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Profil organizacji

Coca-Cola HBC Polska to polski oddział greckiej
spółki Coca-Cola Hellenic Bottling Com pa ny SA
z sie dzi bą w Ate nach, zwa nej w skró cie Co ca -
-Co la Hel le nic. Co ca -Co la Hel le nic dzia ła 

w 28 kra jach i ob słu gu je łącz nie po nad
560 mln kon su men tów. Fir ma jest no to wa -

na na gieł dach w Ate nach, No wym Jor -
ku, Lon dy nie i Syd ney.

Co ca -Co la HBC Pol ska, z sie dzi bą
w War sza wie, jest li de rem na pol skim
ryn ku na po jów bez al ko ho lo wych.
W Pol sce za trud nia my po nad 3,2 tys.
osób, współ pra cu je my z po nad 9 tys.
do staw ców, a na sze pro duk ty są do -

stęp ne w po nad 140 tys. punk -
tów sprze da ży de ta licz nej na te re nie

ca łe go kra ju. Co ca -Co la HBC Pol ska jest wła -
ści cie lem czte rech za kła dów pro duk cyj nych
i 34 cen trów dys try bu cyj nych.

CCooccaa--CCoollaa  HHBBCC  PPoollsskkaa  sspp..  zz oo..oo..  jjeesstt  pprroodduucceenntteemm
ii ddyyssttrryybbuuttoorreemm  nnaappoojjóóww ggaazzoowwaannyycchh,,  ssookkóóww,,  nneekkttaarróóww ii nnaappoojjóóww,,
wwóódd  mmiinneerraallnnyycchh  ii źźrróóddllaannyycchh,,  hheerrbbaatt  ii kkaaww  ggoottoowwyycchh  ddoo ssppoożżyycciiaa
oorraazz  nnaappoojjóóww iizzoottoonniicczznnyycchh  ii eenneerrggeettyycczznnyycchh..

Dzia łal ność na szej fir my opie ra się na ści słej współ pra cy
z fir mą Co ca -Co la Po land Se rvi ces, przed sta wi cie lem
ame ry kań skiej spół ki The Co ca -Co la Com pa ny z Atlan -
ty. Co ca -Co la HBC Pol ska jest pro du cen tem i dys try bu -
to rem na po jów, od po wie dzial nym za: in fra struk tu rę,
pro duk cję, dys try bu cję i sprze daż na po jów, wy po sa że -
nie skle pów, ob słu gę klien ta, pro mo cje dla klien tów i kon -
su men tów oraz dzia ła nia pu blic re la tions. Co ca -Co la
Po land Se rvi ces, re pre zen tu ją ca wła ści cie la ma rek ofe -
ro wa nych przez nas kon su men tom, od po wia da za: re -
kla mę i kon tak ty z me dia mi, pro mo cje kon su menc kie,
wpro wa dza nie no wych pro duk tów, mar ke ting i dzia ła nia
pu blic re la tions: kor po ra cyj ne oraz dla po szcze gól nych
ma rek. Współ pra ca mię dzy obie ma fir ma mi opie ra się
na za sa dach bli skie go part ner stwa, któ re przy nio sły suk -
ces sys te mo wi Co ca -Co la w po nad 200 kra jach świa ta. 

Co ca -Co la HBC Pol ska jest je dy nym roz lew cą pro du ku -
ją cym i dys try bu ują cym pro duk ty ma rek The Co ca -Co la
Com pa ny w Pol sce. Pro wa dzi my dzia łal ność w czte rech
na le żą cych do nas za kła dach pro duk cyj nych, zlo ka li zo -
wa nych w Ra dzy mi nie, Ło dzi, Sta niąt kach (w gmi nie Nie -
po ło mi ce) i Ty li czu (w gmi nie Kry ni ca).

Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej
www.co ca -co la hel le nic.pl

Coca-Cola w Polsce
973,5 mln litrów napojów 
sprzedanych w 2008 r.

18 lat obecności na rynku 

Inwestycje: 360 mln euro

Udział w rynku w ujęciu wartościowym: 24,3 proc.

4 zakłady produkcyjne

34 centra sprzedaży

Ponad 3,2 tys. pracowników

9 tys. dostawców

140 tys. klientów
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W 2008 r. po raz czwarty z rzędu zanotowaliśmy
dwucyfrowy wzrost sprzedaży.

Po to, by wyjść na prze ciw ocze ki wa niom kon su -
men tów Co ca -Co la HBC Pol ska sta le roz wi ja ofer -
tę pro duk to wą. Zmie nia się tak że, wraz
z pre fe ren cja mi kon su men tów i zmia na mi w sty lu
ży cia, struk tu ra sprze da ży na po jów. Udział ka te -
go rii na po jów nie ga zo wa nych i wód w sprze da ży
na szej fir my od wie lu lat sys te ma tycz nie ro śnie;
na prze strze ni ostat nich sze ściu lat zwięk szył się
trzy ipół krot nie. O ile w 2002 r. łącz na sprze daż obu
po wyż szych ka te go rii sta no wi ła za le d wie 11 proc.
ogó łu sprze da ży Co ca -Co la HBC Pol ska, to
w 2008 r. prze kro czy ła ona po ziom 286 mln li trów,
co sta no wi ło 29,4 proc. sprze da ży ogó łem.

Rok 2008 prze biegł rów nież pod zna kiem wie lu
no wo ści zwią za nych ze zdro wym sty lem ży cia.
Wspól nie z na szym part ne rem, Co ca -Co la Po land
Se rvi ces, wpro wa dzi li śmy na ry nek no we so ki,
nek ta ry i na po je owo co we Cap py, her ba ty mro żo -
ne Ne stea Vi tao, mar kę Co ca -Co la Ze ro oraz kil ka
in nych no wo ści. Wy jąt ko wo wy so kie na kła dy in -
we sty cyj ne zwią za ne z no wy mi so ka mi Cap py

W 2008 r. Co ca -Co la HBC Pol ska od no to wa ła sprze -
daż na po zio mie 973,5 mln li trów na po jów, co
pod wzglę dem war to ści sprze da ży po zwo li ło nam osią -
gnąć 24,3 proc. udzia łu w ryn ku na po jów bez al ko ho lo -
wych. Rocz ny wzrost sprze da ży wy niósł nie mal
13 proc.; po raz czwar ty z rzę du był to wzrost dwu cy -
fro wy. War to do dać, że tym sa mym wzrost sprze da ży
Co ca -Co la HBC Pol ska był wyż szy o pięć punk -
tów pro cen to wych niż wzrost ca łe go ryn ku na po -
jów bez al ko ho lo wych, któ ry w 2008 r. wy niósł
8 proc. Na sze sku mu lo wa ne tem po wzro stu w cią gu
trzech ostat nich lat prze kra cza 44 proc. To wy nik kon -
se kwent nie re ali zo wa nej stra te gii, któ ra za kła da ofe ro -
wa nie peł ne go asor ty men tu na po jów bez al ko ho lo wych.
Co ca -Co la HBC Pol ska dzia ła przede wszyst kim w Pol -
sce. Je dy nie 23,6 mln li trów z 905 mln li trów na po -
jów wy pro du ko wa nych w 2008 r. w Pol sce tra fi ło po za
gra ni ce na sze go kra ju. Im port sta no wił w ze szłym ro -
ku 7 proc. ogó łu sprze da ży na szej fir my.

Co ca -Co la HBC Pol ska jest spół ką z ogra ni czo ną
od po wie dzial no ścią i ze wzglę du na ta jem ni cę han -
dlo wą oraz po li ty kę swo jej spół ki mat ki nie ujaw nia
wszyst kich da nych biz ne so wych na po zio mie kra -
ju. W ra mach Co ca -Co la Hel le nic Bot tling Com pa -
ny SA nasz kraj na le ży do gru py kra jów
roz wi ja ją cych się, w skład któ rej wcho dzą tak że: Li -
twa, Ło twa, Es to nia, Cze chy, Sło wa cja, Sło we nia,
Chor wa cja i Wę gry. Pol ska jest zde cy do wa nie naj -
więk szym ryn kiem w tej gru pie; co ro ku przy no si co
naj mniej po ło wę zy sku wy pra co wy wa ne go przez te
kra je. Co ca -Co la HBC Pol ska nie otrzy mu je wspar -
cia fi nan so we go od pań stwa.

spo wo do wa ły, że w ze szłym ro ku ta ka te go ria
zwięk szy ła swój war to ścio wy udział w sprze da ży
na szej fir my nie mal dwu krot nie.

Wię cej in for ma cji o no wych pro duk tach moż -
na zna leźć w roz dzia le „Zdro wie kon su men tów”
na str. 8.
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Szanowni Państwo!

Mam przy jem ność przed sta wić Pań stwu już
dru gi Ra port Od po wie dzial no ści Spo łecz nej fir -
my Co ca -Co la HBC Pol ska. Chce my za je go
po śred nic twem po ka zać, w ja ki spo sób pro wa -
dzi my dzia łal ność biz ne so wą w od po wie dzial ny
spo sób. Na szym ce lem jest by cie od po wie -
dzial nym li de rem ryn ku; we wszyst kich dzie dzi -
nach na szej dzia łal no ści sto su je my ja sne
i uczci we za sa dy - dą ży my bo wiem do ce lu
nad rzęd ne go: dłu go trwa łe go, zrów no wa żo ne -
go roz wo ju.

Od po wie dzial ność spo łecz ną trak tu je my wy jąt -
ko wo po waż nie, co znaj du je swo je od zwier cie -
dle nie za rów no w stra te gii fir my, jak
i w obo wią zu ją cych w niej pro ce du rach.
W ubie głym ro ku wpro wa dzi li śmy rów nież
wskaź nik od po wie dzial no ści spo łecz nej, któ ry
bę dzie uwzględ nia ny w oce nie rocz nej me ne -
dże rów na wy bra nych sta no wi skach.

W ni niej szym ra por cie chce my przed sta wić 
Pań stwu kon kret ne przed się wzię cia, ja kie 
re ali zu je my m.in. w tro sce o zdro wie na szych 
kon su men tów, ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go,
roz wi ja nie dłu go trwa łej współ pra cy z do staw ca -
mi czy roz wój i bez pie czeń stwo pra cow ni ków;
przed sta wia my tak że ini cja ty wy po dej mo wa ne
na rzecz spo łecz no ści lo kal nych.

Bar dzo waż ną czę ścią zrów no wa żo ne go roz -
wo ju w Co ca -Co la HBC Pol ska jest tro ska
o śro do wi sko na tu ral ne. Dzia ła nia w tej dzie dzi -
nie pro wa dzi my dwu to ro wo. Do kła da my wszel -
kich sta rań, że by na sza dzia łal ność wy wie ra ła
jak naj mniej szy wpływ na śro do wi sko, opty ma -
li zu jąc zu ży cie ener gii i su row ców, dba jąc
o ochro nę kli ma tu czy re ali zu jąc od zysk i re cy -
kling od pa dów. Ana lo gicz nie – z uwa gi na to,
że roz wój na szej fir my jest nie ro ze rwal nie zwią -
za ny z do stęp no ścią wo dy – stwo rzy li śmy
zin te gro wa ną stra te gię ochro ny te go naj cen -
niej sze go su row ca. Wa chlarz ini cja tyw w tym
za kre sie obej mu je wie le przed się wzięć, od mi -
ni ma li zo wa nia zu ży cia wo dy w za kła dach
po pro jek ty ochro ny za so bów wod nych oraz
bu do wa nia świa do mo ści spo łecz nej na te mat
eko lo gii.

Du żą wa gę przy wią zu je my do przej rzy sto ści
pre zen to wa nych da nych. Po to, by uła twić ich
po rów ny wa nie, na po zio mie kor po ra cyj nym

gru py Co ca -Co la Hel le nic
zo sta ło wdro żo ne ujed no li co -
ne na rzę dzie do ra por to wa nia
kwe stii zrów no wa żo ne go roz wo ju,
czy li wskaź ni ki GRI. Co ca -Co la Hel le nic
sta le wspie ra ini cja ty wę ONZ Glo bal Com pact.
Z przy jem no ścią in for mu je my, że rów nież fir ma
Co ca -Co la HBC Pol ska zo sta ła w lu tym 2009 r.
przy ję ta – wraz z fir mą Co ca -Co la Po land Se rvi -
ces – w po czet uczest ni ków Glo bal Com pact.
Wie le na szych pro jek tów, zwłasz cza w sfe rze
stan dar dów pra cy i ochro ny śro do wi ska, wy -
wo dzi się bez po śred nio z fun da men tal nych za -
sad Glo bal Com pact.

Sa mi sta le pod no si my so bie po przecz kę; ma -
my na to miast już po wo dy do du my z do tych -
cza so wych osią gnięć. 
Wię cej przy kła dów znaj dą Pań stwo w po szcze -
gól nych roz dzia łach Ra por tu, ale niech mi bę -
dzie wol no przy po mnieć, że:
• Każ dy z na szych za kła dów po sia da obec nie
cer ty fi kat ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001.
• Wdro ży li śmy – na wie le lat, za nim sta ło się to
w Pol sce wy mo giem praw nym – sys tem
HACCP (Ha zard Ana ly sis and Cri ti cal Con trol
Po ints - Ana li za Ry zy ka i Kon tro la Punk tów Kry -
tycz nych).
• Od 2001 r. zmniej szy li śmy o 30 proc. ilość
wo dy i o 13 proc. ilość ener gii zu ży wa nej
do wy pro du ko wa nia 1 li tra na po ju.
• W po rów na niu z 2004 r. na sze no we, ener -
go osz częd ne urzą dze nia chłod ni cze emi tu ją
na wet o 50 proc. mniej dwu tlen ku wę gla.
• Co rocz nie otrzy mu je my ty tu ły „naj lep szej fir -
my” za rów no ze stro ny de ta li stów, jak i kon su -
men tów.

W każ dym z roz dzia łów Ra por tu, któ ry tra fia
w Pań stwa rę ce ja sno for mu łu je my rów nież na -
sze naj waż niej sze ce le z za kre su od po wie dzial -
no ści spo łecz nej na rok 2009. Li czy my,
że w przy szłym ro ku bę dzie my mo gli przed sta -
wić ich re zul ta ty z rów nie wiel ką du mą, co dziś.

Z po wa ża niem,

Dan Ni stor

Dy rek tor Ge ne ral ny Co ca -Co la HBC Pol ska

5
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Zewnętrzny standard Status w 2008 r.

UN Global Compact Największa globalna inicjatywa Rozpoczęcie starań o członkostwo, przystąpienie  

biznesowa na rzecz zrównoważonego rozwoju w lutym 2009 r.

