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Drodzy Państwo,
mam ogromną przyjemność zaprezentować kolejny Raport
Zrównoważonego Rozwoju Grupy AmRest. Publikacja
dotyczy 2018 roku, który był dla nas historyczny pod wieloma
względami.
W listopadzie 2018 roku minęło 25 lat od otwarcia pierwszej
restauracji w portfolio AmRest. Przez ten czas zbudowaliśmy
stabilny, międzynarodowy biznes, bazując na Naczelnych
Wartościach i przekonaniu, że Wszystko Jest Możliwe. Przede
wszystkim jednak sukces AmRest jest efektem ciężkiej pracy
i zaangażowania niemal 49 tysięcy pracowników. Na tych
fundamentach konsekwentnie budujemy pozycję lidera
biznesu restauracyjnego w Europie.
W 2018 roku kontynuowaliśmy dynamiczny rozwój Spółki,
otwierając rekordową liczbę 280 restauracji. Skala naszego
działania zwiększyła się do 25 rynków, a liczba zarządzanych
przez nas lokali przekroczyła 2 100! Osiągnęliśmy to dzięki
umiejętnemu połączeniu rozwoju organicznego oraz
odważnych akwizycji, które niewątpliwie przyczyniają się
do zwiększania i dywersyfikacji naszego portfolio marek
własnych oraz franczyzowych. W ostatnich miesiącach
2018 roku, poprzez nabycie Sushi Shop oraz Bacoa,
dodaliśmy do swojego portfela dwa nowe segmenty: sushi
oraz burgerów premium.
Ponadto, w ubiegłym roku AmRest zadebiutował
na hiszpańskim parkiecie, w wyniku czego Spółka obecnie
notowana jest na giełdach w dwóch krajach – w Polsce,
w Warszawie oraz w Hiszpanii na giełdach w Madrycie,
Barcelonie, Bilbao i Walencji.
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Nasze starania zostały w 2018 roku docenione,
między innymi miejscem w rankingu spółek giełdowych
odpowiedzialnych
społecznie
–
Respect
Index,
przygotowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.
Wraz z rozwojem naszego biznesu zwiększa się wpływ
AmRest na otoczenie. Z każdą nową restauracją rośnie liczba
naszych klientów, pracowników i sąsiadów. Zwiększa się
również nasz ślad węglowy. Niesie to za sobą wiele wyzwań,
z którymi mierzymy się każdego dnia. Zdajemy sobie sprawę
z odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa.
Zarządzanie w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem
potrzeb czy oczekiwań otoczenia, jest dla nas
kluczowe, dlatego konsekwentnie realizujemy strategię
odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju
AmRest. Jej filary – nasza żywność, nasi ludzie, nasze
środowisko, a także nasze społeczności – niezmiennie
pozostają dla nas priorytetem. W tych obszarach
prowadzimy
globalne
oraz
lokalne
działania,
które przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ.

Na koniec chciałbym podziękować naszym akcjonariuszom
za ich nieustanne wsparcie, bez którego tak dynamiczny
rozwój AmRest nie byłby możliwy.
Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie dalej
rozwijać się w oparciu o wspólne przeświadczenie,
że Wszystko jest Możliwe.

José Parés Gutiérrez
Chairman of the Board of Directors
AmRest Holdings SE

Głęboko wierzymy, że we współczesnym świecie
zrównoważony rozwój oznacza podejmowanie realnych
działań, korzystnych dla przyszłości naszej planety.
AmRest chce być nie tylko aktywnym uczestnikiem,
ale i motorem zmian budujących lepszy świat dla obecnych
oraz przyszłych pokoleń. Dokładamy wszelkich starań,
by osiągnąć ten cel.

Na powitanie
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Jubileuszowy 2018 rok
wzbogacił portfolio AmRest o nowe marki i nowe kraje.
Jesteśmy świadomi, że powinniśmy wykorzystywać rosnącą
skalę naszego biznesu – blisko 49 000 pracowników,
9 niesamowitych marek oraz 25 rynków, aby pozytywnie
oddziaływać na gospodarkę, społeczeństwa czy środowisko
i wnosić więcej radości w życie naszych pracowników,
gości, partnerów biznesowych, akcjonariuszy, lokalnych
społeczności i innych interesariuszy.
Cieszę się, że już po raz drugi prezentujemy nasze
odpowiedzialne praktyki w Raporcie Zrównoważonego
Rozwoju Grupy AmRest. Jesteśmy dumni z działań,
które wdrażamy, by zachować najwyższą jakość oraz
bezpieczeństwo
żywności
oferowanej
w
naszych
restauracjach i kawiarniach, tworzyć radosne miejsce pracy,
minimalizować nasz wpływ na środowisko oraz wspierać
potrzebujących.
Chciałbym
podziękować
wszystkim
pracownikom
AmRest za ich zaangażowanie i pasję w realizowaniu
naszych ambicji i celów zdefiniowanych w Strategii
Zrównoważonego
Rozwoju.
W
AmRest
wierzymy,
że Wszystko Jest Możliwe, a niniejszy Raport potwierdza,
że razem możemy więcej.

Mark Chandler
Chief Executive Officer
AmRest Holdings SE
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2018 rok to:
9 nowych rynków
2 nowe marki własne: Bacoa i Sushi Shop
Masterfranczyza dla marki Pizza Hut
Debiut w rankingu Respect Index

Składniki sukcesu

Rozwijamy się
ze smakiem

Oto obszary naszego zaangażowania.

Rozwój kanału delivery
Procesy digitalizacji

Tak rozwijaliśmy się w 2018 roku
Jesteśmy najszybciej rozwijającą się na świecie firmą
prowadzącą restauracje w segmencie szybkiej obsługi
– Quick Service Restaurants i lokali z obsługą kelnerską
– Casual Dining Restaurants.
Od 1993 roku, w którym powstała pierwsza nasza
restauracja, nieustannie i intensywnie rozwijamy portfolio
wyjątkowych i rozpoznawalnych marek franczyzowych:
KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks. Jesteśmy także
właścicielem marek La Tagliatella, blue frog i KABB.
W 2018 roku do grona naszych marek własnych dołączyły
Bacoa i Sushi Shop.
Poszerzamy nasze portfolio o zróżnicowane marki,
które zaspokajają potrzeby i gusta kulinarne gości
w 25 krajach. Nasze restauracje oferują wysokiej jakości
dania, przygotowywane zawsze ze świeżych produktów,
zgodnie z oryginalnymi przepisami i szczegółowo
określonymi standardami dla każdej z zarządzanych przez
nas marek.

2015 r.

1 181
restauracji

pracowników
na całym świecie
(+28% r/r)

2018 r.

2 125
restauracji

2018 r.

2017 r.

Więcej informacji o naszych markach znajdziesz w rozdziale: „Nasze marki", str. 48.

2016 r.

Blisko
49 tys.

U podstaw naszego sukcesu leży unikalna kultura
Wszystko Jest Możliwe! A historia naszego
rozwoju to 25 lat pasji, determinacji i wiary
w ludzi.

1 636
restauracji

Ponad
220 mln
transakcji
zrealizowanych
w naszych
restauracjach
(+15% r/r)

Ponad
14 tys.
partnerów
biznesowych

904
restauracje
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#Rozwój
##

25 lat radości!

## Weszliśmy na giełdę w Hiszpanii.

Rozwój naszego biznesu w 2018 roku:
••Kontynuowaliśmy dynamiczną ekspansję,
w wyniku której otworzyliśmy kolejne

280 restauracji własnych.

••Dokonaliśmy kluczowych dla nas akwizycji

i tym samym weszliśmy na 9 nowych rynków:
do Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanu, Belgii,
Luksemburga, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

••Zmieniliśmy lokalizację siedziby głównej z Wrocławia
na Madryt i staliśmy się spółką hiszpańską.

## Rozszerzenie zakresu masterfranczyzy
marki Pizza Hut na rynki Armenii,
Rosji i Azerbejdżanu.

#Nowe rynki
## Akwizycje .
1

## Pizza Hut zadebiutowała na Słowacji.
## Przygotowaliśmy się do wejścia
z marką Starbucks do Serbii
(otwarcie kawiarni w kwietniu 2019 r.).

••Weszliśmy na giełdę hiszpańską w Madrycie, Barcelonie,
Bilbao i Walencji. Niezmiennie jesteśmy notowani
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

••Zatwierdziliśmy szereg nowych globalnych polityk

regulujących, m.in. kwestie pracownicze, środowiskowe
i społeczne.

1

2

Restauracje Pizza Hut w Rosji, Armenii i Azerbejdżanie, restauracje KFC we Francji,
marki Bacoa i Sushi Shop.
HARVEST to globalna inicjatywa polegająca na dzieleniu się nadwyżkami produkcji
z Bankami Żywności. Program przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
poprzez zwalczanie głodu oraz nierówności, a także odpowiedzialną produkcję i konsumpcję.
Więcej przeczytasz w rozdziale: „Razem zmieniamy świat na lepsze!", str. 132.
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#CSR
## Zostaliśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności.
## Do programu HARVEST2 dołączyły marki
Pizza Hut i blue frog.
## Zadebiutowaliśmy w Respect Index
– rankingu firm odpowiedzialnych,
notowanych na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ważne dla nas wyróżnienia:
••Zostaliśmy laureatem srebrnej statuetki Stevie Awards
w kategorii Najlepszy program CSR w Europie
za program HARVEST realizowany w restauracjach KFC.

Globalny zasięg naszej działalności
W 2018 roku zarządzaliśmy 9 markami restauracyjnymi:
KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King, La Tagliatella,
blue frog, KABB, Bacoa i Sushi Shop. Byliśmy także obecni
w segmencie agregatorów gastronomicznych poprzez
m.in. PizzaPortal.pl – popularny serwis do zamawiania
jedzenia online.

••Znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce rankingu spółek

z głównego parkietu GPW Giełdowa Spółka Roku 2017,
stworzonego przez specjalistów rynku kapitałowego
i ogłoszonego w 2018 roku.

••Trzy nasze marki: KFC, Starbucks oraz Pizza Hut
znalazły się w czołówce branżowego rankingu
TOP Marka.

••Program Spread Your Wings został doceniony

na globalnym forum CEB Internal Communication
Awards 2018.

Działaliśmy
w 25 krajach
(w tym w dziewięciu
nowych krajach
od 2018 roku)

Siłą napędową
naszego sukcesu
jest radość,
która sprawia,
że wciąż mamy
apetyt na więcej.

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AMREST 2018
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Liczba restauracji w 2018 roku
Polska 515

Rosja 244

Rumunia 46

Belgia 8

Wielka Brytania 5

Azerbejdżan 2

Hiszpania 326

Czechy 162

Bułgaria 19

Serbia 8

Portugalia 5

Luksemburg 2

Niemcy 253

Węgry 104

Słowacja 9

Włochy 3

Austria 1

Francja 322

Chiny 63

Chorwacja 8

Zjednoczone
Emiraty Arabskie 8
Szwajcaria 6

Arabia Saudyjska 3

Słowenia 1

Armenia 2

9

NOWYCH RYNKÓW
W 2018 R.

Madryt

16

2 125

ZARZĄDZANYCH
PRZEZ NAS RESTAURACJI
(+30% R/R)
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Więcej o naszym modelu biznesowym
Marki franczyzowe
Już od ponad 25 lat rozwijamy portfolio światowych
marek restauracyjnych, liderów w swoich kategoriach
– KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks – w oparciu
o franczyzę i współpracę typu joint venture. Oznacza to,
że na wybranych rynkach mamy prawo do zarządzania
tymi restauracjami na podstawie umów z właścicielami
marek, firmami YUM!, Burger King Europe oraz Starbucks.
Wieloletnia,
dobrze
układająca
się
współpraca
z naszymi partnerami, pozwoliła na wypracowanie
dużej niezależności w zakresie modelu zarządzania.
Od 2017 roku jesteśmy również masterfranczyzobiorcą
marki Pizza Hut na kilku rynkach, co oznacza, że to AmRest
udziela innym franczyzobiorcom prawa do prowadzenia
restauracji pod tym szyldem (subfranczyzy).

Matryca marek franczyzowych AmRest

Partnerzy biznesowi AmRest

3

Partnerzy AmRest

2017

2018

2017

Franczyzobiorcy

1613

194

Franczyzodawcy

4

4

Łączna liczba
restauracji

Łączna liczba
restauracji

Liczba restauracji
własnych

Liczba restauracji
franczyzowych

669

779

779

0

327

449

227

222

301

341

341

0

236

249

82

167

54

60

60

0

45

67

65

2

4

3

3

0

0

170

107

63

0

7

3

4

1 636

2 125

1 667

459

W Raporcie Zrównoważonego Rozwoju podsumowującym 2017 rok podaliśmy nieprawidłową
liczbę franczyzobiorców (215), którą korygujemy w niniejszym wydaniu.

2018

Matryca marek franczyzowych AmRest
Właściciel:
YUM!

Właściciel:
Burger King
Europe

Właściciel:
Starbucks

Franczyzobiorca:
AmRest

Restauracje
własne AmRest

Prawo do udzielania
subfranczyzy przez AmRest

Suma:

18
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Marki własne
Prowadzimy
restauracje
pod
markami
własnymi:
La Tagliatella, blue frog, KABB, Bacoa i Sushi Shop.
Dla większości z nich udzielamy franczyzy podmiotom
niepowiązanym oraz sami prowadzimy własne restauracje.
La Tagliatella wykorzystuje Kuchnię Centralną produkującą
i dostarczającą produkty do całej sieci.

Franczyza marek własnych AmRest w 2018 r.

Pod marką restauracji z włoskim charakterem
funkcjonowało
249
restauracji,
w
tym
167 na podstawie udzielonej franczyzy.

Global Restaurant Franchisor
W lutym 2019 roku AmRest został wyróżniony prestiżowym
tytułem w ramach Global Restaurant Franchisor
of the Year Awards. Nagrodę w imieniu firmy odebrał
Christopher Jones, Franchise and Concession President
w AmRest. Podczas branżowego wydarzenia Global
Restaurant Investment Forum (GRIF) w Amsterdamie
dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem jako spółka
operująca równocześnie w modelu franczyzobiorcy
i franczyzodawcy.

Marka restauracji z kuchnią japońską liczyła
170 restauracji, w tym 63 lokale franczyzowe.
Matryca marek własnych AmRest
Właściciel
AmRest

Schemat modeli franczyzowych na przykładzie wybranych marek
FRANCZYZODAWCA

FRANCZYZOBIORCA

FRANCZYZODAWCA

MASTER
FRANCZYZOBIORCA

FRANCZYZODAWCA

FRANCZYZOBIORCA

20

Restauracje
własne AmRest

Franczyza udzielana przez AmRest
na prowadzenie restauracji

SUB
FRANCZYZOBIORCA

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AMREST 2018
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Strategia biznesowa AmRest
Budujemy nasz biznes z energią i pasją, prowadząc
go z determinacją oraz poczuciem odpowiedzialności.
Intensywny rozwój AmRest nie byłby możliwy, gdyby nie
dbałość o nasze Naczelne Wartości i wzmacnianie kultury
Wszystko Jest Możliwe! Z każdym rokiem wierzymy
w nią jeszcze bardziej, poszerzając swój globalny zasięg.
Unikatowa kultura AmRest jest również elementem naszej
strategii biznesowej.  

W 2018 roku nasza strategia ukierunkowana była
na rozwój oraz ekspansję sprawdzonych i dojrzałych marek
oraz poszerzanie naszego portfolio o nowe, wiodące już
na rynku brandy. W praktyce przełożyło się to na:

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

Nasza wyjątkowa propozycja wartości
Poprzez naszą kulturę Wszystko Jest Możliwe!
dostarczamy wyśmienite smaki oraz wyjątkową obsługę
po przystępnej cenie.

przyłączenie restauracji Pizza Hut
w Armenii, Azerbejdżanie i Rosji,

Ludzie

W 2018 roku otworzyliśmy

280 restauracji własnych i osiągnęliśmy
43 mln euro zysku netto.

przyłączenie restauracji KFC we Francji,

BLISKO 49 TYS.
PRACOWNIKÓW
RÓŻNIEJ NARODOWOŚCI

Intensywny
rozwój
pozwolił
nam
na
osiąganie
spektakularnych wyników finansowych przy prowadzeniu
biznesu w sposób odpowiedzialny, z koncentracją
na klientach i ich satysfakcji.

dołączenie do zarządzanych przez nas brandów
wiodącej marki w segmencie sushi – Sushi Shop,

dołączenie marki Bacoa – restauracji segmentu
premium burger.

Skala

kultura
Wszystko
Jest Możliwe

sieci restauracji
o znacznej skali
Rentowne sieci
restauracji
na całym świecie

2 125 ZARZĄDZANYCH
PRZEZ NAS RESTAURACJI,
14 TYS. PARTNERÓW
BIZNESOWYCH

25 KRAJÓW,
W KTÓRYCH
JESTEŚMY OBECNI

Marki

wyjątkowy portfel
marek
9 WYJĄTKOWYCH
I ZRÓŻNICOWANYCH
MAREK

22

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AMREST 2018

23

Operations
Kierujemy się zasadą doskonałości operacyjnej tak, by każda nasza restauracja zapewniała
gościom wyjątkowe doświadczenia konsumenckie i jednocześnie utrzymywała wysoką efektywność
biznesową.

Nasze filary
Od ponad 25 lat AmRest konsekwentnie buduje pozycję
lidera sektora gastronomicznego w Europie, każdego roku
otwierając coraz więcej restauracji i wchodząc na nowe
rynki. W dzisiejszym świecie utrzymanie wysokiego
tempa
rozwoju
wymaga
uwzględniania
wpływu
postępującej cyfryzacji na biznes. Mając to na uwadze,
od 2018 roku działamy w obszarze czterech filarów
strategicznych – Operations, Food Services, Franchising,
Digital & Delivery.

Operations

Food Services
Chcemy tworzyć zrównoważoną, kompleksową i elastyczną ofertę usług dla sektora
gastronomicznego, którą charakteryzuje innowacyjność oraz wysoka jakość. Korzyści z takiego
rozwiązania to efektywne zarządzanie marżą, wsparcie rozwoju i tworzenie wartości handlowej
zarówno dla naszej organizacji, jak i dla klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Food Services
Franchising
Nasza jasna strategia, wypracowany model biznesowy i doskonała znajomość rynku oraz atrakcyjne
marki zapewniają dochodowe rozwiązania dla stałych i nowych partnerów franczyzowych,
budując stabilność i bezpieczeństwo ich biznesów.

Franchising

Digital & Delivery
Digital
& Delivery
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W AmRest koncentrujemy się na klientach i ich doświadczeniach, które zdobywają odwiedzając
nasze lokale. Chcemy, aby czuli się dobrze w naszych wnętrzach, aby byli perfekcyjnie obsłużeni.
Co najważniejsze chcemy, aby mieli pełne zaufanie do naszych marek i produktów. Naszym celem
w tym obszarze jest zapewnienie spójności doświadczeń zdobytych podczas wizyty w restauracji
z doznaniami w świecie cyfrowym. Jesteśmy przekonani, że nasza skala – ponad 2 000 restauracji,
portfolio światowych marek oraz obecność w wielu krajach na całym świecie - w połączeniu
25
z naszymi możliwościami w digitalu sprawią,
że AmRest będzie bezkonkurencyjny
RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU AMREST 2018na rynku.

Rada Dyrektorów
Najwyższym organem zarządzającym AmRest
jest Rada Dyrektorów, w której skład wchodzą:

••José Parés Gutiérrez - Przewodniczący Rady Dyrektorów
••Luis Miguel Álvarez Pérez
- Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów

••Carlos Fernández González - Członek Rady Dyrektorów

José Parés Gutiérrez

Luis Miguel Álvarez Pérez

Mustafa Ogretici
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••Pablo Castilla Reparaz - Członek Rady Dyrektorów
••Mustafa Ogretici - Członek Rady Dyrektorów
••Romana Sadurska - Członkini Rady Dyrektorów
••Emilio Fullaondo Botella - Członek Rady Dyrektorów
W dniu 10 maja 2019 roku z Rady Dyrektorów odeszli
Henry McGovern i Steven Kent Winegar.

Kadra Zarządzająca
Za realizację strategii i codzienne zarządzanie biznesem
grupy kapitałowej AmRest odpowiadają:

••Mark Chandler, Chief Executive Officer
••Olgierd Danielewicz, Chief Operations Officer
••Oksana Staniszewska, Chief People Officer

* stan na 14 maja 2019 r.

