, które posiadają polityki
lokalne pokrywające się z polityką globalną.

Dział inwestycyjny

Posługujemy
się
„Procedurą
Zarządzania
Kosztami”,
która reguluje wydatki ponoszone w ramach całej grupy
kapitałowej przez dział inwestycyjny.

Agnieszka Frischke-Kaźmierczak,
Dyrektor Generalna Drobex Sp. z o.o.
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Wartość lokalnych dostawców
Z wieloma dostawcami łączy nas długoletnia historia współpracy. Wspólnie od podstaw rozwijaliśmy skalę naszej działalności. Niektórzy z dostawców są z nami niemal od początku naszej działalności. Przykładami są firmy na polskim
rynku, które rosły razem z nami:

Sprawdzony dostawca

Wydatki na dostawców (rynek polski,
AmRest Sp. z o.o. i Amrest Coffee Sp. z o.o.)
Kategoria dostawcy

Udział

Wydatki na lokalnych dostawców

93%

Wydatki na zagranicznych dostawców

7%

firma Fanex, z którą współpracujemy od 1993 roku,
••
w 2017 roku wyprodukowała dla nas 60 rodzajów
dedykowanych sosów,

firma Bona-Agra, która od ponad dwóch dekad
••

dostarcza dla nas warzywa, owoce oraz przetwory,

firma Drobex od dziesięciu lat dostarcza mięso
••

do restauracji KFC i dzięki naszej współpracy z sukcesem
rozwinęła swoją działalność.

Liczba dostawców lokalnych i zagranicznych
(rynek polski)
AmRest Sp. z o.o.
Kategoria dostawcy
Dostawcy lokalni
Dostawcy zagraniczni

Na rynku polskim udział
lokalnych partnerów
w całym budżecie
wydatków na dostawców
wynosi 93%.

Liczba dostawców

Udział

3 320

97%

102

3%

Liczba dostawców

Udział

575

97,8%

13

2,2%

AmRest Coffee Sp. z o.o.
Kategoria dostawcy
Dostawcy lokalni
Dostawcy zagraniczni

Rozwój firmy Bona-Agra jest ściśle związany z rozwojem
AmRest. To historia dwóch dekad współpracy firm, które
rozwijając swoją działalność, wzajemnie na siebie wpływały.
AmRest pozwolił osiągnąć sukces firmie Bona-Agra.
Tym samym dzięki Bona-Agra rozwinęli się lokalni producenci
warzyw i owoców. Rośliśmy razem. Czy już wspominaliśmy,
że Wszystko Jest Możliwe?
W 1993 r. marki Pizza Hut i KFC rozpoczęły współpracę
z niewielką polską firmą, która przystąpiła do konkursu
na zaopatrzenie nowo powstających restauracji w warzywa
i owoce. Rozpoczęliśmy współpracę od dostaw dla jednej
restauracji.
Już w 1994 r. ze strony osób zarządzających restauracjami
Pizza Hut i KFC padła propozycja produkcji warzyw i sałatek
dla całej sieci. Nie bez obaw firma Bona-Agra podjęła się tego
zadania.
Od 1995 r. produkowała na potrzeby restauracji Pizza Hut
i KFC, a wraz z rozwojem AmRest, także dla innych naszych
marek.

Dzięki bardzo ścisłej i partnerskiej współpracy z AmRest, mieliśmy możliwość bezpiecznego organicznego rozwoju. Z małej
firmy zatrudniającej kilka osób, urośliśmy
do rozmiarów średniej firmy
z zatrudnieniem blisko 200 pracowników.
Nasz potencjał produkcyjny to kilka tysięcy
metrów kwadratowych chłodzonych powierzchni,
przystosowanych do produkcji różnych produktów
warzywnych. Nowoczesny park maszynowy pozwala
nam na sprostanie coraz to wyższym standardom
jakości i bezpieczeństwa produktu.
Wraz z rozwojem naszej firmy nastąpił też rozwój
naszych dostawców warzyw. Producenci rolni,
którzy na początku dostarczali do nas niewielkie ilości
swoich produktów, dzięki współpracy z nami rozwinęli
się i wielu z nich stało się liderami w branży.
Odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii ochrony
środowiska. Mamy własną biologiczno-chemiczną
oczyszczalnię ścieków. Od lat prowadzimy segregację
odpadów, z których między innymi produkowana jest
bioenergia (odpady organiczne). Prowadzimy także
prace nad ograniczeniem do niezbędnego minimum
ilości produkowanych odpadów.
Agnieszka Brzezińska, Prezes Zarządu Bona-Agra

I tak współpracujemy już 25 lat! Wspólnie pracujemy nad rozwojem nowych produktów i często te innowacyjne rozwiązania są wykorzystywane w naszych restauracjach.
Jesteśmy dumni z naszej wspólnej historii i wieloletniej
współpracy z odpowiedzialnym dostawcą, jakim jest
firma Bona-Agra.
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Jesteśmy fair wobec klientów
Jednym z ważnych tematów dotyczących naszej żywności
jest transparentność informacji o wartościach odżywczych
produktów. Wprowadziliśmy wiele zmian, które sprawiły,
że klienci mają większy wybór i pełną wiedzę na temat naszej
żywności. Zmiany, które wprowadziliśmy:
zrezygnowaliśmy z używania niecertyfikowanego oleju
••
palmowego (jeśli go używamy, to tylko z certyfikatem
RSPO),

Informujemy o składzie i alergenach
Informacje o składzie naszych produktów oraz alergenach
umieszczamy na stronach internetowych wszystkich zarządzanych przez nas marek. Ponadto w restauracjach Burger
King widoczne są one na tablicach, a w restauracjach KFC
na papierowych podkładkach (planujemy udostępnienie
ich także w aplikacji KFC). W kawiarniach Starbucks
informacje te są dostępne dla klientów u baristy.

wprowadziliśmy do menu „lżejsze opcje” w postaci ryżu,
••

Pierwszą marką, która wprowadziła informacje
o swoich produktach była marka KFC w 2005 roku.

wycofaliśmy użycie oleju palmowego
••

Dane dotyczące wartości odżywczych dla gotowych dań
serwowanych w restauracjach KFC bazują na badaniach
zleconych w akredytowanym laboratorium, bądź obliczone
są na bazie programu do wyliczania wartości odżywczej.
Natomiast informacje na temat alergenów i alergenów
krzyżowych są przygotowywane na podstawie deklaracji
naszych dostawców.

sałatek i produktów z grilla,
z procesu smażenia,

wprowadziliśmy do menu napoje bez cukru,
••
na stronach internetowych naszych marek oraz bezpo••

średnio w restauracjach i kawiarniach udostępniliśmy
informacje o wartościach odżywczych oraz o alergenach
w naszych produktach,

wprowadzamy stopniową redukcję dodatku
••
glutaminianu sodu do 2020 roku.

Dostawcy i produkty
Wszyscy nasi dostawcy są zaufani i starannie wybierani.
Każdy z nich musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa żywności
GFSI. Dodatkowo nasi najważniejsi dostawcy są corocznie przez
nas audytowani. Produkty dostarczane do naszych restauracji
są monitorowane w łańcuchu dostaw, tak abyśmy mogli zapewnić o ich jakości. Główne produkty dla każdej marki, takie jak
frytki w KFC czy kiełbasa pepperoni w Pizza Hut, są kilka razy
w roku sprawdzane przez dział QA na zgodność ze specyfikacją.
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••Nie używamy oleju palmowego do smażenia.

W przypadku produktów zawierających olej palmowy
jako surowiec, musi to być olej palmowy RSPO.
Będziemy podejmować starania, aby go usunąć.

••Do 2018 roku wyeliminujemy użycie jaj z chowu

klatkowego, których używamy jako składnik śniadań w KFC.
W przypadku istniejących lub nowo wprowadzanych
produktów zawierających jaja lub produkty jajeczne
jako surowce, będziemy dążyć do eliminacji
wykorzystywania jaj klatkowych.

••Do 2020 roku wprowadzimy opakowania papierowe

wyprodukowane ze 100% włókna zakupionego
z odpowiedzialnie zarządzanych lasów (FSC, PEFC, SFI)
lub z recyklingu.

Nasze zobowiązania wypełnimy do 2020 roku:

••Używamy oleju palmowego tylko z kontrolnych
upraw nieniszczących lasów deszczowych.

••Zastąpimy składniki w produktach pochodzące
z jaj chowu klatkowego na te pochodzące
z chowu nieklatkowego.

••Wyeliminujemy sztuczne barwniki i aromaty,

będziemy także współpracować z dostawcami
w zakresie modyfikacji receptur, zamiany składników
lub wymiany produktów.

••Nie będziemy wprowadzać nowych produktów
niespełniających wymogów marki Starbucks.

••Postanowiliśmy, że konfliktowe minerały zawierające
złoto, cynę, tantal i wolfram nie mogą być użyte jako
surowiec w produktach typu zabawki czy materiały
promocyjne.

••Pracujemy nad usunięciem sztucznych barwników
i aromatów oraz glutaminianu sodu.

••Dążymy do całkowitego usunięcia oleju palmowego
lub, gdy to niemożliwe, zastąpieniem go olejem
ze źródeł RSPO.

Zobowiązujemy się do końca 2018 roku do wyeliminowania
niektórych dodatków do żywności, w tym sztucznych
barwników, sztucznych aromatów i sztucznych
konserwantów tak, aby osiągnąć poziom żywności
charakteryzującej się:
• brakiem sztucznych barwników,
• brakiem sztucznych aromatów,
• brakiem sztucznych konserwantów.
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Satysfakcja naszych klientów
Opinia klientów odwiedzających nasze restauracje
i kawiarnie jest ważnym elementem wpływającym na decyzje w procesie zarządzania i ulepszania naszej firmy.
Ocena gości i przez nich zgłoszone uwagi pozwalają
nam na szybką reakcję i eliminowanie ewentualnych
nieprawidłowości.
Poziom satysfakcji Gości restauracji i kawiarni badamy lokalnie, a każda marka ze względu na swoją różnorodność ma
swój program badania satysfakcji.
Goście otrzymują zaproszenia do wypełnienia ankiety internetowej, w której oceniają jakość obsługi, zamawiane produkty,
czas oczekiwania, dokładność realizacji zamówienia, czystość
restauracji oraz najważniejszy czynnik: ogólną satysfakcję.

Wskaźniki satysfakcji klientów w 2017 roku
Ankiety analizujemy na poziomie restauracji, regionu,
kraju, a także marki. Kierownicy na każdym poziomie mogą
w każdej chwili generować wyniki badań opinii, dzięki bezpośredniemu dostępowi online do systemu zbierania i analizy
badań satysfakcji klientów.
Udostępniamy naszym klientom wiele kanałów, poprzez
które mogą zgłaszać swoje uwagi: bezpośrednio w lokalach,
poprzez dedykowaną skrzynkę kontaktową, poprzez ankiety,
kontakt z infolinią oraz na profilach poszczególnych
marek na portalach społecznościowych. Za rozpatrywanie
zgłoszeń klientów odpowiedzialny jest zespół ds. obsługi
klienta.

190 000
Najwyższe oceny ogólnego poziomu satysfakcji
Wynik oznacza % przyznanych najwyższych ocen ogólnego poziomu satysfakcji
(gdzie maksymalny wynik = 100% przyznanych najwyższych ocen ogólnego
poziomu satysfakcji).

73%
70%
69%
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72 godziny

- maksymalny czas
odpowiedzi na zgłoszenie

72%

70%

- liczba wszystkich zgłoszeń
dokonanych przez naszych
klientów w 2017 roku

70%

Planujemy
uruchomić
w 2018 rok
globalne n
u
arzędzie d
o
z
arządzania
zgłoszenia
mi klientó
w AmCare
(m.in. rekla
macje, po
m
y
sły, pytan
System po
ia).
czątkowo
ma obejm
ować
Polskę, Cz
echy i Węg
ry.

68%
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16

krajów

Radosne miejsce
pracy

Wszystko
Jest Możliwe

A to dzięki kulturze naszej pracy, 
w której czujemy się jak jedna wielka rodzina.

800

uczestników
programu
Spread
Your Wings 

38 273

96

5709

4022

pracowników

pracowników
dokonało
samooceny
pracowniczej
w ramach Job
Performance
Appraisal

narodowości

osoby
zatrudnione
w AmRest
poza krajem
pochodzenia
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Bring Fun to Life!
U podstaw naszego sukcesu leży kultura Wszystko Jest
Możliwe. Jednym z jej najważniejszych filarów są pracownicy. Jesteśmy międzynarodową organizacją, której cechą
charakterystyczną jest różnorodność kulturowa, traktowana
jako źródło inspiracji.

