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Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją oddajemy w Państwa ręce raport           

z kolejnej, czwartej już edycji programu społecznego „Razem z GRUPĄ”.                    

Tym razem dz ięk i aktywnośc i pracowników spółek Grupy Kap ita łowej                 

GRUPY KĘTY S.A. udało nam się rozszerzyć wachlarz dotychczasowych działań 

firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu o nowe, ważne dla nas 

w a r t o ś c i . O d w i e l u l a t k o n s e k w e n t n i e p o d ą ż a m y w y z n a c z o n ą d r o g ą .                

Przyjęta Pol ityka Społecznej Odpowiedzia lności Biznesu, respektowanie, 

promowanie i rozwijanie 10 zasad UN Global Compact, którego jesteśmy 

sygnatariuszem czy inne standardy i procesy CSR wyznaczają ramy i horyzonty 

naszych  działań. Cieszę się  i  jestem dumny, że zapoczątkowany w 2015 roku 

projekt tak mocno przyjął się wśród naszych pracowników, dziękuję im za 

inicjatywę, zaangażowanie i gratuluję realizacji! Ufam, że takimi działaniami nie 

tylko wspieramy społeczności lokalne ale również wspólnie małymi krokami 

wypełniamy  naszą  misję  i  wizję, i  wartości.

 
Z wyrazami szacunku

 
Dariusz Mańko

Prezes Zarządu Grupy Kęty S.A.

36 projektów

zaangażowanie Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. 40 tys PLN

blisko 2000 bezpośrednich beneficjentów

MISJA
Dla przyszłości „zapewniając Rozwój Pracowników,

Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo,
Ochronę Środowiska, Długoterminową Wartość Ekonomiczną”.

WIZJA
„Firma światowej klasy w obszarach swoich działań”

WARTOŚCI
Naszymi wartościami są standardy moralne, etyka i kultura  biznesowa,

innowacyjność rozwiązań i odpowiedzialność społeczna
odzwierciedlające sposób funkcjonowania Grupy Kapitałowej Kęty S.A.



W IV edycji programu po raz pierwszy do realizacji trafiły projekty 
powiązane ze zwierzętami,  w tym najczęściej czworonogami czyli pieskami. 

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

oraz Przedszkole Integracyjne nr 1, 
w którym przeprowadzona została 

dogoterapia to partnerzy projektów.  
Ilość beneficjentów w tym ostatnim projekcie to około osiemdziesiąt dzieci. 

W pozostałych to pieski zyskały lepsze warunki czy też wspólny spacer i zabawę.

 „Psi spacer razem z Grupą”
„Razem z Psem”
„Zerwać łańcuchy”

POMAGAMY
ZWIERZĘTOM 
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Nazwa Projektu: 
„Psi spacer razem z Grupą” 

Partner projektu: 
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu

Opiekun projektu: 
Weronika Bidiak-Sawicka, pracownik ALUPROF S.A. Zakład w Opolu - dział logistyki 

Cel projektu: 
Projekt ten miał na celu zorganizowanie z wolontariuszami 
opolskiego schroniska spaceru dla najbardziej potrzebujących 
aktywności psów. 
Grant został wykorzystany na zakup obróż przeciwkleszczowych 
i przeciwpchelnych.

Nazwa Projektu: 
„Psi spacer razem z Grupą” 

Partner projektu: 
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu



Nazwa projektu: 
„Razem z Psem”

Partner projektu: 
Rada Rodziców Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Bielsku-Białej

Opiekun projektu: 
Adrian Harężlak, pracownik Aluprof S.A. zakład w Goleszowie – Zespół magazynów
  
Cel projektu: 
Celem projektu było przeprowadzenie dogoterapii dla przedszkolaków.
Grant został wykorzystany na sfinansowanie specjalistycznych zajęć dogoterapii.



Nazwa projektu: 
„Zerwać łańcuchy”

Partner projektu: 
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami  w Opolu

Opiekun projektu: 
Karolina Malinowska-Pindera, pracownik ALUPROF S.A. Zakład w Opolu – dział zakupów

Cel projektu: 
Wyposażenie wolontariuszy TOZ w zestawy ratunkowe dla zwierząt, 
które mają służyć w sytuacjach niespodziewanych zdarzeń 
kiedy zwierzęta przetrzymywane są w złych warunkach.
Grant został wykorzystany na zakup czterech zestawów interwencyjnych.



Sport od zawsze był nam bliski. 
Sport to pasja, aktywność fizyczna 
ale też dyscyplina, gra fair play. 
Można powiedzieć, ze wszystkie istotne aspekty przy prowadzeniu biznesu….

Idea wychowania przez sport jest zapisana w naszej polityce społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Postawiliśmy na sport dla młodych, aby to w nich 
kreować właśnie takie cechy jak konsekwencja, zachowania etyczne fair play 
a przede wszystkim w obecnych czasach zaangażować do aktywności fizycznej. 
Grupa Kapitałowa wspiera i rozwija tylko lokalne imprezy sportowe dla dzieci 
i młodzieży lub imprezy sportowe, w które może zaangażować pracowników 
jak chociażby rajd rowerowy gdzie cyklicznie już wygrywamy jako najliczniejsza grupa.