Carlos Fernández González

Romana Sadurska

••Eduardo Zamarripa, Chief Financial Officer
••Ramanurup Sen, Food Service President
••Robert Żuk, Chief Information Officer
••Jerzy Tymofiejew, Chief Development Officer
••Malena Pato Castel, COO Equity Brands
••Peter Kaineder, Chief Strategy Officer
* stan na 23 maja 2019 r.

Pablo Castilla Reparaz

Emilio Fullaondo Botella

Mark Chandler

Olgierd Danielewicz

Robert Żuk

Oksana Staniszewska

Jerzy Tymofiejew

Eduardo Zamarripa

Malena Pato Castel

Ramanurup Sen

Peter Kaineder
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Procesy wspierające nasz biznes

Fazy procesu integracji

Integracja
W naszej globalnej działalności ważne są spójność
i kompatybilność. Intensywny wzrost, zróżnicowanie
marek w naszym portfolio, różnorodne rynki i związane
z tym chociażby aspekty kulturowe w poszczególnych
krajach – to dla nas duże wyzwania. Aby nimi zarządzać,
opracowaliśmy i stosujemy proces integracji, który następuje
po sfinalizowaniu przejęcia danego biznesu.
AmRest przy współpracy ze sprzedającym w oparciu o wynik
negocjacji, przeprowadza proces integracji, który ma na celu
zaimplementowanie najważniejszych systemów, procesów
i wartości firmy. Chcemy sprawnie wdrażać najważniejsze
procedury, które działają w AmRest, takie jak systemy IT,
podejście do zarządzania finansami i przejrzyste procesy
obszaru HR. Wprowadzamy w restauracjach ściśle
określone standardy, które pozwalają zrealizować nasze cele.
Jest to proces rozłożony w czasie i podzielony na etapy.
Pozwala nam na sprawne dostosowanie biznesu do naszych
standardów, ale także na aklimatyzację pracowników
w nowej sytuacji.
Niezwykle ważnym elementem w procesie integracji jest
Integration Core Team. Jest to zespół menedżerów
najważniejszych
pionów
AmRest,
którzy
decydują,
jak będzie przebiegał proces integracji. Są to specjaliści,
którzy kontaktują się z lokalnymi pracownikami
odpowiedzialnymi za integrację w danej firmie.
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Istotą procesu integracji jest zbudowanie
unikalnej kultury AmRest w nowych
markach oraz na kolejnych rynkach,
z poszanowaniem praktyk stosowanych
wcześniej. Dzięki temu procesowi osiągamy
dużą samodzielność wśród lokalnych
struktur, co pozwala im prowadzić działalność
zgodnie ze standardami AmRest. Wdrożenie
systemów, procesów oraz narzędzi jednolitych dla całej
organizacji, pomaga nam osiągnąć doskonałość
operacyjną i wzmaga poczucie odpowiedzialności
za wspólną przyszłość.
Jonas Berg,
Global Integration and PMO Director

Faza 0

Faza wstępna przygotowująca
do podjęcia kolejnych kroków.
Na tym etapie zapoznajemy
się z danymi i kondycją firmy.
Przygotowujemy masterplan
na czas, kiedy biznes stanie się
naszą własnością.

Faza 1

Faza implementacji i podejmowania
decyzji, inaczej „plan 100-dniowy”.
Wdrażamy masterplan
z Fazy 0, który na tym etapie
może być zmodyfikowany.
Angażujemy lokalnych pracowników
do współpracy i ustalamy działania.
Zabezpieczamy najważniejsze
procedury. Organizujemy roadshow
– szkolenia i prezentacje o AmRest,
jak również o wartościach i kulturze
dla lokalnych pracowników.

Faza 2

Faza realizacji.
Przeprowadzamy plan mający
za zadanie realizację punktów
integracji, które chcielibyśmy
zaimplementować na danym
rynku. W restauracjach wdrażamy
system DOS+, polegający
na ustrukturyzowaniu pracy.
Skupiamy się na ciągłym
doskonaleniu wyników
sprzedażowych.
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Rozwój nowych produktów
Dynamiczna sytuacja w branży, rosnąca konkurencja oraz
zmieniające się gusta konsumenckie wymagają innowacji,
które wyróżnią firmę na rynku. Dotyczy to również podejścia
do produktu. Ogromną rolę w tym obszarze odgrywa
New Product Development (NPD), czyli rozwój nowych
produktów.
NPD to proces, w którego centrum uwagi zawsze jest
konsument i jego oczekiwania. Specjaliści NPD na bieżąco
analizują trendy i śledzą ewolucję rynku, by tworzyć
innowacyjne receptury jak najlepiej trafiające w gusta
gości. Tu również powstają pomysły na opakowania i oferty
sezonowe.

New Product Development to przede wszystkim
słuchanie naszych klientów, ale również odpowiedź
na potrzeby biznesowe restauracji – tworzenie
i testowanie produktów, a także optymalizacja
procesów zapewniających jak najlepsze
doświadczenia i doznania gości w naszych
restauracjach.
Misją NPD jest ciągłe zaskakiwanie klienta,
co wymaga kreatywności, otwartości i elastyczności
w działaniu, a także szerokiej współpracy
ze specjalistami zewnętrznymi i innymi działami
w firmie.

Współpraca ta obejmuje:
••marketing, wypracowywanie koncepcji i przygotowanie
komunikacji marketingowej;

••badania rynkowe i analizy potrzeb konsumenckich;
••łańcuch dostaw, wybór dostawców i zapewnienie

jakości, poszukiwanie rozwiązań skrojonych na miarę
potrzeb konkretnych marek, również w zakresie
surowców i opakowań;

••szkolenia i treningi, współtworzenie instrukcji

przygotowania produktów oraz wsparcie merytoryczne
w postaci e-kursów dla każdego członka zespołu,
by produkty w naszych restauracjach były powtarzalne
oraz zgodne ze wzorcem;

••operacje, wsparcie we wdrażaniu nowych technologii

w restauracjach, dbanie o jakość oraz kontrola stanów
magazynowych.

30
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Digitalizacja
Proces cyfryzacji otwiera przed nami nowe możliwości,
na których budujemy przyszłość AmRest. Digitalizacja
to jeden z motorów naszego wzrostu. Pozwala nam
na
optymalizację
naszych
działań
operacyjnych,
jak i na pozyskiwanie oraz utrzymanie klientów.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi pracy
oraz cyfryzacji procesów, między innymi w obszarach
HR (AmSpace), optymalizacji pracy restauracji (DOS+)
czy
komunikacji
wewnętrznej
(Microsoft
Teams),
nasi pracownicy mogą się skoncentrować na jak najlepszej
obsłudze klientów i sprzedaży.

My Starbucks Rewards to jeden z najlepszych programów
lojalnościowych na świecie, gwarantujący gościom kawiarni
dodatkowe korzyści i nagrody. Wystarczy zarejestrować
swoją kartę Starbucks w aplikacji mobilnej Starbucks.
My Starbucks Rewards swoim zasięgiem obejmuje Polskę,
Czechy, Węgry i Rumunię.

Jednocześnie, inwestujemy w obszarze cyfryzacji ścieżki
zakupowej klienta, nieustannie zwiększając udział kanału
cyfrowego w sprzedaży AmRest.

Regularnie testujemy i wdrażamy
nowe rozwiązania, które pomagają
nam w sprawniejszym pozyskaniu
oraz skutecznym utrzymaniu klientów.
W 2018 roku rozpoczęliśmy, między innymi
wdrożenie kiosków samoobsługowych
oraz przeprowadziliśmy szereg usprawnień
w ramach naszej platformy eCommerce,
w aplikacjach oraz na stronach www.
Poszerzyliśmy również nasze zaangażowanie
w obszarze agregatorów, obejmując udziały
w firmie Glovo.
Grzegorz Gęsik-Rudnicki, Digital Director

32

33

Serwis internetowy oraz aplikacja mobilna marki umożliwiają
zamówienie posiłków z dostawą, z odbiorem osobistym,
jak również skorzystanie z usługi zamówienia i płatności
on-line, a następnie odbioru posiłku o konkretnej godzinie.
W 2018 roku wprowadziliśmy interaktywne kioski pozwalające
na bezobsługowe złożenie zamówienia w restauracji.  

34

My Pizza Hut to program lojalnościowy obsługiwany
za pośrednictwem kart tradycyjnych lub wirtualnych,
zarejestrowanych w aplikacji mobilnej marki. Umożliwia
zbieranie punktów, które następnie są wymieniane
na nagrody. Aplikacja mobilna zapewnia jednocześnie
dostęp
do
kuponów
specjalnych
pozwalających
na skorzystanie z atrakcyjnych zniżek na zakup posiłku.
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Rozwój kanału delivery
Usługa delivery w AmRest istnieje od ponad 20 lat.
Początkowo oferowaliśmy dostawy z Pizza Hut i KFC głównie
w Warszawie, jednak z biegiem czasu zauważaliśmy coraz
większe zainteresowanie posiłkami z dostawą również
w innych miastach. Zmieniające się trendy gastronomiczne
sprawiły, że w 2013 roku podjęliśmy decyzję, aby mocno
zainwestować w ten kanał sprzedaży i zwiększyć jego
dostępność dla klientów. Chcieliśmy, aby każdy mógł cieszyć
się smakiem ulubionych produktów naszych marek w domu
lub w pracy.

Oferujemy dostawę w ponad
300 restauracjach pod szyldem KFC
i Pizza Hut w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

W Polsce, Czechach i na Węgrzech wypracowaliśmy specjalny
model działania, obejmujący platformę zamówień online,
aplikacje mobilne, call center oraz agregatory. Dzięki temu,
nasze restauracje realizują niemal 4,5 mln zamówień
rocznie. To olbrzymi sukces, jednak wciąż mamy apetyt
na więcej. Co roku liczba lokali oferujących dostawę rośnie
o około 30%. Na najbliższe miesiące zaplanowaliśmy
rozszerzenie usługi o kolejne marki – Burger King i Starbucks.
Konsekwentnie
rozwijamy
również
kanał
delivery
w Europie Zachodniej.
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Nasze przewagi
konkurencyjne:
SZYBKOŚĆ

30%

o tyle rocznie rośnie
liczba naszych lokali
oferujących dostawę

OBIETNICA CZASU DOSTAWY

JAKOŚĆ PRODUKTU

Nasza ambicja:
20 minut

to czas od momentu złożenia przez klienta zamówienia
do momentu dostawy.
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Naczelne Wartości, etyka i globalne polityki AmRest
Chcemy, aby nasza działalność była oparta o najwyższe
standardy etyczne. Nasze wartości i zasady zebraliśmy
w obowiązujący globalnie dokument.
Kodeks Postępowania – Code of Business Conduct
– jest przewodnikiem po obowiązujących w AmRest regułach,
jakimi powinni kierować się wszyscy nasi pracownicy.

społeczne
Code of Business Conduct
Conflicts of Interest Policy

pracownicze

W Kodeksie opisane są takie tematy, jak: relacje z klientami,
z partnerami biznesowymi, wzajemne relacje w miejscu
pracy czy polityka prezentowa. W 2018 roku dokument
ten został uaktualniony. Jednocześnie Rada Dyrektorów
zatwierdziła inne globalne polityki, które regulują kwestie
społeczne, pracownicze, środowiskowe, poszanowania praw
człowieka i przeciwdziałania korupcji. Polityki te będą przez
nas sukcesywnie komunikowane i wdrażane w 2019 roku.

środowiskowe

poszanowanie
praw człowieka

przeciwdziałanie
korupcji

Naczelne Wartości AmRest
– nasz drogowskaz w codziennym działaniu
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
Robimy to, o czym mówimy,
można na nas polegać, działamy jak właściciele.

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

Zyskowność
Zysk, jak oddychanie, jest niezbędny.  
Zysk nie jest naszym jedynym celem,
a środkiem do realizowania naszych możliwości.

CSR Policy
Crime Prevention,
Anti-bribery
and Anti-corruption Policy
Director Selection Policy
Gender Policy
Risk Management Policy
Whistleblowing Policy
Regulatory Compliance
Policy
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Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju
Aby
skutecznie
realizować
naszą
działalność
jako
odpowiedzialnej
firmy,
wdrażamy
Strategię
odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju
dywizji Europy Centralnej AmRest na lata 2015 – 2020.
Dotyczy ona zarządzanych przez nas marek w dywizji
Europy Centralnej, tj. w Polsce, Czechach, Chorwacji,
Bułgarii, Rumunii, Serbii i na Węgrzech. W 2019 roku
planujemy jej rewizję i poszerzenie zasięgu do poziomu
globalnego.

Nasze dążenia w zakresie odpowiedzialnego biznesu
i zrównoważonego rozwoju:

W
2018
roku
opracowaliśmy
globalną
politykę
odpowiedzialnego biznesu. Polityka ta będzie obowiązywała
we wszystkich krajach, w których operujemy, a jej wdrożenie
zaplanowaliśmy na 2019 rok.  

Jesteśmy numerem jeden wśród
pracodawców z wyboru w naszej branży.

Strategiczne obszary odpowiedzialnego biznesu
i zrównoważonego rozwoju AmRest

Ciągle doskonalimy wartości odżywcze naszej
żywności, maksymalnie dbamy o jej jakość
i bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw.  

Nasza żywność

Nasi ludzie

Nasza marka jest rozpoznawana przez
pracowników, klientów i lokalne społeczności
jako marka zaangażowana społecznie.
Zaufanie to kluczowy czynnik sukcesu
w biznesie opartym na relacjach między
różnymi grupami interesariuszy:
pracownikami, klientami, partnerami
biznesowymi i społecznymi. Dzięki temu,
że zaufały nam miliony klientów nasza firma
dynamicznie się rozwija, aspirując do roli
europejskiego lidera w branży restauracyjnej.
Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka na nas
spoczywa, dlatego kluczowe dla nas jest zarządzanie
w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem potrzeb
czy oczekiwań otoczenia. Z tego powodu konsekwentnie
realizujemy strategię CSR AmRest, której filary są dla nas
niezmiennie istotne.

Działamy w przyjazny środowisku sposób
we wszystkich obszarach naszej aktywności.

Nasze środowisko

Nasze społeczności

Olgierd Danielewicz, Chief Operations Officer
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Nasza żywność

Poziom realizacji obszarów naszej strategii:
Kluczowe produkty przebadane i sprawdzone
w laboratoriach zgodnie z rocznym planem
monitorowania ochrony marek
– Brand Protection Monitoring System.
Przeprowadzone audyty kluczowych dostawców
zgodnie z rocznym planem audytowania.
Udział procentowy lokalnych dostawców wśród
dostawców kluczowych produktów dla dywizji CE
na tym samym poziomie lub wyższy
niż w bazowym 2015 roku.
Badanie satysfakcji naszych kluczowych
dostawców.

Dostarczamy doskonałą żywność, zapewniamy naszym
gościom wspaniałe doświadczenia, koncentrując się
na najwyższych standardach bezpieczeństwa i jakości
żywności w całym łańcuchu dostaw oraz na pozyskiwaniu
świeżych produktów przede wszystkim od lokalnych
dostawców wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Jeszcze nad tym
pracujemy

Właśnie
wdrażamy

Realizujemy

Zrealizowane

Nasi ludzie

Poziom realizacji obszarów naszej strategii:

Tworzymy przyjazne, bezpieczne i ceniące różnorodność
miejsce pracy, gdzie wspólnie świętujemy nasze osiągnięcia
i radość życia. Inspirujemy i rozwijamy pozytywną energię,
wspieramy naszych pracowników w życiu pełnym pasji.

Jeszcze nad tym
pracujemy

Właśnie
wdrażamy

Realizujemy

Zrealizowane

Przeprowadzone badanie satysfakcji pracowników
z miejsca pracy.
Rozwój praktyk zwiększających bezpieczeństwo
w miejscu pracy i świadomość zasad BHP
wśród pracowników.
Realizacja działań wdrażających zapisy
Kodeksu Postępowania Etycznego.
Liczba wypadków w pracy niższa
niż w bazowym 2014 roku.
Włączanie pracowników w programy rozwojowe.

Działania doskonalące czytelność informacji dla
klientów o cechach oferowanych dań i produktów.
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Nasze środowisko

Poziom realizacji obszarów naszej strategii:
Wzrost zużycia materiałów z recyklingu
w opakowaniach produktów w stosunku
do bazowego 2015 roku.
Zwiększenie poziomu recyklingu w restauracjach.
Zwiększenie efektywności energetycznej
naszych restauracji – redukcja zużycia energii
poprzez odpowiednie wyposażenie restauracji.
Redukcja zużycia energii w siedzibie głównej
AmRest CE we Wrocławiu.
Wdrożenie certyfikatów LEED - certyfikat LEED
wdrożony dla minimum jednego budynku
AmRest CE.

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

Jeszcze nad tym
pracujemy

Właśnie
wdrażamy

Realizujemy

Zrealizowane

Nasze społeczności

Poziom realizacji obszarów naszej strategii:

Rozwijamy
pasję
i
chęć
naszych
pracowników
do zmieniania ich otoczenia i lokalnych społeczności
na lepsze. Wykorzystujemy skalę możliwości AmRest
i
wspieramy
pracowników
w
działaniach,
które
mają
pozytywny
wpływ
na
społeczności,
w których jesteśmy obecni.

Jeszcze nad tym
pracujemy

Właśnie
wdrażamy

Realizujemy

Zrealizowane

Przeprowadzone badanie postrzegania
przez interesariuszy marek w kontekście CSR.
Uruchomienie kluczowego projektu społecznego
AmRest we współpracy z organizacją społeczną
w Polsce.
Rozwój partnerskiej współpracy z efektywną
i godną zaufania organizacją pozarządową.
Świadomość i rozpoznawalność kluczowego
projektu społecznego wśród głównych interesariuszy
AmRest w regionie jego prowadzenia.
Działania budujące wśród liderów opinii
i kluczowych interesariuszy AmRest CE
rozpoznawalność AmRest jako firmy
zaangażowanej społecznie.
Zaangażowanie naszych pracowników w lokalne
inicjatywy i ważne cele społeczne – wzrost liczby
organizacji i/lub projektów wspieranych w ramach
wolontariatu pracowniczego przez naszych
pracowników w skali roku.
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Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

᳆᳆

Realizujemy program HARVEST,
w ramach którego niesprzedaną żywność
przekazujemy Bankom Żywności.

᳆᳆

Przyjęliśmy politykę równego traktowania i podpisaliśmy
Kartę Różnorodności. U nas każdy ma możliwość
rozwoju.

᳆᳆

᳆᳆

᳆᳆

Poprzez program HARVEST i jego zasięg wpływamy
na problem nierównej dystrybucji żywności.

᳆᳆

Pracownicy AmRest w ramach wolontariatu
pracowniczego realizują projekt Zupa na Wolności,
w którym przygotowują posiłki dla osób bezdomnych.

᳆᳆

Marka Starbucks angażuje się w działania i programy
wyrównujące szanse edukacyjne.

᳆᳆

Marka blue frog prowadzi w Chinach program
blue frog Elite Class, który pomaga studentom w realizacji
ich zawodowych marzeń w branży gastronomicznej.  

᳆᳆

46

W ramach wolontariatu nasi pracownicy wspierają
wychowanków SIEMACHA, np. w odrabianiu lekcji
i rozwijaniu pasji.

᳆᳆

Działamy w 25 krajach, odprowadzając wszelkie
zobowiązania podatkowe, zgodnie z obowiązującym
prawem.

᳆᳆

Tworzymy miejsca pracy.
Zatrudniamy blisko 49 tys. pracowników
– stawiamy na ich rozwój.

᳆᳆

Współpracujemy z ponad 14 tys. partnerów
biznesowych, w tym dostawcami, którzy rozwijają się
razem z nami.

᳆᳆

Inwestujemy w nowoczesne rozwiązania cyfrowe
na wielu poziomach naszej działalności.

᳆᳆

Poprzez proces integracji wprowadzamy nasze standardy
w każdym przejmowanym przez nas biznesie.

W ramach wolontariatu pracowniczego realizowaliśmy
projekty dedykowane, m.in. osobom z zespołem Downa,
wspieraliśmy organizacje zajmujące się dziećmi
cierpiącymi na choroby nowotworowe czy wspierające
osoby bezdomne.
Nasi pracownicy mają otwarte ścieżki rozwoju
i awansu oraz dostęp do dopasowanych indywidualnie
i do stanowiska szkoleń oraz programów rozwojowych.

᳆᳆

Nasi pracownicy w ramach wolontariatu angażują się
w projekty takie, jak: sadzenie drzew, zbieranie odpadów
na placach zabaw, dekorowanie przestrzeni szkolnych
czy wspieranie schronisk dla zwierząt.  