Tworzymy radosne miejsce pracy, w którym
pracownicy mogą się rozwijać, mają realny
wpływ na funkcjonowanie organizacji, robią to,
co kochają, w otoczeniu inspirujących ludzi
i środowisku, które wyzwala pozytywną energię.

AmRest to wyjątkowe miejsce pracy. Wiara w to, że Wszystko Jest Możliwe sprawia, że wciąż mamy apetyt na więcej,
tworząc nieograniczone możliwość rozwoju dla naszych
pracowników. Nasze Naczelne Wartości kierują działaniami i decyzjami, które podejmujemy, a radość (fun) jest siłą
napędową naszego sukcesu. Ta unikatowa kultura organizacyjna łączy wszystkich pracowników AmRest mimo, że mówimy różnymi językami i pochodzimy z różnych krajów.
Tworzymy przyjazne, bezpieczne i ceniące różnorodność
miejsce pracy, gdzie wspólnie świętujemy nasze osiągnięcia.
Inspirujemy i rozwijamy pozytywną energię, wspieramy naszych pracowników w życiu pełnym pasji. Poznajcie AmRest
jako pracodawcę i dowiedzcie się, dlaczego tak bardzo
cenimy i rozwijamy radość w miejscu pracy.

W 2017 roku
zatrudnialiśmy
38 273
pracowników
w 16 krajach.
zatrudnionych
jest na umowy o pracę.

W AmRest pracuje 36 482
pracowników w Europie i Rosji
oraz 1 791 w Chinach.

Wszystko Jest Możliwe

21 603

16 670

pracowników
AmRest
to mężczyźni

36 384

1 889

pracowników
kawiarni
i restauracji

pracowników
wspierających
operację

Unikalna
kultura organizacyjna
AmRest

Naczelne Wartości
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zatrudnionych jest na umowy
o pracę i 6 948 na umowy
cywilnoprawne.

82% pracowników AmRest

pracowników
AmRest
to kobiety

Bring Fun to Life!

31 325 pracowników AmRest

OPS (Operations)

RST (Restaurant Support Team)
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Pracownicy zatrudnieni
na umowy o pracę

Pracownicy zatrudnieni
na umowy cywilnoprawne

Całkowita liczba
pracowników

Austria

26

0

26

Bułgaria

245

25

270

Kraj

Chiny
Chorwacja
Czechy
Francja

105
5 712
1 931

262
57
0
0

1 791
162
5 712
1 931

Niemcy

2 934

0

2 934

Węgry

1 510

0

1 510

Polska
Portugalia
Rumunia

7 698
27

6 500
0

14 198

0

538

5 570

0

5 570

Serbia

60

104

164

Słowacja

78

0

78

3 340

0

3 340

Słowenia

22

0

22

RAZEM:

31 325

6 948

38 273

Hiszpania

Wskaźnik zróżnicowania wśród wszystkich pracowników w podziale na kraje:
Kraj

Liczba osób
Austria
Bułgaria
Chiny
Chorwacja
Czechy
Francja
Niemcy

27

538

Rosja

67

1 529

W AmRest zatrudniamy pracowników 96 narodowości.

Węgry

cudzoziemcy

19

niepełnosprawni

0

cudzoziemcy

5

niepełnosprawni

0

cudzoziemcy

7

niepełnosprawni

0

cudzoziemcy

0

niepełnosprawni

0

cudzoziemcy

437

niepełnosprawni

97

cudzoziemcy

25

niepełnosprawni

0

cudzoziemcy

1 282

niepełnosprawni

19

cudzoziemcy

15

niepełnosprawni

30

Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja
Serbia
Słowacja
Hiszpania
Słowenia

cudzoziemcy

1 054

niepełnosprawni

746

cudzoziemcy

9

niepełnosprawni

0

cudzoziemcy

5

niepełnosprawni

0

cudzoziemcy

141

niepełnosprawni

4

cudzoziemcy

0

niepełnosprawni

0

cudzoziemcy

4

niepełnosprawni

0

cudzoziemcy

1 017

niepełnosprawni

12

cudzoziemcy

2

niepełnosprawni

0

Umowy zbiorowe
W niektórych krajach nasi pracownicy są objęci umowami zbiorowymi. Takie porozumienia występują we Francji
(1 824 zrzeszonych pracowników), w Niemczech (1 943
zrzeszonych pracowników), w Portugali (27 zrzeszonych pracowników) oraz w Hiszpanii (3 340 zrzeszonych
pracowników).
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Radość w DNA AmRest
W AmRest wiemy, że współczesne miejsce pracy to nie tyko
zadania, wyniki i sprawozdania. Według nas praca powinna dawać możliwości spełnienia się w wielu wymiarach:
zawodowym, społecznym, interpersonalnym.

Staż pracy
pracowników AmRest
w Polsce

≥ 20 lat
78 pracowników

16-20 lat
11-15 lat
373 pracowników

≤ 10 lat

13 582 pracowników

165 pracowników

na
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Jesteśmy przekonani o tym,
że motywacja do działania,
efektywność i kreatywność wynikają z dostarczania pracownikom
większej radości. „Fun” w pracy,
w naszym rozumieniu, to szeroki zakres działań, wykraczających
daleko poza standardowe rozumienie zabawy.

Jesteśmy organizacją, która na nowo zdefiniowała radość
w miejscu pracy i sprawiła, że stała się ona nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej. To właśnie
ona sprawia, że pracownicy chcą pracować w AmRest,
rozwijać się i dawać z siebie jak najwięcej.

97% Polaków
twierdzi, że gdy w pracy panuje
fajna atmosfera, pracują efektywniej*
* wyniki badania zewnętrznego AmRest „FUN at Work Survey 2018”
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Dążymy do tego, aby pracownicy mogli czerpać radość
na wiele sposobów. Wdrażamy rozwiązania, które mają
sprawić, że będą oni czuli radość płynącą z rozwoju,
przywództwa i miłości.

Nasi pracownicy polecają pracę
w AmRest. Poprzez pracowniczy
program poleceń „Poleć Przyjaciela”
pozyskujemy 20% pracowników
do naszych restauracji.
W Polsce w 2017 roku

26% pracowników

pozyskaliśmy w ramach rekrutacji
wewnętrznej**
** dotyczy pracowników RST (Restaurant Support Team) w Polsce w 2017 r.

Benefity

Naszym pracownikom oferujemy elektroniczną kartę zniżkową, której posiadacz jest uprawniony do 25% zniżki na transakcję. Z karty można korzystać jeden raz dziennie w lokalu
każdej z naszych marek z osobna. Ponadto proponujemy
system benefitów dopasowanych do potrzeb pracowników.
Kafeteria to system, który umożliwia wybranie z zestawu
tych świadczeń, które najbardziej odpowiadają potrzebom
i preferencjom pracowników w ramach miesięcznej puli
świadczeń ustalonej dla danego poziomu organizacyjnego.
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Bring Fun
to Life!

Bieg firmowy

Coroczny Bieg Firmowy
to wydarzenie, w którym wzięliśmy
udział już po raz piąty! Ideą biegu
jest promocja zdrowej rywalizacji
i aktywności fizycznej wśród
pracowników różnych firm.
Jest to również doskonała okazja,
aby pomóc chorym 
i niepełnosprawnym dzieciom.

Każdego roku fundacja Everest
(organizator biegu) wspiera fi
 nansowo jedno lub kilkoro dzieci. Tym
razem w
 e Wrocławiu biegliśmy dla
dwóch chłopców - Doriana i Krzysia. 
Po raz kolejny nasza firma była także
jednym z e sponsorów wydarzenia.

W wydarzeniu w 2017 roku wzięło udział
240 pracowników AmRest,
a w 2018 aż 290!

y

Razem przebiegliśm
2650 km!

Bring Fun to Life!
Wnoszenie radości w życie (Bring Fun to Life) to nasz
główny cel. Do radości w miejscu pracy podchodzimy
strategicznie. To właśnie pracownicy powiedzieli nam,
że AmRest to radosne miejsce pracy. Dzięki analizie ich
opinii zebranych na przestrzeni lat podczas badań opinii,
warsztatów i spotkań indywidualnych, powstała nasza
propozycja wartości dla pracownika (Employee Value Proposition), która stanowi podstawę naszej strategii budowania
wizerunku AmRest na lata 2017-2020 jako pożądanego
pracodawcy.

Doceniamy naszych pracowników
Nasi pracownicy są wyjątkowi, a jednym z elementów budowania relacji z nimi jest docenianie. Ci, którzy wykazują
zaangażowanie, wprowadzają innowacje lub ulepszenia,
mogą liczyć na uznanie i nagrody. W AmRest działa wiele
programów doceniania pracowników, zarówno o zasięgu
lokalnym, jak i globalnym. Nagradzani są Ambasadorzy
Naczelnych Wartości.

Głównym celem
AmRest jest Bring
Fun to Life – wnosimy więcej radości
w życie naszych pracowników, Gości, inwestorów, partnerów biznesowych, społeczności lokalnych.
Obok przekonania, że Wszystko Jest Możliwe oraz Naczelnych
Wartości, fun to główna składowa kultury organizacyjnej firmy.
Codziennie staramy się, aby AmRest był jeszcze bardziej przyjaznym miejscem pracy i każdy pracownik mógł czerpać radość
z faktu, że się rozwija, ma realny wpływ na funkcjonowanie
organizacji i pracuje w wyjątkowej atmosferze. Wierzymy,
że to właśnie fun sprawia, że przyciągamy do organizacji
właściwe talenty, które chcą się z nami rozwijać, zostawać
z nami jak najdłużej i dawać z siebie jak najwięcej.
Oksana Staniszewska, Chief People Officer
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Doceniamy wdrożenia przełomowych rozwiązań, wyjątkową efektywność czy postawę, która udowadnia, że Wszystko Jest Możliwe. Dzięki temu pracownicy czują satysfakcję
z wykonywanych zadań, mają realny wpływ na organizację.
W efekcie firma osiąga lepsze rezultaty i nieustannie się
rozwija. Jednym z wyrazów doceniania naszych pracowników
jest nagroda Building Excellence Award.

Building
Excellence
Award:

to najbardziej prestiżowa nagroda w AmRest
••
może ją otrzymać każdy pracownik albo zespół za nie••
zwykłe osiągnięcia – pomysły, inicjatywy, programy,
czy projekty, które można nazwać „przełomowymi”
nagroda
przyznawana jest każdego trymestru
••
przez Zarząd
spośród wszystkich nominowanych wybierany
••
jest roczny zwycięzca nagrody
nominacje zbierane są na koniec każdego trymestru
••
przez działy HR we wszystkich krajach

Wierzymy, że nagroda za niezwykłe osiągnięcia powinna
być również niezwykła, dlatego zachęcamy zwycięzców,
żeby
przeznaczyli
ją
na
szkolenia,
rozwój,
podróże, doświadczenia kulinarne – wszystko to,
co wspiera rozwój i będzie źródłem fantastycznych
przeżyć dla zwycięzcy.

Zatrudniłem się w AmRest w 2011 roku,
z myślą że praca dla firmy z unikalną kulturą organizacyjną i sporym apetytem
na wzrost to wielka szansa na rozwój.
Już na początku zostało przede mną
postawione bardzo interesujące wyzwanie
– stworzenie globalnego systemu zamówień
pośrednich. W ciągu siedmiu lat w firmie, najpierw
pracowałem w dziale Procurement, następnie dwa lata
prowadziłem dział Maintenance, później kierowałem
administracją, by obecnie ponownie stworzyć silny,
międzynarodowy zespół Procurement.
Mój dział wprowadził duże zmiany zarówno w procesach, jak i w świadomości organizacji – realnie wpłynęliśmy na rachunek zysków i strat w AmRest, zapewniając
tylko w ubiegłym roku ponad 10 milionów złotych
oszczędności oraz dodatkowe obniżki kosztowe przy
wdrażaniu nowych rozwiązań.
Praca wykonana przez rosyjski zespół czy projekty
w Europie Centralnej – zarządzanie kartami kredytowymi i optymalizacja kosztów zamówień pośrednich
w restauracjach KFC to przykłady owocnej współpracy
z nastawieniem na wyniki i wymogi operacyjne.
Nagroda Building Excellence Award znaczy dla mnie
wiele, ponieważ udowadnia, że zbudowaliśmy wzorowy
system – trwały proces, który w perspektywie wielu lat
będzie przynosił firmie korzyści.
Marek Dyczek,
Procurement and Cost Optimization Director,
zwycięzca Building Excellence Award w 2017 roku
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RADOŚĆ
POPARTA
BADANIAMI

Potrzebne zdjęcia
W kwietniu 2018 roku zorganizowaliśmy „FUN at Work
Summit 2018” – pierwszą polską konferencję o radości
w pracy.