ISO 9001 System zarządzania jakością Aktualne certyfikaty we wszystkich 4 zakładach

produkcyjnych, Dziale Technicznym oraz Dziale 

Sprzedaży

ISO 14001 System zarządzania środowiskiem Aktualne certyfikaty we wszystkich 4 zakładach 

produkcyjnych

OHSAS 18001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Aktualne certyfikaty we wszystkich 4 zakładach

produkcyjnych

ISO 22000 System bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Certyfikacja 2 zakładów produkcyjnych

HACCP System bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Wymogi spełnione we wszystkich 4 zakładach 

produkcyjnych

Zobowiązania UNESDA Wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Rozszerzenie zobowiązań – więcej w rozdziale 

Napojów na temat odpowiedzialnej sprzedaży „Zdrowie konsumentów” na str. 11

Strategia i zarządzanie
WW uubbiieeggłłyymm  rrookkuu  CCooccaa--CCoollaa  HHBBCC  PPoollsskkaa  iinntteennssyywwnniiee
rroozzwwiijjaałłaa  pprroojjeekkttyy  wwyynniikkaajjąąccee  zz zzaassaaddyy  pprroowwaaddzzeenniiaa
ddzziiaałłaallnnoośśccii  ww ssppoossóóbb  ooddppoowwiieeddzziiaallnnyy..  TTyymm  ssaammyymm
kkoonnttyynnuuoowwaalliiśśmmyy  wwłłąącczzaanniiee  ddzziiaałłaańń  zz zzaakkrreessuu  CCSSRR
ddoo sszzeerrookkoo  ppoojjęętteejj  ssttrraatteeggiiii  ccaałłeejj  ffiirrmmyy..

Mi sją na szej fir my jest przy no sze nie orzeź wie nia kon -
su men tom, part ner ska współ pra ca z klien ta mi, wy -
pra co wy wa nie zy sku dla udzia łow ców oraz
wzbo ga ca nie ży cia lo kal nych spo łecz no ści. Spo łecz -
na od po wie dzial ność biz ne su (CSR, Cor po ra te So -
cial Re spon si bi li ty) le ży u pod staw na szej dzia łal no ści
i jest in te gral ną czę ścią na szej stra te gii biz ne so wej. 

Sta ra jąc się przy czy nić do zrów no wa żo ne go roz wo -
ju w szer szym za kre sie, kon cen tru je my dzia ła nia CSR
na ob sza rach, któ re zo sta ły uzna ne za naj waż niej sze
na szcze blu gru py Co ca -Co la Hel le nic. Na le żą
do nich:
• Ochro na za so bów wod nych
• Ener gia i ochro na kli ma tu
• Opa ko wa nia i re cy kling
• Zdro wie kon su men tów
• Roz wój pra cow ni ków
• Za an ga żo wa nie i współ pra ca z part ne ra mi biz ne -

so wy mi
• Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz no ści

CSR pod le ga tym sa mym re gu łom za rzą dza nia i oce -
ny efek tyw no ści, co in ne sfe ry dzia łal no ści 
Co ca -Co la Hel le nic. Na po zio mie fir my Co ca -Co la
HBC Pol ska pod ję li śmy sze reg dzia łań ak ty wa cyj -

nych w za kre sie CSR na wszyst kich szcze blach or -
ga ni za cji. W 2008 r. prze pro wa dzi li śmy szko le nia dla
ka dry me ne dżer skiej śred nie go i wy so kie go szcze -
bla z za kre su od po wie dzial no ści spo łecz nej w po -
szcze gól nych dzia łach fir my. Efek tem szko leń by ło
stwo rze nie wskaź ni ków CSR dla po szcze gól nych
sta no wisk. Jed no cze śnie wskaź nik CSR zo stał do -
da ny do oce ny rocz nej me ne dże rów i bę dzie sta no -
wił część ca ło ścio wej oce ny pra cow ni ka, któ ra ma
miej sce każ de go ro ku. Tym sa mym wy ni ki spo łecz -
ne i śro do wi sko we or ga ni za cji ma ją prze ło że nie
na oce nę pra cow ni ków i, co za tym idzie, rów nież
po ziom wy na gro dzeń.

Za rzą dza nie i nad zór
Z for mal ne go punk tu wi dze nia, w skład za rzą du 
Co ca -Co la HBC Pol ska wcho dzą dwie oso by: 
dy rek tor ge ne ral ny i dy rek tor fi nan so wy. Jed nak
na co dzień dzia ła nia mi fir my kie ru je szer szy, 9-oso -
bo wy ze spół za rzą dza ją cy, w skład któ re go wcho dzą
dy rek to rzy od po wie dzial ni za wszyst kie sfe ry dzia ła -
nia fir my. Ze spół pra cu je ja ko jed no cia ło i wszyst kie
klu czo we de cy zje po dej mu je ko lek tyw nie. Ten sam
ze spół za rzą dza ją cy za wia du je spo łecz ną od po wie -
dzial no ścią fir my, wy zna cza jąc i oce nia jąc re ali za cję
ce lów z za kre su CSR.

Zarządzanie

Wyniki 

Finansowe/Biznesowe

Rozwój Pracowników

Przyw
ództwo

Budowa Relacji

Rozwój i In
nowacyjność

Korporacyjna 

Odpowiedzialność 

Społeczna
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Cele na rok 2009:

•  Wdrożenie oceny wskaźnika CSR
jako elementu oceny rocznej
pracowników na wszystkich
stanowiskach menedżerskich 
w firmie.

•  Prowadzenie działalności zgodnie 
z 10 zasadami Global Compact.

znych Śro do wi sku „Eko -pak”, Kra jo wa Izba Go spo -
dar cza „Prze mysł Roz lew ni czy”, Pol ska Fe de ra cja
Pro du cen tów Żyw no ści czy Fo rum Od po wie dzial -
ne go Biz ne su. W ni niej szym ra por cie in for ma cje
o współ pra cy z ww. or ga ni za cja mi po ja wia ją się
w kon tek ście wspól nych pro gra mów z za kre su od -
po wie dzial no ści spo łecz nej, jak np. „Trzy maj for mę”
czy „Ma ga zy nuj z gło wą”.

Współ pra ca z in te re sa riu sza mi
Dba my o part ner skie re la cje i do brą ko mu ni ka cję
z in te re sa riu sza mi. Kon sul tu je my się z naj waż niej szy -
mi part ne ra mi spo łecz ny mi, chcąc po znać ich opi nie
na te mat na szych do ko nań i pla nów. Słu ży te mu re -
gu lar ny dia log za rów no z klien ta mi ze wnętrz ny mi
i we wnętrz ny mi, jak i or ga ni za cja mi bran żo wy mi czy
po za rzą do wy mi. Peł ną li stę na szych in te re sa riu szy
wraz z opi sem kon tak tów, ja kie pro wa dzi my, za mie -
ści li śmy w ze szło rocz nym Ra por cie Od po wie dzial -
no ści Spo łecz nej. Je dy ną istot ną zmia ną w tej
kwe stii był wzrost licz by ob słu gi wa nych przez nas
punk tów han dlo wych: o ile w 2007 r. by ło ich
130 000, to na ko niec 2008 r. licz ba ta wzro sła
do 140 000. 

Ogól niej szy nad zór nad dzia ła nia mi fir my oraz ich
wy ni ka mi, tak że w wy mia rze śro do wi sko wym oraz
spo łecz nym, spra wu je Ko mi tet Ope ra cyj ny Co ca -
-Co la Hel le nic w Ate nach. Ko mi tet ten skła da się
z 10 osób i pod kie row nic twem dy rek to ra za rzą dza -
ją ce go Co ca -Co la Hel le nic od po wia da za two rze -
nie stra te gii fir my. Za rów no człon ko wie Ko mi te tu
Ope ra cyj ne go w Ate nach, jak i ze spo łu za rzą dza ją -
ce go w Pol sce to oso by od wie lu lat zwią za ne 
z fir mą. Lu dzie ci zdo by wa li kwa li fi ka cje i do świad -
cze nie na wie lu róż nych po lach dzia łal no ści spół ki
i gwa ran tu ją wy ty cza nie stra te gii fir my obej mu ją cej
za gad nie nia eko no micz ne, śro do wi sko we oraz spo -
łecz ne.

Stan dar dy ze wnętrz ne i człon ko stwo w or ga ni -
za cjach i sto wa rzy sze niach
Pro wa dząc dzia łal ność w spo sób od po wie dzial ny
dba my o sto so wa nie stan dar dów, któ re po ma ga ją
nam le piej za rzą dzać dzia ła nia mi biz ne so wy mi
i dzia ła nia mi w sfe rze CSR – a tak że o to, by in for -
ma cje za war te w na szych ra por tach by ły przej rzy -
ste, mie rzal ne i po rów ny wal ne. Dla te go też
sto su je my ja sne re gu ły i ko rzy sta my z ze wnętrz nych
stan dar dów z za kre su od po wie dzial no ści spo łecz -
nej. Przy kła do wo, w dzie dzi nie ja ko ści i ochro ny
śro do wi ska są to m.in. nie za leż ne cer ty fi ka ty ISO,
a w kwe stii dzia łań ryn ko wych zo bo wią za nia UNES -
DA. Z przy jem no ścią in for mu je my, że na sze czte ry
za kła dy pro duk cyj ne po sia da ją ak tu al ne cer ty fi ka ty
ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

Pod ko niec 2008 r. wraz z fir mą Co ca -Co la Po -
land Se rvi ces roz po czę li śmy rów nież sta ra nia
o człon ko stwo w ini cja ty wie Glo bal Com pact,
stwo rzo nej przez Se kre ta rza Ge ne ral ne go ONZ
Ko fi An na na. Na sze fir my zo sta ły przy ję te do gro -
na UN Glo bal Com pact w lu tym 2009 r. i tym 
sa mym zo bo wią za ły się do prze strze ga nia 10 fun -
da men tal nych za sad z za kre su praw czło wie ka,
stan dar dów pra cy, ochro ny śro do wi ska i prze ciw -
dzia ła nia ko rup cji. War to pa mię tać, że uczest ni ka -
mi Glo bal Com pact są za rów no Co ca -Co la
Hel le nic, jak i The Co ca -Co la Com pa ny. Wię cej in -
for ma cji o ini cja ty wie UN Glo bal Com pact i dzia ła -
niach firm z sys te mu Co ca -Co la w tym za kre sie
moż na zna leźć na str. 32-33. 

Co ca -Co la HBC Pol ska re gu lar nie pod da je się kon -
tro lom i au dy tom z za kre su ja ko ści, ochro ny śro do -
wi ska, bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz po li ty ki
za trud nie nia i wy na gro dzeń.

Co ca -Co la HBC Pol ska jest rów nież człon kiem wie -
lu or ga ni za cji bran żo wych i sto wa rzy szeń dzia ła ją -
cych na rzecz zrów no wa żo ne go biz ne su oraz
wspie ra ją cych ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go. Są
to m. in.: Re ko pol Or ga ni za cja Od zy sku, Pol ska Ko -
ali cja Prze my sło wa na Rzecz Opa ko wań Przy ja -

Zarządzanie

Wyniki 

Finansowe/Biznesowe

Rozwój Pracowników

Przyw
ództwo

Budowa Relacji

Rozwój i In
nowacyjność

Korporacyjna 

Odpowiedzialność 

Społeczna
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Zdrowie konsumentów
CCooccaa--CCoollaa  HHBBCC  PPoollsskkaa  nniieeuussttaannnniiee  wwyycchhooddzzii  nnaapprrzzeecciiww  
oocczzeekkiiwwaanniioomm  kkoonnssuummeennttóóww ii ddoossttoossoowwuujjee  sswwoojjąą  ooffeerrttęę
ddoo zzmmiieenniiaajjąąccyycchh  ssiięę  ppoottrrzzeebb..  WWssppiieerraammyy  sszzeerreegg  iinniiccjjaattyyww
ii pprrooggrraammóóww,,  mmaajjąąccyycchh  nnaa cceelluu  ppoopprraawwęę  kkoonnddyyccjjii  ffiizzyycczznneejj
PPoollaakkóóww ii ppooppuullaarryyzzaaccjjęę  aakkttyywwnneeggoo  ssttyylluu  żżyycciiaa,,  aa ddzziiaałłaanniiaa  mmaarrkkeettiinnggoowwee
pprroowwaaddzziimmyy  ww ssppoossóóbb  ooddppoowwiieeddzziiaallnnyy..  WWddrraażżaammyy  rróówwnniieeżż  sszzeerreegg
iinniiccjjaattyyww  mmaajjąąccyycchh  zzaappeewwnniićć  nnaajjwwyyżżsszząą  jjaakkoośśćć  nnaasszzyycchh  pprroodduukkttóóww,,
ppoocczząąwwsszzyy  oodd ppuunnkkttóóww ppoobboorruu  wwooddyy,,  ppoopprrzzeezz  zzaakkłłaaddyy  pprroodduukkccyyjjnnee
ii ttrraannssppoorrtt,,  aażż  ppoo eedduukkaaccjjęę  nnaasszzyycchh  kklliieennttóóww nnaa tteemmaatt  ddoobbrryycchh  pprraakkttyykk
mmaaggaazzyynnoowwaanniiaa..

Wraz z Co ca -Co la Po land Se rvi ces ak tyw nie wdra -
ża my i roz wi ja my stra te gię biz ne so wą „Fit for the Fu -
tu re – Do bra for ma na przy szłość„. Opie ra się ona
na czte rech fi la rach: za pew nia my naj wyż szą ja kość
na szych pro duk tów i roz sze rza my ich asor ty ment;
w pro sty i czy tel ny spo sób in for mu je my kon su men -
tów o pro duk tach; pro wa dzi my od po wie dzial ny
mar ke ting oraz pro mu je my ak tyw ny styl ży cia.

Fi lar 1
Ja kość pro duk tów i wy bór
Sku tecz nie re ali zu jąc stra te gię „Fit for the Fu tu re
– Do bra for ma na przy szłość” w cią gu ostat nich kil -
ku lat znacz nie roz sze rzy li śmy port fo lio na szych pro -
duk tów. Ma to rów nież swo je od zwier cie dle nie 
w struk tu rze sprze da ży na szych na po jów. Od wie -
lu lat w cał ko wi tej sprze da ży na szej fir my sys te ma -
tycz nie ro śnie udział ka te go rii na po jów
nie ga zo wa nych i wód; w cią gu ostat nich sze ściu lat
zwięk szył się on aż trzy ipół krot nie.
Rok 2008 był bez pre ce den so wy pod wzglę dem po -
sze rza nia ofer ty na po jów Co ca -Co la HBC Pol ska.
W mar cu, wspól nie z Co ca -Co la Po land Se rvi ces,
wpro wa dzi li śmy zu peł nie no we port fo lio so ków,
nek ta rów i na po jów Cap py. W cią gu ro ku ofer ta
Cap py by ła suk ce syw nie roz sze rza na; ko lej no do łą -
czy ły do niej na po je Cap py Ice Fru it w trzech sma -
kach, na po je dla dzie ci Cap py Ju nior w dwóch
sma kach oraz 2 mik sy owo co we z do dat kiem wi ta -
min i błon ni ka Cap py Owo co we Śnia da nie. Ofer ta

Soki Cappy otrzymały zaszczytny tytuł
Produkt Roku 2008 w plebiscycie,
w którym konsumenci wybierali najlepsze
nowości, jakie pojawiły się na rynku FMCG
w ubiegłym roku. Produkt Roku to
gwarancja jakości i świetna rekomendacja.