᳆᳆

Marka Starbucks nie wyrzuca choinek, które stanowią
świąteczne dekoracje w kawiarniach
– oddaje je do ponownego posadzenia.

᳆᳆

Dbamy o najwyższą jakość naszych produktów poprzez
stosowanie standardów kontroli jakości i bezpieczeństwa
żywności.

᳆᳆

Realizujemy w naszych markach programy niemarnowania
żywności: HARVEST oraz Too Good To Go.

᳆᳆

Wdrożyliśmy globalny plan GREEN! Chcemy obniżać zużycie
energii o 3% rocznie. W pierwszym kwartale 2019 roku
udało nam się zredukować aż o 11% zużycie energii.  

᳆᳆

Dzięki zaangażowaniu i realizacji programów
przeciwdziałających marnowaniu żywności, obniżamy
masę odpadów żywnościowych.

᳆᳆

Ograniczamy nasz negatywny wpływ środowiskowy
związany z działalnością restauracji, np. marka Sushi Shop
do zamówień online nie dołącza ulotek z menu, większość
opakowań marki Bacoa jest w 100% biodegradowalna,
opakowania na wynos marki Pizza Hut są wykonane
w 70% z makulatury.

᳆᳆

100% dostawców świeżych warzyw dostarczanych
do naszych restauracji przez producentów warzyw
w Polsce, Czechach, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Serbii
i na Węgrzech to dostawcy z certyfikacją GLOBAL G.A.P.

᳆᳆

Współpracujemy z władzami, biznesem oraz organizacjami
pozarządowymi przy realizowaniu wielu projektów,
m.in. SIEMACHA Spot Wrocław (Miasto Wrocław, spółka
Multi Poland, Stowarzyszenie SIEMACHA) oraz HARVEST
(Banki Żywności, organizacje pozarządowe).
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Globalny zasięg to:
9 różnorodnych i wyjątkowych marek
w naszym portfolio
2 125 restauracji na całym świecie
25 krajów, w których działamy

Nasze marki

Obecne
na całym świecie
Gościmy od Hiszpanii aż po Chiny.

Nieustanny rozwój i ciągłe doskonalenie

W naszym portfolio
Restauracje specjalizujące się w wyśmienitym kurczaku w chrupiącej
panierce, skomponowanej z wyjątkowych ziół i przypraw.
Marka KFC angażuje się w przeciwdziałanie marnowania żywności.

Największa sieć kawiarni na świecie,
w której parzymy wyłącznie
certyfikowaną kawę.
Różnorodność to drugie imię
marki Starbucks.

Restauracja i bar w jednym,
gdzie słowo „przyjaźń” odmieniane jest
przez wszystkie przypadki. W blue frog
wspieramy rozwój kariery studentów
w Chinach.

Prawdziwe włoskie składniki i autorskie
receptury. W restauracjach La Tagliatella
przybliżamy klimat uroczych włoskich
knajpek. Jesteśmy zaangażowani
we wspieranie społeczności lokalnych.

Miejsce dla miłośników
burgerów, lokalnej kultury
i zrównoważonego rozwoju.
W Bacoa podajemy mięso
ze zrównoważonych hodowli,
a napoje w biodegradowalnych
kubkach.

Największa sieć restauracji serwująca
sushi w Europie. Sushi Shop to autorskie
receptury, najwyższa jakość i niezwykły
design wnętrz. Marka jest uczestnikiem
projektu, dzięki któremu ogranicza
wyrzucanie jedzenia w restauracjach.

Restauracje łączące orientalny
charakter Azji i nowoczesność.
KABB to miejsce idealne na każde
spotkanie – od rodzinnego
po biznesowe.

Jedna z największych na świecie
sieci restauracyjnych z obsługą
kelnerską. Pizza Hut oferuje
swoim gościom bogaty wybór
pizzy i nie tylko.

Burger King to restauracje szybkiej
obsługi z ponad 60-letnią tradycją
serwowania burgerów grillowanych
na prawdziwym ogniu.

Portfolio silnych i rozpoznawalnych marek
restauracyjnych to, obok Ludzi i Skali, jeden
z głównych elementów naszego przepisu na biznes.
Jak pokazały ostatnie lata, efektywne połączenie tych
składników jest źródłem naszego sukcesu.
W ubiegłym roku dokonaliśmy przełomowych transakcji, wzbogacając nasze
portfolio o dwie znaczące sieci. W efekcie największej akwizycji w historii AmRest
zyskaliśmy Sushi Shop – koncept, którego jakość i rozpoznawalność nie mają
sobie równych. Marka jest liderem sushi w Europie, a jednocześnie przoduje
w segmencie delivery – najszybciej rozwijającej się usłudze w branży
restauracyjnej. Nabyliśmy również Bacoa, sieć oferującą doskonałe burgery
premium, która podbija hiszpański rynek autentycznością i różnorodnością.
Wzmocniliśmy również naszą pozycję w świecie cyfrowym inwestując w Glovo,
wiodącą hiszpańską platformę do zamawiania jedzenia online.
Po niecałym roku, mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że efekty ekspansji
AmRest na rynki Europy Zachodniej zdecydowanie przerosły nasze oczekiwania.
W najbliższej przyszłości zamierzamy skoncentrować się na utrzymaniu
i rozwijaniu naszego portfolio, które będzie niezaprzeczalną wartością dla Spółki
w nadchodzących latach.  
Peter Kaineder, Chief Strategy Officer
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KFC
Restauracje KFC to blisko
90 lat tradycji przygotowywania
pysznego, chrupiącego kurczaka.
Tajemnicą smaku jest sekretna
receptura panierki, na którą składa
się 11 ziół i przypraw.
Przepis liczy 80 lat i jest jedną
z najpilniej strzeżonych tajemnic
handlowych na świecie.

2018 rok w KFC:

Kraje, w których zarządzamy
restauracjami marki KFC:
Polska, Hiszpania, Niemcy,
Francja, Rosja, Czechy, Węgry,
Bułgaria, Chorwacja, Serbia,
Austria, Słowenia.

••Otworzyliśmy 93 restauracje własne KFC,
w tym 250. restaurację w Polsce.

••Wprowadziliśmy wiele rozwiązań digitalowych, jak usługa:
Zamów i odbierz w restauracji – przeskocz kolejkę,
która działa już w większości restauracji w Polsce.

Tajemnica wyśmienitych dań KFC:

••W menu KFC znajdują się dania przygotowywane wyłącznie
z całych kawałków mięsa, ręcznie panierowanych,
zawsze bezpośrednio przed podaniem.

••Najważniejsza jest świeżość! Dostawy produktów

do restauracji KFC odbywają się kilka razy w tygodniu
przy zachowaniu najwyższych standardów
bezpieczeństwa żywności.

Rok powstania marki: 1930
Marka obecna od 1995 roku
w portfolio AmRest.

••Jakość w KFC to przede wszystkim lokalni dostawcy,

wyselekcjonowane, najlepsze hodowle oraz wyłącznie
sprawdzone i naturalne produkty.

••Wymiana oleju do smażenia w restauracjach KFC
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jest poddana restrykcyjnym procedurom.

Nasz wpływ na otoczenie:

••Aż 35% restauracji KFC zarządzanych przez AmRest bierze udział

w programie HARVEST, który przeciwdziała marnowaniu żywności.
Nadwyżki produkcji kurczaka przekazujemy organizacjom
charytatywnym, które wspierają osoby potrzebujące.
Więcej o programie HARVEST przeczytasz w rozdziale: „Razem zmieniamy świat na lepsze", str. 132.

••W 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad projektem GreenWay,

w ramach którego rozwijamy sieć ładowarek pojazdów
elektrycznych przy naszych restauracjach. Na koniec 2018 roku
mieliśmy siedem wynegocjowanych i potwierdzonych lokalizacji.
Realizacje ruszyły w kwietniu 2019 roku.
Więcej o projekcie GreenWay znajdziesz w rozdziale: „Ekologia na co dzień", str. 116.

Pizza Hut
Pizza Hut jest największą
na świecie siecią restauracji
serwujących pizzę z obsługą
kelnerską. Marka stworzyła trzy
wyjątkowe formaty, dzięki którym
wielbiciele pizzy mogą
cieszyć się jej smakiem w restauracji
i w domu.

2018 rok w Pizza Hut:

Kraje, w których zarządzamy
restauracjami marki Pizza Hut:
Polska, Niemcy, Francja, Czechy,
Rosja, Węgry, Słowacja,
Armenia i Azerbejdżan.

••Otworzyliśmy 83 restauracje własne Pizza Hut.
••Weszliśmy na trzy nowe rynki: słowacki, armeński i azerski.
••W Czechach uruchomiliśmy dwie restauracje typu Delivery.
••Pod koniec roku otworzyliśmy pierwszy lokal Pizza Hut Express
we Francji.

Trzy wyjątkowe formaty marki Pizza Hut:

••Pizza Hut Express – pizza gotowa w kilka minut,
dostępna na miejscu i na wynos.

••Pizza Hut Delivery – restauracje z dostawą pizzy do domu.
••Restauracje Dine-In – tradycyjny model restauracji z obsługą

kelnerską oraz nową odsłoną formatu Dine-In, z odświeżonym
designem wnętrza, rozszerzoną ofertą produktową
oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie obsługi.

Rok powstania marki: 1958
Marka obecna od 1993 roku
w portfolio AmRest.

W 2018 roku świętowaliśmy
25-lecie marki na polskim rynku!

2018 r.
449
racji         
u
a
t
s
e
r
h
szystkic
Liczba w
7
           22
łasnych
w
ji
c
a
r
estau
Liczba r
ch 222
czyzowy
n
a
fr
ji
c
estaura
Liczba r
i           9
auracjam
t
s
e
r
z
rajów
Liczba k
7 r.

201

56

         327
stauracji
e
r
h
ic
k
t
szys
Liczba w

Nasz wpływ na otoczenie:

••Nasze pudełka do pizzy nadają się do recyklingu i są produkowane
w 70% z makulatury.

••W Polsce wspieramy akcję „bez słomki”. Podajemy ją tylko
na wyraźnie życzenie gościa.

••W Czechach i na Słowacji segregujemy odpady według kategorii:
BIO, plastik, papier i odpady mieszane.

Starbucks
Starbucks to sieć kawiarni,
w których najlepsi bariści parzą
doskonałą kawę, pozyskiwaną
w sposób etyczny. Większość ziaren
używanych przez Starbucks posiada
certyfikat C.A.F.E. Practices.

2018 rok w Starbucks:

Kraje, w których zarządzamy
kawiarniami marki Starbucks:
Polska, Niemcy, Czechy, Węgry,
Bułgaria, Rumunia i Słowacja.

••Otworzyliśmy 51 kawiarni własnych Starbucks.
••Ten rok w Starbucks upłynął pod znakiem pasji do kawy
oraz dobrych praktyk z zakresu ekologii.

••Starbucks globalnie rozpoczął program NextGen Cup Challenge,
którego celem jest wprowadzenie nowego rodzaju kubka
papierowego, który można całkowicie poddać recyklingowi.

Nasz wpływ na otoczenie:

••Doceniamy gości, którzy przychodzą do kawiarni z własnym

kubkiem, a tym samym przyczyniają się do ograniczenia zużycia
papierowych odpowiedników. Wspieramy ich ekologiczną
postawę, oferując zniżkę na dowolny napój.

••Do 2020 roku wycofamy plastikowe słomki w kawiarniach.
••W Polsce kawiarnie Starbucks zostały przyozdobione na okres

Rok powstania marki: 1971

Bożego Narodzenia w żywe choinki w doniczkach. Po świętach
drzewka zostały przekazane do 48 beneficjentów i ponownie
zasadzone.

Marka obecna od 2007 roku
w portfolio AmRest.

••W Starbucks angażujemy się w projekty społeczne,
wyrównujące szanse edukacyjne.

Więcej przeczytasz o nich w rozdziale: „Razem zmieniamy świat na lepsze", str. 132.
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Burger King
Burger King to marka serwująca
burgery przygotowane
w 100% z mięsa bez żadnych
dodatków, grillowanego
na najprawdziwszym ogniu
(flame grilled). Dania przygotowujemy
zawsze bezpośrednio przed podaniem.

2018 rok w Burger King:

Kraje, w których zarządzamy
restauracjami marki Burger King:
Polska, Czechy,
Bułgaria i Słowacja.

••Otrzymaliśmy prawo do wyłącznego rozwoju marki Burger King

w Czechach oraz na Słowacji. W obu krajach planujemy otworzyć
łącznie ponad 50 nowych lokali.

••W restauracji Burger King na Bielanach Wrocławskich odbył się
ogólnopolski finał Whopper Challenge!
To konkurs, w którym pracownicy restauracji rywalizowali
w perfekcyjnym przygotowaniu naszego flagowego
burgera Whopper.

••Na rynkach polskim oraz czeskim wystartowaliśmy z usługą
dostawy. Uruchomienie kanału delivery pozwoliło dotrzeć
do większej liczby gości. Pierwsze testy usługi odbyły się
za pomocą portali PizzaPortal w Polsce
oraz DameJidlo w Czechach.

Rok powstania marki: 1954
Marka obecna od 2007 roku
w portfolio AmRest.
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La Tagliatella
La Tagliatella to iście włoski
charakter. Ideą marki jest
serwowanie naszym gościom
włoskiej kuchni w przyjaznym
i rodzinnym klimacie,
z jakim kojarzone są tamtejsze
knajpki. Nasze receptury
i menu to autentyczny smak
włoskiej kuchni.

2018 rok w La Tagliatella:

Kraje, w których zarządzamy
restauracjami marki
La Tagliatella:
Hiszpania, Francja,
Niemcy, Portugalia.

••Po raz pierwszy w historii w naszych progach gościliśmy
ponad 15 milionów gości.

••Uruchomiliśmy nowy projekt zarządzania i optymalizacji
obsługi klienta, który pozwala nam koordynować
ponad 40 tys. zgłoszeń w ciągu roku.

Marka La Tagliatella:

••W La Tagliatella mamy 441 kombinacji
makaronów i sosów.

••Ponad 40 surowców i produktów importujemy z Włoch
w celu stworzenia naszego wyjątkowego menu.

••W naszej Kuchni Centralnej przygotowujemy ręcznie
4 tys. cannelloni w ciągu 5 godzin.

••La Tagliatella jest najchętniej obserwowaną marką

casual dining w hiszpańskich mediach społecznościowych
(ponad 1 milion followersów).

••Nasi goście stworzyli blisko 25 tys. przepisów na pizzę
w najnowszej edycji konkursu Fan Pizza.

••Rocznie podajemy 400 ton oliwek jako bezpłatną

Rok powstania marki: 2003
Marka obecna od 2011 roku
w portfolio AmRest.
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przystawkę.

Nasz wpływ na otoczenie:

••Lokalnie prowadzimy działania zgodnie z planem CSR,

aktywnie współpracując z instytucjami takimi,
jak The Down Association lub Association for Childhood
Cancer w Lejdzie – mieście, w którym znajduje się nasza
Kuchnia Centralna.

W La Tagliatella zależy nam na najwyższej
jakości produktów w ofercie. Z tego
względu wspólnie z innymi członkami
Stowarzyszenia Marek Restauracyjnych,
podpisaliśmy deklarację, w której
zobowiązaliśmy się do zredukowania
zawartości cukru, tłuszczów nasyconych
i soli w naszych potrawach średnio o 10%,
aby popularyzować zdrowe nawyki żywieniowe.
Jako firma chcemy dawać dobry przykład, dlatego
stworzyliśmy akcję „Owocowe poniedziałki”,
w ramach której promujemy wśród pracowników
zdrowe przekąski.  
Malena Pato Castel, COO Equity Brands

••Pracownicy Kuchni Centralnej mają możliwość porad
fizjoterapeuty, który uczy prawidłowej postawy ciała,
co poprawia ich samopoczucie.
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blue frog
Marka blue frog powstała
z inicjatywy dwóch Amerykanów,
mieszkających w Szanghaju.
Chcieli oni stworzyć miejsce,
w którym mogliby poczuć
namiastkę swoich rodzinnych
stron. Tak powstało miejsce, które
połączyło orientalny charakter Chin,
kuchnię amerykańską i bar.
Restauracje blue frog to doskonałe
miejsce na spotkania z przyjaciółmi
i znajomymi przy świetnym jedzeniu
i napojach w luźnej, relaksującej
atmosferze.

Charakter restauracji blue frog:

Kraje, w których zarządzamy
restauracjami marki blue frog:
Chiny, Polska, Hiszpania.

••Serwujemy klasyki zachodniej kuchni przez cały dzień
– od śniadania po kolację.

••Sercem restauracji blue frog jest bar, wokół którego rozwija się
przyjacielska, nieformalna atmosfera – bar stał najważniejszym
punktem w ewolucji marki.

••Naszych gości traktujemy jak własnych przyjaciół

– jesteśmy hojni, gościnni i serdeczne nastawieni.
Budujemy ducha blue frog.

Nasz wpływ na otoczenie:

••Marka blue frog w Polsce uczestniczy w programie HARVEST,
przekazując niesprzedane pełnowartościowe jedzenie
do Banków Żywności.

••Współpracujemy z uniwersytetem w Chinach, realizując program

blue frog Elite Class, dając tym samym szansę studentom
na rozwój kariery zawodowej w naszych restauracjach i realizację
ich marzeń.

Rok powstania marki: 1999
Marka obecna od 2011 roku
w portfolio AmRest.

Więcej przeczytasz w rozdziale: „Razem zmieniamy świat na lepsze", str. 132.
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Sushi Shop
Marka Sushi Shop to europejski
lider w segmencie sushi.
Sushi Shop ma 20 lat
doświadczenia w kreowaniu
i sprzedaży najwyższej jakości
sushi oraz budowaniu wyjątkowych
doświadczeń klientów. Sieć oferuje
gościom sushi w restauracjach
oraz sprzedaż poprzez formaty delivery
i take-away. Klienci dokonują ponad
6 milionów takich zamówień rocznie!

Charakter marki Sushi Shop:

Kraje, w których zarządzamy
restauracjami marki Sushi Shop:
Hiszpania, Francja, Belgia,
Włochy, Niemcy, Szwajcaria,
Luksemburg, Wielka Brytania,
Portugalia, Arabia Saudyjska,
Zjednoczone Emiraty Arabskie.

••Tworzymy innowacyjne receptury sushi, sashimi i innych
japońskich specjałów, odpowiadając na oczekiwania
i wymagania klientów.

••Oferujemy dania najwyższej jakości, co sprawia, że jesteśmy
pozycjonowani w kategorii premium.

••Rozwijamy wyjątkowy i rozpoznawalny design naszych restauracji.
••Nasze sushi są wytwarzane na miejscu przez naszych kucharzy,
aby zapewnić niezrównaną świeżość i jakość.

••Procesy gotowania ryżu są ściśle kontrolowane i standaryzowane
dla utrzymania jego najwyższej jakości.

••O bezpieczeństwo żywności dbamy w sposób bezkompromisowy.
••Dla klientów Sushi Shop dostępny jest program lojalnościowy
Come in dający pakiet korzyści

Nasz wpływ na otoczenie:

••Jesteśmy uczestnikiem programu dla branży gastronomicznej

Rok powstania marki: 1998
Marka obecna od 2018 roku
w portfolio AmRest.
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Too Good To Go, który przyczynia się do ograniczania
marnowania żywności. Program realizujemy w Wielkiej Brytanii,
Belgii, Niemczech, Hiszpanii oraz we Francji.
Więcej przeczytasz w rozdziale: „Razem zmieniamy świat na lepsze", str. 132.

••Od 2018 roku do zamówień online nie dołączamy ulotek

z menu – pytamy naszych klientów, czy chcieliby je otrzymać.
Dzięki temu zużywamy mniej papieru.

Bacoa
Bacoa to marka, której historia
rozpoczęła się w Barcelonie.
Dedykowana jest smakoszom
burgerów, a jej sukces opiera się
na starannym przygotowaniu dań
zgodnie z zasadami
kuchni śródziemnomorskiej,
przy jednoczesnym zapewnieniu
sprawnej obsługi zamówień. Na takim
podejściu zbudowana została filozofia
Bacoa, która brzmi: Fast food, slow process.

Charakter marki Bacoa:

Kraj, w którym zarządzamy
restauracjami marki Bacoa:
Hiszpania.

••Bacoa to miejsce, w którym serwujemy wysokiej jakości,

ręcznie robione burgery w nowoczesnym i kreatywnym otoczeniu.

••W Bacoa każdy jest mile widziany, zapewniamy przyjazną
i profesjonalną obsługę.