1 dzień, 12 wystąpień,
ogromna dawka pozytywnej
energii.

AmRest wnosi więcej radości w życie już 25 lat. Wiemy,
jak to robić i naszą wiedzą postanowiliśmy podzielić się
z innymi. Chcieliśmy też sprawdzić, czy radość w pracy ma
znaczenie. Dlatego w pierwszym kwartale 2018 roku wspólnie z HRM Institute przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce
badanie dotyczące radości w pracy. W badaniu wzięło udział
627 osób. Analizując zebrane dane, wyraźnie widzimy,
że radość w pracy nie jest pustym hasłem.

80%

98% respondentów
twierdzi,
że radość w pracy
może zmniejszyć
stres i napięcia

Z radością więc przedstawiamy najważniejsze wyniki:

respondentów uważa,
że w pracy jest miejsce
na radość.
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88% respondentów
twierdzi, że radość
w pracy jest
dla nich
bardzo ważna
98% respondentów
uważa, że radość
w pracy może poprawić
relacje międzyludzkie
i pracę zespołową

86% respondentów
woli pracować
z ludźmi,
którzy lubią się
dobrze bawić

72% respondentów
twierdzi, że w pracy
może być sobą

77% respondentów
szukałoby
innej pracy,
gdyby obecna
przestała sprawiać
im radość
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Bring Fun
to Life!

Olimpiady kulinarne
AmRest

Mistrzowie kawy
Pod koniec października 2017 roku, po raz pierwszy w historii, w gronie
reprezentantów siedmiu krajów świętowaliśmy finał AmRest Starbucks
Barista Championship, który odbył się w SIEMACHA Spot we Wrocławiu.
Utalentowani
bariści,
umiejętności
na
najwyższym
poziomie,
mnóstwo aromatycznej kawy i dobrej energii, czyli jednym słowem
wyjątkowe wydarzenie. Siedmiu finalistów z Bułgarii, Czech, Niemiec,
Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier prezentowało swoje umiejętności
w trzech konkurencjach. Zwyciężczynią konkursu została Lisa Mu z Niemiec,
która ujęła jury i publiczność nie tylko umiejętnością przygotowywania
napojów oraz obszerną wiedzą na temat kawy, ale przede wszystkim
ogromną pasją. Wydarzenie było otwarte dla publiczności. Goście mieli zatem okazję spróbować napojów przygotowanych przez naszych mistrzów.
Nagrodą w konkursie był wyjazd do Seattle oraz wizyta w miejscu,
gdzie powstała pierwsza kawiarnia Starbucks.

Fun w AmRest to także wzmacnianie w naszych pracownikach pasji
do jedzenia i radości z wyzwań.
Olimpiady kulinarne to sposób
na integrację zespołów,
uruchomienie kreatywności
oraz realny wpływ
na funkcjonowanie AmRest.

W 2017 roku do konkursu zgłosiło się aż 18 000 uczestników, 
a wygrał zespół z Czech.

W kuchni Colonela
Colonel’s Kitchen to konkurs, który wyzwala kreatywność pracowników oraz pozwala docenić ich profesjonalizm i zaangażowanie w codzienną pracę. Propozycje kulinarne uczestników są wypadkową ich doświadczenia
i obserwacji potrzeb Gości. To także wspaniały sposób na integrację zespołów oraz uczenie się od siebie wzajemnie, bo Colonel’s Kitchen to wydarzenie AmRest o charakterze międzynarodowym.

Jakie są zasady?
• Każda z restauracji w krajach, w których zarządzamy restauracjami KFC,
może oddelegować maksymalnie 3-osobowy zespół do rywalizacji.
• Celem konkursu jest stworzenie nowego dania z produktów dostępnych
w menu KFC oraz krótkiego filmu promującego danie.
• Liczy się przede wszystkim kreatywność, zaangażowanie uczestników oraz praca zespołowa.
• Wybrane zespoły mierzą się w finale, w którym nagrodą jest wprowadzenie
najlepszego dania do menu restauracji KFC w kraju pochodzenia zwycięskiego zespołu.

Kariera inna niż wszystkie
– programy rozwojowe w AmRest
Jesteśmy otwarci na ludzi, bo to oni tworzą i definiują AmRest.
Budowa kariery w AmRest opiera się na koncepcie Career
Redefined, co oznacza że nie mamy jednej definicji kariery,
rozumianej w standardowy sposób. Każdy pracownik definiuje i kształtuje ją sam, a my stwarzamy mu przestrzeń
do rozwoju: dodatkowe odpowiedzialności, zmiany stanowiska, a nawet działu, przejście z restauracji do biura
i na odwrót, wyjazd za granicę.
Awans pionowy jest jednym z elementów rozwoju zawodowego w AmRest, jednak nie jest to jedyna jego forma w naszej firmie. Wśród pracowników jest wiele osób, które swoją
przygodę z firmą rozpoczynały od pracy w restauracji, a teraz
zajmują stanowiska zarządcze. Pracownicy zostają z nami na
dłużej, bo oferujemy im wciąż nowe wyzwania i możliwości
rozwoju.
Decyzje o zatrudnianiu podejmujemy przede wszystkim w oparciu o zgodność z naszą kulturą organizacyjną.
Doświadczenie to nie wszystko. Nie podejmiemy współpracy
z kandydatem, który choć ma bogatą praktykę zawodową,
jego postawa i wizja pracy nie są zgodne z wartościami
naszej firmy.

Kariera w AmRest:
dopasowany rozwój,
wyzwania,
uznanie i radość.
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Wyjątkowy proces awansu
W AmRest praktykujemy wyjątkowy proces awansowania
pracowników, którego kluczowym elementem jest Komisja
Kwalifikacyjna (Review Board).

1.

Komisja prowadzi dialog, podczas którego jej członkowie
stawiają przed kandydatem wyzwania weryfikujące jego
gotowość do objęcia stanowiska na wyższym poziomie
organizacyjnym.

2.

Po tym jak przełożony wyznaczy pracownika do awansu,
kandydat przynajmniej na 3 miesiące przed planowaną
datą spotkania z Komisją przygotowuje Indywidualny
Plan Rozwoju i przekazuje go do działu Talent Development, który może go wesprzeć w przygotowaniu jak najbardziej dopasowanego scenariusza rozwoju.

3.

W międzyczasie, realizując założenia planu, kandydat
spotyka się ze swoim przełożonym i omawia swój progres. Gdy przełożony oceni, że kandydat jest gotowy
na nowe wyzwania, odbywa on rozmowę z Komisją.
Jej ocena jest podstawą awansu pracownika.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:
przedstawiciel działu HR,
••
pracownik działu OPS
••

(operations – pracownik restauracji lub kawiarni),
pracownik
działu, w którym pracuje kandydat.
••
Bezpośredni przełożony kandydata nie może być członkiem
panelu, może jednak uczestniczyć w spotkaniu Komisji
jako obserwator.

Jacy są pracownicy AmRest?
Doświadczenie zawodowe w procesie rekrutacji kandydatów jest dla nas istotne, jednak nie tylko ono decyduje o tym,
kto dołączy do naszego wyjątkowego zespołu. W AmRest
najważniejsze jest to, co nazywamy Culture Fit.

Pracownicy AmRest

różnorodni, lubiący działać, pracowici,
ciekawi świata, głodni rozwoju,
ceniący wyzwania, szukający nowych
możliwości, entuzjastyczni i przebojowi,
ceniący radość w miejscu pracy,
postępujący zgodnie z wartościami
AmRest, otwarci i łatwo nawiązujący
kontakty, przystosowujący się
do nowych sytuacji, angażujący się
w inicjatywy AmRest

Moja kariera rozpoczęła się w 1990 roku
w pierwszej restauracji Pizza Hut w Moskwie. Trzy lata później awansowałem
na stanowisko Kierownika ds. szkoleń
i zostałem skierowany do Wrocławia,
by wesprzeć rozwój biznesu Pizza Hut
w Europie Wschodniej. Mój pobyt w Polsce
był bezpośrednio związany, m.in. z otwarciem
pierwszej restauracji Pizza Hut we Wrocławiu przez firmę AmRest,
jak się później okazało mojego przyszłego pracodawcę.
Kilka kolejnych lat pracowałem w Rosji jako Kierownik ds. operacji
i szkoleń, aż nadszedł 1998 rok i właściciel marek Pizza Hut
oraz KFC zamknął wszystkie restauracje w Moskwie – kontrakt
z franczyzobiorcą nie został przedłużony, a ja musiałem zmienić
pracę.
W 2002 roku przyjąłem ofertę od firmy AmRest, która chciała
rozwijać biznes w Moskwie. Jako Dyrektor Rynku zajmowałem się
kwestiami operacyjnymi, finansowymi, HR-owymi i prawnymi.
Z perspektywy ponad 15 lat mogę powiedzieć, że było
to ekstremalne wyzwanie, jednak pamiętając motto AmRest:
Wszystko Jest Możliwe, spędziłem sześć intensywnych
lat na rozwoju swoich kompetencji zawodowych.
Następnych kilka lat zajmowałem stanowiska m.in. Kierownika
ds. fuzji i przejęć, Kierownika ds. nowych rynków oraz Dyrektora
działu Development. W 2013 roku zostałem mianowany
na Dyrektora Operacji oraz Członka Zarządu, co było krokiem
milowym w mojej karierze – byłem odpowiedzialny za zbudowanie pozycji AmRest jako pożądanego partnera w biznesie na rynku
rosyjskim. W 2015 roku przyjąłem nową rolę – Dyrektora Administracji, a moim głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa
i przejrzystości procesów w firmie.
W 2017 roku zostało postawione przede mną kolejne wyzwanie,
tym razem wymagające ogromnych zmian – przeprowadziłem
się do Polski, by pracować w siedzibie AmRest we Wrocławiu jako
Kierownik ds. HR Integration. Rok później zostałem Dyrektorem
Global Rewards HR Integration i pozostaję nim do dziś.
Jestem niezwykle wdzięczny za możliwość nieustannego rozwoju.
To niesamowite jak AmRest pozwala na rozwinięcie skrzydeł.
Po tych wszystkich latach bez zastanowienia mówię, że AmRest
to doskonałe miejsce na learn, lead and love.
Andris Dragunas, Global Rewards HR Integration Director
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Mówimy otwarcie

Dążymy do tego, aby nasza działalność była oparta o najwyższe standardy etyczne, a Naczelne Wartości wyznaczały
ramy postępowania dla naszych pracowników. Nasz system
wartości opisany jest w dwóch najważniejszych dokumentach:
Kodeksie Postępowania (Code of Business Conduct),
••
Polityce różnorodności.
••
Chcemy, aby wszelkie nieprawidłowości mogły zostać
w naszej firmie zauważone oraz naprawione tak, aby ulepszać AmRest jako miejsce pracy. Dlatego też do dyspozycji naszych pracowników jest system zgłaszania nieprawidłowości
Speak Openly, dzięki któremu każdy pracownik może zgłosić
anonimowo problem poprzez stronę internetową lub dedykowany numer telefonu.
Speak Openly obsługiwany jest przez firmę zewnętrzną,
a podsumowanie zgłoszonych spraw przedstawiane jest
Komisji Etyki, w której skład wchodzą menedżerowie najwyższego szczebla z różnych departamentów. Spotkania Komisji
odbywają się w trybie kwartalnym, jak również poza planem,
jeśli wymaga tego sytuacja.

Nasze programy rozwojowe

Rozwój pracowników to rozwój organizacji. Profesjonalna
kadra na każdym szczeblu, zadowolenie i satysfakcja z osiąganych celów oraz większa motywacja do pracy to tylko niektóre efekty inwestowania w rozwój pracowników.  