Soki Cappy 
Produktem Roku 
2008
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Cap py to aż 20 sma ków, na ba zie któ rych stwo rzo -
no so ki, nek ta ry i na po je owo co we od po wia da ją ce
po trze bom naj bar dziej wy ma ga ją cych kon su men -
tów. Ofe ru ją one moż li wość wzbo ga ce nia, w ła twy
spo sób, co dzien nej die ty ca łej ro dzi ny w ta kie skład -
ni ki od żyw cze, jak wi ta mi na C, po tas czy błon nik
oraz na tu ral ne fi to skład ni ki po cho dzą ce z ro ślin.
W su mie w na szej ofer cie pod mar ką Cap py po ja -
wi ło się 38 no wych pro duk tów. Po nad to w mar -
cu 2008 r. na ry nek tra fi ła Co ca -Co la Ze ro
– w od po wie dzi na ro sną ce za in te re so wa nie kon -
su men tów pro duk ta mi li ght. No wy na pój nie za wie -
ra cu kru, a za ra zem za cho wu je smak kla sycz nej
Co ca -Co li. Co ca -Co la Ze ro szyb ko sta ła się hi tem
sprze da żo wym. 

W czerw cu 2008 r. roz po czę li śmy sprze daż no wych
her bat funk cjo nal nych Ne stea Vi tao do stęp nych
w trzech wa rian tach sma ko wych i dwóch po jem no -
ściach. Ne stea Vi tao to no wa ge ne ra cja her bat mro -
żo nych, któ re dzię ki swym wła ści wo ściom nie tyl ko
przy no szą na tu ral ne orzeź wie nie, ale ja ko źró dło an -
ty utle nia czy, ma ją po zy tyw ny wpływ na nasz or ga -
nizm. Gwa ran tu ją wi tal ność i do bre sa mo po czu cie
każ de go dnia. W za leż no ści od wa rian tu ma ją róż -
ne wła ści wo ści: bia ła her ba ta Ne sta Vi tao przy no si
oży wie nie, zie lo na – na tu ral ną ochro nę, czer wo na
jest źró dłem uko je nia.

Wszyst kie trzy no we mar ki zo sta ły bar dzo do brze
przy ję te przez kon su men tów.

Naj wyż sza ja kość pro duk tów
W 2008 r.oku roz po czę li śmy cer ty fi ka cję za kła dów
pro duk cyj nych pod ką tem stan dar du ISO 22000.
Po dob nie, jak w przy pad ku po zo sta łych stan dar -
dów ISO, któ re nie są wy ma ga ne pra wem, roz po -
czę li śmy do bro wol ne wdra ża nie te go sys te mu.
W 2008 r. cer ty fi ka cję ISO 22000 uzy ska ły za kła dy
pro duk cyj ne w Ło dzi i Sta niąt kach. Ko lej ne dwa za -
kła dy bę dą cer ty fi ko wa ne w 2009 r. 

Stan dard ISO 22000 do ty czy za pew nie nia ja ko ści
zdro wot nej żyw no ści i zo stał opra co wa ny spe cjal nie
dla prze my słu spo żyw cze go. Łą czy on w so bie nor -

my ISO 9001 oraz HACCP (Ha zard Ana ly sis and
Cri ti cal Con trol Po ints – Ana li za Za gro żeń i Kry tycz -
ne Punk ty Kon tro li). Nor ma ISO 9001 okre śla wy -
ma ga nia, któ re mu si speł nić da ny pro ces, by
moż na uznać, że jest jed no rod ny, co ozna cza,
że jest on po wta rzal ny i pod czas te go pro ce su uzy -
sku je się jed na ko we wy ni ki. 

Sys tem HACCP, wdro żo ny we wszyst kich na szych
za kła dach, jest zgod ny z wy mo ga mi Co dex Ali men -
ta rius – zbio ru przy ję tych w ska li mię dzy na ro do wej
stan dar dów, ko dek sów po stę po wa nia, wy tycz nych
i in nych za le ceń do ty czą cych żyw no ści, jej pro duk -
cji i bez pie czeń stwa. Co dex Ali men ta rius zo stał
uzna ny przez Świa to wą Or ga ni za cję Han dlu za mię -
dzy na ro do wy punkt od nie sie nia przy roz strzy ga niu
spo rów do ty czą cych bez pie czeń stwa żyw no ści
i ochro ny kon su men tów.

Co naj waż niej sze, na sze dzia ła nia przy no szą wi -
docz ne re zul ta ty. W ze szłym ro ku licz ba re kla ma cji
zmniej szy ła się z 0,16 do 0,13 re kla ma cji na mi lion
sprze da nych opa ko wań. Ozna cza to, że no tu je my
jed ną re kla ma cję na ok. 7,7 mln sprze da nych pro -
duk tów.

Coca-Cola 
Towarem Roku 
2008
Coca-Cola po raz drugi z rzędu
otrzymała w Polsce zaszczytny tytuł
Towar Roku 2008. Coca-Cola
okazała się bezkonkurencyjna
w kategorii napojów gazowanych;
prawie 40 proc. detalistów uznało
napój Coca-Cola Towarem
Roku 2008.

Soki Cappy 
Produktem Roku 
2008
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Fi lar 2
in For ma cJe o pro duk tach

Upo wszech nia nie sys te mu GDA 
wśród kon su men tów
Fir my z sys te mu Co ca -Co la by ły pierw szy mi fir ma -
mi w Pol sce, któ re wdro ży ły sys tem GDA (Gu ide li -
ne Da ily Amo unt – za le ca ne dzien ne spo ży cie).
Ozna ko wa nia ta kie za czę ły po ja wiać się na na szych
na po jach już w 2007 r., a da ne do ty czą ce sub stan -
cji od żyw czych w opar ciu o ich za le ca ne dzien ne
spo ży cie (GDA) znaj du ją się obec nie za rów no
z przo du, jak i z ty łu więk szo ści opa ko wań.

Jedne z najlepszych
wyników jakościowych 
na świecie
Nasza firma zakończyła rok 2008 wyjątkowym
sukcesem. W badaniach przeprowadzanych
na zlecenie The Coca-Cola Company, 
Coca-Cola HBC Polska zajęła czołowe miejsca
pod względem jakości produktu i opakowania
wśród wszystkich zakładów produkujących
napoje The Coca-Cola Company.
Pod względem indeksu jakości produktu
Coca-Cola HBC Polska zajęła trzecie,
a pod względem indeksu jakości opakowania
– szóste miejsce wśród 178 krajów, w których
produkowane są napoje The Coca-Cola
Company. Podczas testu badano próbki
zakupione na lokalnych rynkach, które
następnie sprawdzane były przez niezależne
laboratorium w Brukseli, gdzie zbadano
5 najważniejszych parametrów danego
produktu oraz 5 parametrów opakowania.
Jakość naszych produktów cenią konsumenci
i klienci.

Do bre prak ty ki ma ga zy no wa nia
W 2008 r., we współ pra cy z Kra jo wą Izbą Go spo dar -
czą „Prze mysł Roz lew ni czy” i pod Ho no ro wym Pa tro -
na tem Me ry to rycz nym Głów ne go In spek to ra
Sa ni tar ne go, Co ca -Co la HBC Pol ska roz po czę ła two -
rze nie ogól no pol skie go pro gra mu edu ka cyj ne go dla
sprze daw ców pod ha słem „Ma ga zy nuj z gło wą”. Ce -
lem te go przed się wzię cia jest edu ka cja wła ści cie li
punk tów sprze da ży de ta licz nej i hur to wej oraz ich
pra cow ni ków w za kre sie do brych prak tyk skła do wa -
nia i eks po zy cji wód i na po jów. Z na szych sza cun -
ków wy ni ka, że prze strze ga nie do brych prak tyk
ma ga zy no wych mo gło by zmniej szyć o oko ło 10-15%
ilość pro duk tów spo żyw czych, któ re znaj du ją się
na ryn ku po mi mo, że nie speł nia ją stan dar dów ja ko -
ścio wych.

Wy tycz ne pro jek tu „Ma ga zy nuj z gło wą” pre zen to wa -
ne są w for mie prze wod ni ka (do stęp ne go w wer sji
dru ko wa nej i elek tro nicz nej) oraz pla ka tu. Przed sta -
wi cie le han dlo wi Co ca -Co la HBC Pol ska mo gą 
tak że sko rzy stać z kur su in ter ne to we go oraz prze te -
sto wać swo ją zna jo mość dzie wię ciu pod sta wo wych
za sad ma ga zy no wa nia i eks po zy cji wód oraz na po -
jów. Tym sa mym mo gą bez po śred nio prze ka zy wać
na by tą wie dzę sprze daw com i wła ści cie lom skle pów.

Wojciech Rutkowski,
prezes Krajowej Izby Gospodarczej

„Przemysł Rozlewniczy”

UUwwaażżaamm,,  żżee eedduukkaaccjjaa  nnaa tteemmaatt  
DDoobbrryycchh  PPrraakkttyykk  MMaaggaazzyynnoowwaanniiaa

ww ppuunnkkttaacchh  sspprrzzeeddaażżyy  zz ppeewwnnoośścciiąą  pprrzzyynniieessiiee
wwyymmiieerrnnee  kkoorrzzyyśśccii  zzaarróówwnnoo  pprroodduucceennttoomm,,  jjaakk
ii kkoonnssuummeennttoomm  ttyycchh  pprroodduukkttóóww..
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• Przód – in for ma cja o ka lo riach i ich udzia le w za -
le ca nym dzien nym spo ży ciu dla do ro słe go czło -
wie ka wi docz na „na pierw szy rzut oka”.

• Tył – pa nel in for ma cyj ny na te mat po szcze gól nych
skład ni ków od żyw czych czy li „Wiel ka 5”: ka lo rie,
cu kier, tłusz cze, kwa sy tłusz czo we na sy co ne oraz
sód lub „Wiel ka 8” w przy pad ku na po ju izo to nicz -
ne go Po we ra de i na po ju ener ge tycz ne go Burn
po więk szo na o: wę glo wo da ny, biał ko i błon nik.

Na każ dej ety kie cie in for mu je my kon su men tów, ile
sub stan cji od żyw czych za wie ra jed na por cja,
przy czym za por cję uzna je my 250 ml, z wy jąt kiem
so ków, nek ta rów i na po jów owo co wych oraz szkla -
nych bu te lek, gdzie za por cję uzna je się 200 ml oraz
opa ko wań 330 ml, któ re sa me w so bie uzna wa ne są
za por cje jed no ra zo we. 

GDA jest dziś uzna nym sys te mem in for mo wa nia
o war to ściach od żyw czych, pro mo wa nym przez Pol -
ską Fe de ra cję Pro du cen tów Żyw no ści, a je go wdra -
ża nie roz po czę ło kil ka set firm prze my słu
spo żyw cze go. Sys tem jest in tu icyj ny, kla row ny i zo -
stał bar dzo do brze oce nio ny przez kon su men tów.
Jed nak po to, by zwięk szyć świa do mość spo łe czeń -
stwa na te mat ist nie nia sys te mu GDA oraz moż li wo -
ści je go wy ko rzy sta nia w kształ to wa niu zdro wej,
zrów no wa żo nej die ty w 2008 r. roz po czę li śmy pra ce
nad pro gra mem edu ka cyj nym do ty czą cym zrów no -
wa żo ne go ży wie nia. Na prze ło mie 2008 i 2009 r. 
ru szy ła spe cjal na stro na in ter ne to wa www.zdro -
wie.onet.pl/gda, na któ rej moż na zna leźć m.in. przy -
kła do we die ty, po ra dy eks per tów oraz kon kur sy.

Fi lar 3
od po wie dzial ny mar ke ting

Roz sze rze nie zo bo wią zań UNES DA
Jed nym z pod sta wo wych za ło żeń od po wie dzial ne -
go mar ke tin gu firm sys te mu Co ca -Co la jest nie kie -
ro wa nie dzia łań mar ke tin go wych do dzie ci
po ni żej 12 ro ku ży cia. W 2008 r. roz sze rzy li śmy
swo je zo bo wią za nia do ty czą ce od po wie dzial ne go
mar ke tin gu w ra mach zo bo wią zań UNES DA. 

Je ste śmy świa do mi, że dzie ci w szko le są po za
bez po śred nią kon tro lą ro dzi ców i opie ku nów. Re -
spek tu je my nie ko mer cyj ny cha rak ter szkół i na ich
te re nie nie pro wa dzi my żad nej dzia łal no ści re kla mo -
wej, aby uni kać bez po śred nie go wpły wu na de cy zje
dzie ci, po ja ki pro dukt się gnąć. Nie kie ru je my rów -
nież żad nych dzia łań mar ke tin go wych do dzie ci po -
ni żej 12 ro ku ży cia. Przy kła do wo, żad ne z re klam
na szych pro duk tów nie są po ka zy wa ne w ki nie
przed se an sa mi dla dzie ci po ni żej 12 ro ku ży cia.
Wpro wa dza jąc ni niej szą za sa dę już w 2005 r., po -
sze rzy li śmy za kres zo bo wią zań UNES DA, któ re
do tej po ry prze wi dy wa ły m.in. za kaz umiesz cza nia
re klam w pro gra mach dla dzie ci do 12 ro ku ży cia
w te le wi zji, pra sie i In ter ne cie. 

Wię cej in for ma cji o zo bo wią za niach UNES DA,
a tak że na szych dzia ła niach w ra mach tej or ga ni za -
cji moż na zna leźć na stro nach www.unes da.org
oraz www.co ca -co la hel le nic.pl
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Fi lar 4
pro mo cJa ak tyw ne go sty lu ży cia

Edu ka cja dzie ci i mło dzie ży
Fir my z sys te mu Co ca -Co la wspie ra ją pro gram
edu ka cyj ny dla mło dzie ży szkol nej „Trzy maj for mę”.
Pro jekt ten jest współ or ga ni zo wa ny przez Głów ny
In spek to rat Sa ni tar ny oraz Pol ską Fe de ra cję Pro du -
cen tów Żyw no ści w ra mach re ali za cji stra te gii WHO
do ty czą cej die ty, ak tyw no ści fi zycz nej i zdro wia. Ce -
lem pro gra mu „Trzy maj for mę” jest edu ka cja w za -
kre sie trwa łe go kształ to wa nia proz dro wot nych
na wy ków wśród mło dzie ży szkol nej po przez pro -
mo cję za sad ak tyw ne go sty lu ży cia i zbi lan so wa nej
die ty, w opar ciu o od po wie dzial ność in dy wi du al ną
i wol ny wy bór jed nost ki. Co waż ne, pro gram jest
pro wa dzo ny w for mie pro jek tów przy go to wy wa -
nych przez szko ły w nim uczest ni czą ce. Dzię ki te mu
ucznio wie – wspól nie z na uczy cie la mi, ro dzi ca mi
i śro do wi skiem lo kal nym – mo gą opra co wać naj lep -
sze i naj sku tecz niej sze, zda niem ich sa mych, 
me to dy pro pa go wa nia za sad zdro we go sty lu ży cia
za rów no w szko le, jak i w ro dzi nie. Przy kła dy ta kich
pro jek tów to za ję cia i tur nie je spor to we oraz ta necz -
ne, im pre zy cho dziar skie i bie go we, qu izy 
do ty czą ce ro li wa rzyw i owo ców w die cie, a tak -

Inne wydarzenia sportowe
W 2008 r. wspieraliśmy również szereg innych
wydarzeń sportowych oraz imprez zgodnych
z naszą strategią „Fit for the Future – Dobra
forma na przyszłość”:

• Rodzinne rajdy rowerowe w Rawie
Mazowieckiej i Piotrkowie Trybunalskim.

• Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu:
organizacja imprez sportowo-kulturalnych
w ciągu całego roku.

• Klub Sportowy „Przełęcz” w Tyliczu: zakup
odzieży sportowej dla członków Klubu.

• Powiat Wielicki: zakup strojów sportowych
na olimpiadę młodzieżową.

• XII Bieg Niepodległości w Radzyminie.
• Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Tenisie.
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Cele na rok 2009:
• Dalsze zwiększanie możliwości wyboru

produktów poprzez oferowanie
konsumentom nowych, innowacyjnych
napojów.

• Rozpoczęcie cyklu szkoleń dla Działu
Sprzedaży „Akademia Fit for the Future”
na temat strategii biznesowej firmy opartej
na promocji szeroko pojętego zdrowia. 

• Dalsze propagowanie systemu GDA
i edukacja konsumentów w kwestii
kształtowania zdrowej, zrównoważonej diety.

• Certyfikacja ISO 22000
zakładów produkcyjnych w Radzyminie
i Tyliczu.

• Wdrożenie programu „Magazynuj z głową”
oraz przeprowadzenie, wspólnie
z miesięcznikiem „Życie Handlowe”,
konkursu na Dobre Praktyki Magazynowania.

że przed sta wie nie te atral ne „Trzy maj For mę, a bę -
dziesz zdrów”. W ro ku szkol nym 2007/2008
w II edy cji pro gra mu „Trzy maj for mę” udział wzię -
ło 5920 szkół pod sta wo wych i gim na zjów, czy li po -
nad 755 tys. uczniów. To aż o 130 tys.
uczniów wię cej niż rok wcze śniej. Sza cu je my,
że licz ba uczniów ob ję tych pro gra mem zwięk szy się
do po nad mi lio na do koń ca 2009 r.

Co ca -Co la Cup
Na rok 2008 przy pa dła ju bi le uszo wa, X edy cja te go
naj więk sze go tur nie ju pił kar skie go dla uczniów
w Pol sce. Ry wa li zo wa ło w niej nie mal 45 tys. za -
wod ni ków ze szkół pod sta wo wych i gim na -
zjów w ca łym kra ju; zwy cię skie dru ży ny ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 10 i Gim na zjum nr 4 z Zie lo nej Gó -
ry po je cha ły na mecz Pol ska -Au stria na Eu ro 2008.
W 2009 r. do roz gry wek w ra mach XI edy cji tur nie -
ju pił kar skie go Co ca -Co la Cup zgło si ło się 2435
szkół pod sta wo wych i 2145 szkół gim na zjal nych.
Tur niej jest do sko na łą oka zją do pro pa go wa nia ak -
tyw no ści fi zycz nej wśród dzie ci i mło dzie ży, ja ko
że roz gryw ki pre zen tu ją naj wyż szy po ziom spor to -
wy i or ga ni za cyj ny. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć
na stro nie www.co ca co la cup.pl.

Ma ra to ny
Fir my z sys te mu Co ca -
-Co la co ro ku wspie ra ją naj więk -
sze im pre zy bie go we w Pol sce. W cią gu ca łe go
se zo nu bie go we go od kwiet nia do paź dzier ni ka
spon so ru je my ma ra to ny, któ re od by wa ją się ko lej no
w naj więk szych mia stach w Pol sce – Wro cła wiu,
Kra ko wie, Po zna niu, War sza wie i Ło dzi. Uczest ni -
kom za pew nia my na po je izo to nicz ne Po we ra de
oraz wo dę źró dla ną Kro pla Be ski du. Rów nież na si
pra cow ni cy od lat ak tyw nie uczest ni czą w tych im -
pre zach.
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Zasoby wodne
RRoozzwwóójj  CCooccaa--CCoollaa  HHBBCC  PPoollsskkaa  jjeesstt  nniieerroozzeerrwwaallnniiee  zzwwiiąązzaannyy  zz ddoossttęęppnnoośścciiąą
wwooddyy  nnaajjwwyyżżsszzeejj  jjaakkoośśccii,,  ddllaatteeggoo  ssttwwoorrzzyylliiśśmmyy  zziinntteeggrroowwaannąą  ssttrraatteeggiięę
oocchhrroonnyy  tteeggoo  nnaajjcceennnniieejjsszzeeggoo  ssuurroowwccaa..  RRoobbiimmyy  wwsszzyyssttkkoo,,  żżeebbyy  zzwwiięękksszzaaćć
eeffeekkttyywwnnoośśćć  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  wwooddyy  ww zzaakkłłaaddaacchh,,  aannggaażżuujjeemmyy  ssiięę  ww pprroojjeekkttyy
oocchhrroonnyy  zzaassoobbóóww wwooddnnyycchh  ii rroozzwwiijjaammyy  śśwwiiaaddoommoośśćć  ssppoołłeecczznnąą  nnaa tteemmaatt
zznnaacczzeenniiaa  tteeggoo  ssuurroowwccaa..

Wo da jest naj waż niej szym skład ni kiem na po jów.
Jest tak że nie odzow na w pro duk cji rol nej, np. cu kru
czy owo ców, któ re póź niej wy ko rzy stu je my w na -
szych wy ro bach. Wo da ma po nad to klu czo we zna -
cze nie dla roz wo ju eko no micz ne go i do bro by tu
spo łecz no ści, w któ rych dzia ła my. 
Za po trze bo wa nie na wo dę sta le ro śnie; tym cza sem
zmia ny kli ma tycz ne pro wa dzą do zmian do tych cza -
so wych wa run ków po go do wych. W po łą cze niu
z ro sną cą gę sto ścią za lud nie nia i po stę pu ją cą urba -
ni za cją ozna cza to, że pro blem do stęp no ści wo dy
bę dzie co raz bar dziej do tkli wy i bę dzie two rzył po -
waż ne za gro że nia tak że dla firm. Być mo że nie jest
to oczy wi ste, ale pro blem ten do ty czy rów nież na -
sze go kra ju. Pol ska jest w gro nie kra jów eu ro pej -
skich ma ją cych naj mniej za so bów wod nych
w prze li cze niu na miesz kań ca.

Współ pra ca z part ne ra mI
Na szcze blu mię dzy na ro do wym Co ca -Co la Hel le -
nic jest sy gna ta riu szem ini cja ty wy CEO Wa ter Man -
da te re ali zo wa nej przez Glo bal Com pact. Ini cja ty wa
ta jest kie ro wa na do rzą dów i or ga ni za cji po za rzą -
do wych, a jej ce lem jest dzia ła nie na rzecz pro eko -
lo gicz ne go usta wo daw stwa oraz zrów no wa żo ne go
zuży cia wo dy w to ku pro duk cji i w łań cu chu do -
staw. Co ca -Co la Hel le nic współ pra cu je z Wa ter Fo -
ot print Ne twork, by po sze rzyć wie dzę na te mat
zu ży cia wo dy w łań cu chu do staw.

Ro zu mie nie za gro żeń zwią za nych z wo dą
Punk tem wyj ścia dla Co ca -Co la HBC Pol ska jest
za pew nie nie zrów no wa żo ne go uży cia wo dy przez
sa mą fir mę. Sta le mo ni to ru je my zu ży cie wo dy, mi ni -
ma li zu je my jej po bór i dba my o to, by wszyst kie
ście ki zo sta ły oczysz czo ne, za nim tra fią do śro do wi -
ska. Na prze ło mie 2008 i 2009 ro ku prze pro wa dzi -
li śmy szcze gó ło we ba da nie za so bów wod nych we
wszyst kich na szych za kła dach. Ba da nia te oce nia -
ją ilość i ja kość do stęp nej wo dy, a tak że po ten cjal -
ne za gro że nia śro do wi sko we i spo łecz ne oraz
kwe stie zgod no ści dzia łań z obo wią zu ją cym pra -
wem.

Zwięk sza nie wy daj no ści
W 2008 r. Co ca -Co la HBC Pol ska zu ży -
ła 1 906 291 000 li trów wo dy (ok. 92% po bra no z na -
szych ujęć, 8% z ujęć ko mu nal nych). Zu ży cie wo dy
na litr na po ju wy pro du ko wa ne go w na szych za kła -
dach spa dło od 2001 r. o 30%. Obec nie zu ży wa -
my 2,27 li tra wo dy na każ dy litr pro du ko wa ne go
na po ju, pod czas gdy cel na 2008 r. wy no sił 2,29 li tra. 

W ubie głym ro ku śred nie zu ży cie wo dy w na szych
za kła dach w prze li cze niu na litr pro duk tu wzro sło
w sto sun ku do 2007 r. o 10,7%. Wy ni ka to z fak tu,
że dwu ipół krot nie zwięk szy li śmy mo ce pro duk cyj ne
w tech no lo gii asep tycz nej, któ ra wy ma ga więk szej
ilo ści wo dy. Uru cho mi li śmy rów nież w su mie 4 no -
we li nie pro duk cyj ne, sta cję uzdat nia nia wo dy oraz
uno wo cze śni li śmy li nię asep tycz ną oraz li nię pro du -
ku ją cą na po je w szkla nych bu tel kach zwrot nych.
Wszyst kie te in we sty cje wy ma ga ły po bo ru zwięk -
szo nej ilo ści wo dy w po cząt ko wym okre sie, co wią -
za ło się z ich sa ni ta cją, roz ru chem i cer ty fi ka cją.
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Więk szość wo dy wy ko rzy sty wa nej w na szej fir mie
po cho dzi z wła snych ujęć głę bi no wych.

Co ca -Co la HBC Pol ska roz wi ja i te stu je rów nież,
wspól nie ze swo imi do staw ca mi, no we tech no lo gie
po zwa la ją ce na po pra wę efek tyw no ści zu ży cia wo -
dy. W 2008 r. wpro wa dzi li śmy:
• Prze dmu chi wa nie po wie trzem pre form PET w Ty -

li czu; wcze śniej do płu ka nia pre form zu ży wa no
4 m3/h wo dy – no wy sys tem po zwa la rocz nie za -
osz czę dzić 24 tys. m3 wo dy.

• Sys tem od zy sku wo dy na li nii asep tycz nej w Ra -
dzy mi nie; sza cu je my, że rocz nie za osz czę dzi my
dzię ki te mu 65 proc. wo dy (75 tys. m3).

Co ro ku w na szych za kła dach po dej mo wa nych jest
sze reg ini cja tyw ma ją cych na ce lu zmniej sze nie zu -
ży cia wo dy. Przy kła do wo, w 2008 r. w Ty li czu ru szył
pro jekt zwięk sze nia wy daj no ści ujęć wo dy po przez
ich re ge ne ra cję. Pro jekt ma na ce lu zrów no wa żo ne
wy ko rzy sta nie war stwy wo do no śnej dzię ki za sto so -
wa niu me to dy pneu mo im pul so wej i pom po wa nia
czysz czą ce go. Pro jekt jest wpraw dzie bar dzo ka pi -
ta ło chłon ny, ale przy no si znacz ne ko rzy ści śro do wi -
sko we i bę dzie kon ty nu owa ny w 2009 r. 

W ubie głym ro ku uru cho mi li śmy rów nież sze reg in -
nych pro jek tów zmie rza ją cych do zmniej sze nia zu -
ży cia wo dy w na szych za kła dach: 
• Od zysk wo dy z urzą dze nia płu czą ce go pusz ki:

wo da wy ko rzy sty wa na jest po now nie do ce -
lów pro ce so wych.

• Wy mia na mem bran do RO (od wrot nej osmo zy):
zmniej sze nie ilo ści kon den sa tu z 20 do 15 proc.

• Od zysk wo dy z ostat nie go płu ka nia szkla nych bu -
te lek na li nii zwrot nych bu te lek szkla nych oraz in -
sta la cja sys te mu płu ka nia wstęp ne go: wo da
z płu ka nia koń co we go zbie ra na na ta cach jest fil -
tro wa na i na świe tla na lam pą UV, a na stęp nie uży -
wa na do płu ka nia wstęp ne go; pro jekt przy no si
oszczęd no ści rzę du 2 m3 oczysz czo nej wo dy
na go dzi nę).

• Od zysk wo dy z urzą dze nia do pa ste ry za cji: wo da
jest wy ko rzy sty wa na w chłod ni ko mi no wej.

• In sta la cja fil trów od że la zia ją cych w oczysz czal ni
ście ków: od zy ski wa nie wo dy z płu ka nia koń co -
we go; wo da ta uży wa na jest w in nych pro ce sach.

• No wa tech no lo gia uzdat nia nia wo dy: wy mia na jo -
nów za miast od wró co nej osmo zy.

Złoty Spinacz 2008 
dla firm z systemu 
Coca-Cola:

Firmy z systemu Coca-Cola otrzymały
statuetkę Złotego Spinacza za projekt Fundusz
Kropli Beskidu: „Każda kropla wody z Beskidu
to nasze dziedzictwo – szanujmy je wspólnie”.
Okazaliśmy się niezwyciężeni w kategorii
Corporate Social Responsibility
(Odpowiedzialność Społeczna Firmy). Do
konkursu zgłoszono rekordową liczbę 103
projektów w 9 kategoriach. Prace oceniało
dwudziestosiedmioosobowe jury, w skład,
którego wchodzili przedstawiciele między
innymi: PKPP Lewiatan, Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, Pulsu Biznesu,
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich czy
Stowarzyszenia Agencji Reklamowych.

Co ro ku sze reg dzia łań ma ją cych na ce lu zmniej -
sze nie zu ży cia wo dy jest po dej mo wa ne z ini cja ty wy
sa mych pra cow ni ków Co ca -Co la HBC Pol ska.
Dzia ła nia ta kie wspie ra pro gram Li der In no wa cji, za -
chę ca ją cy pra cow ni ków do zgła sza nia pro jek -
tów ra cjo na li za tor skich, za któ re mo gą oni otrzy mać
na gro dy fi nan so we. W ubie głym ro ku zre ali zo wa no
po nad 140 ta kich pro jek tów. Znacz na więk szość
po my słów in no wa cyj nych mia ła miej sce w za kła -
dach pro duk cyj nych i przy czy ni ła się do zmniej sze -
nia wpły wu na szej fir my na śro do wi sko.
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spo łecz ne pro gra my wod ne

Fun dusz Kro pli Be ski du
Ja ko pro du cent na tu ral nych wód i wła ści ciel za kła -
du w Ty li czu czu je my się od po wie dzial ni za za cho -
wa nie wy jąt ko we go dzie dzic twa tam tej szych
ob sza rów wod nych. Pro jekt Fun du szu Kro pli Be -
ski du po wstał ja ko wspól na ini cja ty wa Co ca -Co la
HBC Pol ska, Co ca -Co la Po land Se rvi ces oraz za -
rzą dza ją cej Fun du szem Fun da cji Part ner stwo dla
Śro do wi ska. Fun dusz Kro pli Be ski du wspie ra ini -
cja ty wy oby wa tel skie na rzecz ochro ny za so -
bów wod nych w Be ski dzie Ni skim i Są dec kim.
Fun dusz Kro pli Be ski du sta wia so bie za cel włą -
cza nie spo łecz no ści Be ski du Są dec kie go do dzia -
łań na rzecz ochro ny za so bów wod nych. Bar dzo
waż ne jest, by miesz kań cy pro wa dzi li te dzia ła nia
we współ pra cy z lo kal ny mi wła dza mi, fir ma mi pry -
wat ny mi oraz or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi. 