••Nasi klienci mogą cieszyć się autorskimi recepturami naszych dań
w konkurencyjnej cenie. W Bacoa liczy się smak,
autentyczność i transparentność.

••Nasze relacje z klientami i dostawcami opierają się

na przejrzystości, zaufaniu i wzajemnym szacunku.

••Troszczymy się o środowisko naturalne.
••Dajemy wybór naszym klientom: oferujemy ekologiczne

alternatywy – hamburgery wołowe, z kurczaka, wegańskie
i wegetariańskie.

Nasz wpływ na otoczenie:

••Większość naszych opakowań jest w 100% biodegradowalna.
••W Bacoa bardzo poważnie traktujemy jakość naszych produktów,

Rok powstania marki: 2010
Marka obecna od 2018 roku
w portfolio AmRest.
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zwłaszcza wołowiny. Nasi dostawcy specjalizują się w hodowli
100% ekologicznej wołowiny.

••Fanzin to nasz kwartalnik publikowany przez lokalnych artystów
(wybrany w otwartym konkursie), zawierający informacje o nas,
naszych przepisach i wielu innych, ważnych dla nas projektach.

KABB
To restauracje tętniące życiem,
odpowiednie na różne okazje
konsumenckie – od biznesowego
lunchu po uroczystą kolację.
Pierwsza restauracja KABB powstała
w jednym z najbardziej prestiżowych
miejsc w Szanghaju – Xiantiandi.

Kraj, w którym zarządzamy
restauracjami marki KABB:
Chiny.

Rok powstania marki: 2001
Marka obecna od 2012 roku
w portfolio AmRest.
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Najwyższa jakość dzięki:
Naszym globalnym procedurom
bezpieczeństwa żywności
Podejściu do doboru i współpracy
z dostawcami
Centralnej Kuchni dla marki La Tagliatella

Bezpieczna żywność

Z troską
o wszystkich
Serwujemy jakość od pola aż po stół.

Naszej trosce o satysfakcję klientów

Jakość i bezpieczeństwo żywności to nasz priorytet
Kluczową dla nas kwestią jest jakość i bezpieczeństwo
serwowanego jedzenia. Budujemy zaufanie klientów
do naszych marek, oferując im produkty sprawdzone
i bezpieczne. Chcemy, aby mieli oni pewność, że zamawiane
przez nich dania są zawsze świeże i najwyższej jakości.
To podejście jest częścią naszego sukcesu.
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.

Koncentrujemy się na:
••jakości i bezpieczeństwie żywności,
••odpowiedzialnych zakupach i sprzedaży,
••transparentnej informacji o wartościach
odżywczych produktów.

Tak dbamy o naszą żywność:
••badamy i sprawdzamy kluczowe produkty
w laboratoriach,

••monitorujemy naszych dostawców,

przeprowadzamy audyty kluczowych dostawców,

Doskonalimy wartości odżywcze naszej żywności,
maksymalnie dbając o jej jakość i bezpieczeństwo
w całym łańcuchu dostaw.
Współpracujemy ze sprawdzonymi producentami
o ugruntowanej pozycji, którzy są liderami
na rynku w zakresie jakości produktu.

Nasze globalne procedury
Każda z zarządzanych przez nas marek posiada własne,
restrykcyjne procedury dotyczące bezpieczeństwa żywności
i wymaga ich stosowania oraz starannego przestrzegania.
Przechodzą one także dodatkową weryfikację przez AmRest,
aby osiągnąć oczekiwany przez nas poziom bezpieczeństwa
żywności. Stosujemy autorskie procedury o globalnym
zasięgu, które wyznaczają standardy zarządzania żywnością.

••realizujemy działania doskonalące czytelność

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.

informacji dla klientów, które dotyczą jakości
i bezpieczeństwa oferowanych dań i produktów,

••rozwijamy współpracę z lokalnymi dostawcami.
To
globalne
zasady
dotyczące
badania
jakości
produktów. Ponadto każda z zarządzanych przez nas
marek posiada własne 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.

74
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Najlepsi dostawcy, najwyższa dbałość o produkty
1.

Rozpoznajemy rynek, poszukując
najlepszych dostawców żywności.

Aby jakość
żywności
była doskonała:

5.

2.

Sprawdzamy dostawców
pod kątem wymaganych
przez nasze marki
certyfikatów i standardów.
Wybieramy najlepszych.

Ściśle współpracujemy z naszymi
dostawcami, kontrolujemy
magazyny dystrybucyjne i łańcuch
dostaw do restauracji. Wspierają
nas w tym laboratoria i instytucje
badawcze, firmy transportowe,
organizacje certyfikujące.
Nasi dostawcy są też pod stałym
nadzorem służb weterynaryjnych
i sanitarno-epidemiologicznych.

76

Wybieramy tych dostawców,
którzy spełniają nasze standardy
i zapraszamy ich do rozmów.

Tak
dobieramy
naszych
dostawców

4.

Sprawdzamy oferowane przez
dostawców produkty i ich jakość.
Jeśli to konieczne, odwiedzamy zakłady
produkcyjne oraz plantacje.

3.

Przedstawiamy dostawcom warunki
współpracy i przystępujemy do omówienia
jej szczegółów. Zawsze jesteśmy otwarci
na negocjacje, nigdy nie rezygnujemy
z naszych wyśrubowanych standardów.

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AMREST 2018
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Udane zakupy

86,5%

LOKALNYCH
DOSTAWCÓW

Zakupów dokonujemy zawsze w sposób transparentny
i w oparciu o procedury oraz wytyczne. Dzięki temu
wybieramy najlepszych dostawców. Z wieloma z nich łączy
nas wieloletnia historia współpracy.  

Wydatki na dostawców na rynkach hiszpańskim i polskim

2017

2018

Dostawcy

11 931

13 846

Dostawcy lokalni

86,5 %

w tym dostawcy żywności

1 167

1 211

Dostawcy zagraniczni

13,5 %

W 2018 roku 100% naszych dostawców żywności
przeszło certyfikację GLOBAL G.A.P. dla świeżych warzyw
dostarczanych do restauracji przez producentów warzyw
w dywizji Europy Centralnej (Polska, Czechy, Węgry,
Chorwacja, Słowacja, Austria, Serbia). GLOBAL G.A.P.
to system monitoringu i kontroli produkcji pierwotnej
u dostawców warzyw.
Więcej o GLOBAL G.A.P. przeczytasz w rozdziale: „Ekologia na co dzień", str. 116.

Procent wydatków

We współpracy z SCM* najważniejsza jest
uczciwa komunikacja i realna współpraca
z dostawcami, skupiona na rozwiązywaniu
ewentualnych problemów i pokonywaniu
barier w rozwoju. Spółka bez wątpienia
koncentruje się na partnerstwie, a wiara
w dostawców jest dla nich kluczowa.
Wartość takiego partnerstwa wyraża się czymś więcej
niż bieżącymi zyskami finansowymi. Nie odnieślibyśmy
tak dużego sukcesu bez wsparcia ze strony całego
zespołu SCM i bezpośredniej, otwartej komunikacji.
Wierzyli w nas, przekonywali do działania, lojalnie
wspierali w trudnych momentach. Ich przekonanie,
że razem możemy osiągnąć naprawdę wiele,
było bardzo budujące. Dziękuję SCM!
Paula Marshall,
CEO Bama, dostawcy Grupy AmRest
* SCM Sp. z o.o. jest spółką Grupy AmRest odpowiedzialną za współpracę
z dostawcami i zakupy produktów.
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Nasze działania i najwyższe standardy
Podejmujemy szereg działań w procesach zakupowych,
aby wybrać najlepszego dostawcę. Sprawdzamy obecnych
dostawców pod kątem przestrzegania wyśrubowanych
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. Dla marki
La Tagliatella korzystamy z Kuchni Centralnej, o której
przeczytasz na stronie 83.
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, są kilka razy w roku
sprawdzane przez dział kontroli jakości na zgodność
ze specyfikacją.

Nadrzędnym celem działań w obszarze
Food Service jest zapewnienie
sprawnego i wydajnego łańcucha
dostaw dla całej Grupy AmRest.
Wiąże się to, m.in. z intensywnym
rozwojem Kuchni Centralnej, obsługującej
stale rosnącą sieć naszych restauracji.
Wraz z naszymi partnerami biznesowymi
nieustannie poszukujemy rozwiązań, które pozwolą
na zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym
poszanowaniu zagadnień zrównoważonego rozwoju.
Chcemy rozwijać się w sposób odpowiedzialny,
dlatego relacje z dostawcami są dla nas priorytetem.
Rzetelność i elastyczność to kluczowe aspekty
współpracy. Pomimo zwiększającej się skali naszego
biznesu, lokalny charakter partnerów nadal jest
dla nas istotnym czynnikiem. Mamy przykłady na to,
jak bliska współpraca przynosi wymierne korzyści
obu stronom. Wielu naszych partnerów rośnie razem
z nami: usprawniają procesy produkcyjne lub inwestują
w logistykę, stając się liderami w swojej branży.   
Ramanurup Sen, Food Services President

Najwyższe
standardy AmRest?
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Najwyższe
standardy
AmRest
1

Wybieramy najlepszych
dostawców produktów
zz W trakcie procedury zakupowej

sprawdzamy posiadane przez producenta
międzynarodowe certyfikaty jakości.

zz Dokonujemy oceny urządzeń,

technologii i standardów sanitarnych
poprzez wizytę w zakładzie producenta.

zz Sprawdzamy procedury zaopatrzenia
w surowce do produkcji, jak również
ich pochodzenie oraz sposób,
w jaki są kontrolowane.

3

Odbieramy i transportujemy
produkty od producentów
do centrów dystrybucji
i restauracji

5

zz Dostawy od producentów wykonujemy

specjalistycznymi pojazdami chłodniczymi.

Kontrolujemy
dostawców,
z którymi już
współpracujemy

2

zz Sprawdzamy aktualność posiadanych

przez producenta międzynarodowych
certyfikatów jakości.

zz Monitorujemy temperaturę podczas transportu.
zz Sprawdzamy higienę i czystość środków transportu.
zz Samochody do dystrybucji posiadają monitoring GPS

Kontrolujemy
produkty spożywcze
w restauracjach
i kawiarniach
zz Przygotowując dania dla naszych gości,
zawsze dbamy o najwyższe standardy
bezpieczeństwa i jakości żywności.

lokalizacji środka transportu oraz kontrolę i monitoring
procesu otwarcia drzwi pojazdu podczas rozładunku.

zz Dodatkowe kurtyny w drzwiach pojazdu chronią

przed podniesieniem temperatury podczas rozładunku.

zz Zlecamy zewnętrznej firmie audyty centrów dystrybucji
oraz dostaw do restauracji.

zz Zlecamy i sprawdzamy wyniki dodatkowych
audytów jakościowych według określonych
wymagań danej marki. W razie potrzeby
dostawca jest zobowiązany do wdrożenia
działań naprawczych.

zz Wykonujemy losowe kontrole

jakości zamawianego produktu.
Zlecamy zewnętrznym akredytowanym
laboratoriom badania jakości
i bezpieczeństwa próbek produktu
losowo pobranych z restauracji.

4

Przechowujemy żywność
dla naszych restauracji
w centrach dystrybucji

zz Kontrolujemy temperaturę w centrach dystrybucji zarówno
podczas przyjęcia żywności od dostawcy,
jak i jej przechowywania oraz wysyłki do restauracji.

zz Minimum dwa razy na dobę prowadzimy szczegółową kontrolę
temperatur urządzeń i produktów. W części chłodni i mroźni
posiadamy elektroniczny monitoring temperatur.

zz Kontrolujemy terminy przydatności i rotacji produktu

w magazynie tak, aby do restauracji wysyłać produkty
o najlepszych parametrach i zapewnić bezpieczny system
zarządzania dostawami.

zz W centrach dystrybucji obowiązują ściśle określone procedury
80

sprzątania i higieny. Zlecamy także zewnętrznej firmie
przeprowadzanie
audytów.
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Jakość na talerzu
– bezpieczne dania
w naszych restauracjach
ŚWIEŻOŚĆ

Prowadzimy systemy kontroli
terminów przydatności i system
rotacji produktu w restauracji.

OPTYMALIZACJA

Menedżerów naszych
restauracji i kawiarni wspomaga
system dotyczący zamówień
i optymalizujący potrzebną ilość
produktów oraz zapewniający ich
świeżość podczas przechowywania.

CZYSTOŚĆ

Stosujemy profesjonalne środki
o wysokiej skuteczności do mycia
i/lub dezynfekcji, urządzenia
gwarantujące efektywne
ich dozowanie – stężenie
środków jest stale kontrolowane
w celu utrzymania najwyższej
skuteczności.

PRZECHOWYWANIE
Wyposażamy nasze restauracje
i kawiarnie w dedykowane
pomieszczenia magazynowe
– chłodnie i mroźnie, posiadające
elektroniczną kontrolę
temperatury i odpowiednie
wyposażenie do przechowywania
produktów.

W Kuchni Centralnej marki La Tagliatella
Nasz
doświadczony
zespół
codziennie
pracuje
nad stworzeniem wyjątkowych receptur, które podążają
za tradycją, a także uwzględniają najnowsze trendy
w kuchni włoskiej. W tym procesie nasza Kuchnia Centralna
wprowadziła najnowsze technologie w zakresie zapewniania
jakości i procedur bezpieczeństwa, gwarantując jednocześnie
utrzymanie naturalnych i tradycyjnych cech produktu.
Wyjątkowość marki La Tagliatella
i konceptu Kuchni Centralnej
••Nasi kucharze opracowują receptury dań, pamiętając
że dania te muszą być dla naszych klientów wyjątkowe.

Przeprowadzamy
niezapowiedziane audyty
i kontrole restauracji,
które prowadzone są przez
dział audytu wewnętrznego  
i zewnętrzne niezależne
firmy audytorskie.

Stosujemy systemy kontroli
mycia i/ lub dezynfekcji rąk
przez naszych pracowników.

••Troszczymy się o dostarczenie produktów

JAKOŚĆ

z Kuchni Centralnej do restauracji La Tagliatella
przy zachowaniu ich najwyższej jakości i bezpieczeństwa.

Prowadzimy okresowe
szkolenia z higieny i standardów
zachowania jakości.

Wdrożyliśmy systemy kontroli
procesów obróbki termicznej
– m.in. smażenia, pieczenia
gwarantujących najwyższą jakość
oraz bezpieczeństwo żywności.

••Wszystkie procesy są wykonywane pod ścisłym nadzorem
naszego zespołu ds. zapewnienia jakości, aby zapewnić
doskonałą w smaku, a także bezpieczną żywność.

Wychodzimy z założenia, że lokalność to wartość.
Im bliżej nas jest dany dostawca, tym lepiej. Naszym
głównym obszarem specjalizacji są jednak produkty
włoskiego pochodzenia, co oznacza częste stosowanie
produktów z certyfikacją DOP4. Są to, m.in. sery Parmigiano
Reggiano lub Gorgonzola, które pozyskujemy bezpośrednio
od dostawców we Włoszech.
4
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Jesteśmy w kontakcie z wieloma obecnymi i potencjalnymi
dostawcami. Otrzymujemy od nich wiele próbek żywności.
Proces ten pozwala nam na ciągłe ulepszanie menu.
Od kilku lat przekazujemy te próbki do lokalnego banku
żywności, aby pomóc osobom potrzebującym, a także
ograniczyć marnowanie żywności.

bezpośrednio od najlepszych dostawców.

KONTROLA

HIGIENA

Bardzo sprawnie i odpowiedzialnie
zarządzamy żywnością w Kuchni
Centralnej – nasz proces produkcyjny
generuje niewielkie ilości odpadów
spożywczych, które są przekazywane
do recyklingu i przekształcane w nawóz.

••Wykorzystujemy doskonałe składniki, które pochodzą

AUDYTY

BEZPIECZEŃSTWO
Stosujemy procedury
postępowania z produktami
w restauracji w celu zachowania
ich najwyższej jakości
i bezpieczeństwa.

100%

AUDYTOWANYCH
RESTAURACJI

Denominazione di Origine Protetta czyli Chroniona Nazwa Pochodzenia.
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Lokalni dostawcy
Współpraca z lokalnymi dostawcami jest dla nas
bardzo ważna. Z wieloma z nich współpracujemy już
od czasu otwarcia naszej pierwszej restauracji Pizza Hut
na wrocławskim rynku. Przez lata współpracy wspieraliśmy się
i rozwijaliśmy budując wspólny sukces.
Zakupy
bezpośrednie
od
lokalnych
dostawców,
którzy stanowią ponad 80% dostawców dla dywizji Europy
Centralnej AmRest realizujemy przez naszą spółkę – SCM,
która odpowiada za wszystkie procesy w ramach procedury
zakupowej.

Rozmowy dotyczące współpracy
rozpoczęliśmy w 1990 roku. Dwa lata
później zrealizowaliśmy pierwsze
zamówienie. Produkcja odbywała się
w zakładzie mieszczącym się w Warszawie
na Żeraniu. Początki współpracy oparte były
na kilku asortymentach, ale co roku gama
produktów rosła. Wartość produkcji wzrastała
dynamicznie z roku na rok. Tempo jest dwucyfrowe
i nadal stoją przed nami duże możliwości rozwoju,
nie tylko w Polsce.
W 2006 roku przenieśliśmy się do nowego zakładu
w Radonicach pod Warszawą. Dzięki współpracy
z AmRest byliśmy pierwszą firmą w Polsce
skoncentrowaną i wyspecjalizowaną na rynku
gastronomicznym. Dzięki współpracy z AmRest,
Fanex uzyskał pierwszy w kraju certyfikaty BRC & IFS.
W 2017 roku produkowaliśmy ponad 60 dedykowanych
sosów.
Obecna współpraca została zbudowana na przestrzeni
26 lat i opiera się na gwarancji najwyższej jakości,
dyspozycyjności i elastyczności oraz zaufaniu.
Jesteśmy lojalnym producentem AmRest i będziemy
nadal inwestować całą swoją wiedzę i umiejętności
w rozwój wzajemnej współpracy.

Współpraca MLEKOVITY z firmą
SCM Sp. z o.o. oparta jest na wzajemnym
zaufaniu, które stanowi filar partnerskiego
biznesu, zbudowany na szerokim
asortymencie MLEKOVITY. Dla wspólnego
rozwoju razem dbamy o zadowolenie
klientów poprzez ofertę dostosowaną
do ich potrzeb i gustów. Stawiamy sobie
wzajemnie ambitne cele, które wspólnie z sukcesem
realizujemy. MLEKOVITA zapewnia najwyższą jakość
produktów i dostarcza asortyment w kategoriach:
mleko UHT, także bez laktozy, śmietanka UHT,
sery i serki, w tym paluszki serowe, masła i tłuszcze
oraz jogurty, o których optymalną sprzedaż dba SCM.
Najważniejszymi atutami współpracy są więc
partnerstwo, dbałość o obopólny biznes i zrozumienie
wzajemnych potrzeb w dążeniu do realizacji
postawionych sobie celów.
Dariusz Sapiński,
Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA

Przemysław Olczak,
Dyrektor Działu Zaopatrzenia Fanex

* SCM Sp. z o.o. jest spółką Grupy AmRest odpowiedzialną za współpracę
z dostawcami i zakupy produktów.
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Satysfakcja naszych gości
Nasze zobowiązania
Jednym z ważnych tematów dotyczącym naszej żywności
jest transparentność informacji o wartościach odżywczych
produktów. Wprowadziliśmy wiele zmian, które sprawiły,
że klienci mają większy wybór oraz wiedzę na temat naszej
żywności. Jesteśmy w trakcie realizacji naszych zobowiązań
i wytyczania nowych celów, by oferowane przez nas
produkty zawsze spełniały ich oczekiwania.

Informacje o składzie naszych produktów oraz alergenach
umieszczamy na stronach internetowych zarządzanych
przez nas marek. Ponadto w restauracjach Burger King
widoczne są one na tablicach, a w KFC na papierowych
podkładkach. Planujemy udostępnienie tych informacji także
w aplikacji KFC. W kawiarniach Starbucks pełna informacja
dostępna jest dla klientów do wglądu, po uprzednim
zapytaniu baristy.  

Działania poszczególnych marek AmRest
Poziom realizacji naszego zobowiązania

Jeszcze nad tym
pracujemy

Właśnie
wdrażamy

Realizujemy

Zrealizowane

Nie używamy oleju palmowego do smażenia.
W przypadku produktów zawierających
olej palmowy jako surowiec, musi to być
olej palmowy RSPO.
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.
Wprowadzimy opakowania papierowe
wyprodukowane ze 100% włókna zakupionego
z odpowiedzialnie zarządzanych lasów
(FSC, PEFC, SFI) lub z recyklingu.
Minerały zawierające złoto, cynę, tantal i wolfram
nie będą użyte jako surowiec w produktach typu
zabawki czy materiały promocyjne.