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rozwój zawodowy
w AmRest

Feedback 360
Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
Proces Rocznej Oceny Pracy (JPA)
Komisja Kwalifikacyjna
(Rewiev Board)
On-Boarding (Proces Adaptacji)
Indywidulany Plan Rozwoju (IDP)
Coaching
Mentoring
Wywiad kompetencyjny
Wyzwania zawodowe
(np. wyjazdy za granicę)
Biblioteka AmRest

W 2017 roku realizowaliśmy programy rozwojowe dedykowane naszym menedżerom: AmRest University,
AmCollege. W Polsce prowadziliśmy program stażowy
Talent AmCademy. Inwestowaliśmy w szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne. Pracownicy mogli korzystać z AmBiblioteki,
w której znajdują się pozycje branżowe. Nowi pracownicy
przechodzili Proces Adaptacji (On-Boarding), który pomagał im odnaleźć się w nowej rzeczywistości i szybko stać się
częścią naszego zespołu.
W AmRest funkcjonuje także program oceny rocznej
pracowników Job Performance Appraisal. Jest to formalny
sposób
podsumowania
pracy
pracownika,
którego wynik może stanowić kwalifikację do dalszego
rozwoju oraz do premii rocznej. Na proces składa się
samoocena pracownika oraz ocena jego pracy dokonana
przez przełożonego. Ocenie podlegają menedżerowie
restauracji i kawiarni oraz pracownicy biur we wszystkich
krajach, w których działamy.
W 2017 roku w programie oceny rocznej „Job Performance Appraisal” wzięło udział 5 709 naszych pracowników,
w tym 2 188 w Polsce, 1 137 w Chinach i 811 w Rosji.
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Spread Your Wings
Podstawowym celem tego programu rozwojowego jest
odkrywanie predyspozycji pracowników i ich zdolności
przywódczych, ponieważ to właśnie oni jako przyszli liderzy
są gwarancją szybkiego wzrostu AmRest. Program, na tym
etapie skierowany jest do pracowników na stanowiskach
menedżerskich. Spread Your Wings zmienił nasze podejście do tego, w jaki sposób postrzegamy ścieżkę rozwoju
i awansu. Dostrzegliśmy, że kilkuetapowy i rozłożony w czasie proces ma sens, ponieważ pozwala w precyzyjny sposób
dopasować pracowników, ich kompetencje, ambicje i możliwości do wymagań danego stanowiska.
W 2017 roku w programie Spread Your Wings
wzięło udział 800 pracowników.

Etapy „rozwijania skrzydeł”
Krok 1. Poszukiwanie kandydatów do rozwoju

•

•

Nominacja odbywa się na dwa sposoby:
pracownicy są nominowani przez swoich przełożonych lub zgłaszają swoją kandydaturę do programu
samodzielnie poprzez samonominację.
Przełożeni typują osoby, które wykazują się szczególną motywacją, przewyższają oczekiwania na obecnym
stanowisku, żyją zgodnie z Naczelnymi Wartościami
AmRest i kulturą Wszystko Jest Możliwe.

•

Na tym etapie analizowane są zgłoszenia oraz dokonywane oceny pracownicze. W ten sposób wyłaniamy
kandydatów, którzy spełniają kryteria gotowości
do rozwoju.

•

Prowadzone są kilkugodzinne wywiady kompetencyjne z uczestnikami w oparciu o model stosowany
w AmRest, który odnosi się do Naczelnych Wartości
firmy.

Cel Æ Weryfikacja potencjału do dalszego rozwoju.

•

Po pomyślnej ocenie członkowie panelu definiują silne
strony pracownika i obszary wymagające rozwoju.

•

Rozmowy prowadzone są przez dział HR, w tym
przedstawicieli Training & Development przy udziale
przełożonego kandydata.

Krok 6. Weryfikacja osiągnięć

•

Po analizie wyników wywiadu kompetencyjnego,
uczestnicy otrzymują pełną informację zwrotną,
na temat swoich predyspozycji oraz mocnych
i słabych stron.  

•

Uczestnik odbywa spotkanie z komisją kwalifikacyjną,
która podsumowuje realizację działań określonych
w Indywidualnym Planie Rozwoju oraz weryfikuje
poziom kompetencji.

•

Na tej podstawie, powstaje Indywidualny Plan
Rozwoju pracownika (IDP).

•

Komisja upewnia się, że kandydat gotowy jest,
by oficjalnie rozpocząć pracę na nowym stanowisku.

•

Postęp wykonania Indywidualnego Planu Rozwoju
mierzony jest przy użyciu specjalnego narzędzia.

•

Każdemu uczestnikowi programu przydzielany jest
mentor.

Krok 2. Wybór kluczowych talentów

Krok 3. Ocena kompetencji
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Krok 4. Ustalenie planu rozwoju

Krok 5. Realizacja planu rozwoju

•

Uczestnicy realizują spersonalizowane akcje
rozwojowe.

•

W zależności od stanowiska, do którego się przygotowują, uczestniczą w specjalnych programach rozwojowych (m.in. AmCollege, AmUniversity, Leadership
Development Program), których zawartość dopasowana jest do potrzeb zdefiniowanych podczas wywiadów
kompetencyjnych.

•

Zajęcia prowadzone są przez wewnętrznych
i zewnętrznych ekspertów konkretnego obszaru.

Program Spread Your Wings działa od 2016 roku.
W tym czasie przeprowadziliśmy aż
1 400 wywiadów kompetencyjnych.
Udało się nam zidentyfikować kluczowe talenty wśród
pracowników AmRest i wskazać tych, którzy wykazują
potencjał na przyszłych liderów zarządzających organizacją.
Ponad 1 200 osób pozytywnie ukończyło
Indywidualny Plan Rozwoju i objęło w firmie
nowe stanowisko, zgodnie ze swoimi kompetencjami.
Program Spread Your Wings został doceniony przez
ekspertów i uznany za Doskonałą Wewnętrzną Kampanię
Wizerunkową w Konkursie Employer Branding Excellence
Awards w 2016 roku oraz znajduje się w gronie praktyk
nominowanych do nagrody w globalnym konkursie
CEB Internal Communications Awards 2018.
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W 2017 roku
przeprowadziliśmy
578 wywiadów
kompetencyjnych.
Na początku 2016 roku jako jedna z pierwszych osób wzięłam udział w Spread Your
Wings. Byłam wówczas na stanowisku
KFC HR Business Partner i pracowałam
w AmRest od 9 lat. Uznałam, że program
rozwojowy pozwoli mi na wzmocnienie
kompetencji oraz zdobycie dodatkowego doświadczenia. Brałam pod uwagę nawet możliwość
ewentualnego wyjazdu za granicę. Po przejściu etapu wstępnego,
czyli diagnozy kompetencji oraz po kilku miesiącach realizowania
Indywidualnego Planu Rozwoju dostałam propozycję pracy w…
Szanghaju! Od stycznia 2017 roku mieszkam z rodziną w Chinach
i jako Training and Development Manager mam niepowtarzalną
okazję rozwijać markę Blue Frog. Poza życiem zawodowym,
najbardziej doceniam możliwości, jakie dzięki Spread Your Wings
zyskaliśmy prywatnie – wraz z mężem i synem dużo podróżujemy,
i poznajemy wyjątkową kulturę Azji. Jestem pewna, że doświadczenie zdobyte za granicą, zaprocentuje w przyszłości nie tylko
mojej czy męża, ale i mojego syna.

Kandydaci na staż
W 2017 roku w Polsce realizowaliśmy program stażowy
Talent AmCademy. Celem programu było oferowanie
możliwości rozwoju studentom i absolwentom oraz
umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego
już w trakcie edukacji na uczelni wyższej. Program stażowy przyczynił się do budowania pozytywnego wizerunku AmRest jako pracodawcy pierwszego wyboru oraz
stanowił bazę dla rekrutacji pracowników w przyszłości.
Talent AmCademy to doskonały start, ponieważ stażyści nierzadko dostają bardzo odpowiedzialne zadania,
zdobywając cenne doświadczenie.

Henry McGovern został uznany za CEO Marzeń
••
w konkursie Bohater HR.

5 709

31

liczba staży
w ramach programu
Talent AmCademy
(Polska)

liczba pracowników,
którzy dokonali
samooceny pracowniczej
w ramach metodologii
Job Performance
Appraisal

do tytułu Szef Roku HR (TOP 3) w konkursie Bohater HR.

Program Spread You Wings był nominowany do nagrody
••
Sukces HR w konkursie Bohater HR.

Colonel’s Kitchen został wyróżniony w kategorii
••
Doskonała Kampania Wewnętrzna w konkursie
Employer Branding Excellence Awards.

Gazeta Finansowa wyróżniła AmRest wśród
••

Katarzyna Święcicka,
Training and Developmnet Manager AmRest China

25 i 10 najlepszych pracodawców.

800

liczba osób biorących
udział w programie
Spread Your Wings
(kraje Europy Środkowo
-Wschodniej)
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Oksana Staniszewska została nominowana
••

Marka Burger King zdobyła nagrodę w konkursie
••
Employer Branding Stars w kategorii:
Najlepsze materiały rekrutacyjne.
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Bezpieczeństwo naszych pracowników
Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle istotne z powodu charakteru pracy naszych pracowników.
Aż 95% pracowników to pracownicy restauracji, o których bezpieczeństwo chcemy dbać w szczególny sposób.
Kwestie higieny i bezpieczeństwa pracy regulowane są zgodnie z prawem obowiązującym w krajach, w których operujemy. Na polskim rynku każda marka zarządzana przez
nas posiada opracowane procedury i instrukcje BHP oraz
oszacowaną ocenę ryzyka zawodowego. W ramach popularyzacji zasad bezpieczeństwa w AmRest opracowaliśmy
nowoczesne materiały szkoleniowe i e-learning wzmacniający profilaktykę wypadkową wśród pracowników.
Na terenie Polski restauracje są obsługiwane przez
90 inspektorów BHP, którzy są dla nas bezpośrednim
wsparciem i pierwszą linią kontaktu.

Wskaźnik wypadkowości dla Polski*
Kategoria

Urazy związane z pracą ze względu
na płeć pracownika

Płeć
AmRest
Sp. z o.o.

AmRest Coffee
Sp. z o.o.

SCM Sp. z o.o.

Restaurant
Partner Polska
Sp. z o.o.

kobiety

53

2

0

0

mężczyźni

39

2

0

0

92

4

0

0

kobiety

11,79

7,09

0

0

mężczyźni

14,68

12,34

0

0

12,89

9,00

0

0

Całkowita liczba urazów
Wskaźnik wypadkowości (IR) pracowników
według płci

Spółka

Wskaźnik wypadkowości (IR) z podziałem
na spółki (łącznie kobiety i mężczyźni)
* wskaźnik wypadkowości liczony według wzoru: liczba wypadków odnotowanych
w danym okresie podzielona przez liczbę pracujących, razy 1000.

W ramach profilaktyki wypadkowej:
opracowaliśmy szkolenie e-learningowe w nowoczesnej
••
formie komiksu, które jest obowiązkowym elementem
ścieżek szkoleniowych – budujemy w ten sposób
świadomość bezpieczeństwa,
zapewnimy niezbędne środki ochrony indywidualnej
••
(dla osób pracujących w kontakcie ze środkami
chemicznymi, itp.),

w procesach szkoleń BHP korzystamy z nowoczesnych
••
e-learningów oraz szkoleń tradycyjnych,

zarządzamy bezpieczeństwem w restauracjach,
••
przeprowadzając cykliczne wewnętrzne
audyty bezpieczeństwa.
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W 2017 roku w Polsce oddaliśmy do recyklingu
393 198 kg zużytego oleju.
Stosujemy metodę odzysku ciepła z agregatów
chłodniczych i mrożących (restauracje KFC,
Burger King i Pizza Hut).
Dbamy o wodę. Krany w naszych restauracjach
mają zainstalowane perlatory.

Środowisko restauracji

Nasze
nowoczesne rozwiązania
Dbamy o zrównoważony rozwój poprzez realizację
celów środowiskowych, efektywne wykorzystanie
zasobów oraz edukację ekologiczną.

Wdrażamy system zdalnego monitorowania
poziomu zużycia energii.

Korzystamy z energooszczędnych urządzeń
klimatyzacyjnych z pompami ciepła.

Nasze cele i wyzwania
Wszędzie, gdzie działamy, staramy się rozsądnie i odpowiedzialnie zarządzać naszym wpływem na środowisko naturalne. Duża skala naszej działalności mobilizuje nas do myślenia o środowisku w skali makro, ale skuteczność naszych
starań jest możliwa tylko dzięki drobiazgowemu przyglądaniu się naszym procesom i wyborom na poziomie codziennego funkcjonowania każdej naszej restauracji. Każdy szczegół ma znaczenie.