Głów ne ce le pro jek tu to:
• In spi ro wa nie ini cja tyw miesz kań ców słu żą cych

ochro nie i po sza no wa niu za so bów wod nych re -
gio nu.

• Włą cza nie ta kich ini cja tyw w pla ny dzia ła nia in sty -
tu cji od po wie dzial nych za go spo dar kę wod ną.

• Zwięk sza nie wie dzy miesz kań ców o dzia ła niach
lo kal nych in sty tu cji od po wie dzial nych za go spo -
dar kę wod ną.

• Za pew nie nie wspar cia fi nan so we go i or ga ni za -
cyj ne go dla naj cie kaw szych ini cja tyw miesz kań -
ców.

U pod staw pro gra mu le gło za ło że nie, że bę dzie on
sku piać się na prak tycz nych ini cja ty wach miesz -
kań ców, prze pro wa dza nych w sfe rze pu blicz nej
i przy czy nia ją cych się do dba ło ści o lo kal ne za so -
by wod ne i ich ochro ny, ta kich jak: 
• Do ku men ta cja i po pu la ry za cja miejsc zwią za -

nych z użyt ko wa niem na tu ral nych za so -
bów wod nych.

• Udo stęp nia nie tu ry stom in te re su ją cych miejsc

zwią za nych z wo dą – źró deł, po to ków.
• Bu do wa ma łych sta wów i obiek tów hy dro tech -

nicz nych.
• Ochro na ga tun ków fau ny i flo ry zwią za nych ze

śro do wi skiem wod nym.
• Oczysz cza nie po szcze gól nych zbior ni ków wod -

nych i ich oto cze nia (ma łe sta wy, po to ki, rze ki).

Od 2005 r. w ra mach Fun du szu jest or ga ni zo wa ny
kon kurs, w wy ni ku któ re go moż na otrzy mać do ta -
cje na lo kal ne pro jek ty. 

Co ro ku fir my z sys te mu Co ca -Co la prze ka zu ją
fun du sze na kon to ce lo we utwo rzo ne w Fun da cji
Part ner stwo dla Śro do wi ska (in sty tu cja sub wen -
cju ją ca), któ ra pro wa dzi kon kurs i do dat ko we dzia -
ła nia wspie ra ją ce be ne fi cjen tów i po ten cjal nych
be ne fi cjen tów (pro gra my szko le nio we, do radz two,
po by ty stu dial ne).

W 2008 r. sfi na li zo wa no 11 pro jek tów, mię dzy in -
ny mi: 
• od re stau ro wa nie 6 źró de łek i stu dzie nek, jed nej

pro me na dy;
• po sta wie nie 8 ta blic in for ma cyj nych;
• oczysz cze nie 30 km brze gów rzek i po to ków;
• udo stęp nie nie ok. 600 m ście żek dy dak tycz nych

i spa ce ro wych. 
W ubie gło rocz nych pro jek tach Fun du szu za an ga -
żo wa nych by ło ok. 750 osób.

Fun dusz Kro pli Be ski du jest ini cja ty wą bar dzo ela -
stycz ną; dą ży my do te go, że by w jak naj lep szy
spo sób po ma gał chro nić dzie dzic two Be ski dów.
W pią tej edy cji Fun du szu w 2009 r. wdro ży li śmy
zmia ny, któ re ma ją zwięk szyć efek tyw ność wy ko -
rzy sta nia środ ków. Wpro wa dzi li śmy do ta cje I stop -
nia do kwo ty 5000 zło tych – prze zna czo ne
na pro jek ty o cha rak te rze edu ka cyj nym oraz do ta -
cje II stop nia do 25 000 zło tych – na re ali za cję pro -
jek tów przy no szą cych mie rzal ne efek ty w po sta ci
po pra wy sta nu wód Be ski du Są dec kie go.
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Pro jekt „Rze ki dla ży cia: Wi sła”
Co ca -Co la HBC Pol ska i Co ca -Co la Po land Se rvi -
ces współ pra cu ją z WWF w ra mach pro jek tu przy -
wra ca nia na tu ral ne go cha rak te ru kró lo wej pol skich
rzek, pod na zwą „Rze ki dla ży cia: Wi sła”. 

Pro jekt ma na ce lu oca le nie i przy wró ce nie na tu ral -
ne go cha rak te ru naj więk szej pol skiej rze ki prze pły -
wa ją cej przez ca łe te ry to rium kra ju od po łu dnia
do pół no cy – Wi sły i jej do pły wów. Wi sła jest je dy ną
rze ką w Eu ro pie, któ ra na od cin ku po nad 300 km
za cho wa ła na tu ral ny cha rak ter. Pro gram kon cen tru -
je się na ochro nie te go cha rak te ru oraz za cho wa -
niu bo gac twa nad rzecz nej przy ro dy. Ini cja ty wa
stwa rza też szan se lep sze go go spo dar cze go wy -
ko rzy sta nia do rze cza Wi sły.

Pro jekt obej mu je od ro dze nie po pu la cji ło so sia w Wi -
śle oraz pro gram edu ka cyj ny w szko łach z miej sco -
wo ści do rze cza Wi sły. 

Dzię ki tej ini cja ty wie do gór skich stru mie ni 
przez 2 la ta tra fi ło pra wie 500 ty się cy sztuk na ryb -
ku ło so sia. Do fa zy pi lo ta żo wej (rok szkol -
ny 2007/2008) pro gra mu edu ka cyj ne go zgło si ło się
po nad 100 na uczy cie li i 2000 uczniów z pra wie
100 szkół gim na zjal nych z miej sco wo ści po ło żo -
nych w do rze czu Wi sły. W pierw szym mo du le pt.
„Ca ła praw da o ło so siu” szko ły pro wa dzi ły głów nie
dzia ła nia edu ka cyj ne zwią za ne z te ma ty ką pro jek -
tu. Ucznio wie zdo by wa li nie zbęd ną wie dzę na te -
mat ło so sia i in nych ryb wę drow nych oraz ich
ochro ny, a tak że ochro ny rzek. W mo du le dru gim
na uczy cie le wraz z ucznia mi sku pi li się na wy ko rzy -
sta niu zdo by tych wia do mo ści i za sto so wa niu ich
w prak ty ce po przez wy ko na nie kon kret nych dzia -
łań na rzecz Wi sły w po bli żu swo je go miej sca za -
miesz ka nia.

W 2009 r. pro jekt „Rze ki dla ży cia: Wi sła” jest kon -
ty nu owa ny w do tych cza so wej for mie. Do dat ko wo
prze pro wa dzo ne zo sta ną ak cje edu ka cyj no -przy -
rod ni cze w War sza wie.

Cele na rok 2009:

• Skuteczne wdrożenie zmian w formule
Funduszu Kropli Beskidu.

• Kontynuacja programu „Rzeki dla życia:
Wisła” oraz zaangażowanie w organizację
Dnia Wisły w Warszawie we współpracy
z WWF.

• Dalsze zmniejszenie zużycia wody: 
do 2,2 litra na każdy litr wyprodukowanego
przez nas napoju.

• Podniesienie wydajności ujęć wody w Tyliczu
poprzez ich regenerację i zrównoważone
wykorzystanie warstwy wodonośnej.
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Energia i ochrona klimatu

Unia Eu ro pej ska (UE) an ga żu je się w kon struk tyw -
ne pra ce na rzecz osią gnię cia ogól no świa to we go
po ro zu mie nia w kwe stii kon tro li zmian kli ma tycz -
nych i przo du je w tej mie rze, sa mo dziel nie po dej -
mu jąc am bit ne dzia ła nia. Przy wód cy UE wy zna czy li
trzy ce le, któ re ma ją być osią gnię te do 2020 r.:
20-pro cen to we ogra ni cze nie zu ży cia ener gii w sto -
sun ku do pro gno zo wa nych war to ści; 20-proc.
wzrost udzia łu ener gii od na wial nej w cał ko wi tym zu -
ży ciu ener gii; wzrost do 10 proc. udzia łu bio pa liw
wy twa rza nych ze źró deł od na wial nych w zu ży ciu
ben zy ny i ro py. 

Co ca -Co la HBC Pol ska po dej mu je sze reg dzia łań
ma ją cych na ce lu re duk cję emi sji za nie czysz czeń,
a po przez to ochro nę kli ma tu: 
• Pro wa dzi my pro gra my opty ma li za cyj ne i ogra ni -

cza my zu ży cie ener gii w na szych za kła dach. 
• Szko li my kie row ców w za kre sie sto so wa nia  przy -

ja znych śro do wi sku me tod jaz dy i ra cjo na li zu je -
my tra sy na szej flo ty sa mo cho do wej.

• Na sze no we, ener go osz częd ne urzą dze nia
chłod ni cze emi tu ją na wet o 50 proc. mniej dwu -
tlen ku wę gla w po rów na niu z 2004 r.

Na szcze blu mię dzy na ro do wym Co ca -Co la Hel le -
nic przy stą pi ła w 2008 r. do pro gra mu Glo bal Com -

pact Ca ring for Cli ma te, naj więk szej na świe cie ko -
ali cji biz ne so wej na rzecz ochro ny kli ma tu, zo bo wią -
zu jąc się do za ję cia po zy cji li de ra w tym pro gra mie. 

W stycz niu 2008 r. Co ca -Co la Hel le nic ogło si ła,
że zbu du je w swo ich za kła dach pro duk cyj nych
w Eu ro pie 15 blo ków elek tro cie płow ni czych w sys -
te mie CHP (ang. Com bi ned He at and Po wer: jed -
no cze sna pro duk cja prą du i cie pła). To jak do tąd
naj więk sze mię dzy na ro do we przed się wzię cie
w dzie dzi nie ra cjo na li za cji zu ży cia ener gii pod ję te
w sek to rze na po jów bez al ko ho lo wych. No we blo -
ki elek tro cie płow ni cze CHP zmniej szą o po nad
20 proc. emi sje dwu tlen ku wę gla z za kła dów
Co ca -Co la Hel le nic, co po zwo li osią gnąć cel, któ re -
go re ali za cję UE prze wi du je obec nie na rok 2020.
Je ste śmy dum ni i cie szy my się, że bu do wa jed ne -
go z ta kich no wych blo ków w sys te mie CHP roz -
pocz nie się już w 2009 r. w za kła dzie Co ca -Co la
HBC Pol ska w Ra dzy mi nie.

Nasz „ślad wę glo wy” 
Emi sje wy ni ka ją ce bez po śred nio z dzia łal no ści 
Co ca -Co la Hel le nic wy nio sły w 2008 r.
889 311 ton; zwią za ne by ły głów nie ze zu ży ciem
ener gii przez za kła dy roz lew ni cze i flo tę sa mo cho -
do wą. Prze kła da się to na 74,8 gra ma CO2 na każ -
dy litr wy pro du ko wa ne go na po ju. Od no to wu je my
jed nak wzrost emi sji w ka te go riach bez względ nych.
W mia rę, jak dzia łal ność biz ne so wa fir my roz wi ja się
za rów no te ry to rial nie, jak i ilo ścio wo, Co ca -Co la
Hel le nic dą ży do zre kom pen so wa nia te go wzro stu. 
W szer szym uję ciu „ślad wę glo wy” fir my 
Co ca -Co la Hel le nic jest znacz nie więk szy niż wy ni -
ka ło by to z bez po śred nich emi sji – w 2008 r. wskaź -
nik ten sza co wa no na 4,5 mln ton. Emi sje po śred nie
wią żą się głów nie z pro duk cją i trans por tem skład -
ni ków na szych wy ro bów oraz opa ko wań, jak rów -
nież z pra cą urzą dzeń chło dzą cych pro duk ty
w skle pach.

Pro gra my oszczę dza nia ener gii
W 2008 r. Co ca -Co la HBC Pol ska kon ty nu owa ła
wdra ża nie w za kła dach pro duk cyj nych pro gra -
mów oszczę dza nia ener gii, do pro wa dza jąc do

ZZmmiiaannyy  kklliimmaattyycczznnee,,  kkttóórree  jjuużż  zzaacchhooddzząą,,  ssttaannoowwiiąą  jjeeddnnoo  zz nnaajjwwiięękksszzyycchh
zzaaggrroożżeeńń  śśrrooddoowwiisskkoowwyycchh,,  ssppoołłeecczznnyycchh  ii eekkoonnoommiicczznnyycchh  ddllaa  nnaasszzeejj
ppllaanneettyy..  DDzziiaałłaanniiaa  lluuddzzkkiiee  pprrzzyycczzyynniiaajjąąccee  ssiięę  ddoo zzmmiiaann  kklliimmaattyycczznnyycchh  ttoo
ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ssppaallaanniiee  ppaalliiww  kkooppaallnnyycchh,,  ggoossppooddaarrkkaa  rroollnnaa  oorraazz
zzmmiiaannyy  uużżyyttkkoowwaanniiaa  zziieemmii,,  ttaakkiiee  jjaakk  wwyylleessiieenniiee..  IIcchh  rreezzuullttaatteemm  jjeesstt  eemmiissjjaa
ddwwuuttlleennkkuu  wwęęggllaa  ((CCOO22)),,  ggaazzuu  ww nnaajjwwiięękksszzyymm  ssttooppnniiuu  ooddppoowwiieeddzziiaallnneeggoo
zzaa zzmmiiaannyy  kklliimmaattyycczznnee,,  jjaakk  rróówwnniieeżż  iinnnnyycchh  ggaazzóóww „„cciieeppllaarrnniiaannyycchh””..  PPoo ttoo,,
bbyy  ppoowwssttrrzzyymmaaćć  zzmmiiaannyy  kklliimmaattuu,,  nnaalleeżżyy  ddoopprroowwaaddzziićć  ddoo zznnaacczząącceejj
rreedduukkccjjii  ggaazzóóww cciieeppllaarrnniiaannyycchh  ww sskkaallii  gglloobbaallnneejj..
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po pra wy efek tyw no ści zu ży cia ener gii o 13 proc.
w sto sun ku do 2001 r. By ło to nie zwy kle waż ne,
gdyż w 2008 r. cał ko wi te zu ży cie ener gii w na szej
fir mie wzro sło w sto sun ku do 2007 r. o 6 proc.,
w wy ni ku ogrom nych przed się wzięć in we sty cyj -
nych, któ re wy ma ga ły znacz nych jed no ra zo wych
na kła dów ener gii. W ubie głym ro ku na in we sty cje
wy da li śmy łącz nie 52,7 mln eu ro. Roz mach tych
pro jek tów moż na po rów nać je dy nie do bu do wy no -
we go za kła du zu peł nie od pod staw. 