86
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Poziom realizacji naszego zobowiązania

Jeśli używamy oleju palmowego to jedynie
z kontrolnych upraw nieniszczących lasów
deszczowych.
Zastąpimy składniki w produktach pochodzące
z jajek z chowu klatkowego na te pochodzące
z chowu nieklatkowego.

Jeszcze nad tym
pracujemy

Właśnie
wdrażamy

Realizujemy

Zrealizowane

Poziom realizacji naszego zobowiązania

Właśnie
wdrażamy

Realizujemy

Zrealizowane

Jeszcze nad tym
pracujemy

Właśnie
wdrażamy

Realizujemy

Zrealizowane

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.

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.

Jeszcze nad tym
pracujemy

Poziom realizacji naszego zobowiązania

Zobowiązujemy się do wyeliminowania niektórych
dodatków do żywności, w tym sztucznych
barwników, aromatów i konserwantów.
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Opinie klientów są dla nas ważne
Opinia gości zarządzanych przez nas restauracji oraz ich
zadowolenie jest ważnym elementem wpływającym
na decyzje w procesie ciągłego doskonalenia. Informacje
pozyskiwane dzięki badaniu poziomu satysfakcji naszych
klientów, służą ulepszaniu restauracji wszystkich marek
na całym świecie. Zadowolenie gości jest najlepszym
wskaźnikiem prawdopodobieństwa, że będą oni odwiedzać
restauracje AmRest w przyszłości, a także cenną wskazówką
na co powinniśmy zwrócić uwagę na poziomie marki
lub pojedynczej restauracji.

Klient, jego zadowolenie i doświadczenie
w restauracji są zawsze w centrum uwagi.

Kanały komunikacji z AmRest,
z których mogą korzystać klienci
formularz kontaktowy na stronach KFC,
Pizza Hut, Starbucks, Burger King,
www.amrest.eu

kontakt telefoniczny

ankieta dostępna w każdej restauracji
lub on-line na stronie internetowej
danej marki

e-mail wysyłany na skrzynki kontaktowe
poszczególnych marek

Nie pozwalamy, by nasi klienci czekali zbyt długo.
Maksymalny czas naszej odpowiedzi na wątpliwości
wynosi 72 godziny.
Po wizycie w restauracji zapraszamy naszych gości
do wypełnienia ankiety internetowej5. Każdy lider operacyjny
na poziomie menedżera sklepu ma swój osobisty dostęp
do wyników. Dzięki raportom opartym na informacjach
zwrotnych od klientów, co tydzień zespół zarządzający ustala
tygodniowe priorytety, aby zwiększyć zadowolenie klientów
w danej restauracji czy nawet całym regionie.

Wyniki badania ogólnej satysfakcji klientów w 2018 roku
w podziale na marki
Marka

Wynik6
83
82*
75

Dzięki naszej kulturze komunikacji wewnętrznej, wyniki
satysfakcji klientów są przekazywane podczas spotkań
operacyjnych od najwyższych szczebli (prezesów marek)
do poziomu restauracji (kierowników restauracji). Wszystkie
wyniki satysfakcji klientów pochodzące z internetowego
narzędzia do raportowania, ułatwiają szybkie i adekwatne
podejmowanie
decyzji
oraz
ciągłe
doskonalenie
zarządzanych przez nas restauracji.

73
72
71
71
69

osobista rozmowa z załogą
danej restauracji

kontakt poprzez media społecznościowe
dla poszczególnych marek

72 h

NY
MAKSYMAL IEDZI
W
O
P
CZAS OD

5

W zależności od określonej częstotliwości wizyt odnotowanych w systemie POS.

6

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

* dane zebrane w okresie: listopad - grudzień 2018 r.
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Liczba zapytań złożonych przez klientów w 2018 roku
w podziale na marki
Marka

Liczba zapytań
185 000
90 000
70 000
60 000

AmCare – efektywne zarządzanie opiniami naszych gości
W 2018 roku uruchomiliśmy system zarządzania opiniami
klientów – AmCare.   Jest to wyjątkowe narzędzie, które
agreguje opinie, skargi, uwagi czy pomysły klientów,
dostępne na wszystkich urządzeniach, w tym smartfonach.
Narzędzie pozwala na zbieranie informacji zwrotnych
z różnych źródeł, takich jak formularze kontaktowe
na stronach internetowych, komentarze na Facebooku,
opinie e-mailowe, badania satysfakcji klientów AmRest
na całym świecie.
W 2018 roku w ramach AmCare dostępne było
siedmiodniowe wsparcie obsługi klienta w Polsce
oraz w Starbucks w Niemczech, które planujemy zapewnić
również na innych rynkach już w 2019 roku.

25 000
20 000
1 000

W 2018 roku ponad 1 000 naszych
restauracji mogło korzystać z AmCare,
a ponad 1 200 pracowników i użytkowników
AmCare zostało przeszkolonych i codziennie
korzysta z tego narzędzia.
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W 2018 roku uruchomiliśmy system Global
Customer Feedback Management Online
- AmCare. Każdy kontakt ze strony klienta,
wszystkie e-maile, formularze kontaktowe,
opinie Google, rozmowy telefoniczne
czy ankiety online są zbierane przez AmCare
i codziennie raportowane. Przeszkoliliśmy
już ponad 1 200 użytkowników AmCare w całym
AmRest, aby zapewnić szybki proces rozwiązywania
problemów zgłaszanych przez klientów, w efekcie
zadowolić naszych gości i zdobyć ich serca!
2018 rok był wyjątkowy i wymagający, ale my jesteśmy
pełni energii, aby kontynuować rozwój obsługi klienta
i wprowadzać nowe rozwiązania.  
Marina Dragunas,
Global Performance Management & Compensation Lead
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Nasze radosne miejsce pracy:
25 lat radości
Fun at Work Summit
Fun Index
Indeks Doceniania

Radość z rozwoju

Wszystko
Jest Możliwe
Mamy wyjątkową kulturę pracy (i po pracy).

Technologia w służbie radości

25 lat radości
2018 rok był dla nas rokiem jubileuszowym – dokładnie
9 listopada minęło 25 lat od otwarcia pierwszej restauracji
AmRest. To była dla nas okazja, aby jeszcze silniej zaznaczyć
nasze przywiązanie do kultury i celebrować razem
z pracownikami 25 lat radości.
W AmRest wiemy, że za sukcesem biznesowym firmy stoją
ludzie – to właśnie z nimi chcieliśmy świętować i cieszyć się
naszymi osiągnięciami i jednocześnie docenić ich wpływ
na rozwój firmy. W ramach kampanii komunikacyjnej
przeprowadziliśmy szereg działań, które miały przybliżyć
historię firmy, kroki milowe, najważniejsze liczby i fakty.
Zależało nam jednak na tym, aby historię 25-lecia
zobrazować wspomnieniami konkretnych pracowników
oraz pokazać, jakie talenty mamy w organizacji – stąd
wśród zrealizowanych działań pojawiły się też szczególnie
wyjątkowe.
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Book of FUN
Z okazji 25-lecia powstała specjalna Book of FUN, w której
zebraliśmy najważniejsze informacje i ciekawostki dotyczące
naszego rozwoju. Swoimi wspomnieniami podzielili się nasi
pracownicy z różnych rynków – m.in. z Polski, Czech, Francji,
Chin, Hiszpanii.
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Leadership University of AmRest
LUA (Leadership University of AmRest) to najważniejsze
wydarzenie w AmRest, kierowane do kadry zarządzającej.
To dla nas okazja, aby wspólnie spędzić czas, omówić
nasze wyniki i wyzwania, porozmawiać o celach
i ambicjach biznesowych. LUA 2018 było wydarzeniem
wyjątkowym – wzięło w nim udział blisko 1 600 osób
z 16 krajów: kierownicy naszych restauracji
i kawiarni oraz kadra zarządzająca z operacji oraz biur.
Spotkaliśmy się, aby celebrować nasze 25-lecie
i pokazać plany na przyszłość. Wydarzenie obfitowało
w sesje plenarne i warsztatowe, ale również w imprezy
integracyjne. Podczas LUA 2018 odbył się także globalny
finał AmRest Grows Talent.
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AmRest Grows Talent
Aby pokazać naszych pracowników i ich talenty,
zorganizowaliśmy pierwszy w historii firmy globalny konkurs
talentów – AmRest Grows Talent. Do podzielenia się
swoimi
umiejętnościami
zaprosiliśmy
pracowników
ze wszystkich krajów. Szukaliśmy tych, którzy potrafią
śpiewać,
tańczyć,
malować,
zajmują
się
sportem
widowiskowym. Po prostu wszystkich tych, którzy chcieli
zabłysnąć talentem!
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Na każdym rynku odbyły się eliminacje krajowe,
a ich zwycięzców zaprosiliśmy na globalny finał
zorganizowany
w
ramach
wyjątkowej
edycji
LUA – Leadership University of AmRest. W konkursie
wzięło udział ponad stu odważnych, utalentowanych
osób, a w samym globalnym finale – dziesięciu finalistów
reprezentujących różne kraje.
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Ludzie: 25-lecie AmRest w liczbach
Szkolenia nowych pracowników
Wdrażamy nowych pracowników stosując określone
procedury. W Polsce składają się one z czterostopniowego
procesu przygotowawczego do pracy w restauracjach
i
kawiarniach.
Szkolenia
obejmują
przygotowanie,
prezentację, etap praktyki z opiekunem i certyfikację.
W Polsce na szkolenie nowych pracowników przeznaczyliśmy
w 2018 roku łącznie 255 470 godzin szkoleniowych.
Dotyczy to pracowników restauracji następujących marek:
KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks i blue frog.

W 1993 ROKU
ZATRUDNIALIŚMY

60 osób

OBECNIE
ZATRUDNIAMY BLISKO

49 tys. osób

KAŻDA NOWA
RESTAURACJA TO

kilkadziesiąt
NOWYCH MIEJSC PRACY

W

2017 roku
ZATRUDNIALIŚMY

I TA LICZBA STALE SIĘ POWIĘKSZA

Liczba uczestników wybranych programów rozwojowych
AmRest w 2018 roku
Przeprowadzone Komisje Kwalifikacyjne

1 664

Pracownicy awansowani
po Komisjach Kwalifikacyjnych

1 365

Uczestnicy Job Performance Appraisal

8 344

Uczestnicy programu Spread Your Wings

2 000

LICZBA LUDZI, KTÓRZY Z NAMI
PRACOWALI NA RÓŻNYCH ETAPACH
NASZEGO ROZWOJU SIĘGA BLISKO

pół miliona!

CIESZYMY SIĘ, ŻE MOGLIŚMY
ZARAZIĆ NASZĄ KULTURĄ
WSZYSTKO JEST MOŻLIWE!
AŻ TYLE OSÓB
WSKAŹNIK PROMOCJI
WEWNĘTRZNYCH WYNOSI

ponad 80%
100

16 670

mężczyzn

38 273

pracowników

21 603
kobiety

AW

2018 roku
ZATRUDNIALIŚMY

22 470

mężczyzn

48 846

pracowników

26 376
kobiet

AmRest przyciąga dużą liczbę młodych pracowników.
Ponad 35 000 osób pracujących w restauracjach AmRest,
kawiarniach i biurach ma mniej niż 30 lat. W większości
są to studenci i młodzi ludzie, dla których jesteśmy
pierwszym miejscem pracy. Tak młode osoby wolą zawierać
z nami umowy zlecenia lub umowy na czas określony,
niż umowy o pracę na czas nieokreślony. Zdecydowanie
cenią sobie możliwość pracy w mniejszym niż pełen etat
wymiarze godzin i możliwość bieżącego decydowania
o swoim grafiku godzin do przepracowania z nami.

Elastyczne godziny pracy pozwalają im zrównoważyć pracę
i naukę, zdobyć doświadczenie zawodowe, a w niektórych
przypadkach powrócić do pracy po dłuższej przerwie.

Liczba pracowników według typu zatrudnienia
w podziale na płeć:

Liczba pracowników według rodzaju umowy
w podziale na płeć:

Pełen etat

20 809

Umowa stała
na czas nieokreślony

w tym kobiety

11 498

w tym kobiety

18 175

w tym mężczyźni

14 866

15 805

w tym mężczyźni
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9 311

33 041

Część etatu

28 037

Umowa czasowa
na czas określony

w tym kobiety

14 878

w tym kobiety

8 201

w tym mężczyźni

13 159

w tym mężczyźni

7 604

W listopadzie 2018 roku podpisaliśmy w Polsce
Kartę Różnorodności. Jest to pisemna
deklaracja, podpisywana przez pracodawcę,
który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu
dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania
działań na rzecz tworzenia i promocji
różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji
do zaangażowania wszystkich pracowników
i pracownic oraz partnerów biznesowych
w te działania.
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Radość w pracy ma znaczenie
Liczba pracowników AmRest Holdings SE w 2018 roku w podziale na wiek w poszczególnych krajach:
Kraj

Łączna liczba osób

< 30 lat

30-50 lat

> 50

Austria

12

3

0

15

Bulgaria

253

72

0

325

1 502

687

160

2 354

138

64

0

202

Czechy

5 568

1 051

126

6 745

Francja

4 734

1 902

213

6 870

Niemcy

1 807

1 173

92

3 072

Węgry

1 249

491

84

1 824

Polska

12 092

2 710

293

15 095

Portugalia

33

19

3

55

Rumunia

468

120

2

590

5 689

805

103

6 597

212

30

0

242

Słowacja

74

7

0

81

Słowenia

12

7

0

19

2 536

1 514

125

4 175

0

0

3

3

116

61

4

181

47

39

2

88

128

72

4

204

8

14

1

23

37

36

13

86

36 715

10 877

1 228

48 846

Chiny
Chorwacja

Rosja
Serbia

Hiszpania
USA
Szwajcaria
Wielka Brytania
Belgia
Włochy
Luksemburg
Łączna liczba pracowników:
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Wiek pracowników

W 2018 roku po raz pierwszy zapytaliśmy Polaków co myślą
o radości w pracy. Aż 88% respondentów potwierdziło,
że radość w pracy jest dla nich ważna. Badanie pokazało
również, że szczęśliwy pracownik jest bardziej efektywny,
mniej zestresowany, ma więcej energii i lepsze relacje
z innymi. Wyniki badania przedstawiliśmy w raporcie
i omówiliśmy podczas Fun at Work Summit – pierwszej
konferencji w Polsce poświęconej tematowi radości
w pracy. Temat okazał się dla uczestników na tyle ważki,
że postanowiliśmy kontynuować nasze działania związane
z promowaniem radości i szczęścia w pracy.
Wraz z Preeshare, Allegro, HRM Institute oraz Employer
Branding Institute uruchomiliśmy inicjatywę Indeks
Doceniania, a w pierwszym kwartale 2019 r. wraz z HRM
Institute oraz Universum przeprowadziliśmy drugą edycję
badania Fun at Work. Tym razem wyszliśmy poza granice
Polski i do badania zaprosiliśmy mieszkańców kilkunastu
krajów (Europa, Chiny, Rosja). Wstępne wyniki badania,
trendy i dobre praktyki firm przedstawiliśmy podczas drugiej
edycji Fun at Work Summit, którego motywem przewodnim
było docenianie.

94%

DZIĘKI RADOŚCI W PRACY:

94%

OBNIŻA SIĘ
POZIOM STRESU

96%

POPRAWIA SIĘ
WSPÓŁPRACA
MIĘDZYLUDZKA
I ZESPOŁOWA

96%

PRACOWNICY PRACUJĄ
EFEKTYWNIEJ

92%

86%

PRACOWNICY
SĄ BARDZIEJ
KREATYWNI

ZWIĘKSZA
SIĘ POZIOM ENERGII
W PRACY
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Radość a doświadczenia pracowników
Od wielu lat w AmRest prowadzimy badania opinii
pracowników, dzięki którym definiujemy nasze silne strony
jako pracodawcy oraz obszary, które warto rozwijać,
aby być jeszcze lepszym miejscem pracy. Rozpoczynając
prace nad strategią budowania wizerunku pracodawcy,
przeanalizowaliśmy opinie zebrane w ciągu ostatnich lat,
informacje zebrane podczas spotkań indywidualnych
i grupowych z pracownikami, to, co „mówi” o nas
zewnętrzny świat. Pozytywnie zaskoczyło nas, że te opinie
są bardzo spójne: pracownicy zgodnie orzekli, że AmRest
to miejsce, w którym po prostu mają FUN, bo mogą się
rozwijać, mają realny wpływ na funkcjonowanie biznesu,
pracują w wyjątkowej atmosferze, z ludźmi, których lubią.
Nie powinno nas to dziwić – przecież historia AmRest
to 25 lat radości, a Bring Fun to Life to nasza misja!
Tak powstała nasza obietnica jako pracodawcy, propozycja
wartości dla pracownika (Employee Value Proposition)
– codziennie dbamy o to, aby AmRest był fun place to
learn, lead and love: miejscem, w którym można rozwinąć
skrzydła, oddziaływać na biznes i robić to, co się kocha
w przyjaznej atmosferze.
Do radości w pracy podchodzimy strategicznie. Wiemy też,
że to nasza wspólna odpowiedzialność – każdy ma
wpływ na swoje poczucie szczęścia i radości w pracy.
Dlatego stworzyliśmy własną metodologię, dzięki której
będziemy mierzyć radość w pracy.
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Skąd nazwa FUN Index?

Wierzymy, że to właśnie radość sprawia,
że przyciągamy do organizacji właściwe
talenty, które chcą się z nami rozwijać,
dawać z siebie jak najwięcej i zostawać
z nami jak najdłużej. Staramy się,
aby pracownicy codziennie czuli, że AmRest
to radosne miejsce pracy. Jednocześnie
jesteśmy dumni z naszej wyjątkowej kultury
organizacyjnej – nasza misja: Bring Fun to Life,
wiara w to, że Wszystko Jest Możliwe, oraz Naczelne
Wartości to mianownik łączący wszystkich pracowników
AmRest, dzięki któremu osiągamy sukcesy biznesowe.
Długo szukaliśmy metodologii, która pozwoli nam
zmierzyć doświadczenie pracowników, ale również
pomoże odpowiedzieć na pytania, na ile nasza kultura
organizacyjna „żyje” i czy pracownicy faktycznie
postrzegają AmRest jako radosne miejsce pracy.
Zrozumieliśmy, że będzie to możliwe tylko dzięki
własnej metodologii – i tak powstał FUN Index.
To autorska metodologia zakorzeniona w naszej
wyjątkowej kulturze, oparta o ideę stałego słuchania
i dialogu oraz współodpowiedzialności pracowników
za swoje zaangażowanie.
Wierzymy, że dzięki FUN Index, AmRest będzie jeszcze
radośniejszym miejscem pracy i o tę radość będą
dbali wszyscy pracownicy – bo to nasza wspólna
odpowiedzialność.
Kasia Zadrożna,
Culture & Communication Global Lead

Metodologia FUN INDEX czerpie inspirację
i wywodzi się z naszej wyjątkowej kultury.
Misją AmRest jest BRING FUN TO LIFE
– FUN to składnik naszego firmowego DNA.
Robimy wszystko, aby stworzyć

FUN PLACE TO LEARN, LEAD AND LOVE
– czyli pełne RADOŚCI miejsce dla każdego pracownika AmRest.

FUN Index to:
BADANIE
Dzięki FUN Index pracownicy AmRest mogą zabrać głos
i opowiedzieć, co myślą o nas jako pracodawcy.

SPOSTRZEŻENIA I WNIOSKI
FUN Index stanowi źródło wiedzy na temat zaangażowania
pracowników, warunków w miejscu pracy i dopasowania
pracowników do kultury AmRest.

PLANY DZIAŁAŃ
FUN Index to system planowania działań,
zarówno indywidualnych, jak i zespołowych,
aby AmRest był jeszcze bardziej radosnym miejscem pracy.
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DOCENIANIE ma moc!

Z badania Fun at Work Survey 2018,
przeprowadzonego przez HRM Institute na zlecenie
AmRest, wynika, że docenianie jest jednym
z najważniejszych atrybutów marki pracodawcy
– wskazało je aż 94% ankietowanych.