Oto nasz wpływ na środowisko w 2017 r.:
Codzienność naszych biur i restauracji

W stronę przyszłości. Innowacje dla środowiska
Nasze zużycie energii elektrycznej z podziałem na kraje:
Polska

337 559 GJ

Chiny

30 766 GJ

Hiszpania

211 402 GJ

Rumunia

Rosja

119 483 GJ

6 805 GJ

Bułgaria

5 586 GJ

Czechy

93 176 GJ

Serbia

4 348 GJ

Francja

76 199 GJ

Chorwacja

3 311 GJ

Niemcy

68 069 GJ

Portugalia

310 GJ

Węgry

53 219 GJ

Nasze zużycie wody z podziałem na kraje:
Francja

621 137 m³

Węgry

83 820 m³

Polska

443 391 m³

Rumunia

69 360 m³

2 125 011 m³ wody wykorzystały nasze biura i restauracje

Hiszpania

326 149 m³

Bułgaria

20 876 m³

Ponad 2 753 ton odpadów wytworzyliśmy w Polsce,
w tym 9 ton odpadów niebezpiecznych2
(np. pojemniki ciśnieniowe)

Rosja

240 900 m³

Serbia

8 090 m³

Czechy

161 258 m³

Chorwacja

7 190 m³

Chiny

142 840 m³

1 009 963 GJ – tyle zużyliśmy energii elektrycznej
1

393 198 kg zużytego oleju w Polsce,
239 053 kg w Czechach i 78 570 kg na Węgrzech
przekazaliśmy do recyklingu.
Wykorzystano go do produkcji biopaliw.

Zużycie paliwa przez naszą flotę samochodową
(Polska, Czechy, Węgry):

1
dane nie uwzględniają rynku niemieckiego, gdzie opłaty za wodę są ujmowane
w ryczałcie w ramach wynajmu nieruchomości

Kraj

2
dane nie uwzględniają odpadów, które część naszych restauracji przekazuje do pojemników zarządców centrów handlowych, z uwagi na odgórnie zorganizowane zarządzanie
odpadami w tych lokalizacjach

Polska
Węgry
Czechy
SUMA:

93

Liczba
samochodów

Rodzaj paliwa

169

benzyna

8 853,59

ON

124 018,36

benzyna

0

ON

49 995,20

30
52
251

Zużycie
w litrach

benzyna

0

ON

68 746,00

benzyna

8 853,59

ON

242 759,56

Nasze cele środowiskowe określa między innymi „Strategia
odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dywizji Europy Centralnej AmRest (AmRest Central Europe)
na lata 2015-2020”.
Ambicja AmRest:

Nasz biznes prowadzimy z szacunkiem
do środowiska naturalnego. Zawsze
poszukujemy innowacji i rozwiązań,
dzięki którym nasze działania są
bardziej przyjazne środowisku.
Nasze cele strategiczne:
AmRest wdraża certyfikaty LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design)
w swoich restauracjach.

AmRest zmniejsza zużycie energii i wody
w swoich restauracjach.

AmRest wdraża efektywne sposoby
redukcji odpadów.

W trosce o ograniczenie zasobów naturalnych dla pracowników naszych restauracji
przygotowane zostały materiały o efektywnym wykorzystaniu energii elektrycznej,
w skład których wchodzą między innymi
informacje dotyczące: najczęstszych miejsc
ucieczek energii elektrycznej, prawidłowej
eksploatacji urządzeń kuchennych oraz układów
HVAC i analizy raportów zużycia energii.
Prawie wszystkie nasze restauracje i kawiarnie w Polsce
wyposażone są w system zdalnego monitorowania
zużycia energii elektrycznej. W zależności od standardu
obiektu monitorowanych jest do sześciu obwodów
pokazujących zużycie energii przez poszczególne grupy
urządzeń. Codzienny monitoring zużycia pozwala
na szybkie wykrycie miejsc, w których dochodzi do marnotrawienia energii, a tym samym na szybką reakcję
i podwyższenie świadomości pracowników restauracji
co do właściwego gospodarowania zużyciem energii.
Każdy kierownik obiektu ma dostęp do danych
dotyczących zużycia energii w jego restauracji,
co w połączeniu z materiałami szkoleniowymi pozwala
mu efektywnie zarządzać zużyciem energii elektrycznej.
Waga właściwego gospodarowania energią poruszana
jest również podczas szkoleń dotyczących zarządzania
obiektem.
Ważnym elementem zarządzania energią jest również
utworzenie w ramach struktury firmy komórki
odpowiedzialnej za zarządzanie mediami użytkowymi.
Poprzez okresową edukację pracowników, codzienne
monitorowanie zużycia energii i analizę efektywności
nowo wprowadzanych urządzeń wpływamy realnie
na dbałość o środowisko. Wierzymy, że ciągłe podnoszenie świadomości pracowników restauracji ma pozytywny wpływ na ograniczenie wykorzystania zasobów
naturalnych.
Szymon Glapiński, Senior Energy Manager CE
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JAK WPŁYWAMY
NA ŚRODOWISKO?

W nowych restauracjach marek KFC, Burger King i Pizza Hut stosujemy
oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne w ekologicznej technologii LED.
Oświetlenie wymienialiśmy także w niektórych starszych restauracjach.
Używamy czujników ruchu do oświetlenia pomieszczeń pomocniczych i toalet.

Przykłady rozwiązań proekologicznych,
jakie wdrażamy w naszych restauracjach w Polsce
W 2017 roku nasze biura i restauracje zużyły 337 559 GJ energii elektrycznej
w Polsce.
Wdrażamy system zdalnego monitorowania poziomu zużycia energii w naszych
restauracjach. Jeżeli ktoś z nas wychodząc jako ostatni z pracy zapomni wyłączyć
jakikolwiek sprzęt elektryczny lub oświetlenie, nasz system to rejestruje.
Następnego dnia następuje analiza ucieczek energii. Pozawala nam to przypominać
pracownikom o wyłączaniu sprzętów i gaszeniu światła, tym samym wyrabiać ekonawyki.

95

Stosujemy metodę odzysku ciepła z agregatów chłodniczych
i mrożących (Burger King, KFC i Pizza Hut).
Odzyskaną z agregatów energię stosujemy do podgrzewania wody
(Burger King, KFC i Pizza Hut).

Dbamy o wodę. Krany w naszych restauracjach mają zainstalowane
perlatory. Stosujemy je w większości nowo wybudowanych restauracji
i kawiarni (Burger King, KFC, Pizza Hut i Starbucks).
W toaletach stosujemy umywalki z czujnikami zbliżeniowymi.
443 391 m³ - tyle wody zużyliśmy w Polsce w 2017 roku.

W urządzeniach chłodniczych i klimatyzatorach używamy
ekologicznych czynników chłodniczych
(Burger King, KFC i Pizza Hut).

Używamy płynnej regulacji wydajności wentylacji (restauracje KFC).
Korzystamy z energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych
z pompami ciepła. Używamy energooszczędnych wentylatorów.

Zużyty olej odseparowujemy i sprzedajemy firmom, które wykorzystują go
w procesach produkcji biopaliw. W 2017 roku oddaliśmy
do recyklingu 393 198 kg zużytego oleju w Polsce.
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KFC Drive Thru Green
W 2018 roku planujemy projekt budowy pierwszej wolnostojącej
restauracji KFC Drive Thru GREEN z międzynarodową certyfikacją
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Dzięki odzyskowi
ciepła przy przygotowywaniu posiłków
oszczędzamy 30%
mocy tradycyjnego
ogrzewania.

Część materiałów do
budowy i wykończenia
restauracji pochodzi
z recyklingu.

Na naszym parkingu
istnieją miejsca
przeznaczone
wyłącznie dla
samochodów
niskoemisyjnych.

Panele fotowoltaiczne
na dachu restauracji
wytwarzają energię
potrzebną do oświetlenia restauracji.

KFC Drive Thru GREEN

Odzyskana woda
deszczowa jest
przeznaczana do
podlewania zieleni
wokół restauracji.

Dzięki nowoczesnej
ekotechnologii
oszczędzamy do 30%
zużycia wody.

LEED
GREEN

Dzięki zastosowniu
oświetlenia LED
oszczędzamy do 25%
energii elektrycznej.

W 2018 roku pracujemy nad projektem budowy pierwszej wolnostojącej restauracji KFC DT GREEN
z międzynarodową certyfikacją LEED. Obiekt zlokalizowany będzie w Krakowie przy ul. Opolskiej
i naszym celem jest uzyskanie dla niego złotego certyfikatu zgodności (LEED Gold) w zakresie tej
certyfikacji. W szerokim zakresie rozwiązań przyjaznych środowisku pojawią się, m.in.: panele fotowoltaiczne,
VAV – czyli rekuperatory ciepła oraz system zmiennej wydajności wentylacji, odzysk wody deszczowej
do podlewania zieleni oraz ekologiczna armatura, zmniejszająca zużycie wody oraz umożliwiająca
podgrzewanie wody użytkowej energią odpadową z urządzeń chłodniczych. Także cały system oświetlenia
wewnętrznego, jak i zewnętrznego będzie wykonany w oparciu o lampy LED, wspierany przez system inteligentnego sterowania oświetleniem. Oprócz innowacyjnych rozwiązań zapewniających certyfikację wprowadzony zostanie nowy sposób obsługi klientów usprawniający zamawianie posiłków. Natomiast sam wystrój
wnętrza będzie podążał za trendami budującymi doświadczenie naszego klienta poprzez jeszcze większe
otwarcie kuchni na salę konsumpcji, strefowanie miejsc siedzących (m.in. pojawi się tzw. „community table”
dla większego grona Gości) i wprowadzenie ekologicznych elementów, np. „zielonej ściany".
W planach także przewidujemy montaż stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych
oraz specjalnie dedykowane miejsca parkingowe dla samochodów niskoemisyjnych.
Marcin Lewacki, Senior MEP Standards Manager
Malwina Teodorczyk, Senior Architect
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tysięcy
270
filiżanek Flat White

tysięcy
104
kubełków Hot Wings

w kawiarni STARBUCKS

w restauracji KFC

tysięcy
78
talerzy średniej pizzy

Nasz apetyt
na pomaganie
jest bardzo duży.
W 2017 roku
przeznaczyliśmy

3 146 800 zł

Supreme
w restauracji PIZZA HUT

aż
na działania
społeczne.
To równowartość*:

Apetyt na pomaganie

Jesteśmy
zaangażowani
Nasze wartości i działania stanowią o tym,
kim jesteśmy.

tysięcy
210
burgerów Whopper

w restauracji BURGER KING

*dane szacunkowe na podstawie średnich cen produktów
obowiązujących na rynku polskim
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W naszym sąsiedztwie
Chcemy dzielić się naszym sukcesem i oddziaływać w pozytywny sposób na nasze najbliższe otoczenie społeczne,
pokazywać możliwości i umożliwiać rozwój. Jesteśmy dumni
z zaangażowania naszych pracowników nie tylko w wolontariat, a także w szeroko rozumiane działania społeczne,
jak przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności. 	

W 2017 roku
przeznaczyliśmy
na działania
społeczne
3 146 800 zł.

Prezentujemy projekty, w które angażowaliśmy się w 2017 r.

Prowadzimy programy
wspierające rozwój
dzieci i młodzieży.
Działamy
w wolontariacie
pracowniczym.
Podejmujemy działania
ograniczające
marnotrawienie żywności.
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Nasze największe inwestycje
społeczne w 2017 roku:
••przekazanie 2 865 000 zł
Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie,
która pomaga rozwiązać ważne problemy
w naszym najbliższym otoczeniu.
Wspieramy zaangażowanie pracowników
w lokalne inicjatywy, inspirujemy do działania
dając im odpowiednie narzędzia i tworząc
programy wewnętrzne.

na wdrożenie i realizację unikalnego
projektu społecznego SIEMACHA
Spot Magnolia Park Wrocław,

••wsparcie Fundacji Korporacyjnej

Odpowiedzialności Społecznej
z Pomorza poprzez  przekazanie
120 000 zł na jej działania statutowe.
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Nasz wolontariat pracowniczy w liczbach
W 2017 roku ponad 800 pracowników angażowało się
w lokalne projekty we wszystkich krajach, w których działa
AmRest. Skorzystało z nich około 5 000 beneficjentów.
W ciągu trzech ostatnich edycji zrealizowaliśmy ponad
60 projektów grantowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

Nasze zaangażowanie w 2017 roku
w Polsce i Czechach

60 000 zł

na programy grantowe

Jak tylko zobaczyłam ogłoszenie o możliwości zdobycia grantu, bez chwili namysłu
zapytałam moich kierowników, co i dla
kogo możemy zrobić? Spotkałam się
z ogromnym entuzjazmem i słowami:
„Pewnie, zróbmy to”. Postanowiliśmy
pomóc dzieciom i pobliskiemu przedszkolu.
Wypełniłam wniosek o grant, a po chwili kolejni
kierownicy z regionu dołączali do projektu.
W sumie 9 osób. Kupiliśmy zabawki do ogrodu,
odnowiliśmy istniejące sprzęty, wraz z dziećmi posadziliśmy kwiaty. Ten dzień pokazał nam, że praca dla kogoś
jest o wiele bardziej wartościowa. Ogromną korzyść
odnieśliśmy jako region, ludzie, zespół, spojrzeliśmy
na siebie zupełnie inaczej, oderwani od codziennej
pracy, pochłonięci zadaniem zrobienia czegoś
dla innych, zupełnie bezinteresownie. Odkryliśmy
na nowo drzemiące w nas talenty, dziecięcą radość
i zabawę. Minął już rok od tego wydarzenia, a my często
w gronie kierowników wspominamy ten dzień i oglądamy zdjęcia jako poranną inspirację przed spotkaniem.
Marta Zborowska, Area Coach Pizza Hut
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15

zrealizowanych
projektów
grantowych

Jak to się zaczęło?
W 2015 roku w związku z wprowadzeniem strategii odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, przeprowadziliśmy wewnętrzne badanie wśród pracowników dotyczące
zaangażowania w projekty społeczne. Aż 81% osób zadeklarowało chęć udziału w działaniach charytatywnych.
Postanowiliśmy wykorzystać tę energię i niebawem
pojawił się pomysł zorganizowania konkursu grantowego,
w którym mogliby wziąć udział zarówno pracownicy
restauracji, jak i biura. Pierwsza edycja ruszyła w 2015 roku.
Niesamowite zaangażowanie, jakim wykazali się
uczestnicy, skłoniło komisję konkursową do przyznania większej liczby grantów niż planowano!