Pro wa dzi my nie ustan ny mo ni to ring efek tyw no ści
wy ko rzy sta nia cie pła i ener gii elek trycz nej w na szych
za kła dach. Co ro ku prze pro wa dza my sze reg pro jek -
tów mo der ni za cyj nych, któ re po zwa la ją od zy skać
więk sze ilo ści ener gii i cie pła. Tym sa mym zmniej -
sza my rów nież emi sje CO2 oraz in nych szko dli wych
ga zów. W na szych za kła dach uży wa my ni sko emi -
syj nych sys te mów grzew czych.

Chło dze nie przy ja zne 
dla kli ma tu, wol ne od HFC
Moż li wość za ofe ro wa nia kon su men tom schło dzo -
nych na po jów na miej scu, w lo ka lu klien ta ma klu -
czo we zna cze nie dla suk ce su biz ne so we go
Co ca -Co la Hel le nic. Za ra zem lo dów ki i in ne urzą -
dze nia do prze cho wy wa nia zim nych na po jów sta -
no wią dla fir my naj więk sze źró dło po śred nich emi sji
– dwu krot nie więk szych niż emi sje CO2 z dzia łal no -
ści ope ra cyj nej. Co ca -Co la Hel le nic współ pra cu je
z do staw ca mi na rzecz ogra ni cze nia skut ków tych
emi sji. W ra mach dzia łań na rzecz zrów no wa żo ne go
roz wo ju Co ca -Co la HBC Pol ska kon ty nu owa ła tak -
że pro ces usu wa nia szko dli wych czyn ni ków z sys -
te mów chłod ni czych. W 2007 r. za koń czy li śmy
pro ces wy mia ny szko dli we go czyn ni ka R12 w na -
szych lo dów kach i au to ma tach do sprze da ży
na bar dziej eko lo gicz ny R134a. W 2008 r. wy mie -
nia li śmy czyn nik R22 w sys te mach kli ma ty za cji
w na szych za kła dach. Za mie rza my za koń czyć
wy mia nę te go czyn ni ka w 2009 r.

Na sza flo ta
Co ca -Co la Hel le nic sta le zmniej sza
wpływ swej flo ty sa mo cho do wej
na kli mat; dzia ła nia ta kie po dej mu -
je też Co ca -Co la HBC Pol ska.
Ko rzy sta my z sa mo cho -
dów o mniej szych sil ni kach, uczy -
my eko lo gicz nych tech nik jaz dy
i ogra ni cza my licz bę prze je cha nych
ki lo me trów. Stra te gia za ku po wa fir -
my wy ma ga obec nie od za kła dów, by
ku po wa ły lub bra ły w le asing po jaz dy,
któ re od zna cza ją się jak naj mniej szym
kosz tem użyt ko wa nia i jak naj mniej szym po -
zio mem emi sji spa lin. Zmia na za cho wań kie row -
ców mo że tak że wy dat nie przy czy nić się
do zmniej sze nia emi sji CO2 i więk szej efek tyw no ści
zu ży cia pa li wa.

Cele na rok 2009:
• Zmniejszenie zużycia energii

o 4 proc.
• Budowa bloku

elektrociepłowniczego (CHP)
w Radzyminie.

• Usunięcie czynnika
chłodniczego R22
z systemów chłodniczych
w zakładach produkcyjnych.

WWyybbrraannee  pprroojjeekkttyy
zzmmnniieejjsszzaajjąąccee  wwppłłyyww  ffiirrmmyy
nnaa śśrrooddoowwiisskkoo  zzrreeaalliizzoowwaannee
ww zzaakkłłaaddaacchh  pprroodduukkccyyjjnnyycchh
ww 22000088  rr..::

ŁÓDŹ:
• Energia elektryczna: wykorzystanie ciepła

kondensatu do osuszania butelek zamiast
używanej dotychczas nagrzewnicy
elektrycznej.

• Ścieki, odpady: nowe wanny wychwytowe
do rozładunku ługu sodowego.

RADZYMIN:
• Energia elektryczna: wymiana oświetlenia

w magazynie na energooszczędne.
• Energia elektryczna: nowy, bardziej efektywny

system sterowania sprężarkami.

STANIĄTKI:
• Energia elektryczna: wykonanie analizy,

usunięcie nieszczelności i zmniejszenie energii
potrzebnej na wytworzenie odpowiedniego
ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza.

• Hałas: izolacja dźwiękochłonna
przenośników cukru na silosach.

TYLICZ:
• Energia elektryczna: odzysk powietrza

z wydmuchu butelki i skierowanie go
do układu niskiego ciśnienia.

• Gaz ziemny: wykorzystanie ciepłego powietrza
z urządzeń chłodzących do ogrzewania hali
produkcyjnej.
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Opakowania i recykling

Opa ko wa nie pro duk tu od gry wa bar dzo waż ną ro lę
w pro ce sie do star cze nia na szych na po jów klien tom
i kon su men tom. Jed nak po skon su mo wa niu na po -
ju, opa ko wa nie mo że stać się cen nym ma te ria łem
pod da nym re cy klin go wi lub od pa dem, któ ry skoń -
czy na wy sy pi sku.
Ro bi my wszyst ko, by opa ko wa nia na szych pro duk -
tów mia ły jak naj mniej szy wpływ na śro do wi sko na -
tu ral ne:
• Zmniej sza my ilość i wa gę opa ko wań oraz ma te ria -

łów opa ko wa nio wych.
• Sto su je my ma te riał z re cy klin gu do pro duk cji opa -

ko wań.
• Pro mu je my re cy kling i od zysk opa ko wań.

Na szym ce lem jest stwo rze nie za mknię te go obie gu
opa ko wań, tak by zu ży te opa ko wa nie mo gło być
w peł ni od zy ska ne. Fir ma wspie ra po dej ście zin te -
gro wa ne, obej mu ją ce eli mi na cję, re duk cję wa gi, po -
wtór ne uży cie i re cyc ling opa ko wań. 

Zmniej sza nie wa gi opa ko wań
Zmniej sza nie ilo ści od pa dów jest pre fe ro wa nym
przez nas po dej ściem do kwe stii go spo da ro wa nia
od pa da mi. Je śli od pa dy nie zo sta ną wy two rzo ne, nie
po wsta ją żad ne kosz ty zwią za ne z go spo da ro wa -
niem ni mi. Gdy by nie wy pro du ko wa no zbęd ne go
opa ko wa nia, nikt nie mu siał by trwo nić sił i pie nię dzy
na zbiór kę ta kich opa ko wań, ich se gre ga cję na po -
trze by re cy klin gu, dzie le nie, trans por to wa nie do
pro du cen tów i po now ne wpro wa dza nie prze two rzo -
ne go su row ca do pro ce su pro duk cyj ne go. 

Ogra ni cza nie ilo ści od pa dów przy czy nia się rów nież
do za cho wa nia za so bów su row co wych dla przy -
szłych po ko leń i po pra wy czy sto ści śro do wi ska. 

Pro wa dzi my pra ce nad zmniej sze niem wa gi na -
szych bu te lek PET i co za tym idzie, zu ży wa niem
mniej szej ilo ści two rzy wa sztucz ne go. W 2008 r.
„od chu dzi li śmy” dwa ro dza je bu te lek o po jem no -
ści 1l od po wied nio o 11 proc. i 5 proc. oraz bu tel -
ki 2l uży wa ne do pro duk cji Co ca -Co li o 8 proc.
Zmniej szy li śmy rów nież o 9 proc. wa gę dwu li tro -
wych bu te lek, w któ rych pro du ko wa ny jest Lift.

W 2008 r. roz po czę li śmy rów nież in ny bar dzo waż -
ny pro jekt, ma ją cy na ce lu ogra ni cze nie ilo ści zu ży -
wa nych two rzyw sztucz nych. W dru giej po ło wie
ro ku roz po czę li śmy pra ce nad sto so wa niem two -
rzy wa sztucz ne go z re cy klin gu do pro duk cji no wych
bu te lek. Obec nie od zy ska ny ma te riał PET sto su je -
my w pro duk cji dwóch ro dza jów pre form, a two rzy -
wo sztucz ne z re cy klin gu sta no wi od 20 do 25 proc.
ma te ria łu bu tel ki.

Re cy kling w za kła dach pro duk cyj nych
Znacz na więk szość, bo aż 95 proc. od pa dów wy -
twa rza nych w na szej fir mie jest pod da wa na re cy klin -
go wi. Je dy nie nie wiel ki od se tek od pa dów, któ re
moż na za kwa li fi ko wać ja ko od pa dy ko mu nal ne, tra -
fia na wy sy pi ska. 

BBaarrddzziieejj  nniiżż  kkiieeddyykkoollwwiieekk  pprrzzeeddtteemm  lluuddzziiee  ttrroosszzcczząą  ssiięę  ddzziiśś  oo  wwppłłyyww,,  jjaakkii
ooppaakkoowwaanniiee  pprroodduukkttuu  wwyywwiieerraa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo..  UUttrrzzyymmuujjąącc  ww
ooppttyymmaallnnyymm  ssttooppnniiuu  rroozzmmaaiittee  ppaarraammeettrryy  zzwwiiąązzaannee  zz  oocchhrroonnąą,,
pprreezzeennttaaccjjąą  mmaarrkkii,,  bbeezzppiieecczzeeńńssttwweemm  pprroodduukkttuu,,  mmoożżlliiwwoośścciiąą  rreeccyykklliinngguu
iittpp..,,  ooppaakkoowwaanniiee  mmuussii  bbyyćć  zzaarraazzeemm  jjaakk  nnaajjmmnniieejj  sszzkkooddlliiwwee  ddllaa
śśrrooddoowwiisskkaa..  
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Pro mo wa nie re cy klin gu
Co ca -Co la HBC bie rze udział w pro ce sie 
two rze nia sys te mów od zy sku i re cy klin gu ma te ria -
łów opa ko wa nio wych. Co ca -Co la HBC Pol ska jest
ak cjo na riu szem naj więk szej na kra jo wym ryn ku or -
ga ni za cji od zy sku od pa dów opa ko wa nio wych – Re -
ko pol. Or ga ni za cja ta kon cen tru je się na roz bu do wie
sys te mu se lek tyw nej zbiór ki od pa dów opa ko wa nio -
wych, obej mu ją ce go ca ły kraj. Re ko pol jest je dy ną
or ga ni za cją od zy sku w Pol sce o cha rak te rze non -
-pro fit, któ ra nie czer pie zy sków ze swo jej dzia łal no -
ści, a środ ki fi nan so we prze ka zy wa ne jej przez
prze mysł prze zna cza na do fi nan so wa nie sys te mu
se lek tyw nej zbiór ki pro wa dzo nej w gmi nach oraz
edu ka cję kon su men tów. Za po śred nic twem or ga ni -
za cji od zy sku Re ko pol Co ca -Co la HBC Pol ska
w peł ni zre ali zo wa ła obo wią zek od zy sku i re cy klin gu
wpro wa dza nych do obie gu ma te ria łów opa ko wa nio -
wych.

Oprócz usta wo wo re gu lo wa nej współ pra cy, 
Co ca -Co la HBC Pol ska i Co ca -Co la Po land Se rvi -
ces współ or ga ni zu ją rów nież z Re ko po lem sze reg
wy da rzeń edu ka cyj nych. W 2008 r. Re ko pol pro wa -
dził m.in. ak cje edu ka cyj ne na te mat se lek tyw nej
zbiór ki od pa dów oraz za pew niał rów nież se gre ga -
cję od pa dów pod czas ta kich wy da rzeń, jak Co ke 
Li ve Mu sic Fe sti val czy Świą tecz ny Kon wój. 

Cele na rok 2009:

• Zmniejszenie wagi co
najmniej 6 rodzajów butelek
PET.

• Przeprowadzenie 3 inicjatyw
edukacyjnych dla
pracowników na temat
ochrony środowiska
naturalnego w miejscu pracy
i w czasie wolnym.

Coca-Cola HBC Polska
prowadzi również szereg
inicjatyw ekologicznych
i edukacyjnych w ramach
wolontariatu pracowniczego
oraz programów partnerskich
ze społecznościami lokalnymi.
Więcej informacji o tych
działaniach można znaleźć
w rozdziale Społeczność
Lokalna na str. 28-31

Rodzaj opakowania % recyklingu

Papier, karton, tektura falista 49%

Opakowania szklane 39%

Opakowania z tworzyw sztucznych 16%

Opakowania ze stali 25%

Opakowania z aluminium 41%

Opakowania z drewna 15%

Odsetek odzyskanych i poddanych recyklingowi 
materiałów ze sprzedanych produktów

Co ca -Co la HBC Pol ska jest współ za ło ży cie lem
or ga ni za cji pro eko lo gicz nej Eko -pak, dzia ła ją cej
na rzecz wpro wa dze nia przy ja znych dla śro do -
wi ska roz wią zań opa ko wa nio wych. Pol ska Ko -
ali cja Prze my sło wa na Rzecz Opa ko wań
Przy ja znych Śro do wi sku Eko -Pak jest or ga ni za -
cją non -pro fit. Ist nie je ona od 1995 r. i re pre zen -
tu je prze mysł w za kre sie go spo dar ki od pa da mi
opa ko wa nio wy mi. Pod sta wo wym ce lem sto wa -
rzy sze nia jest ak tyw ny wpływ na pro ce sy le gi sla -
cyj ne gwa ran tu ją ce bu do wę sys te mu
eko lo gicz ne go od zy sku opa ko wań z za cho wa -
niem spo łecz nej ak cep ta cji oraz uza sad nie nia
eko no micz ne go.
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Nasi pracownicy

Na ko niec 2008 r. Co ca -Co la HBC Pol ska za trud -
nia ła po nad 3350 osób, z cze go 16,3 proc. sta no -
wi ły ko bie ty. Znacz na więk szość, bo po nad 81 proc.
pra cow ni ków to oso by za trud nio ne na umo wę
na czas nie okre ślo ny. Nie mal 100 proc. na szych
pra cow ni ków to Po la cy; Po la cy sta no wią tak że 99,9
proc. ze spo łu za rzą dza ją ce go fir mą. 