W AmRest wiemy, jak ważne jest docenianie – to dla nas jeden
z kluczowych elementów tworzenia radosnego miejsca pracy.
Mamy wiele programów doceniania pracowników o zasięgu
lokalnym, jak i globalnym. Nagradzamy ambasadorów
naszych wartości, między innymi za zaangażowanie, wdrażanie
przełomowych rozwiązań czy wyjątkową efektywność.
Wspólnie z Preeshare, Allegro, HRM Institute i Employer
Branding Institute postanowiliśmy sprawdzić siłę doceniania
w miejscu pracy, zapraszając Polaków do udziału
w ogólnopolskim badaniu. Jego wyniki pokazały, że doceniony
pracownik to pracownik szczęśliwy, bardziej efektywny
i skłonny polecać swoje miejsce pracy.
Wyniki badania są dostępne w specjalnym raporcie
Indeks Doceniania. Raport można pobrać na stronie:
www.indeksdoceniania.pl
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Docenienie przynajmniej
raz w tygodniu to:
3<

Chęć bycia docenionym to jedna z podstawowych ludzkich
potrzeb, która dotyczy zarówno relacji prywatnych,
jak i zawodowych. Pozytywna informacja zwrotna w formie
pochwały, wyrazu uznania czy nagrody, to wyraźne
potwierdzenie i akceptacja działań pracownika.  

KTO CZUJE SIĘ NAJBARDZIEJ
DOCENIONY?

76%

większe poczucie radości / szczęścia

69%

STAŻ PRACY PONIŻEJ
6 MIESIĘCY

58%

30%

45%

BADANYCH
ZE STAŻEM PRACY POWYŻEJ 3 LAT
CZUJE, ŻE ICH PRACA JEST
NIEDOCENIANA

STAŻ PRACY
OD 1 ROKU DO 2 LAT

DOCENIANIE TO DRUGI
NAJWAŻNIEJSZY
ATRYBUT PRACODAWCY *

45%

78%

1

3

2

* według badania HRM Institute dla AmRest

większy poziom energii
KTO JEST NAJCZĘŚCIEJ CHWALONY?
PO ROKU PRACY W ORGANIZACJI
POCZUCIE DOCENIENIA SPADA O 13%

74%

większa chęć polecania pracodawcy

39%

FIRM MA OFICJALNY
SYSTEM DOCENIANIA

HR
92%

PROWCY
I MARKETERZY

64%
HANDLOWCY

61%

DZIAŁ
ZAKUPÓW

50%
PRACOWNICY
FIZYCZNI

38%

17%
LOGISTYCY
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Nasi pracownicy również wzięli udział w badaniu Indeks
98%
AmRestowiczów podkreśliło,
Doceniania.
że docenianie w pracy jest dla nich ważne. 82% tych,
którzy wypełnili ankietę, potwierdziło, że mamy w AmRest
oficjalny system doceniania. 70% pracowników wie,
jakie aspekty ich pracy są docenianie.

98%
82%

tylu pracowników,
potwierdza, że docenianie
w pracy jest ważne
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tylu pracowników,
potwierdza, że AmRest ma
oficjalny system doceniania  

Aż 83% pracowników, którzy wzięli udział
w badaniu, angażuje się w swoje zadania.
To pokazuje, że docenianie ma moc!

83%
70%

tylu pracowników,
angażuje się
w swoje działania

tylu pracowników,
wie, jakie aspekty ich pracy
są doceniane
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AmSpace – technologia w służbie radości
Technologia zmienia sposób, w jaki się komunikujemy,
współpracujemy ze sobą i wykonujemy swoje zadania.
Dzięki cyfrowym rozwiązaniom jesteśmy szybsi, bardziej
efektywni, robimy i wiemy więcej. Digitalizacja jest obecna
we wszystkich aspektach naszego życia – nie dziwi więc,
że postępującą automatyzację i cyfryzację obserwujemy
również w miejscu pracy. Korzystanie z nowoczesnych
narzędzi technologicznych to szybsze procesy, więcej czasu
na strategiczne działania, optymalizacja kosztów, a nawet
poprawa wizerunku firmy. Z badań Microsoft wynika, że dla
93% Millenialsów dostępność w firmie nowoczesnych
rozwiązań technologicznych jest istotna podczas wyboru
przyszłego pracodawcy. Pokolenie Y już w tej chwili
stanowi większość zespołu AmRest, dlatego wdrażanie  
cyfrowych narzędzi, które pozwolą pracownikom lepiej się
komunikować, szybciej się rozwijać i efektywniej realizować
swoje cele, jest jednym z naszych priorytetów.
Dlatego postanowiliśmy stworzyć jedną platformę,
która ma integrować kluczowe procesy HR takie, jak:
rozwój pracowników, planowanie sukcesji, zarządzanie
efektywnością pracowników, ocena pracowników, rekrutacja
i komunikacja wewnętrzna. Większość firm korzysta
z gotowych rozwiązań, my postanowiliśmy stworzyć własne
narzędzie, w pełni dopasowane do naszych procesów
i oczekiwań pracowników – po to, aby zapewnić im lepsze,
bardziej radosne doświadczenie!
W tej chwili z AmSpace korzysta ponad 40 tysięcy
pracowników, docelowo platforma będzie dostępna
dla wszystkich. Dzięki AmSpace pracownicy mają dostęp
do bazy wiedzy, ścieżek szkoleniowych czy Indywidualnego
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Planu Rozwoju. Mogą również planować swoje cele
i priorytety (miesięczne i roczne) w połączeniu ze strategią
biznesową firmy. Wśród innych funkcjonalności znajdują
się: ankiety i badania opinii, AmNet – moduł do komunikacji
wewnętrznej oraz ocena pracownicza.
Funkcjonalności rozwijane w AmRest powstały na bazie
konsultacji z naszymi pracownikami. Podczas prac
nad poszczególnymi modułami testowaliśmy platformę
wśród wybranej grupy pracowników i wsłuchiwaliśmy się
w ich opinie. Na bazie tych informacji zwrotnych, cały czas
ulepszamy i rozwijamy AmSpace – wszystko po to,
aby procesy HR były dla nich przyjemniejsze i sprawiały im
więcej radości.

Funkcjonalności dostępne w AmSpace:

Am
Net

••Profil użytkownika
••Baza wiedzy: biblioteka i wyszukiwarka materiałów
oraz pracowników AmRest

••E-kursy
••Ankiety i badania opinii
••FUN Index – platforma do mierzenia

doświadczeń pracowników, analizowania wyników
i tworzenia planów działań

ROZMAWIAJ

przez AmRest AmNet 2.0

••Rozwój osobisty (w tym możliwość stworzenia
Indywidualnego Planu Rozwoju)

••Zarządzanie efektywnością (priorytety miesięczne,
cele roczne, ocena pracownicza)

••AmNet – komunikacja wewnętrzna

Podczas gdy większość firm
korzysta z gotowych rozwiązań,
my postanowiliśmy zrobić coś swojego.
AmSpace zbudowaliśmy od podstaw
– przy rozwijaniu platformy bardzo
staramy się dopasować ją do kluczowych
procesów HR oraz oczekiwań pracowników.
Dzięki temu AmSpace stał się dla pracowników
centrum informacji, szkoleń, rozwoju, oceny…
Udało nam się zintegrować na platformie najważniejsze
procesy miękkiego HR’u i dotrzeć do pracowników
wszystkich szczebli. To pierwsza globalna platforma,
która pozwala nam na komunikację z pracownikami
reprezentującymi wszystkie nasze marki, rynki i funkcje.

Odkryj nowe centrum
komunikacji i pozostań
w kontakcie ze swoim
zespołem.

Nina Sztajdel, HR Innovations Global Lead
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Roczny proces oceny wyników pracy
w nowej odsłonie

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Job Performance Appraisal
Pod koniec każdego roku zapraszamy naszych pracowników
do podsumowania ich wyników pracy, osiągnięć i rozwoju
w trakcie minionych dwunastu miesięcy.

W zarządzaniu miejscem pracy szczególnie ważne jest
dla nas zdrowie pracowników i przeciwdziałanie wypadkom
związanym z pracą. Zdecydowana większość z nas
pracuje w kawiarniach i restauracjach, obsługuje wiele
urządzeń służących, m.in. do przygotowywania posiłków
i napojów.   Dbając o czytelność zasady ich obsługi,
zarządzane przez nas marki mają opracowane szczegółowe
procedury i instrukcje BHP oraz oszacowaną ocenę ryzyka
zawodowego.

Job Performance Appraisal 2018 po raz pierwszy
w historii AmRest odbył się w AmSpace. Dotychczas
wypełnianie wszystkich formularzy zajmowało sporo
czasu oraz rodziło wiele pytań i wątpliwości. Zależało nam
na uproszczeniu procesu w taki sposób, aby stał się
zrozumiały i przyjazny dla wszystkich użytkowników.

JPA to dla nas okazja do:
••podsumowania indywidualnych i zawodowych osiągnięć
mijającego roku,

••pogłębienia relacji  z przełożonym poprzez

przeprowadzenie szczerej i otwartej rozmowy,

••zwrócenia uwagi na odniesione w ciągu roku sukcesy
– zarówno własne, jak i zespołowe,

JPA 2018 – co się zmieniło?
••Nowy system: AmSpace

(nasza własna platforma HR).

••Uproszczone formularze: mniej informacji

do uzupełnienia, mniej czasu poświęconego
na wypełnienie formularzy.

••Nowa, bardziej intuicyjna skala oceny.

Liczba i wskaźnik wypadków w miejscu pracy
w 2018 roku7
kobiety

246

mężczyźni

206

Urazy związane z pracą

100% pracowników operacyjnych (OPS) przechodzi
obowiązkowe szkolenia z procedur BHP, które dotyczą,
m.in. prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji narzędzi
kuchennych i kontroli temperatury produktów.

Wskaźnik urazów
w miejscu pracy8

Kwestie higieny i bezpieczeństwa pracy regulowane
są zgodnie z prawem obowiązującym w krajach,
w których operujemy. W Polsce nad stosowaniem
zasad BHP w naszych kawiarniach i restauracjach czuwa
również 90 inspektorów BHP.

Wypadki śmiertelne
w miejscu pracy

Choroby zawodowe
wśród pracowników

••przeanalizowania dalszych kroków w karierze
zawodowej oraz określenie planów i celów
na kolejny rok.

kobiety

11,73

mężczyźni

12,16

kobiety

0

mężczyźni

0

kobiety

0

mężczyźni

0

Złamania i pęknięcia kości
Typy urazów

Oparzenia
Obrażenia wewnętrzne

7

8
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Dane dotyczą wszystkich rynków AmRest z wyłączeniem Niemiec i krajów, w których obecna jest
Grupa Sushi Shop. Dane dotyczą zatem 88,75% pracowników AmRest.
Liczba wypadków / liczba pracowników * 1 000.
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Działania środowiskowe AmRest
w 2018 roku:
GREEN! – projekt optymalizujący
zużycie energii
Budynek restauracji KFC
z certyfikacją LEED

Ekologia na co dzień

Nasz wpływ
na otoczenie

Wdrażamy innowacje dla środowiska.

Certyfikacja GLOBAL G.A.P.
naszych dostawców

Nasze podejście do wpływu środowiskowego
Zagadnienia środowiskowe mają dla nas kluczowe
znaczenie w podejściu do prowadzenia działalności
biznesowej. Wynika to zarówno z naszego przekonania
o istotności działań minimalizujących negatywny wpływ
na środowisko, jak i stanowi odpowiedź na zmieniające się
uwarunkowania prawne.

Wdrożony w części
restauracji KFC system
przekazywania żywności
osobom potrzebującym spełnia
ważne dla nas cele społeczne
i jednocześnie przyczynia się
do ważnego dla środowiska
przeciwdziałania
marnowaniu
żywności.

Wszędzie tam, gdzie działamy, staramy się rozsądnie
i odpowiedzialnie zarządzać wpływem na środowisko
naturalne. Duża skala naszej działalności i ciągły rozwój
mobilizują nas do myślenia o środowisku w skali globalnej,
ale skuteczność naszych starań jest możliwa tylko dzięki
uważnemu i szczegółowemu przyglądaniu się wdrożonym
procesom na poziomie codziennego funkcjonowania
każdej restauracji.
Ze względu na różnorodność rynków, na których działamy,
dużym wyzwaniem jest przygotowanie jednolitej polityki
środowiskowej, która miałaby dotyczyć każdego obszaru
naszej działalności. Planujemy wytyczenie globalnych zasad
środowiskowych dla naszej firmy. Obecnie oczekujemy
od poszczególnych krajów podejmowania działań na rzecz
ochrony środowiska i optymalizacji zużycia zasobów
naturalnych.
Ważnym dla nas krokiem było wyznaczanie globalnych
celów dotyczących efektywności energetycznej i redukcji
zużycia energii.
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Przykłady naszych
dobrych praktyk

W większości
naszych nowo
wybudowanych
restauracji i kawiarni
(marki KFC, Burger King, Pizza
Hut i Starbucks) w toaletach
stosowane są wyłącznie
umywalki z aeratorami
oszczędzającymi
wodę i czujnikami
zbliżeniowymi.

Nasza ambicja:
Nasz biznes prowadzimy z szacunkiem do środowiska
naturalnego. Zawsze poszukujemy innowacji i rozwiązań,
dzięki którym nasze działania są bardziej
przyjazne środowisku.

Procedury obsługiwania
sprzętu w restauracjach
każdej z marek, poza
doskonaleniem efektywności
wykonywanych zadań związanych
z przygotowywaniem posiłków, dają
korzyści w postaci optymalizacji
zużycia energii oraz właściwego
zarządzania odpadami takimi,
jak zużyty olej.

Restauracje
poszczególnych
marek otrzymują
szczegółowe instrukcje
dotyczące metod
postępowania z odpadami
oraz raportowania zgodności
działania restauracji
z dobrymi praktykami
określonymi dla tego
obszaru.

W Polsce
Dział Kontroli
Wewnętrznej monitoruje
kwestie związane z prawidłowym
zarządzaniem odpadami.
Funkcjonujący w ramach działu Facility
Management, Zespół ds. Energii
odpowiada za koszty zużycia
mediów, w tym koszty i zużycie
energii oraz za kwestie
ochrony środowiska.
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Działania prośrodowiskowe
na przykładzie wybranych marek
••Marka

KFC bierze udział w programie HARVEST, który przeciwdziała marnowaniu żywności.
Dzięki temu obniżamy masę odpadów żywnościowych i emisję CO2 pochodzącą z tych odpadów.

••W 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad projektem GreenWay, w ramach którego rozwijamy sieć
ładowarek pojazdów elektrycznych przy naszych restauracjach.

••Nasze pudełka do pizzy nadają się do recyklingu i są produkowane w 70% z makulatury.
••W Polsce wspieramy akcję „bez słomki”. Podajemy ją tylko na wyraźne życzenie gościa.
••W Czechach i na Słowacji segregujemy odpady według kategorii: BIO, plastik, papier
i odpady mieszane.

••Marka Pizza Hut w Polsce uczestniczy w programie HARVEST, przekazując niesprzedane jedzenie
do Banków Żywności.

SHARE
FOOD

I AmSharing,
you’re sharing.

••Goście, którzy przychodzą do kawiarni z własnym kubkiem, a tym samym nie używają papierowego,
otrzymują zniżkę na dowolny napój.

••Do 2020 roku wycofamy plastikowe słomki w kawiarniach.
••Marka

Sushi Shop jest uczestnikiem programu dla branży gastronomicznej Too Good To Go,
który przyczynia się do ograniczania marnowania żywności. Dzięki temu obniżamy masę odpadów
żywnościowych i emisję CO2 pochodzącą z tych odpadów.

it’s not

••Od

2018 roku do zamówień online nie dołączamy ulotek z menu. Dzięki temu zużywamy
mniej papieru.

••Marka

blue frog w Polsce uczestniczy w programie HARVEST, przekazując niesprzedane
pełnowartościowe jedzenie do Banków Żywności.
C 100 M 85 Y 0 K 25

Pantone 2757

C 0 M 40 Y 90 K 0

Pantone 716

••Większość naszych opakowań jest w 100% biodegradowalna.
••Nasi dostawcy specjalizują się w hodowli 100% ekologicznej wołowiny.
120
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Zużycie energii elektrycznej
Od początku 2018 roku pracowaliśmy nad projektem
GREEN! (Global Remodelling of Energy Efficiency),
którego
głównym
założeniem
jest
ograniczenie
zużycia energii elektrycznej w naszych restauracjach
o 3% w 2019 roku oraz o kolejne 5% w 2020 roku.
Gdy GREEN! został zatwierdzony przez Radę Dyrektorów
AmRest, od razu rozpoczęliśmy jego realizację.

GLOBAL REMODELLING
OF ENERGY EFFICIENCY

Nasz globalny cel: przemodelować wydajność
energetyczną nowych i istniejących restauracji tak,
aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej
i częściowo zrównoważyć wzrost cen energii.

KROK 3:
Obniżenie
zużycia energii
elektrycznej

KROK 1:
Cel: we wszystkich
krajach, w których
działamy, zużywamy
energię w sposób
zrównoważony
i zoptymalizowany
– dotyczy to wszystkich
restauracji zarządzanych
przez nas marek.

Zrównoważone
rozwiązania
w zakresie
oszczędności
energii

KROK 2:

122

Zarządzanie
kontraktami
na zakup energii
elektrycznej

Cel: obniżamy zużycie
energii o 3% w stosunku
do roku poprzedzającego,
dodatkowo obniżamy zużycie
energii o 5% w stosunku
do roku poprzedzającego
w perspektywie
długoterminowej.

W ramach projektu GREEN! prowadzimy
szerokie działania, m.in. optymalizację
pracy instalacji HVAC9, aby podwyższyć
jej efektywność bez negatywnego wpływu
na komfort pracowników czy klientów.
Wdrażamy wydajne systemy rekuperacji.
Rozpoczęliśmy także wewnętrzną kampanię
edukacyjną, promującą wśród pracowników
postawy mające korzystny wpływ na środowisko.

Efekt projektu GREEN! to mniejsze zużycie
energii w Polsce aż o 11% po pierwszym kwartale
2019 roku od momentu wdrożenia projektu.

Wyniki naszych działań w pierwszym kwartale w Polsce
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania – osiągnęliśmy
aż 11% oszczędności w zużyciu energii w porównaniu
do ubiegłego roku. Dodatkowo, zauważamy zwiększoną
świadomość pracowników restauracji w zakresie dbania
o środowisko. To wielki sukces, który napędza nas
do dalszej pracy, a przede wszystkim stanowi korzyść
dla środowiska.
Marcin Ciupak, Facility Management Director
9

Skrót dotyczy systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
(heating, ventilation, air conditioning).

Cel: wszystkie
kraje, w których
działamy, mają
zoptymalizowane
umowy na zakup
energii elektrycznej.  

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AMREST 2018

123

Przykłady naszych działań na rzecz optymalizacji zużycia
energii:
W większości naszych restauracji i kawiarni w Polsce
wdrożyliśmy system zdalnego monitoringu zużycia
energii elektrycznej. Umożliwia on analizę
szczegółowych danych dotyczących zużycia energii
w poszczególnych lokalizacjach, przeciwdziałanie jej
marnowaniu i poszukiwanie rozwiązań
optymalizacyjnych. Dążymy do zastosowania tego
rozwiązania we wszystkich naszych restauracjach.
Na większości rynków stosujemy zoptymalizowane
procedury obsługi urządzeń elektrycznych
w sposób ograniczający zużycie energii,
które są szczegółowo opisane w materiałach
informacyjnych dla pracowników.
W 2018 roku opracowaliśmy szczegółowy plan
wdrożenia projektu wymiany oświetlenia
w restauracjach na bardziej energooszczędne
oświetlenie w technologii LED. Oszacowaliśmy,
że przyczyni się to do oszczędności zużycia energii
około 1 764 254,8 kWh w skali roku.10
W naszych restauracjach używamy czujników ruchu
do oświetlenia pomieszczeń pomocniczych i toalet
oraz energooszczędnych wentylatorów.
Korzystamy także z energooszczędnych urządzeń
klimatyzacyjnych z pompami ciepła.

10

Część frytownic, lodówek, zamrażarek, pieców i innych
sprzętów stosowanych w naszych restauracjach
to sprzęt energooszczędny, posiadający
międzynarodowe aprobaty ENERGY STAR.
Frytownice charakteryzuje specjalny, energooszczędny
system użytkowania, pozwalający na wykorzystanie
małej objętości oleju.
W Polsce w restauracjach KFC, Burger King i Pizza Hut
stosujemy metodę odzysku ciepła z agregatów
chłodniczych i mrożących. Odzyskaną energię stosujemy
do podgrzewania ciepłej wody.  
W 2018 roku w AmRest trwały prace nad budową
wolnostojącej restauracji KFC DT GREEN w Polsce,
z międzynarodową certyfikacją LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design).
Obecnie w Polsce funkcjonuje już jedna restauracja
z zamontowanym panelem słonecznym
produkującym energię.