Cztery proste kroki w stronę pomagania
Tak zmieniamy świat na lepsze:
1. Szukamy osób, instytucji, organizacji,
które chcielibyśmy wesprzeć.
2. Tworzymy co najmniej trzyosobowe zespoły w pracy,
które chciałyby się zaangażować w wybrane
przedsięwzięcie.
3. Zgłaszamy swój pomysł do działu AmRest
zajmującego się wolontariatem.
4. Po decyzji o przyznaniu grantu działamy!

150

wolontariuszy

10

zrealizowanych
projektów
grantowych

1500

beneficjantów

(dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne,
osoby starsze, jak również zwierzęta).
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„Energia SIEMACHY” – pokażmy ją
W 2015 roku pojawił się pomysł zaangażowania AmRest
w niezwykły projekt krakowskiego Stowarzyszenia SIEMACHA.
Organizacja od kilku lat promowała ideę tworzenia
„Spotów” - miejsc, w których młodzi ludzie mogliby rozwijać swoje talenty i pasje. Dzięki zaangażowaniu AmRest,
spółki Multi Poland – zarządcy Centrum Handlowego Magnolia Park we Wrocławiu i Miasta Wrocław, w jednym z lokali
CH Magnolia powstał SIEMACHA Spot.
Objęliśmy partnerstwo strategiczne nad projektem
i zobowiązaliśmy się do sfinansowania budowy, wyposażenia
oraz bieżącego wsparcia placówki w ramach programu
wolontariatu pracowniczego.
Dlaczego właśnie SIEMACHA?
Jesteśmy jednym z inspiratorów powstania SIEMACHA Spot
we Wrocławiu - nowoczesnej, światowej klasy placówki,
wspierającej rozwój młodych pokoleń, która przyczynia się
do wyrównywania szans i poprawy jakości życia dzieci w naszym otoczeniu. Włączyliśmy się w działania, które nie tylko
pomagają młodym ludziom lepiej funkcjonować na co dzień,
ale także znaleźć swoją drogę w życiu.

SIEMACHA Spot
Wrocław

SIEMACHA to organizacja, której historia sięga
SIEMACHA Spot
1886 roku, gdy ks. Kazimierz Siemaszko rozpoczął
Wrocław
działalność społeczną.
Dziś SIEMACHA jest jedną
Sponsored by
z największych organizacji pozarządowych w Polsce,
świadczącą systemową pomoc dzieciom i młodzieży.

Partner Strategiczny

Wolontariusze AmRest
Powstanie takiego miejsca jak SIEMACHA Spot stwarza także
ogromne możliwości dla naszych pracowników, szczególnie
tych mieszkających we Wrocławiu. Mają oni okazję podzielić
się swoimi zasobami: wiedzą, umiejętnościami i pozytywną
energią. Wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy program
warsztatów, które   prowadzone są przez wolontariuszy
z naszej firmy. Grupa „Wolontariusze AmRest” stale współpracująca z SIEMACHA Spot Wrocław prowadzi warsztaty kulinarne, kurs języka angielskiego, zajęcia sportowe
i psychoterapeutyczne oraz Akademię Uważności.
Wolontariusze pomagają również dzieciom w odrabianiu
lekcji i organizują różne wydarzenia takie, jak bale przebierańców czy wspólne czytanie książek.

Od 2010 roku realizujemy projekt
„SIEMACHA w Galeriach Handlowych”
tworząc „współczesne podwórka”, miejsca
twórczego rozwoju dla dzieci i młodzieży.
Współpraca SIEMACHY z firmą AmRest jest
kolejnym ważnym krokiem w tym projekcie.
Otwiera bowiem nowy rozdział w powstawaniu
takich miejsc poprzez udział czwartego ważnego
podmiotu - partnera strategicznego placówki, obok
samorządu, właściciela galerii i samej organizacji społecznej SIEMACHY. W konsekwencji to ogromny wkład finansowy w remont, przystosowanie i wyposażenie lokalu
na potrzeby placówki w Magnolia Park we Wrocławiu,
jak również budujące zaangażowanie pracowników firmy
w codzienną działalność. Prowadzone przez nich systematycznie warsztaty Akademii Kulinarnej, podkreślające
wartość zdrowego stylu życia oraz szereg warsztatów
przygotowujących młodych ludzi do dorosłości,
to w czystej postaci odpowiedzialność społeczna dużej,
innowacyjnej firmy za młode pokolenia Wrocławia.
ks. Andrzej Augustyński,
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA

Prezent dla dzieci
Uroczyste otwarcie placówki
odbyło się w Dzień Dziecka,
1 czerwca 2017 roku.
Koszt inwestycji wyniósł ponad
2,7 mln złotych. Wkład AmRest
to aż 2,2 mln złotych.
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Grupa „Wolontariusze AmRest”
dla SIEMACHA Spot Wrocław
zdobyła tytuł laureata konkursu
zorganizowanego przez
Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego.

Akademia Kulinarna. Uczymy młodych ludzi gotowania!
Mamy apetyt na pomaganie. Jaki więc projekt moglibyśmy
realizować, jeśli nie kulinarny? Akademia Kulinarna to nasze
flagowe działanie. Chcemy nauczyć młodych ludzi gotowania oraz zapoznać ich z zasadami przygotowywania posiłków
w ramach pełnowartościowej diety. To nie tylko zabawa,
ale również przygotowanie do pełnienia w dorosłości roli
rodzinnego „szefa kuchni”. To bardzo ważna umiejętność.
Energia SIEMACHY jest dla nas wyjątkowa
SIEMACHĘ i AmRest łączy wiara w to, że w każdej osobie
tkwi potencjał, który należy odkryć i rozwijać. Realizacja tego
projektu udowadnia, że Wszystko Jest Możliwe,
a zaangażowanie AmRest, Miasta Wrocław oraz Centrum
Handlowego Magnolia Park, pokazało, że razem możemy
więcej! Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tak wyjątkowe przedsięwzięcie i mieć realny wpływ na zmiany poprzez
nasze zaangażowanie społeczne. Być może któryś
z podopiecznych SIEMACHY będzie w przyszłości wspólnie
z nami rozwijał AmRest?

Korzystając z naszej infrastruktury restauracji
i kawiarni, będziemy zachęcać podopiecznych
SIEMACHA Spot w Magnolia Park do pracy
w naszych restauracjach i zdobywaniu ich pierwszych kulinarnych szlifów. Osoby zainteresowane
nauką praktycznych umiejętności,
będą miały szansę w zdobyciu doświadczenia
oraz certyfikatów koniecznych do podjęcia
pracy w sektorze gastronomicznym.

Warsztaty zdrowego żywienia AmRest odbywają się
raz w tygodniu dla grupy 15 wychowanków.
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Bring Fun
to Life!

Więcej tlenu!

Jak zasadzić drzewa
w ramach akcji
?
Znajdź i zarejestruj na stronie lokalizację, 
w której brakuje zieleni.
Dobierz rośliny, jakie chcesz zasadzić.
Zbierz grupę wolontariuszy,
którzy chcą zadbać o środowisko.
Wspólnie spotkajcie się w dogodnym terminie,
by zasadzić wybrane rośliny.

Pogorszająca się jakość powietrza to jedno z największych współczesnych wyzwań. Z problemem mierzy się wiele organizacji społecznych,
m.in. brzeska Fundacja Rozwój, z którą współpracujemy od 2017 roku.
Ich proekologiczna akcja dotlenieni.org, polega na sadzeniu drzew,
krzewów i kwiatów w najbliższej okolicy. Obejmuje ona również ideę
Zielonego Rekordu Polski, czyli jak największej ilości nasadzeń
w 24 godziny. Nasz rezultat po trzech edycjach t o ponad 500 krzewów!
Otaczająca nas zieleń pozytywnie wpływa na samopoczucie,
a co najważniejsze – polepsza jakoś powietrza, dlatego w ramach projektu sadzimy rośliny na terenie wrocławskich szkół i przedszkoli. Wierzymy,
że nasze zaangażowanie w dotlenianie tych placówek będzie miało długoterminowy wpływ na otoczenie, zarówno w wymiarze zdrowotnym,
jak i edukacyjnym – poprzez zaangażowanie najmłodszych wolontariuszy chcemy uczyć ich szacunku do środowiska.

Wolontariusze AmRest przy wsparciu wychowanków SIEMACHA Spot zasadzili
już ponad 500 krzewów podczas trzech edycji Zielonego Rekordu Polski!

Partnerstwo FCSR
Współpraca z Fundacją Korporacyjnej
Odpowiedzialności Społecznej
Od 2004 roku jesteśmy członkiem Fundacji
Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej.
Priorytetem organizacji jest opieka nad
dziećmi zamieszkującymi ubogie tereny
województwa zachodniopomorskiego.
W ramach współpracy angażujemy się w inicjatywy Fundacji i pomagamy dzieciom z rodzin potrzebujących wsparcia.
W 2017 roku marka KFC wsparła program „Mały Kucharz”,
którego pierwsza edycja odbyła się dwa lata wcześniej
i którego pracownicy AmRest są pomysłodawcami.
Wzięło w nim udział ponad 60 uczniów klas trzecich
i czwartych z czterech gminnych szkół podstawowych
z powiatów świdwińskiego i drawskiego.
Mały Kucharz
Dzieci wyposażone w fartuchy i czapki kucharskie
Colonel’s Kitchen uczestniczyły w praktycznych zajęciach
kulinarnych, podczas których miały możliwość nauczenia
się samodzielnego przygotowania prostych i zdrowych
posiłków. Nie mogło też zabraknąć odrobiny rywalizacji.
Dwunastu najlepszych uczestników warsztatów, w ramach
wyróżnienia, udało się wraz ze swoimi opiekunami
na wycieczkę do restauracji KFC w Szczecinie, gdzie
poznali prace w restauracji naprawdę „od kuchni”. Dzieci
pod troskliwą opieką pracowników KFC wzięły udział
w konkursach kulinarnych oraz poznały tajniki przyrządzania
naszego słynnego kurczaka w panierce KFC.
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120 tys. zł
– kwota przekazana
w 2017 r. na działania
statutowe Fundacji
Korporacyjnej
Odpowiedzialności
Społecznej

Ponad 60 uczniów
wzięło udział
w II edycji programu
„Mały Kucharz”

„Z Fundacją FCSR pracujemy już od kilku
lat i chętnie włączamy się w kolejne działania. Jesteśmy dumni z tego, że możemy
pomagać nie tylko finansowo, ale też osobiście angażować się w projekty prowadzone przez Fundację. Nasi pracownicy aktywnie
biorą udział w organizacji wycieczek dla dzieci
czy wspólnym gotowaniu, jak w przypadku programu
„Mały Kucharz”.
Wojciech Zapałacz, District Manager KFC
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Dzielimy się żywnością

#niewyrzucamyPOMAGAMY

W Polsce co trzecia osoba przyznaje się do wyrzucania żywności, natomiast na całym świecie, rocznie marnuje się około
jednej trzeciej wyprodukowanego jedzenia. Nie jesteśmy
obojętni na te statystki i mamy świadomość, że wyrzucanie
żywności jest problemem o zasięgu globalnym.

Globalna inicjatywa. Lokalna pomoc.
Program Harvest Food Donation t o globalna inicjatywa, która ma
na celu wspieranie lokalnych s połeczności na całym świecie.
Marka KFC jest pionierem takiej inicjatywy w Polsce!