Tym bardziej cieszy fakt, że prawie 1/3 projektów poświęcona była idei 
wychowania przez sport. Spośród dziesięciu do prezentacji wybraliśmy cztery, 
w których cele oraz dyscypliny są różne.

Partnerami w tych obszarach było 9 klubów sportowych i 1 Szkoła Podstawowa. 
Łączna ilość beneficjentów to około 300 osób. 

 

 

„Koniczynkowe Igrzyska Sportowe”

„Razem z GRUPĄ gramy w siatkę”

„Sport 4 live”

„Ze sportem mi do twarzy”

„Gramy bo lubimy” – turniej koszykówki dziewcząt

„Grające skrzaty”

Rozwijanie wszechstronnej aktywności sportowej 

wśród dzieci i młodzieży ćwiczących w KSI „Hejnał” Kęty

„Od pasji do sukcesu”

„Rozwój fizyczny dzieci młodszych”

„Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka”

WYCHOWANIE 
PRZEZ  SPORT

Projekt: T
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Nazwa projektu: 
„Razem z GRUPĄ gramy w siatkę”

Partner projektu: 
Stowarzyszenie "Międzyszkolny Klub Siatkarski Bielsko-Biała"

Opiekun projektu: 
Marek Ściga, pracownik Aluprof S.A. Zespół Magazynów

Cel projektu: 
Celem projektu była popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży.
Grant został wykorzystany na zakup koszulek sportowych 
dla zawodniczek biorących udział w zawodach. 



Nazwa projektu: 
„Gramy bo lubimy” – turniej koszykówki dziewcząt

Partner projektu: 
Integracyjne Stowarzyszenie Wiślanka Jedynka

Opiekun projektu: 
Tomasz Piotrowski, pracownik Aluprof S.A. Zakład w Goleszowie, 
Zespół Magazynów 

Cel projektu: 
Celem projektu było zachęcenie dzieci do trenowania koszykówki 
i aktywnego spędzania czasu wolnego.
Grant został wykorzystany na organizację turnieju oraz na zakup medali i pucharów.



Nazwa projektu: 
„Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka”

Partner projektu: 
LKS „Zgoda” Malec

Opiekun projektu: 
Tomasz Gabryś, Grupa Kęty S.A. – elektromechanik

Cel projektu: 
Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
Grant został wykorzystany na zakup sprzętu sportowego. 



Nazwa projektu: 
„Sport 4 live”

Partner projektu: 
LKS HURAGAN INWAŁD

Opiekun projektu: 
Górkiewicz Grzegorz, pracownik Aluprof S.A. – dział lakierni

Cel projektu: 
Celem projektu był zakup sprzętu sportowego, remont ławek na trybunach.
Grant został wykorzystany na zakup sprzętu sportowego. 



„Klasa pod chmurką”

„Doposażenia sali multimedialnej SP w Przeciszowie” 

„Świata poznawanie na dużym ekranie” 

„Zakup sprzętu nagłaśniającego dla dzieci”

 „Multimedialna biblioteka”

„Od pierwszoklasisty do programisty”

„Wyposażenie w sprzęt komputerowy i wykonanie instalacji sieci lokalnej”

„Promowanie zdrowego stylu życia 

 poprzez kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych”

„Obudzić wyobraźnie”

„Z nowymi technologiami za pan brat”

„Osobliwości świata fizyki”

„Programowanie to świetna zabawa” 

– wprowadzając dzieci w świat programowania i kodowania.

„Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem”

„Przyjazna biblioteka”

 
Oczywiście nie zabrakło również projektów związanych z edukacją. 

Łącznie wpłynęło piętnaście wniosków w tym osiem Szkół Podstawowych, 
cztery Przedszkola, dwie Ochotnicze Straże Pożarne oraz Uniwersytet Śląski. 

Łączna ilość beneficjentów to około 1500 osób. 
W większości tych projektów głównymi celami było doposażenie szkół, 

sal oraz innych pomieszczeń w projektory, rzutniki oraz inne sprzęty, 
który umożliwiają przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji. 

Kilka z projektów dotyczyło programowania np. nauka przez programowanie, 
poszerzanie nowych technologii. 

Nie zabrakło również kształcenia i rozwijania kompetencji dzieci oraz osób dorosłych. 
Przekazano 11 000 zł na granty z zakresu edukacji dla wszystkich projektów. 

EDUKACJA
Projekt: O

budzić w
yobraźnię.



Nazwa projektu: 
„Świata poznawanie na dużym ekranie” 

Partner projektu: 
Publiczne Przedszkole w Karczowie

Opiekun projektu: 
Juszczak Paweł, pracownik ALUPROF S.A. Zakład w Opolu, Dział logistyki
  
Cel projektu:
Głównym celem projektu było doposażenie przedszkola w sprzęt umożliwiający 
nauczycielom prowadzenie zajęć dla dzieci z wykorzystaniem nowych technologii.
Grant wykorzystano na zakup projektora.