Całkowite zużycie energii elektrycznej w 2018 r. wzrosło
w stosunku do roku poprzedzającego o 20%. Jest to
spowodowane
przede
wszystkim
wzrostem
liczby
zarządzanych przez nas restauracji.

Zużycie energii elektrycznej według krajów [GJ]
Kraj

2017

2018

Polska

337 559,00

379 006,40

Rosja

119 483,00

204 815,80

Hiszpania

211 402,00

179 552,80

Francja

76 199,00

121 814,60

Czechy

93 176,00

106 073,75

Niemcy

68 069,00

80 280,00

Węgry

53 219,00

69 011,50

Chiny

30 766,00

38 742,70

Serbia

4 348,00

11 460,00

Chorwacja

3 311,00

10 481,00

Rumunia

6 805,00

8 674,84

Bułgaria

5 586,00

6 442,60

Słowacja

nie dotyczy

1 332,00

Słowenia

nie dotyczy

957,40

Austria

nie dotyczy

399,70

310,00

brak danych

1 010 233,00

1 219 045,09

Portugalia
SUMA:

Dążąc do optymalizacji zużycia energii, w szczególności
do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, pracujemy
również nad zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych
oraz udoskonaleniem procesu zbierania danych potrzebnych
do wyliczenia ich emisji.
W 2018 roku Grupa AmRest wyemitowała ze zużycia energii
elektrycznej i paliwa 54 902,14 tony CO2.

Działania dotyczą restauracji w Polsce.
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Dzięki odzyskowi ciepła przy
przygotowywaniu posiłków oszczędzamy
30% mocy tradycyjnego ogrzewania.

KFC Drive Thru GREEN

LEED
GREEN

126

W 2018 roku w Polsce trwały prace
nad budową wolnostojącej restauracji
KFC DT GREEN, z międzynarodową
certyfikacją LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design), na której
zostanie zamontowana instalacja solarna
pozwalająca na produkcję ok. 2,5 - 3%
energii
elektrycznej
potrzebnej
do funkcjonowania restauracji. Projekt
restauracji uwzględnia, m.in. panele
fotowoltaiczne,
rekuperatory
ciepła
oraz
system
zmiennej
wydajności
wentylacji, odzysk wody deszczowej
do podlewania zieleni, ekologiczną
armaturę zmniejszającą zużycie wody
oraz podgrzewanie wody użytkowej
energią
odpadową
z
urządzeń
chłodniczych. System oświetlenia będzie
wykonany w oparciu o lampy LED,
wspierany przez system inteligentnego
sterowania oświetleniem.

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.

Odzyskana woda deszczowa
jest przeznaczana do podlewania zieleni
wokół restauracji.

Dzięki nowoczesnej ekotechnologii
oszczędzamy do 30% zużycia wody.

Dzięki zastosowaniu oświetlenia LED
oszczędzamy do 25% energii elektrycznej.
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Zarządzanie odpadami
Różnorodność rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami
w poszczególnych krajach i lokalizacjach restauracji, a także
nasz intensywny rozwój na kolejnych nowych rynkach,
to wyzwania, z powodu których jeszcze nie wdrożyliśmy
wspólnego dla całej Grupy systemu zagospodarowania
i monitoringu wytwarzania odpadów. Obecnie raportowanie
dokładnej ilości generowanych odpadów dodatkowo
utrudnia fakt, że część restauracji i kawiarni znajduje się
w budynkach takich jak galerie handlowe, w których
za odbiór i przekazanie wyspecjalizowanym firmom
odpadów odpowiedzialni są administratorzy tych budynków.
Określiliśmy jednak wymagania wobec menedżerów
i pracowników restauracji i kawiarni oraz dbamy o ich ciągłe
uwrażliwianie na wagę odpowiedzialnego zarządzania
odpadami.
Restauracje poszczególnych marek otrzymują szczegółowe
instrukcje dotyczące metod postępowania z odpadami
oraz raportowania zgodności działania restauracji z dobrymi
praktykami określonymi dla tego obszaru.

Chiny
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Kraj
Polska
Hiszpania

Zużycie wody w podziale na kraje
w latach 2017 i 2018 [m³]

Rodzaj
odpadu

Metoda
postępowania

Masa [t]

szkodliwe

recykling

13,26

nieszkodliwe

recykling

2 390,00

szkodliwe

recykling

0

nieszkodliwe

recykling

739,00

Kraj

Minimalizujemy swój potencjalny, negatywny wpływ
na środowisko i bioróżnorodność stosując na części
rynków praktykę odseparowywania i sprzedaży zużytego
w restauracjach oleju podmiotom, które wykorzystują
ten odpad w procesach produkcji biopaliw.

Masa
1 460 000

Kraj

2017

2018

Polska

393 198

522 166

Czechy

478 650

Czechy

239 053

236 776

Polska

469 903

Węgry

78 570

71 749

Węgry

9 614

–

60 000

Chiny

Zużycie paliw w podziale na kraje w 2018 roku [l]13

2017

2018

Francja

621 137

835 316

Polska

443 391

469 779

Rosja

240 900

420 000

Hiszpania

326 149

308 133

Czechy

161258

169 888

Chiny

142 840

155 432

Węgry

83 820

106 854

Rumunia

69 360

44 292

Bułgaria

20 876

27 409

Serbia

8 090

12 710

Chorwacja

7 190

10 957

Słowacja

nie dotyczy

2 583

Słowenia

nie dotyczy

1 779

Austria

nie dotyczy

558

Niemcy11

-

-

Portugalia12

-

-

2 125 011

2 565 690

Kraj

SUMA:
11

12

Diesel

Benzyna

Polska

447 150

22 163

Niemcy

89 707

4 875

Czechy

73 020

710

Węgry

69 918

2 852

Hiszpania

48 137

0

Rumunia

18 372

3 928

Austria

7 968

0

Słowacja

5 630

0

759 902

34 528

SUMA:
13

Masa zużytego w restauracjach oleju przekazanego
w latach 2017 i 2018 do ponownego wykorzystania
w procesach produkcji biopaliw w podziale na kraje [kg]

Odpady organiczne przekazane do recyklingu [kg]
Kraj

Rodzaj odpadów i postępowania z odpadami
w Polsce i Hiszpanii

Zużycie paliw raportujemy z 8 wiodących krajów, w których zatrudnienie obejmuje
65% całkowitej liczby pracowników w całej Grupie. W przyszłości planujemy poszerzenie
raportowania w tym zakresie.

Nie dysponujemy danymi dla Niemiec. Większość restauracji w tym kraju reguluje opłaty
za wodę wliczone w czynsz jako opłata zryczałtowana, co uniemożliwiło wiarygodne oszacowanie
zużycia wody w 2018 roku.
Nie dysponujemy danymi dla Portugalii. Podobnie, jak w Niemczech, większość restauracji w tym
kraju reguluje opłaty za wodę wliczone w czynsz jako opłata zryczałtowana, co uniemożliwiło
wiarygodne oszacowanie zużycia wody w 2018 roku.
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Dobre praktyki naszych dostawców
Współpracujemy z dostawcami produktów żywnościowych,
którzy stosują dobre praktyki ochrony środowiska
na etapie hodowli i uprawy. Praktyki te mają znaczenie,
m.in. w ochronie bioróżnorodności, dobrego stanu gleby
i ochrony zasobów wodnych.
Prowadzimy także audyty kluczowych dostawców pod kątem
standardów jakości oraz zasad uprawy i współpracujemy
z dostawcami, którzy wdrażają dobre praktyki w tym
zakresie.

100% dostawców świeżych warzyw
dostarczanych do naszych restauracji przez
producentów warzyw w Polsce, Czechach,
Chorwacji, Słowenii, Serbii, Austrii i na Węgrzech
to dostawcy z certyfikacją GLOBAL G.A.P.

GLOBAL G.A.P.
GLOBAL G.A.P. to system monitoringu i kontroli
produkcji pierwotnej u farmerów i dostawców warzyw.
Jest on uzupełnieniem idei bezpiecznej i najwyższej jakości
produktu „od pola do klienta”. GLOBAL G.A.P. skupia się
na warunkach prowadzenia uprawy roślin, ich nawożeniu
czy stosowaniu środków ochrony roślin, nawadnianiu pól.
Certyfikacja GLOBAL G.A.P., między innymi u producentów
cebuli i sałaty, obejmuje także działania na rzecz zachowania
lub przywrócenia różnorodności biologicznej.
Różnorodność biologiczna jest chroniona poprzez  stosowanie
płodozmianu, poplonu oraz sterylizowanego obornika, dzięki
któremu ogranicza się stosowanie nawozów mineralnych.
Ponadto rowy i nieużytki są zagospodarowane w sposób
zapewniający zachowanie właściwej różnorodności gatunków.
Wszystkie działania są prowadzone zgodnie z zaleceniami
systemu GLOBAL G.A.P., w których ochrona bioróżnorodności
jest jednym z głównych wymagań.
Dodatkowym elementem z zakresu ochrony bioróżnorodności
jest nałożony na większe gospodarstwa obowiązek zachowania
określonego udziału procentowego uprawianej ziemi w formie
tak zwanych powierzchni biologicznie czynnych (łąk, rowów,
poplonu i międzyplonu). Dostawcy naszych produktów
roślinnych muszą się z tego obowiązku wywiązywać.
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Nasze zaangażowanie społeczne
w 2018 roku:
Przeciwdziałamy
marnowaniu żywności
Wspieramy społeczności lokalne
Wolontariusze AmRest
działają na całym świecie
Razem zmieniamy
świat na lepsze!

Mnożymy
przez dzielenie

Mamy na to mnóstwo przykładów.

Prowadzimy inspirujące działania
w SIEMACHA Spot Wrocław

Nasze zaangażowanie społeczne w 2018 roku
Jesteśmy firmą społecznie zaangażowaną, dbającą o swój
wpływ na otoczenie i społeczności lokalne. Niezwykle ważną
wartością jest dla nas szeroko rozumiana różnorodność
–
podejmujemy
inicjatywy
dedykowane
lokalnym
społecznościom, które odpowiadają na ich potrzeby i są
dopasowane do lokalnego charakteru. To, co się nigdy nie
zmienia – chcemy wpływać pozytywnie na nasze otoczenie,
dzielić się naszym sukcesem i nieustannie inspirować
do działania.
Kwoty przeznaczone w 2018 r. na działania społeczne
w podziale na kraje:

Dzielimy się ze społecznościami lokalnymi naszym
sukcesem. Pomagamy rozwiązać ważne problemy
społeczne w najbliższym otoczeniu.
W 2018 roku na działania społeczne, dopasowane
do potrzeb społeczności lokalnych, przeznaczyliśmy
ponad 121 tysięcy euro.

Przeciwdziałamy marnowaniu żywności.

57 423 €

49 470 €

6 250 €

3 764 €

3 400 €

1 000 €

ŁĄCZNIE
121 307 €

* Prezentujemy kraje, w których zaangażowanie w działania społeczne jest największe w całej Grupie.
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Realizujemy dwa projekty przeciwdziałające marnowaniu
żywności: HARVEST i Too Good To Go.
Blisko 190 ton żywności o łącznej wartości ponad
1 milion euro przekazaliśmy organizacjom społecznym
w ramach programu HARVEST w 2018 roku.

Wspieramy zaangażowanie pracowników w lokalne
inicjatywy. Realizujemy wolontariat pracowniczy.
Organizujemy konkursy grantowe dla pracowników AmRest.
Nagradzamy najlepsze pomysły na pomaganie.
W 2018 roku zrealizowaliśmy 112 projektów
o charakterze wolontariatu w 6 krajach.
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Przeciwdziałamy marnowaniu żywności

Ze względu na branżę w jakiej działamy, jednym z ważnych
dla nas filarów wpływu społecznego i środowiskowego
jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Nieustannie
poszukujemy metod i rozwiązań w tym obszarze, a dzięki
nowym pomysłom, systematycznym i konsekwentnym
działaniom, jesteśmy w stanie znacząco ograniczyć
ilość niesprzedanego jedzenia w naszych restauracjach,
które zostałoby wyrzucone. Wartością dodaną jest fakt,
że z tej pełnowartościowej żywności korzystają miedzy
innymi osoby potrzebujące. Te działania rozpoczęliśmy
w 2016 roku od programu HARVEST, który sukcesywnie
rozwijamy. W 2018 roku włączyliśmy się w program
Too Good To Go, który ma znaczący wpływ na ograniczenie
marnowania żywności w sektorze restauracyjnym.

Program HARVEST – kolejny rok działań
W AmRest jest to system przekazywania nadwyżek
żywności, produkowanych przede wszystkim w sieci
restauracji KFC, instytucjom i organizacjom wspierającym
osoby w trudnej sytuacji życiowej. Marka KFC jest pionierem
tej inicjatywy w Polsce, gdzie jako jedyna wprowadziła
systemowe podejście do procesu ograniczania strat
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żywności przez specjalną procedurę. W 2017 roku
program działał w restauracjach KFC w Polsce, Serbii,
Hiszpanii i na Węgrzech. W 2018 roku do HARVEST
dołączyły restauracje KFC w Bułgarii, blue frog w Polsce
oraz pilotażowo Pizza Hut.

W 2018 roku przekazaliśmy organizacjom
charytatywnym w ramach HARVEST
blisko 190 ton żywności o łącznej wartości
prawie 1,2 miliona euro.

Program HARVEST w 2018 roku
3
marki

5
krajów

267
restauracji
włączonych w działania
przeciwdziałające
marnowaniu żywności

Polska, Hiszpania,
Węgry, Bułgaria
i Serbia

Od 2017 roku przekazaliśmy żywność o wartości
ponad 2 milionów euro, której łączna waga
przekroczyła 350 ton.

Od 2017 roku w ramach współpracy
z Bankami Żywności, na nasze stoły
kilka razy w tygodniu trafiają produkty
z KFC. Cieszymy się, że dieta naszych
podopiecznych, często uboga w proteiny,
jest wzbogacana pełnowartościowym,
bezpiecznym produktem wysokiej jakości.
Zaangażowanie społeczne dużych, międzynarodowych
firm jest dowodem na to, że współczesny biznes
dostrzega problemy w swoim otoczeniu i potrafi
na nie odpowiednio reagować. Bardzo cieszy nas,
że skala programu niemarnowania żywności w AmRest
wzrasta z roku na rok. To projekt, który z całego serca
popieramy.
Aleksander Pindral, Prezes Koła Towarzystwa
Pomocy im. Św. Brata Alberta

Waga przekazanej
żywności [kg]

Wartość przekazanej
żywności [EUR]

Liczba restauracji
realizujących projekt

187 598

1 177 635

265

173

4 519

1

451

5 115

1

188 222 kg

1 187 269 euro

Rynki objęte
projektem

267 restauracji
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Droga z restauracji KFC do Banku Żywności

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

Nadwyżki produkcji trafiają do mroźni, w której powinny
w przeciągu 4 godzin osiągnąć temperaturę niższą niż 5°C,
a w ciągu 24 godzin niższą niż -12°C

Zbyt dobre, by wyrzucać!
Too Good To Go, realizowany przez naszą markę
Sushi Shop, to drugi projekt na dużą skalę mający na
celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności w branży
restauracyjnej. Polega on na umożliwieniu klientom
zakupu produktów (których restauracja nie będzie mogła
sprzedać kolejnego dnia) w niższej cenie przed zamknięciem
restauracji. Głównym elementem programu jest specjalna
aplikacja pośrednicząca pomiędzy restauracjami a klientami
gotowymi, by późnym wieczorem kupić za niewielką kwotę
danie, które w przeciwnym razie zostałoby wyrzucone.
Użytkownik aplikacji ma wgląd w lokalizację, gdzie może
otrzymać gotowe dania, których w danym dniu nikt nie
zamówił. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że taki posiłek
może kosztować nawet 70% mniej niż w ciągu dnia.
Dzięki temu niesprzedane pełnowartościowe jedzenie
w Sushi Shop trafia na stoły zamiast do kosza.

W 2018 roku w projekcie Too Good To Go
wzięły udział 74 restauracje Sushi Shop
w 5 krajach: Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii,
Niemczech i Hiszpanii.
W 2019 roku planujemy włączenie do projektu
kolejnych marek w różnych krajach.

Too Good To Go w restauracjach Sushi Shop w Europie:

55 572

uratowanych posiłków

170 ton

mniej wyemitowanych gazów cieplarnianych
Zamrożone porcje kurczaka
trafiają do specjalnych kontenerów termicznych, w których
moga przebywać maksymalnie 7 dni.

7 193 euro

– wartość zaoszczędzonych odpadów

32 490

unikatowych klientów

Przekazując żywność, w pełni dbamy o zasady
jej bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy ściśle
monitorowaną procedurę, która określa zasady
bezpiecznego przechowywania żywności
i jej przekazywania partnerom społecznym.
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309 249 euro
– wartość sprzedaży
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Radość pomagania – nasz przepis
na wolontariat pracowniczy

Pracownicy AmRest mogą brać udział w konkursach
grantowych, organizując drużynę i zgłaszając swój pomysł
na pomaganie do komórki zajmującej się wolontariatem
w firmie. Najlepsze projekty zostają nagrodzone grantami
finansowymi, które umożliwiają ich realizację przez
zwycięskie drużyny.
W 2018 roku padły rekordy zaangażowania! W Polsce
zrealizowaliśmy aż 28 projektów grantowych,
w Rosji w pomaganie innym zaangażowanych było
2 000 pracowników.

Wspieramy zaangażowanie pracowników
w lokalne inicjatywy i inspirujemy ich do działania
dając im odpowiednie narzędzia i tworząc
programy wewnętrzne.

Wolontariat pracowniczy
w AmRest w 2018 roku:

112 projektów
w Polsce, Rosji,
Hiszpanii, Niemczech,
Czechach i na Węgrzech

Przykłady naszych działań o charakterze wolontariatu:

Wspieraliśmy domy dziecka,
Wspólnie z osobami
przekazywaliśmy żywność osobom
niepełnosprawnymi tworzyliśmy
bezdomnym w okresie zimowym, braliśmy ozdoby świąteczne, angażowaliśmy się
udział w wyścigach charytatywnych,
w pomoc w schroniskach dla zwierząt,
zbieraliśmy odzież dla osób potrzebujących,
malowaliśmy ławki i dekorowaliśmy
wspieraliśmy schroniska dla zwierząt.
przestrzenie szkolne.

Wyniki wolontariatu pracowniczego w wybranych krajach:

9 580

28 różnorodnych projektów
Liczba projektów
prowadzonych w ramach
wolontariatu pracowniczego

Liczba zaangażowanych
wolontariuszy

beneficjentów
Liczba beneficjentów projektów
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W Polsce w 2018 roku pracownicy
restauracji KFC, Pizza Hut i Burger King
oraz kawiarni Starbucks, jak również
biura we Wrocławiu zrealizowali

2 524

zaangażowanych
pracowników AmRest

Realizowaliśmy projekty dedykowane
osobom z zespołem Downa,
wspieraliśmy organizację zajmującą się
dziećmi cierpiącymi na choroby
nowotworowe, realizowaliśmy
charytatywne projekty sportowe.

35

48

8

8

86

30

8

150 2 524

2 500 6 000 350

150

100

480 9 580

250 2 000

4

112

9

grantowych w 13 miastach w Polsce.
To aż o 43% więcej projektów niż
w 2017 roku! Wartość ich wyniosła
ponad 15 tysięcy euro.
Konkurs grantowy Wolontariusze
AmRest został ujęty jako dobra
praktyka w raporcie: Odpowiedzialny
Biznes w Polsce. Dobre
Praktyki, wydanym przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.
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Tak angażujemy się w Starbucks!
W Starbucks robimy wszystko co w naszej mocy,
by zbliżać do siebie ludzi i wyrównywać szanse
– bez względu na różnice, jakie między nimi występują.
Wierzymy w równość, różnorodność i wzajemny szacunek.
W Starbucks rozwijamy kulturę możliwości dla wszystkich.
Jako globalna marka jesteśmy świadomi wpływu,
jaki wywieramy, dlatego chcemy dzielić się naszą kulturą
nie tylko z naszymi partnerami, ale także z klientami
i sąsiadami naszych kawiarni.
Wierzymy, że edukacja jest jednym z najważniejszych
czynników
mogących
zminimalizować
nierówności
społeczne. Stajemy się więc aktywnym uczestnikiem życia
społeczności, w których działamy.