Z taką samą energią, z jaką prowadzimy nasz biznes, działamy na rzecz ważnych dla nas celów społecznych: chcemy pomagać członkom lokalnych społeczności w potrzebie
i mocno ograniczać marnowanie żywności.  
W 2017 roku, jako pierwsi w sektorze firm gastronomicznych
w Polsce, wdrożyliśmy na szeroką skalę procedurę przekazywania nadwyżek żywności produkowanych w sieci restauracji KFC. Nasz kurczak, za pośrednictwem lokalnych Banków Żywności,  trafia na stoły instytucji wspierających osoby
w trudnej sytuacji życiowej. W Polsce są to głównie organizacje takie jak Caritas, MONAR czy Stowarzyszenie Brata
Alberta. Program ten realizujemy także na Węgrzech,
w Serbii i Hiszpanii oraz w Bułgarii.

ponad 150 ton
żywności

500 tys.
posiłków

4,7 mln zł

– tyle warte były dania
z kurczaka, które nasze
restauracje KFC w Polsce
przekazały potrzebującym
w 2017 r.  

Za program HARVEST zdobyliśmy nagrodę w konkursie Listki CSR,
organizowanym przez tygodnik „Polityka”, Forum Odpowiedzialnego
Biznesu oraz Deloitte. Zostaliśmy nagrodzeni za działania wspierające
realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w 2017 r.

Od momentu pojawienia się pomysłu
współpracy z Bankami Żywności wiedziałem, że chcę brać w tym czynny udział.
Skala problemu marnowania żywności
na świecie jest ogromna, dlatego jest
to zarówno nieoceniona pomoc dla drugiego człowieka, jak i dla naszego środowiska.
Projekt jest o tyle wyjątkowy, że nie angażuje
wybranych jednostek, a wszystkich pracowników,
na każdym szczeblu. Pokazuje jednocześnie,
że tak niewiele trzeba by pomóc drugiej osobie.
Każdy pracownik z uśmiechem na twarzy patrzy
na ilość ufundowanych posiłków dla podopiecznych
z lokalnych organizacji, gdzie nasz kurczak traktowany
jest jako smaczny, ciepły i pełnowartościowy posiłek.
Cieszę się, że marka KFC jako pierwsza sieć restauracji
w Polsce postanowiła wykorzystać możliwość przyłączenia się do pomocy potrzebującym i zaszczytem jest
dla mnie koordynować funkcjonowanie tego projektu
KFC w Polsce.

Z wielką radością przyglądam się działaniom
AmRest w zakresie przekazywania nadwyżek
żywności z restauracji KFC. Firma z sukcesami wykorzystuje doświadczenie zdobyte
na wielu rynkach, rozwijając i usprawniając
program Harvest. Działalność prowadzona
w szesnastu krajach oraz portfolio największych
światowych marek, pozwalają AmRest na niesienie
realnej pomocy wielu ludziom w potrzebie.
My, jako Food Donation Connection, z entuzjazmem
będziemy wspierać firmę w jej dalszych działaniach,
szczególnie kibicując pomysłowi wdrożenia programu
Harvest we wszystkich krajach, na których obecne są
marki AmRest.
Bill Reighard,
Founder & President of Food Donation Connection

Gracjan Szymczak, Manager KFC

114

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AMREST 2017

115

W krajach Unii Europejskiej każdego roku marnuje się łącznie ponad 90 mln ton żywności,
czyli ok. 173 kg na obywatela. Podczas gdy ok. 16 mln mieszkańców Unii żyje w ubóstwie.
Jak sprawić, aby jedni pomogli drugim?
W krajach unijnych funkcjonują Banki Żywności, dzięki którym przekazana żywność szybko
traﬁa do potrzebujących.

Nasze cele:
wspierać żywnością najbardziej potrzebujących,
••
działać w sposób odpowiedzialny,
••
nie marnować żywności,
••
być bliżej lokalnej społeczności,
••
redukować emisję dwutlenku węgla.
••

zobacz, jak to robimy
online

Globalna inicjatywa. Lokalna pomoc.
HARVEST No waste. No hunger to globalna inicjatywa naszego partnera Yum!, do której dołączyliśmy w 2016 roku.
Sieć restauracji KFC nawiązała ścisłą współpracę z Bankami Żywności,
które poprzez lokalne organizacje charytatywne przekazują żywność
najbardziej potrzebującym.

Z KFC do Banku Żywności

1

POTWIERDZENIE
JAKOŚCI
ŻYWNOŚCI

Wszystkie produkty przekazywane przez KFC
do Banków Żywności
są zdrowe i całkowicie
bezpieczne dla konsumenta.

2

PAKOWANIE I MROŻENIE
ŻYWNOŚCI

Produkty nieskonsumowane przez Klientów restauracji
traﬁają do mroźni, w której powinny w przeciągu 4 godzin
osiągnąć temperaturę niższą niż 5°C, a przeciągu 24 h niższą
niż -12°C.

Średnio 844 osoby dziennie
może zjeść ciepły posiłek dzięki
naszej pomocy.

Dzięki naszemu zaangażowaniu
przekazujemy miesięcznie

ok. 15 ton kurczaka.

Pomoc
Harvest
w
w liczbach
liczbach

3

4

PRZECHOWYWANIE
ŻYWNOŚCI

Zamrożone porcje kurczaka traﬁają do specjalnych kontenerów termicznych, w których
mogą przebywać 7 dni.

PRZEKAZANIE
ŻYWNOŚCI

Restauracja przekazuje kurczaka
do Banku Żywności co najmniej
2 razy w tygodniu. Odbiera go przedstawiciel podopiecznych organizacji,
z którą współpracuje restauracja.
Dzięki temu nasza żywność traﬁa
bezpośrednio do osób w trudnej
sytuacji życiowej.

W 2017 r. pierwszym roku naszej
współpracy z Bankami Żywności
przekazaliśmy 154 tony kurczaka
i liczba ta wciąż rośnie.

Już ponad 240 restauracji
KFC w Polsce współpracuje
z Bankami Żywności.

W 2017 roku podarowaliśmy
najbardziej potrzebującym

ponad 500 tysięcy posiłków.

W 2017 roku byliśmy partnerami pierwszego w Polsce Food
Waste Hackathon, podczas którego specjaliści branży IT,
eksperci ds. odpadów żywności, praktycy oraz aktywiści
społeczni spotkali się we Wrocławiu, aby pracować nad
rozwiązaniami mającymi na celu pomoc w walce z marnowaniem żywności.
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To już 25 lat budowania wyjątkowego biznesu AmRest,
wspólnie z naszymi pracownikami, inwestorami, partnerami
biznesowymi oraz lokalnymi społecznościami. Jestem niezwykle szczęśliwy widząc, jak wiele radości wnieśliśmy
w życie w tym czasie. Stworzyliśmy tysiące miejsc pracy,
rozwinęliśmy skrzydła ponad 100 tysięcy osób,
przyczyniliśmy się do sukcesu biznesowego wielu dostawców, przekazaliśmy miliony złotych na rzecz społeczności
i stworzyliśmy rzeczywistą wartość dla naszych inwestorów.
Kiedy otwieraliśmy pierwszą restaurację AmRest, nie sądziłem, że będziemy mieć tak wielki wpływ na otoczenie.

Wciąż mamy apetyt
na więcej

25 lat radości
Radość to siła napędowa naszego biznesu
– to ona doprowadziła nas do miejsca,
w którym jesteśmy i zaprowadzi nas jeszcze dalej.

Przez te wszystkie lata doświadczyliśmy wielu zwrotów
akcji, wzlotów, upadków, porażek oraz sukcesów. Nasza
historia pokazuje jednak, że Wszystko Jest Możliwe,
a AmRest to wyjątkowa firma, z silną i unikalną kulturą
organizacyjną. Chciałbym podziękować każdemu, kto stoi
za naszym sukcesem i podkreślić, że to dopiero początek.
Wciąż mamy apetyt na więcej i ogromny potencjał do wykorzystania, dlatego wierzę, że przed nami jeszcze długa,
niezwykła droga. Pierwszym krokiem milowym tej podróży będzie osiągnięcie pozycji lidera rynku restauracyjnego
w Europie do 2022 roku.

Henry McGovern
Założyciel i Członek Rady Dyrektorów
AmRest Holdings SE

1993
Od otwarcia pierwszej restauracji Pizza Hut
na wrocławskim rynku rozpoczyna się
historia AmRest. Od tego czasu skala
naszego biznesu wzrosła wielokrotnie.

2018
Świętujemy 25 lat działalności,
a na dodatek:
21 lat AmRest jest firmą opartą na wartościach.
Naczelnych Nasze Naczelne Wartości wyznaczają
Wartości sposób działania w AmRest.
W 2000 roku z połączenia 52 restauracji
YUM! i 28 restauracji American Retail
Systems narodził się AmRest NV.

18 lat
nazwy
AmRest

21 lat Komisje Kwalifikacyjne zapewniają rozwój
Review naszego zespołu. Umacniają zdolności
Boards przywódcze i spójność kulturową.
Powstał z myślą o rozwoju
kadry zarządczej AmRest. Dotychczas
ukończyło go ponad 270 menedżerów.

12 lat
AmRest
University

60 pracowników
1 restauracja
1 marka
1 rynek

120

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AMREST 2017

121

Ludzie
Sukces biznesowy AmRest nie byłby możliwy, gdyby nie ludzie, którzy z zaangażowaniem i pozytywną energią realizują
śmiałe ambicje biznesowe.

Liczba pracowników AmRest
na przestrzeni lat
1997 r.

750
pracowników

W ciągu 25 lat liczba osób, które budowały
AmRest na różnych etapach jego rozwoju
sięga blisko pół miliona.

2007 r.

7 108

Po prostu kultura Wszystko Jest Możliwe jest zaraźliwa!
Mamy ogromną pasję do ludzi, dlatego oferujemy im
nieograniczone możliwości rozwoju. Szkolenia wewnętrzne
i zewnętrzne, e-learning, bibliotekę, nasz własny uniwersytet, wywiady kompetencyjne… Sposobów na to, aby rozwinąć skrzydła jest w AmRest mnóstwo.
W trakcie 25 lat naszej historii odbyło się ponad 100 000
komisji kwalifikacyjnych (review boardów) – każdy
review board to nowa rola, większy zakres odpowiedzialności i duża dawka radości.  
W 1993 roku zatrudnialiśmy 60

2017 r.

38
273
pracowników

osób.

W latach 2007 - 2017 liczba pracowników AmRest zwiększyła się ponad pięciokrotnie. Obecnie zatrudniamy blisko
40 000 osób i ta liczba stale się powiększa.

Każda nowa restauracja
to kilkadziesiąt
nowych miejsc pracy.
122

pracowników

25 lat
dzielenia się

Każdego dnia dzielimy się
wiedzą i doświadczeniami.
Wskaźnik promocji
wewnętrznych wynosi
ponad 80%.
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Marki
Nasza przygoda rozpoczęła się w 1993 roku od otwarcia
pierwszej restauracji Pizza Hut. Od tego czasu nasze portfolio wzbogaciło się o nowe marki. Zarówno takie, które towarzyszą nam od lat, jak i te, które były z nami tylko przez
chwilę.

Fresh Point, Rodeo Drive, AppleBee’s czy Stubb’s to marki,
dzięki którym mogliśmy eksperymentować, odkrywać nowe
segmenty klientów i uczyć się, jak rozwijać przynoszący sukcesy biznes.

W tej chwili nasze portfolio tworzą marki znane i kochane
na całym świecie – każdy z nas przynajmniej raz w życiu zjadł
chrupiącego kurczaka w KFC, grillowanego na ogniu burgera w Burger King, pyszną pizzę w Pizza Hut czy wypił kawę
w Starbucks.

1993

1995

2006 - 2010

2006 - 2011

2007

2008

2008 - 2012

2011

2012

2012

2013 - 2014

Nasze marki własne – blue frog, KABB i La Tagliatella mają
ugruntowaną pozycję na rynku i wciąż dynamicznie się rozwijają.

25 lat
smakowania
124

Rodzina marek
na przestrzeni lat
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Restauracje
Rozwijamy się w oparciu o wzrost organiczny (nowe restauracje) oraz poprzez akwizycje.

Niemalże każdego dnia do naszego
portfolio dołącza nowy lokal!

Kroki
milowe

2011 r.

2007 r.

247
restauracji

1 500 restauracji

1 000 restauracji

500 restauracji

72
restauracje

2017 r.

2016 r.

Liczba restauracji AmRest
na przestrzeni lat

1997 r.