Nie ste ty, kry zys go spo dar czy i fi nan so wy, któ ry
ogar nął go spo dar kę świa to wą w 2008 r. za czął być
co raz bar dziej od czu wal ny tak że w Pol sce. Dla te go
też w pro ce sie ra cjo na li za cji kosz tów nie mo gli śmy
unik nąć de cy zji, któ ra do tknę ła pra cow ni ków fir my.
W ra mach re struk tu ry za cji fir mę opu ści ło w su -
mie 139 osób. Zgod nie z za pro po no wa ny mi przez
fir mę za sa da mi wszyst kim od cho dzą cym pra cow ni -
kom zo sta ły wy pła co ne od pra wy, nie tyl ko te przy -
słu gu ją ce z mo cy pra wa, lecz tak że do dat ko we,
uza leż nio ne od sta żu pra cy. Po nad to oso bom, któ -
rym przy słu gi wa ła by pre mia rocz na za 2008 r., zo -
sta ła ona wy pła co na, po mi mo że nie by li już
pra cow ni ka mi fir my. Stwo rzy li śmy rów nież moż li -
wość do bro wol ne go odej ścia na po wyż szych za sa -
dach tym oso bom, któ re już wcze śniej z róż nych
po wo dów pla no wa ły za koń cze nie ka rie ry w na szej
fir mie. Tym sa mym w mar cu 2009 r. za koń czy li śmy
za po wie dzia ny pro ces re struk tu ry za cji za trud nie nia
– fir ma nie pla nu je w 2009 r. żad nych in nych dzia -
łań w tym za kre sie. Śred ni wskaź nik ro ta cji w fir mie
wy no si 18,5 proc. Wskaź nik ten nie od bie ga za sad -
ni czo od śred niej w za leż no ści od płci, wie ku ani re -
gio nu.

Roz wój ta len tów
Po to, by za pew nić zna czą cy roz wój po ten cja łu
swo ich pra cow ni ków Co ca -Co la HBC Pol ska kła -
dzie du ży na cisk na szko le nia i roz wój. W 2008 r.

WW  CCooccaa--CCoollaa  HHBBCC  PPoollsskkaa  ddookkłłaaddaammyy  wwsszzeellkkiicchh  ssttaarraańń,,  bbyy  ssttwwaarrzzaaćć
pprraaccoowwnniikkoomm  mmoożżlliiwwoośśccii  rroozzwwoojjuu  ii  ssaammooddoosskkoonnaalleenniiaa  wweewwnnąąttrrzz
oorrggaanniizzaaccjjii;;  wwiieerrzzyymmyy,,  żżee  ttyyllkkoo  ww  tteenn  ssppoossóóbb  bbęęddzziieemmyy  ww  ssttaanniiee  oossiiąąggaaćć
cceellee  ii  rreeaalliizzoowwaaćć  ssttrraatteeggiięę  ffiirrmmyy..  ZZaappeewwnniiaammyy  bbeezzppiieecczznnee  mmiieejjssccee  pprraaccyy,,
ww  kkttóórryymm  oobboowwiiąązzuujjąą  pprrzzeejjrrzzyyssttee  zzaassaaddyy;;  ooffeerruujjeemmyy  lliicczznnee  sszzkkoolleenniiaa  oorraazz
iinnnnee  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  nnaa  rrzzeecczz  pprraaccoowwnniikkóóww..
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w fir mie za ofe ro wa no po nad 137 tys. go dzin szko -
le nio wych w ra mach 273 ty pów szko leń. Ozna cza
to, że każ dy pra cow nik spę dził na szko le niach śred -
nio po nad 40 go dzin.

Szcze gól nie istot ne jest dla nas kształ to wa nie przy -
szłych li de rów; na wzór ca łej gru py Co ca -Co la Hel -
le nic sto su je my zin te gro wa ne po dej ście do te go
za da nia, no szą ce na zwę Le ader ship Pi pe li ne. Pro -
gram ten po ma ga kształ cić umie jęt no ści me ne dżer -
skie pra cow ni ków. Po to, by po móc pra cow ni kom
w przej ściu z jed ne go „krę gu”, czy ina czej: po zio -
mu przy wódz twa do na stęp ne go, ana li zo wa ne są
wspól nie z ni mi ich kom pe ten cje oraz wdra ża ne in -
dy wi du al ne pla ny roz wo ju. W 2008 r. pro gram ten
wpro wa dzo no dla me ne dże rów śred nie go szcze bla
w ca łym kra ju; w 2009 r. obej mie on me ne dże -
rów pierw szej li nii i pra cow ni ków na sa mo dziel nych
sta no wi skach.

Obec nie Co ca -Co la HBC Pol ska zin te gro wa ła
z pro gra mem Le ader ship Pi pe li ne więk szość pro -
ce sów do ty czą cych za so bów ludz kich. Po mo że to
w stwo rze niu sze ro kiej pu li „uta len to wa nych na stęp -
ców”, ale tak że pod nie sie po przecz kę wy ma gań
na wszyst kich po zio mach przy wódz twa. 
W 2008 r. uru cho mi li śmy pro gram „Go up – ru szaj
w gó rę”, kie ro wa ny do osób na sta no wi skach nie -
kie row ni czych z wy so kim po ten cja łem i aspi ra cja mi
do peł nie nia w przy szło ści funk cji kie row ni czych.
Wy ło nie ni uczest ni cy przez rok roz wi ja ją swo je
umie jęt no ści me ne dżer skie, uczest ni cząc w warsz -
ta tach oraz re ali zu jąc za da nia z za kre su za rzą dza -
nia. W trzy eta po wym pro ce sie re kru ta cji wy ło ni li śmy

w su mie 31 osób, któ re za kwa li fi ko wa ły się do pro -
gra mu. Nie zwy kła po pu lar ność, ja ką cie szy się pro -
gram oraz po stę py uczest ni ków pro gra mu „Go up”
już skło ni ły nas do pod ję cia de cy zji, by w 2009 r.
prze pro wa dzić dru gą edy cję pro gra mu.

Rok 2008 to rów nież rok pi lo ta żo wy dla no wej plat -
for my szko le nio wej, ja ką jest e-le ar ning. E -le ar ning
to no wo cze sna i nie zwy kle efek tyw na for ma prze ka -
zy wa nia tre ści szko le nio wych przy wy ko rzy sta niu In -
ter ne tu. W ze szłym ro ku na plat for mę elek tro nicz ną
prze nie śli śmy szko le nia mo du ło we dla spe cja li -
stów ds. roz wo ju ryn ku. W tym ro ku za po śred nic -
twem In ter ne tu pro wa dzo ne bę dą m.in. szko le nia
wpro wa dza ją ce dla no wych pra cow ni ków oraz
szko le nia mo du ło we dla dzia łu han dlo we go.

Wyróżnienie 
Universum Professional
Survey 2008

Coca-Cola HBC Polska otrzymała wyróżnienie
Universum Professional Survey 2008 dla
najbardziej pożądanego pracodawcy.
W kategorii Biznes wśród młodych
profesjonalistów nasza firma zajęła 6 miejsce
pośród 75 wyróżnionych renomowanych firm.
Universum Professional Survey to niezależne
badanie przeprowadzane, co roku w 10 krajach,
obejmujące 80 000 respondentów. Ankieta była
rozprowadzana drogą elektroniczną
w partnerstwie z portalem GazetaPraca. pl,
organizacjami biznesowymi i środowiskami
profesjonalistów.
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Nie tyl ko szko le nia
Sta ra my się jed nak, że by szko le nia nie by ły je dy nym
spo so bem na roz wi ja nie pra cow ni ków. W fir mie
funk cjo nu je Fo rum Roz wo ju Pra cow ni ków (PDF),
peł nią ce funk cję cy klicz nej oce ny, któ ra od by wa się
co pół ro ku. Fo rum stwa rza moż li wość roz wo ju, po -
ma ga okre ślić moc ne i sła be stro ny oraz wy zna czyć
kie run ki roz wo ju kom pe ten cji. Fo rum Roz wo ju Pra -
cow ni ków obej mu je oso by na sta no wi skach kie row -
ni czych w fir mie, a opra co wa ny plan roz wo ju
stan dar do wo skła da się w ok. 70 proc. z pro jek -
tów i za dań, w 20 proc. ze szko leń oraz w 10 proc.
z co achin gu.

Pra cow ni kom za trud nio nym na peł ny etat ofe ru je my
rów nież sze ro ki za kres świad czeń do dat ko wych.
Wszyst kim pra cow ni kom przy słu gu je ubez pie cze nie
NNW oraz pa kiet opie ki me dycz nej. W za leż no ści
od zaj mo wa ne go sta no wi ska zróż ni co wa ny po zo -
sta je za kres ofe ro wa nych usług me dycz nych. Pra -
cow ni kom przy słu gu je rów nież de pu tat w po sta ci
na po jów. W fir mie dzia ła Re pre zen ta cja Pra cow ni -
cza oraz zwią zek za wo do wy w za kła dzie pro duk cyj -
nym w Ło dzi, któ re re pre zen tu ją za ło gę fir my
w kon tak tach z za rzą dem.

Obiek ty wizm i rów ność szans
W fir mie obo wią zu je po li ty ka rów ne go trak to wa nia
i do kła da my wszel kich sta rań, że by jej wy tycz ne by -
ły re ali zo wa ne w prak ty ce. Te ma ty ka prze ciw dzia ła -
nia dys kry mi na cji jest rów nież obec na w szko le niach
dla pra cow ni ków oraz zaj mu je bar dzo waż ne miej -
sce w roz wo ju me ne dże rów. Sys tem wy na gro dzeń
jest bu do wa ny na pod sta wie ryn ko we go prze dzia łu
pła co we go dla po szcze gól nych sta no wisk i nie za le -
ży od płci, wie ku ani in nych wskaź ni ków róż no rod -
no ści. Me ne dże ro wie w po szcze gól nych
jed nost kach or ga ni za cji są naj czę ściej re kru to wa ni
z ryn ku lo kal ne go.

W 2008 r. zgło szo ny zo stał je den przy pa dek mob -
bin gu przez pra cow ni ka ma ga zy nu. Zgod nie z po li -
ty ką fir my, na tych miast zo sta ła po wo ła na Ko mi sja
An ty mob bin go wa, skła da ją ca się z przed sta wi cie -
li pra co daw cy, pra cow ni ka oraz nie za leż nej oso by
trze ciej. Po wni kli wym zba da niu spra wy i prze słu -
cha niu świad ków Ko mi sja nie zna la zła po twier dze nia
za rzu tu mob bin gu ani żad nych do wo dów wska zu ją -
cych na nad uży cia.

Ety ka za wo do wa
Co ca -Co la HBC Pol ska dba szcze gól nie moc no
o to, by na wszyst kich po lach pro wa dzić dzia łal ność
w spo sób etycz ny i za ra zem przej rzy sty. Naj waż niej -
sze wy tycz ne z ta kich dzie dzin, jak m.in. kon flikt in -
te re sów, do ku men ta cja fi nan so wa, prze ciw dzia ła nie
ko rup cji, udział w ży ciu pu blicz nym i lob bing czy wy -
ko rzy sta nie ak ty wów spół ki znaj du ją się w Ko dek sie
Po stę po wa nia w In te re sach. Szko le nia z za kre su
Ko dek su prze cho dzą wszy scy pra cow ni cy, nie za leż -
nie od zaj mo wa ne go sta no wi ska. 

Kodeksy i zbiory 
zasad stosowane 
w Coca-Cola HBC Polska

• Kodeks Postępowania w Interesach 
(Code of Business Conduct)

• Polityka równego traktowania 
(Equality Policy)

• Polityka BHP 
(Occupational Health and Safety Policy)

• Polityka HIV/AIDS 
(HIV/AIDS Policy)
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Wszy scy ma ją tak że pra wo, a wręcz obo wią zek
zgła szać przy pad ki, któ re ich zda niem mo gły by
świad czyć o ła ma niu za sad za war tych w Ko dek sie.
Z Ko dek sem za po zna ją się rów nież na si part ne rzy
biz ne so wi. Każ dy pra cow nik mo że ano ni mo wo
prze słać za rzą do wi swo je ko men ta rze czy opi nie
za po mo cą for mu la rza in tra ne to we go. Utwo rzo no
po nad to spe cjal ne kon to pocz ty elek tro nicz nej (su -
ge stie.pl@cchel le nic.com), na któ re mo gą być wy -
sy ła ne rów nież wia do mo ści spo za fir my. 

W pro wa dze niu dzia łal no ści ryn ko wej w spo sób
uczci wy, nie na ra ża jąc się na za rzu ty sto so wa nia nie -
uczci wych prak tyk po ma ga nam rów nież Po rad nik
Pra wa Kon ku ren cji. Skie ro wa ny w szcze gól nej mie -
rze do osób zwią za nych ze sprze da żą Po rad nik ma
na ce lu uzmy sło wić pra cow ni kom ich ro lę w po stę -
po wa niu ca łej fir my w zgo dzie z prze pi sa mi obo wią -
zu ją ce go pra wa.

Bez pie czeń stwo w pra cy
Dba my o to, by bez pie czeń stwa na szych pra cow -
ni ków strze gły spraw dzo ne pro ce du ry i sys te my. We
wszyst kich na szych za kła dach funk cjo nu je zin te gro -
wa ny Sys tem Za rzą dza nia Bez pie czeń stwem i Hi -
gie ną Pra cy OHSAS. Cer ty fi kat jest przy zna wa ny
na trzy la ta i do dat ko wo co ro ku od by wa ją się au dy -
ty utrzy ma nia, kon tro lu ją ce prze strze ga nie norm.
Nad pra wi dło wym funk cjo no wa niem sys te mu i pro -
ce dur w na szej fir mie czu wa nie za leż na in sty tu cja
cer ty fi ku ją ca So cie te Ge ne ra le de Su rve il lan ce.
W 2008 r. na stą pi ła po now na cer ty fi ka cja za kła -
dów w Ra dzy mi nie i Sta niąt kach, a w Ło dzi i Ty li czu
mia ły miej sce au dy ty utrzy ma nia.

W za kła dach pro duk cyj nych Co ca -Co la HBC Pol -
ska funk cjo nu je rów nież au tor ski pro gram pod no -
sze nia bez pie czeń stwa w miej scu pra cy, an ga żu ją cy
bez po śred nio pra cow ni ków. Pro gram „Bez pie czeń -
stwo Naj waż niej sze” opie ra się na idei ry wa li za cji ze -
spo łów z po szcze gól nych fa bryk. Pra cow ni cy mo gą
zgła szać po my sły ra cjo na li za tor skie z dzie dzi ny BHP,
sy tu acje za ist nie nia nie do szłych wy pad ków oraz
moż li wo ści unik nię cia ich w przy szło ści (tzw. „ne ar
miss”). Za wnio ski te otrzy mu ją punk ty. Z ko lei punk -
ty ujem ne przy dzie la ne są np. w przy pad ku za ist nia -
łych wy pad ków bądź zła ma nia prze pi sów BHP.
Każ de go ro ku ze spo ły z naj lep szej fa bry ki na gra dza -
ne są na gro dą fi nan so wą prze zna cza ną na zor ga ni -
zo wa nie im pre zy in te gra cyj nej. Po mi mo zwięk sze nia
uwa gi po świę ca nej BHP i na kła dów na ten cel,
na te re nie za kła du Co ca -Co la HBC Pol ska do szło
nie ste ty w 2008 r. do śmier tel nego wy pad -
ku przy pra cy; dwóch pod wy ko naw ców z fir my ze -
wnętrz nej zgi nę ło pod czas in sta lo wa nia no wej li nii
w na szym za kła dzie.