W narodowym Dniu Czytania udostępniliśmy
kawiarnie Starbucks w całych Niemczech jako miejsca
do czytania. Ponad 130 tysięcy osób czytało
książki ponad 2 milionom małych i dużych słuchaczy.
Celem tej inicjatywy było zachęcanie do czytania,
wzmocnienie edukacji oraz promowanie szacunku
i współpracy w naszych społecznościach. W 2018 roku
przeprowadziliśmy ponad 30 sesji czytania w naszych
kawiarniach w całych Niemczech.
Jako oficjalny partner organizacji ROCK YOUR LIFE!
realizujemy program mentorski, mający na celu
stworzenie nowych możliwości i perspektyw dla młodych
ludzi, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji
edukacyjnej. Chcemy wzmocnić ich wiarę we własne
umiejętności i ułatwić wejście na ścieżkę kariery.
Uczestnicy projektu poznają naszą firmę, pracę baristów
i wartości, jakimi się kierujemy. Co więcej, mają szansę
pracować jako barista przez jeden dzień i dowiedzieć się,
jak różnorodne są zadania i ile radości przynosi praca
w naszych kawiarniach.
Starbucks jest partnerem organizacji Wir Zusammen,
która promuje proces integracji uchodźców.
W Starbucks oferujemy uchodźcom możliwość
zapoznania się z pracą w kawiarniach podczas stażu.
Podczas czterotygodniowych programów uczestnicy
poznają zarówno profesjonalny wizerunek baristy,
jak i kulturę firmy. Stażyści pracują przez cztery dni
w tygodniu w kawiarniach Starbucks, a piątego dnia
pogłębiają swoje umiejętności językowe na kursie
niemieckiego. Pod koniec 2018 roku udało nam się
zatrudnić już 81 osób ze statusem uchodźcy.
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W Czechach Starbucks rozpoczął współpracę z organizacją
pozarządową Dajmy dzieciom szansę, która pomaga
dzieciom i młodzieży z domów dziecka w odnalezieniu się
w nowej rzeczywistości po opuszczeniu placówki.
Zespół Starbucks w Czechach stworzył unikalny program
mentorski dla tych osób, wspierając ich podczas
wchodzenia na rynek zawodowy. Dwa spotkania,
które odbyły się w 2018 roku, były ogromnym sukcesem,
który niósł ze sobą mnóstwo pozytywnych emocji.

Pracownicy Starbucks na Węgrzech angażują się w wiele
inicjatyw wspierających najmłodszych. W 2018 roku
pomagali, m.in. w sprzątaniu śmieci na placach zabaw,
a także wspólnie sadzili drzewa i krzewy, by upiększyć teren
jednej ze szkół. Zorganizowali także wiosenny piknik
dla dzieci. Dodatkowo, w ramach współpracy
z SOS Wioskami Dziecięcymi Starbucks występował
na Dniach Kariery, podczas których nasi bariści promowali
aktywność zawodową wśród młodego pokolenia.

Bułgarski zespół Starbucks i fundacja Książka dla dzieci
zorganizowały kampanię Pudełka podróżne.
Celem inicjatywy było zebranie książek oraz dotarcie
z nimi do dzieci i młodych ludzi, którzy mają utrudniony
dostęp do literatury. Nasze pudełka z książkami
zmieniały miejsce docelowe co trzy miesiące,
podróżując w ten sposób przez cały kraj.
W ciągu dwóch miesięcy trwania kampanii udało nam się
zebrać ponad 120 nowych tytułów.
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Obecnie w programie
blue frog Elite Class
uczestniczą dwie szkoły wyższe,
w sumie 70 studentów.
Połowa z nich ukończy go
już w czerwcu 2019 roku.

Rozwój przyszłych liderów.
Współpraca blue frog i uniwersytetów w Chinach.
Marka blue frog współpracuje z uniwersytetami w Chinach,
dając studentom możliwość rozwoju ich kariery i spełnienia
marzeń o pracy w branży restauracyjnej.
blue
frog
Elite
Class
to
wyjątkowy
program,
do którego wybieramy studentów głównie z kierunków
gastronomicznych. Zależy nam na tym, aby brały w nim
udział osoby z pasją do pracy w restauracji. Naszym młodym
talentom zapewniamy intensywne szkolenia z produktów,
kultury firmy czy zarządzania, ukierunkowując ich na rozwój
naszego biznesu. Przygotowujemy uczestników do bycia
w przyszłości liderami.

Pozyskiwanie talentów jest kluczowe
dla naszej działalności w Chinach.
Na rynku brakuje profesjonalnych
kandydatów do pracy w blue frog,
którzy wspieraliby nasz szybki
rozwój. Dlatego też stworzyliśmy
blue frog Elite Class. W trakcie tego programu
widziałam wielu stażystów, którzy stają się naszym
głównym zespołem zarządzającym. Obserwowałam ich
umiejętności i profesjonalizm. Cieszę się,
że zaoferowaliśmy im możliwość realizacji marzeń.
Sprawiliśmy, że uwierzyli w naszą wyjątkową kulturę
Wszystko Jest Możliwe!, w radość jaką przynosi praca
w blue frog oraz w to, że mogą realizować siebie.
Iris Wu, Dyrektor HR blue frog, Chiny

Pierwsze sześć miesięcy programu to intensywny
program wprowadzający, obejmujący podstawowe zasady
działania restauracji blue frog, kulturę firmy i zarządzania.
Kolejny rok to czysta praktyka, przygotowująca uczestników
do certyfikacji na wyższe stanowiska zarządzające
oraz stanowiska kierownicze dla juniorów.

Wzajemnie na siebie wpływamy: dzięki naszemu
programowi, studenci spełniają swoje
marzenia o karierze w branży gastronomicznej,
a my zyskujemy nowe talenty, z którymi wspólnie
rozwijamy nasz biznes na wymagającym
i konkurencyjnym rynku.
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SIEMACHA z bliska

W 2015 roku pojawił się pomysł zaangażowania AmRest
w niezwykły projekt krakowskiego Stowarzyszenia
SIEMACHA. Organizacja od kilkunastu 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 Centrum Handlowego
Magnolia powstał nowy, unikalny SIEMACHA Spot.
Nasza firma objęła partnerstwo strategiczne nad projektem
i zobowiązała się do sfinansowania budowy i wyposażenia,
na które przeznaczyliśmy 2,2 miliony złotych. Od momentu
rozpoczęcia działalności SIEMACHY, na bieżąco wspieramy
placówkę, między innymi w ramach programu wolontariatu
pracowniczego.
Podobnie jak w poprzednich latach, w 2018 roku
realizowaliśmy na rzecz SIEMACHY wiele ciekawych
projektów, w których uczestniczyli pracownicy AmRest.
Podczas wspólnych warsztatów nasi wolontariusze nie tylko
przekazują wiedzę czy konkretne umiejętności, ale przede
wszystkim starają się pokazywać dobre wzorce, tak ważne
w wychowaniu młodych ludzi. Dlatego ważnym elementem
współpracy z SIEMACHA Spot Wrocław jest szkolenie
naszych wolontariuszy, by jak najlepiej poznali charakter
działalności Stowarzyszenia i przygotowali się na wyzwania,
jakie mogą się pojawić.
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Warsztaty AmRest w SIEMACHA w 2018 roku
Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie,
która pomaga rozwiązywać ważne problemy
społeczne w najbliższym otoczeniu firmy.
W AmRest wspólnie szukamy odpowiedzi
na pytanie: „Co mogę dać innym?"

Akademia
kulinarna
Dzięki naszym zajęciom dzieci dowiadują się, jak wiele
potraw można wyczarować z warzyw, owoców, różnego
rodzaju kasz i innych składników oraz jak przygotować
samodzielnie proste oraz zdrowe posiłki. Zajęcia kulinarne
odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez
wolontariuszy AmRest.

Olimpiada
sportowa KFC
Wiosną i jesienią Wrocław staje się gospodarzem Olimpiady
Sportowej KFC! Dzieci i młodzież z SIEMACHY rywalizują
ramię w ramię z wolontariuszami AmRest o najwyższy
stopień na sportowym podium. Oprócz zdrowej rywalizacji,
jest mnóstwo zabawy i radości. Na każdego uczestnika
czekają nagrody oraz pyszny kurczak z KFC.

Bring Fun to Life!
Podziel się swoją pasją
Zajęcia mają na celu wskazanie możliwości i inspirowanie
w oparciu o pasje naszych wolontariuszy. Dzielą się oni
z wychowankami SIEMACHY swoimi doświadczeniami,
udzielają praktycznych wskazówek lub organizują pokazowe
zajęcia dotyczące tego, co kochają robić.
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Coś więcej niż posiłek
Wyjątkową inicjatywą wspieraną przez AmRest w 2018 roku
był projekt Zupa na Wolności, w ramach którego
co niedzielę, w centrum Wrocławia, wolontariusze rozdają
ciepłe posiłki osobom bezdomnym. Jedną z inicjatorek
„Zupy” jest pracownica AmRest, która zgłosiła swój pomysł
na wsparcie lokalnej społeczności do konkursu grantowego.
Dzięki pieniądzom przyznanym na realizację projektu,
grupa zakupiła potrzebne garnki i przybory kuchenne,
a
dodatkowo
otrzymała
możliwość
gotowania w profesjonalnie wyposażonej
kuchni. W inicjatywę zaangażowali
się także wolontariusze AmRest
oraz wychowankowie SIEMACHA
Spot Wrocław. Co piątek, dzieci
wraz z wolontariuszami gotują pyszne
posiłki dla gości niedzielnej „Zupy”.
Nowa odsłona warsztatów kulinarnych
pozwala dodatkowo na rozwijanie u dzieci
empatii i uczy je zaangażowania społecznego.

Wolontariusze działający w ramach akcji
Zupa na Wolności zostali wybrani Wolontaryjną
Grupą Roku 2018 w konkursie organizowanym
przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
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W maju 2018 roku zgłosiłam do konkursu
grantowego projekt „Zupa na Wolności”,
który prowadziłam z przyjaciółmi. Byliśmy
wówczas w krytycznym momencie,
ponieważ skala powoli zaczynała nas
przerastać – gotowaliśmy posiłki dla
kilkudziesięciu osób w małej prywatnej kuchni.
Przyznany grant (3 000 zł) pozwolił nam na zakup
profesjonalnego sprzętu, ale to nie wszystko. „Zupa”
zyskała ogromny rozgłos wewnątrz firmy i pośród
naszych partnerów, dzięki czemu dzisiaj możemy
gotować w profesjonalnie wyposażonej kuchni,
a zapasy produktów od dostawców wystarczą na wiele
miesięcy! Bardzo doceniamy też wsparcie wolontariuszy
AmRest i wychowanków SIEMACHA Spot Wrocław.
To dla nas bardzo ważne, gdyż w „Zupie” najważniejsi
są ludzie. Obserwowanie, jak nasze wspólne działania
co tydzień owocują kolejnym ciepłym posiłkiem
dla bezdomnych, jest naprawdę budujące.
Gosia Jasionek, Brand Architect Starbucks
w AmRest, inicjatorka „Zupy na Wolności”

W 2018 roku po raz kolejny
uczestniczyliśmy w akcji Dotlenieni.org
zainicjowanej kilka lat temu przez
Fundację
Rozwój.
Polega
ona
na sadzeniu roślin, by zapewniać
czystsze powietrze w polskich miastach.
Wspólnie z podopiecznymi SIEMACHY
zasadziliśmy ponad 330 krzewów.
Do akcji dołączyli również nasi
pracownicy Pizzy Portal w Łodzi,
gdzie w listopadzie wspólnie posadzili
około 100 roślin.
Łącznie podczas trzech edycji akcji
zasadziliśmy ponad 900 roślin!
RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AMREST 2018
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Nasi interesariusze
Chcemy dostarczać naszemu otoczeniu rzetelnych informacji
o tym, jak działamy, dlatego po raz kolejny wydajemy Raport
Zrównoważonego Rozwoju. Staramy się, aby ujęte w nim
dane były dostępne dla wszystkich, którzy są zainteresowani
naszymi działaniami. Określając zakres raportowania
wzięliśmy pod uwagę oczekiwania naszych pracowników,  
partnerów biznesowych i społecznych.

Na mapie najważniejszych interesariuszy AmRest znajdują
się pracownicy, 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 2019 roku podejmujemy
działania intensyfikujące nasz dialog z interesariuszami.

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

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

NASI KLIENCI
KLUCZOWI
INTERESARIUSZE
I KANAŁY
KOMUNIKACJI
Z NIMI

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

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

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

Wskaźniki GRI uwzględnione w naszym Raporcie.
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Proces powstawania Raportu
Raport Zrównoważonego Rozwoju AmRest 2018 to nasz
drugi raport prezentujący cele i wyniki z perspektywy
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.
Obejmuje on okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
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. W raporcie
za 2018 rok bazowaliśmy głównie na rekomendacjach
interesariuszy pozyskanych w 2017 roku oraz na weryfikacji
wagi zagadnień dokonanej w trakcie warsztatów
z udziałem kadry menedżerskiej AmRest. Obecnie jesteśmy
na etapie przygotowań do działań związanych z dalszym
angażowaniem interesariuszy w proces raportowania
i rewizji naszych celów zrównoważonego rozwoju.
W procesie powstawania niniejszego Raportu wspierała
nas niezależna zewnętrzna firma doradcza CSRinfo.
Nie poddawaliśmy naszego Raportu dodatkowej zewnętrznej
weryfikacji.
W wyniku badań opinii interesariuszy z 2017 roku
oraz tegorocznych warsztatów i konsultacji z udziałem
pracowników, menedżerów i naszej najwyższej kadry
zarządzającej,
potwierdziliśmy
listę
najważniejszych
tematów, na które powinniśmy zwrócić w naszym
raporcie szczególną uwagę. W stosunku do 2017 roku,
zakres tematyczny aspektów raportowania nie uległ
znaczącej zmianie.
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Do listy kluczowych aspektów raportowania należą:

••dbałość o jakość i bezpieczeństwo żywności,
••skala i warunki zatrudnienia,
••zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
edukacja i szkolenia pracowników,

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

••różnorodność i równość szans,
••zaangażowanie społeczne firmy i jej pracowników.
Nasze podejście do zarządzania kwestiami społecznymi,
pracowniczymi,
środowiskowymi,
praw
człowieka
i
przeciwdziałania
korupcji
raportujemy
również
w dokumencie „Non-fincial Information Statement
of AmRest Holdings SE for 2018”, które jest częścią
dokumentu: „Consolidated Directors’ Report for the year
ended 31 December 2018”.
Jeżeli chcesz dać nam znać, o czym chciałbyś przeczytać
w kolejnym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju AmRest
lub masz uwagi na temat Raportu za 2018 rok, zapraszamy
do kontaktu:

Ewelina Jabłońska – Gryżenia
Corporate Social Responsibility Manager
ewelina.jablonskagr@amrest.eu
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Zestawienie wskaźników GRI Standards
Numer
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Raportowanie

Numery stron
w raporcie

Wskaźniki profilowe

Etyka
GRI 102-16

GRI 102-1

Nazwa organizacji

GRI 102-1

3

GRI 102-2

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

GRI 102-2

12-21

GRI 102-3

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

GRI 102-4

Lokalizacja działalności operacyjnej

Forma własności i struktura prawna organizacji

14
16-17
AmRest Holdings
SE jest spółką
dominującą, notowaną
na Giełdzie Papierów
Wartościowych
w Warszawie
oraz na giełdach
w Madrycie, Barcelonie,
Bilbao oraz Walencji.

GRI 102-18

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ
nadzorczy

26-27

Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą

151

GRI 102-41

Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

GRI 102-42

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację

151

GRI 102-43

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

151, 153

GRI 102-44

Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy

153

10 047 osób
w Niemczech, Francji,
Portugalii i Hiszpanii

Raportowanie
GRI 102-45

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym

GRI 102-46

Proces definiowania treści raportu

153

GRI 102-47

Zidentyfikowane istotne tematy

153

GRI 102-48

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

18

GRI 102-49

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

Nie dotyczy

GRI 102-50

Okres raportowania

1.01.2018-31.12.2018

GRI 102-51

Data publikacji ostatniego raportu

lipiec 2018

38

GRI 102-52

Cykl raportowania

Roczny

46-47

GRI 102-53

Dane kontaktowe

14-15

GRI 102-54

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

GRI 102-55

Indeks GRI Standards

GRI 102-56

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

GRI 102-7

Skala działalności

12-21

Wskaźnik własny

Liczba dostawców żywności

78

Wskaźnik własny

Liczba transakcji w skali roku

13

Wskaźnik własny

Liczba restauracji, w tym nowo otwartych restauracji

16-20

GRI 102-6

Obsługiwane rynki

16-17

GRI 102-8

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

100-104

GRI 102-9

Opis łańcucha dostaw

74-82

GRI 102-10

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

12-14, 17

GRI 102-11

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

GRI 102-12

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

GRI 102-13

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
Strategia

GRI 102-14

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

6-9

GRI 102-15

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

8-9, 40-47
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38-39

Zarządzanie

Profil organizacji

GRI 102-5

Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań

Ujęte wszystkie
jednostki

153

153
Opcja Core
154-157
Brak zewnętrznej
weryfikacji raportu
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Kluczowy Aspekt raportowania: Różnorodność i równość szans

Wskaźniki szczegółowe
Tematy społeczne

GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

102-104

Kluczowy Aspekt raportowania: Dbałość o jakość i bezpieczeństwo żywności

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

102-104
102-104

GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

42, 74-88

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

42, 74-88

GRI 405-1

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

42, 74-88

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

Wskaźnik własny

Działania realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności

74-88

Wskaźnik własny

% restauracji pokrytych audytami pod kątem jakości i bezpieczeństwa żywności

82

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

Wskaźnik raportowany
częściowo.

26-27,
102-104

Kluczowy Aspekt raportowania: Zaangażowanie społeczne firmy i jej pracowników
GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

134

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

134

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

134

GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

43, 96-114

Wskaźnik własny

Skala wydatków na działania społeczne

134

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

43, 96-114

Wskaźnik własny

Liczba projektów przeprowadzonych w ramach wolontariatu pracowniczego

140

Wskaźnik własny

Liczba pracowników angażujących się w wolontariat

140

Wskaźnik własny

Liczba beneficjentów wolontariatu pracowniczego

140

Wskaźnik własny

Ilość żywności przekazanej potrzebującym w ramach programu Harvest

134

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

43, 96-114

Wskaźnik własny

Podejście AmRest do badań opinii pracowników i ich wyniki:
FUN Index oraz Indeks doceniania.

105-113

Kluczowy Aspekt raportowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Tematy środowiskowe

GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

115

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

115

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

115

GRI 403-2

Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą

115

Kluczowy Aspekt raportowania: Edukacja i szkolenia pracowników
GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

100, 112-114

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

100, 112-114

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

100, 112-114

GRI 404-2

Programy rozwoju kompetencji zawodowych

112-114

Wskaźnik własny

Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników i/lub postępów

114

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

38

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

38

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

38

GRI 406-1
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Całkowita liczba przypadków dyskryminacji

Brak zidentyfikowanych
przypadków tego typu
w 2018 roku

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

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

118-119

GRI 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

118-119

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

118-119

Wskaźnik własny

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

119-127

Aspekt raportowania: Energia
GRI 302-1

Zużycie energii w organizacji

125

Aspekt raportowania: Woda
GRI 303-2

Całkowity pobór wody według źródła

129

Aspekt raportowania: Odpady
GRI 306-2

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

Wskaźnik raportowany
częściowo, dla Polski
i Hiszpanii

128

Aspekt raportowania: Emisje
GRI 305-1

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

Wskaźnik raportowany
częściowo
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Podziękowanie
Drugie wydanie Raportu Zrównoważonego Rozwoju AmRest to efekt współpracy i zaangażowania kilkudziesięciu osób,
firm oraz podmiotów z wielu krajów, reprezentujących różne obszary zainteresowań i działalności, stojących za rozmaitymi
inicjatywami oraz czerpiących radość z dalszego rozwoju naszej firmy. Dziękujemy wszystkim za pomoc w zebraniu
rzetelnych danych oraz ciekawych informacji o pracy i zaangażowaniu AmRest. Bez wsparcia naszych pracowników
i interesariuszy niniejsza publikacja nie byłaby możliwa. Wszystkim serdecznie dziękujemy za czas dedykowany temu ważnemu
projektowi. Jesteśmy szczególnie wdzięczni osobom, które angażowały się w działania opisane w Raporcie, jak również tym,
których wizerunek prezentują zdjęcia w nim wykorzystane.

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