Jesteśmy międzynarodowi

Osiągnięcie 500
restauracji w portfolio było możliwe
dzięki zakupowi
hiszpańskiej
Restauravii.

Przekroczenie
1 000 restauracji
w portfolio zbiegło
się w czasie
z zakupem biznesu
Starbucks
w Niemczech.

Naszą 1 500
restauracją była
pierwsza restauracja
blue frog w Polsce,
którą otworzyliśmy
w październiku 2017
we wrocławskiej
galerii handlowej
Wroclavia.
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Od 2018 roku nasza siedziba prawna zlokalizowana jest
w Hiszpanii, a naszą działalność prowadzimy aż na 16 rynkach – w Europie, Rosji i w Chinach. I wciąż mamy apetyt
na więcej!

1993 r.
Polska

2007 r.

2017 r.

1
636
restauracji

Nasza historia rozpoczęła się w Polsce. To nadal największy dla nas rynek (blisko 500 restauracji) i główna siedziba
biznesowa.

25 lat
gościnności

1998 r.
Czechy

2011 r.

Serbia, Rosja, Bułgaria  

Chorwacja, Hiszpania

2015 r.

2016 r.

Rumunia

Słowacja

2006 r.
Węgry

2012 r.

Niemcy, Chiny, Francja

2017 r.

Portugalia, Słowenia, Austria
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Finanse

35,3%

27 kwietnia 2005 roku

zadebiutowaliśmy na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych - był to dla nas kolejny dowód na to,
że Wszystko Jest Możliwe.

tyle wynosi skumulowany roczny wskaźnik
wzrostu dla okresu 1993 - 2017.
Żadnej innej firmie restauracyjnej w Europie nie udało się
osiągnąć tak imponującego wyniku. Osiągane przez nas
zyski pozwoliły nam na zwiększenie skali biznesu i stworzenie nowych miejsc pracy.

Rok później cena naszych akcji wzrosła o 100%.

Cena akcji AmRest
na przestrzeni lat
Przychody Grupy AmRest
na przestrzeni lat

NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCA SIĘ
FIRMA RESTAURACYJNA
W EUROPIE

6 000 PLN

Cena akcji          AmRest   442.5

400

5 000 PLN

300
4 000 PLN

200
3 000 PLN

35,3%

2 000 PLN

1 000 PLN

1993
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1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

25 lat
wzrostu

100
0
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018
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Partnerzy
Sukces, który osiągnęliśmy w ciągu tych 25 lat nie byłby
możliwy bez naszych pracowników, ale również partnerów
biznesowych: franczyzobiorców, franczyzodawców i dostawców usług oraz żywności.
W 2017 r. współpracowaliśmy z ponad 12 000 partnerów.
Wśród nich znajdują się takie firmy, z którymi pracujemy już od wielu lat – nasza relacja opiera się na zaufaniu
i wzajemnych korzyściach. Nasz rozwój napędza rozwój naszych partnerów.

Fanex od samego początku naszej działalności, dostarcza nam sosy, keczupy, majonezy,
dressingi. W 2017 r. wyprodukował dla nas
60 rodzajów dedykowanych sosów!

Bona-Agra od ponad dwóch dekad
dostarcza dla nas warzywa, owoce
i przetwory.

Od ponad 20 lat naszymi partnerami są, m.in. firmy Fanex
i Bona-Agra.

25 lat
zaufania
130
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Jak powstawał Raport?
„Raport Zrównoważonego Rozwoju AmRest 2017” to pierwszy raport w naszej historii prezentujący cele i wyniki z perspektywy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego
biznesu. Obejmuje on okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.
Opracowaliśmy go według międzynarodowego standardu
raportowania GRI Standards, na poziomie Core.
GRI Standards rekomenduje włączenie opinii interesariuszy w proces określania najważniejszych tematów,
tzw. aspektów raportowania, które należy zaraportować.
Tak też zrobiliśmy, angażując w proces raportowania wielu
menedżerów i pracowników AmRest oraz badając oczekiwania interesariuszy zewnętrznych wobec nas i dostarczanych
przez nas informacji. W procesie tym wspierała nas niezależna zewnętrzna firma doradcza CSRinfo. Nie poddawaliśmy
naszego Raportu dodatkowej zewnętrznej weryfikacji.
W wyniku badań opinii interesariuszy oraz warsztatów
i konsultacji z udziałem pracowników, menedżerów i naszej
najwyższej kadry zarządzającej, ustaliliśmy listę najważniejszych tematów, na które powinniśmy zwrócić w naszym
Raporcie szczególną uwagę. Są to:

O Raporcie AmRest

Global Reporting
Initiative

dbałość o jakość i bezpieczeństwo żywności,
••
skala i warunki zatrudnienia - zapewnianie
••
atrakcyjnych warunków pracy,

etyka biznesu i kodeksy postępowania - ich praktyczne
••
przełożenie na działania firmy i jej pracowników,

dobra współpraca z dostawcami, w tym zrozumiałe
••

dla dostawców zasady współpracy i kryteria doboru
dostawców,

zmniejszanie wpływu na środowisko działalności
••
restauracji i biur AmRest,

zaangażowanie społeczne firmy i jej pracowników.
••
Nasze podejście do zarządzania kwestiami społecznymi,
pracowniczymi, środowiskowymi, praw człowieka i antykorupcji, raportujemy również w „Oświadczeniu na temat
informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE za rok 2017”, które jest częścią „Skonsolidowanego
Sprawozdania Zarządu za rok 2017”. Dokument ten znajduje się w serwisie: www.amrest.eu

Jeżeli chcesz się skontaktować i dać nam znać,
o czym chciałbyś przeczytać w kolejnym Raporcie
Zrównoważonego Rozwoju AmRest, zapraszamy Cię
do kontaktu:
Ewelina Jabłońska – Gryżenia, CSR Manager
CSR@amrest.eu

dbanie o satysfakcję klienta,
••
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy,
••
różnorodność i równość szans,
••
edukacja i szkolenia pracowników,
••

Oto wskaźniki GRI uwzględnione w naszym Raporcie.
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Zestawienie wskaźników GRI Standards
Numer wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Raportowanie

Numery stron
w Raporcie

GRI 102-18

Wskaźniki profilowe
Profil organizacji

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy
organ nadzorczy

25

Zaangażowanie interesariuszy

GRI 102-1

Nazwa organizacji

18, 121,
podziękowania

GRI 102-2

Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi

18 - 21, 35

GRI 102-3

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

25

GRI 102-4

Lokalizacja działalności operacyjnej

18-21, 25

GRI 102-5

Zarządzanie

Forma własności i struktura prawna organizacji

AmRest Holdings
SE jest spółką
dominującą, notowaną
na Giełdzie Papierów
Wartościowych.

Indeks GRI

GRI 102-40

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą

30-31

GRI 102-41

Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

65

GRI 102-42

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację

30-31

GRI 102-43

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

30-31

GRI 102-44

Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy

30-31, 121

Raportowanie
GRI 102-45

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym

Ujęte wszystkie jednostki

Indeks GRI

GRI 102-7

Skala działalności

18-21, 106-118

GRI 102-46

Proces definiowania treści raportu

121

Wskaźnik własny

Liczba dostawców żywności

20, 52

GRI 102-47

Zidentyfikowane istotne tematy

121

Wskaźnik własny

Liczba transakcji w skali roku

21

Wskaźnik własny

Liczba restauracji, w tym nowo otwartych restauracji

19, 22, 35

GRI 102-48

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych
w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu

Brak korekt. Jest to
pierwszy raport firmy

Indeks GRI

GRI 102-6

Obsługiwane rynki

18-21, 35-36

GRI 102-49

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

Nie dotyczy

Indeks GRI

GRI 102-8

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę
na rzecz organizacji, w tym:

17, 63-66

GRI 102-50

Okres raportowania

1.01.2017-31.12.2017

Indeks GRI

GRI 102-9

Opis łańcucha dostaw

52-55

GRI 102-51

Data publikacji ostatniego raportu

Jest to pierwszy tego
typu raport firmy

Indeks GRI

GRI 102-10

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury,
formy własności lub łańcucha wartości

GRI 102-52

Cykl raportowania (roczny)

Roczny - Oświadczenie.
Dwuletni - odrębny
raport zrównoważonego
rozwoju

Indeks GRI

GRI 102-53

Dane kontaktowe

GRI 102-54

Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core
lub Comprehensive

GRI 102-55

Indeks GRI Standards

Nie dotyczy.

Indeks GRI

GRI 102-11

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

84

GRI 102-12

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

41, 102

GRI 102-13

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

30, 41

Strategia
GRI 102-14

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

8, 9

GRI 102-15

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

8, 9, 26-27

Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań

23, 28-29

Etyka
GRI 102-16

134

GRI 102-56

121,
podziękowanie
Opcja Core

121
108

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

Brak zewnętrznej
weryfikacji raportu
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Numer wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Raportowanie

Numery stron
w Raporcie

Wskaźniki szczegółowe

GRI 406-1

Brak zidentyfikowanych
przypadków tego typu
w 2017 roku

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji

Indeks GRI

Kluczowy Aspekt raportowania: Różnorodność i równość szans

Tematy społeczne
Kluczowy Aspekt raportowania: Dbałość o jakość i bezpieczeństwo żywności

GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

28, 62

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

28, 62

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

28, 62

GRI 405-1

Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci,
wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

25, 65-66

GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

48-51

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

48-51

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

48-51

Wskaźnik własny

Działania realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności

48-51

Kluczowy Aspekt raportowania: Zaangażowanie społeczne firmy i jej pracowników

Wskaźnik własny

% restauracji pokrytych audytami pod kątem jakości i bezpieczeństwa żywności

50

GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

91-93

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

91-93

62, 67-77

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

91-93

Skala wydatków na działania społeczne

91

Kluczowy Aspekt raportowania: Skala i warunki zatrudnienia - zapewnianie atrakcyjnych warunków pracy
GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

62, 67-77

Wskaźnik własny

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

62, 67-77

Wskaźnik własny

Liczba projektów przeprowadzonych w ramach wolontariatu pracowniczego

94-95

GRI 401-2

Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym

67

Wskaźnik własny

Liczba pracowników angażujących się w wolontariat

94-95

Wskaźnik własny

Liczba beneficjentów wolontariatu pracowniczego

94-95

Wskaźnik własny

Liczba dzieci/młodzieży biorących udział w warsztatach dotyczących zdrowego
żywienia

99, 101

Wskaźnik własny

Ilość żywności przekazanej potrzebującym w ramach programu Harvest

102

Kluczowy Aspekt raportowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

80

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

80

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

80

GRI 403-2

Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą

81

Kluczowy Aspekt raportowania: Edukacja i szkolenia pracowników

Tematy środowiskowe
Kluczowy Aspekt raportowania: Zmniejszanie wpływu na środowisko działalności restauracji i biur AmRest
GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

84-89

GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

75-78

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

84-89

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

75-78

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

84-89

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

75-78

GRI 404-2

Programy rozwoju kompetencji zawodowych

75-78

Wskaźnik własny

Lista rozwiązań, które zmniejszają skalę wpływu rstauracji i biur na środowisko
naturalne

84-89

Wskaźnik własny

Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników i/lub postępów

75

GRI 302-1

Kluczowy Aspekt raportowania: Etyka biznesu - praktyczne przełożenie na działania firmy i jej pracowników
GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

28, 74

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

28, 74

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

28, 74

136

Aspekt raportowania: Energia
Zużycie energii w organizacji

84

Aspekt raportowania: Woda
GRI 303-1

Całkowity pobór wody według źródła

84
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Podziękowanie
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W pracę nad Raportem Zrównoważonego Rozwoju naszej firmy zaangażowane było bardzo duże grono osób, co bardzo
cenimy i za co serdecznie dziękujemy. To dzięki współpracy i wsparciu naszych interesariuszy oraz rzeszy pracowników AmRest
analizujących naszą działalność, a potem cierpliwie odpowiadających na często zaskakujące pytania, mogliśmy przygotować
dla Państwa ten Raport. Podziękowania kierujemy również do pracowników AmRest, których zdjęcia ukazały się w tej publikacji.

Jeżeli masz pytania lub sugestie dotyczące publikacji, zapraszamy do kontaktu:
Ewelina Jabłońska - Gryżenia
Corporate Social Responsibility Manager
ewelina.jablonskagr@amrest.eu

Opracowanie graficzne i skład DTP: Public Bridge Sp. z o.o., www.publicbridge.pl

© 2018 AmRest Holdings SE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwa i logo AmRest są znakami towarowymi zastrzeżonymi AmRest Holdings SE z siedzibą przy Calle Enrique Granados 6,
Pozuelo de Alarcón, 28224 Madryt.
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