Nazwa projektu: 
„Obudzić wyobraźnię”

Partner projektu: 
Niepubliczne Przedszkole Chmurkowe Opowieści

Opiekun projektu: 
Aneta Kasprzyk, pracownik Grupy Kęty S.A., Dział Sprzedaży 

Cel projektu: 
Projekt miał na celu rozwijanie kreatywności poprzez 
podejmowanie działań ruchowych, językowych, 
muzycznych, plastycznych.
Grant został wykorzystany na zakup materiałów 
do realizacji zajęć.



Nazwa projektu: 
„Od pierwszoklasisty do programisty”

Partner projektu: 
Społeczny komitet SPSM przy Szkole Podstawowej w Zaborzu

Opiekun projektu: 
Mariusz Laszczak, pracownik Grupy Kęty S.A.– Specjalista ds. planowania 

Cel projektu: 
Rozwijanie kompetencji dzieci i młodzieży. 
Grant został wykorzystany na zakup specjalistycznego 
sprzętu typu roboty, klocki do samodzielnego projektowania 
i mechanizacji.



Nazwa projektu: 
„O swoje zdrowie dbamy więc się zdrowo odżywiamy”

Partner projektu: 
Publiczne Przedszkole nr. 2 w Czańcu

Opiekun projektu: 
Anna Harat, Alupol Films Sp. z o.o. – grafik komputerowypracownik 

Cel projektu: 
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie 
zdrowych nawyków żywieniowych.
Grant został wykorzystany na zakup sprzętu komputerowego 
do celów edukacyjnych.



Nazwa projektu:
„Klasa pod chmurką”   

Partner projektu: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 
                                                                                                                                                                                                                                   
Opiekun projektu: 
Anna Cisowska, pracownik firmy ALUPROF S.A. Zakład w Opolu 
– Dział Obsługi Klienta Eksportowego                                                                                                                                                                                                  

Cel projektu: 
Celem projektu była rewitalizacja szkolnego zagajnika i stworzenie w nim 
warunków do prowadzenia zajęć  edukacyjnych na świeżym powietrzu, 
spotykania się z innymi i spożywania posiłków w trakcie przerwy.
Grant został wykorzystany na zakup stołów piknikowych.



Osiem projektów o różnej tematyce np. prace remontowe w pomieszczeniach 
takich jak biblioteka czy wyposażenia 

różnych obiektów w odpowiednie sprzęty. 
Łączna ilość beneficjentów to ponad 500 osób, 

w tym dzieci, młodzież i społeczności lokalne.

„Grupa Kęty wspiera sport i obronność”

„Helpiaki – pomagaki”

 „Zielono wszędzie – czyste powietrze wokół placu zabaw dla dzieci”

„Ratuj z nami”

„Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne”

„Doposażenie Teatru Szkolnego Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”

„Wyposażenie świetlicy środowiskowej 

w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sienna”

„Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej”

POZOSTAŁE 
PROJEKTY

Projekt: Helpiaki Pomagaki 



Nazwa projektu: 
„Helpiaki – pomagaki” 

Partner projektu: 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu

Opiekun projektu: 
Justyna Stachura, pracownik Alupol Packaging S.A. – dział DGI, Specjalista ds. biura zarządu 

Cel projektu: 
Rozwój w dzieciach postaw wolontaryjnych i pracy społecznej.
Grant został wykorzystany na zakup materiałów wspierających 
grupę Helpiaki- Pomagaki.



Nazwa projektu: 
Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Partner projektu: 
OSP Nowa Wieś

Opiekun projektu: 
Sławomir Gabryś, Grupa Kęty S.A. pracownik 
Centrum Badawczo Rozwojowe 

Cel projektu: 
Celem projektu było wyszkolenie strażaków jednostki operacyjno-technicznej 
z OSP Nowa Wieś z zakresu pierwszej pomocy.
Grant został wykorzystany na organizację specjalistycznego szkolenia.



Nazwa projektu: 
„Ratuj z nami”

Partner projektu: 
Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie

Opiekun projektu: 
Leszek Igman, ALUPROF S.A. Zakład w Złotowiepracownik 

Cel projektu: 
Celem projektu było doposażenie bazy szkoły w sprzęt edukacyjny do ćwiczeń 
w udzielaniu pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. 
Od wielu lat szkoła aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z ratowaniem życia, 
m.in. zorganizowała festyn środowiskowy „Mamo, tato ratuj z nami!”, 
systematycznie goszczą przedstawicieli WOPR, SZOR lub Grupy Działań Ratowniczych, 
którzy edukują, jak bezpiecznie spędzać ferie letnie i zimowe.



2018

Dziękujemy 
za wspólną realizację projektów.

„Wzrastasz, wzrastamy, wzrastacie.

Entuzjastycznie wyznajemy ideę

harmonijnego rozwoju i dzielenia się

dobrem z naszym otoczeniem.”

Alupol
packaging