W związ ku z fak tem, że w na szej fir mie użyt ku je my
nie mal 2000 sa mo cho dów i po jaz dów, du ży na cisk
kła dzie my na zwięk sza nie bez pie czeń stwa ich użyt -
kow ni ków. Wdro ży li śmy bo ga ty pa kiet szko leń pod -
no szą cych umie jęt no ści kie row ców, jak np.
„Bez piecz na jaz da”. W 2008 r. z suk ce sem prze pro -
wa dzi li śmy rów nież kur sy bez piecz nej i eko lo gicz nej
jaz dy (Eco -Dri ving), obo wiąz ko we dla wszyst kich
użyt kow ni ków sa mo cho dów w na szej fir mie.

Cele na rok 2009:
• Uruchomienie drugiej edycji

programu rozwoju
pracowników z wysokim
potencjałem „Go up – ruszaj
w górę”.

• Recertyfikacja OHSAS
w zakładach w Radzyminie
i Staniątkach.

• Kampania edukacyjna z zakresu
BHP wśród pracowników.
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Nasi partnerzy

Pro gram głów nych za sad dla do staw ców
Je ste śmy świa do mi, że or ga ni za cja tak du ża jak Co -
ca -Co la HBC Pol ska wy wie ra du ży wpływ na oto -
cze nie. W swo ich dzia ła niach po stę pu je my zgod nie
z za sa da mi od po wie dzial ne go biz ne su. W tro sce
o zrów no wa żo ny roz wój stwo rzy li śmy rów nież okre -
ślo ne za sa dy, któ re mu szą speł nić fir my do star cza -
ją ce nam to wa ry i usłu gi. Pro gram głów nych za sad
dla do staw ców (Sup plier Gu iding Prin ci ples) obej -
mu je ta kie kwe stie, jak: wa run ki pra cy, pra wa czło -
wie ka, za kaz pra cy dzie ci i wy ko rzy sty wa nia pra cy
przy mu so wej czy wpły wu na śro do wi sko na tu ral ne.

Wszy scy na si do staw cy zo bo wią zu ją się do prze -
strze ga nia praw czło wie ka, prze pi sów pra wa oraz
wy tycz nych opra co wa nych przez na szą fir mę. Do -
dat ko wo naj więk si do staw cy, w szcze gól no ści pro -
du cen ci ma te ria łów mar ke tin go wych, mu szą
uzy skać cer ty fi kat The Co ca -Co la Com pa ny i tym
sa mym stać się au to ry zo wa nym do staw cą sys te mu
Co ca -Co la. Fir my te pod le ga ją au dy tom, ba da ją cym
zgod ność z za sa da mi sys te mu Co ca -Co la. Na sza
fir ma sta le współ pra cu je z ok. 200 do staw ca mi,
z któ rych 20 to tzw. do staw cy au to ry zo wa ni.

CCooccaa--CCoollaa  HHBBCC  PPoollsskkaa  ssttaawwiiaa  jjaassnnee  oocczzeekkiiwwaanniiaa  sswwooiimm  kkoonnttrraahheennttoomm..
OOpprróócczz  ttaakkiicchh  ppaarraammeettrróóww,,  jjaakk  jjaakkoośśćć,,  cceennaa  cczzyy  ppoozziioomm  uussłłuugg
zzwwrraaccaammyy  uuwwaaggęę  nnaa  ppooddeejjśścciiee  nnaasszzyycchh  ppaarrttnneerróóww  bbiizznneessoowwyycchh  ddoo
kkwweessttiiii  zzrróówwnnoowwaażżoonneeggoo  rroozzwwoojjuu..  DDookkłłaaddaammyy  rróówwnniieeżż  wwsszzeellkkiicchh  ssttaarraańń,,
bbyy  zz  nnaasszzyymmii  kklliieennttaammii  bbuuddoowwaaćć  ssiillnnee  ii  ttrrwwaałłee  rreellaaccjjee  nnaa  zzaassaaddaacchh
ppaarrttnneerrssttwwaa,,  aa  ttaakkżżee  wwssppóółłpprraaccoowwaaćć  zz  nniimmii  ww  cceelluu  zzmmnniieejjsszzaanniiaa  wwppłłyywwuu
pprroodduukkttóóww  ii  uussłłuugg  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo..

Wpływ na śro do wi sko na tu ral ne
Po to, by za pew nić zna czą cy roz wój po ten cja łu Co -
ca -Co la Hel le nic kon ty nu uje współ pra cę z do staw -
ca mi na rzecz zmniej sze nia bez po śred nie go
i po śred nie go od dzia ły wa nia fir my na śro do wi sko
na tu ral ne. Na sze dzia ła nia kon cen tru je my na kwe -
stiach ener gii i ochro ny kli ma tu, opa ko wa niach i go -
spo dar ce za so ba mi wod ny mi – w sfe rach, gdzie to
od dzia ły wa nie jest naj więk sze. Fir ma nie wdro ży ła
jesz cze za sad tzw. zie lo nych za mó wień we współ -
pra cy ze wszyst ki mi do staw ca mi, ale wzglę dy 
śro do wi sko we są co raz istot niej szym z kry te -
riów bra nych pod uwa gę przy za ku pie. Na le ży pod -
kre ślić, że dwie naj więk sze re duk cje sze rzej
poj mo wa ne go „śla du wę glo we go” Co ca -Co la Hel -
le nic bę dą moż li we dzię ki bli skiej współ pra cy z do -
staw ca mi. Pla no wa ne blo ki elek tro cie płow ni cze 
w sys te mie CHP, a tak że no we lo dów ki i in ne ener -
go osz częd ne urzą dze nia zna czą co zmniej szą emi -
sje CO2 w mia rę po stę pów we wdra ża niu zmian.
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Pro gra my edu ka cyj ne 
i szko le nio we dla klien tów
Pro duk ty Co ca -Co la HBC Pol ska są do stęp ne
w po nad 140 tys. punktów sprzedaży na te re nie ca -
łe go kra ju. Współ pra cu je my z wszyst ki mi klien ta mi,
od hi per- i su per mar ke tów do ma łych skle pów osie -
dlo wych. Te ostat nie wy so ko ce nią fa cho we do -
świad cze nia, któ ry mi dzie li my się z ni mi w ra mach
pro gra mów szko le nio wych. Pro gram edu ka cyj ny dla
przed sta wi cie li han dlu tra dy cyj ne go pod ha słem
„Wy ko rzy staj si łę tra dy cji” zo stał opra co wa ny dla
wła ści cie li i kie row ni ków skle pów spo żyw czych oraz
sa mo ob słu go wych. Pod czas warsz ta tów tre ne rzy
dzia łu sprze da ży Co ca -Co la HBC Pol ska pre zen tu -
ją spe cy fi kę za cho wań kon su menc kich, in for ma cje
na te mat po szcze gól nych grup i ka te go rii to wa ro -
wych oraz po ra dy do ty czą ce za rzą dza nia prze strze -
nią w skle pie i ak ty wi za cji nie wy ko rzy sta nych
ob sza rów pla ców ki.

W przy pad ku han dlu tra dy cyj ne go czę sto wy stę pu -
je nie wy ko rzy sta ny po ten cjał punk tów han dlo wych
wy ni ka ją cy z bra ku do świad cze nia lub do stę pu
do in for ma cji ryn ko wych do ty czą cych po szcze gól -
nych grup to wa ro wych, tren dów kon su menc kich
czy pre fe ren cji za ku po wych.

Szko le nia „Wy ko rzy staj si łę tra dy cji” po zwa la ją
na zwięk sze nie kon ku ren cyj no ści skle pów han dlu
tra dy cyj ne go po przez pod wyż sze nie efek tyw no ści
wy ko rzy sta nia po wierzch ni han dlo wej. Każ dy
uczest nik pro gra mu ma moż li wość stwo rze nia pla -
nu prze mo de lo wa nia swo jej pla ców ki han dlo wej
pod okiem eks per tów z na szej fir my oraz in nych
uczest ni ków pro gra mu.

W 2008 r. zor ga ni zo wa li śmy 42 warsz ta ty
dla klien tów, w któ rych wzię ło udział nie mal
700 uczest ni ków. W su mie od po cząt ku trwa nia pro -
gra mu prze pro wa dzi li śmy 67 szko leń, w któ rych
wzię ło udział po nad 1200 kie row ni ków i wła ści cie -
li pra wie 2000 skle pów z ca łej Pol ski.

Po wpro wa dze niu w ży cie zmian mo der ni za cyj nych
opra co wa nych pod czas warsz ta tów mie rzo no zmia -
ny wiel ko ści sprze da ży w za aran żo wa nych na no wo
skle pach. W pla ców kach, któ rych wła ści cie le 
bra li udział w szko le niu sprze daż pro duk tów
Co ca -Co la HBC Pol ska wzro sła po nad dwu krot nie
w po rów na niu ze wzro stem ogó łem we wszyst kich
punk tach sprze da ży po dob nej wiel ko ści.

Cele na rok 2009:
• Wprowadzenie programu

„Magazynuj z głową” dla partnerów
biznesowych, edukującego
detalistów, jak należy przechowywać
napoje, by utrzymać ich najwyższą
jakość.

• Kontynuacja programu
edukacyjnego dla przedstawicieli
handlu tradycyjnego „Wykorzystaj
siłę tradycji”.
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Relacje z lokalnymi 
społecznościami

Ja ko pro du cent na tu ral nych wód bu tel ko wa nych
i wła ści ciel za kła du w Ty li czu czu je my się od po wie -
dzial ni za za cho wa nie wy jąt ko we go dzie dzic twa
tam tej szych ob sza rów wod nych – stąd pro jekt Fun -
du szu Kro pli Be ski du, któ ry po wstał ja ko wspól na
ini cja ty wa Co ca -Co la HBC Pol ska, Co ca -Co la Po -
land Se rvi ces, Fun da cji Part ner stwo dla Śro do wi ska.
Ko lej ny przy kład to pro jekt „Rze ki dla ży cia: Wi sła”,
re ali zo wa ny przez Co ca -Co la HBC Pol ska i Co ca -
-Co la Po land Se rvi ces we współ pra cy z WWF, któ -
re go ce lem jest przy wró ce nie na tu ral ne go
cha rak te ru „kró lo wej pol skich rzek”. Wię cej in for ma -
cji na te mat pro jek tu znaj du je się w roz dzia le 
Za so by wod ne na str. 17.

Wy zna je my za sa dę, że kształ to wa nie po staw 
eko lo gicz nych, szcze gól nie wśród dzie ci i mło dzie ży,
umoż li wia dłu go fa lo wą po pra wę sta nu śro do wi ska
na tu ral ne go. Od wie lu lat Co ca -Co la HBC Pol ska
współ pra cu je z Fun da cją Na sza Zie mia w ra mach
ak cji „Sprzą ta nie świa ta”. W ze szło rocz nej edy cji
pro gra mu wzię ło udział nie mal mi lion wo lon ta riu szy.
W ra mach kam pa nii zli kwi do wa no m.in. 1112 nie le -
gal nych wy sy pisk śmie ci, po se gre go wa -
no 237 933 kg od pa dów i prze pro wa dzo no
429 se lek tyw nych zbió rek śmie ci. Po nad to prze pro -
wa dzo no 981 pro gra mów edu ka cyj nych w ca łej 
Pol sce.

Tra dy cyj nie już uczest ni czy my w lo kal nych pro gra -
mach pro pa gu ją cych eko lo gię wśród oby wa te li.
W 2008 r. wspie ra li śmy ini cja ty wy w ra mach „Sprzą -
ta nia świa ta” w Ło dzi i Ra dzy mi nie. Co ca -Co la HBC

CCooccaa--CCoollaa  HHBBCC  PPoollsskkaa  pprrzzyycczzyynniiaa  ssiięę  ddoo rroozzwwoojjuu  ssppoołłeecczznnoośśccii
llookkaallnnyycchh,,  ww kkttóórryycchh  jjeesstt  oobbeeccnnaa..  AAnnggaażżuujjeemmyy  ssiięę  ww ddzziiaałłaanniiaa  nnaa rrzzeecczz
mmłłooddzziieeżżyy,,  ppoopprraawwyy  wwaarruunnkkóóww żżyycciiaa,,  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  nnaattuurraallnneeggoo
ii ddzziieeddzziiccttwwaa  kkuullttuurroowweeggoo  oorraazz  wwssppiieerraanniiaa  zzddrroowweeggoo  ssttyylluu  żżyycciiaa
ii aakkttyywwnnoośśccii  ffiizzyycczznneejj..  AAkkttyywwnnoośśccii  ttee  pprroowwaaddzziimmyy  ww ssppoossóóbb
zzoorrggaanniizzoowwaannyy  oorraazz  jjaakkoo  ooddddoollnnee  iinniiccjjaattyywwyy  pprraaccoowwnniikkóóww ffiirrmmyy  
ww ffoorrmmiiee  wwoolloonnttaarriiaattuu..

Na sza fir ma od po cząt ku swo jej dzia łal no ści sta wia
so bie za cel bu do wa nie do sko na łych re la cji ze spo -
łecz no ścia mi lo kal ny mi. W gmi nach, z któ ry mi je ste -
śmy naj moc niej zwią za ni ak tyw nie uczest ni czy my
w ży ciu spo łecz nym ja ko „oby wa tel kor po ra cyj ny”,
an ga żu jąc się w ini cja ty wy zgod ne z na szą stra te gią
biz ne so wą. W sa mym tyl ko 2008 r. na sze in we sty -
cje zwią za ne z roz ma ity mi pro jek ta mi wspie ra ją cy -
mi spo łecz no ści lo kal ne się gnę ły 1,3 mln zło tych.

Co ca -Co la HBC Pol ska ini cju je i wspie ra pro gra my
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści. Dzia ła nia te pro wa -
dzi my w dzie dzi nach, w któ rych na sza fir ma po sia -
da naj więk szą wie dzę i do świad cze nie oraz
w któ rych mo że w naj więk szym stop niu po móc:
• Ochro na śro do wi ska na tu ral ne go oraz za so -

bów wod nych.
• Sport i ak tyw ność fi zycz na. 
• Roz wój mło dzie ży.
• In ne dzia ła nia lo kal ne. 

Bu do wa nie świa do mo ści eko lo gicz nej 
– tro ska o za so by wod ne
Ko niecz ność ochro ny za so bów wod nych oraz 
dzia ła nia po dej mo wa ne w tej dzie dzi nie przez Co -
ca -Co la HBC Pol ska omó wio no szcze gó ło wo
w roz dzia le Za so by wod ne na str. 14-17. Przy po -
mnij my je dy nie, że oprócz po dej mo wa nia wszel kich
wy sił ków na rzecz zwięk sze nia efek tyw no ści wy ko -
rzy sta nia wo dy w na szych za kła dach, uczest ni czy -
my tak że ak tyw nie w sze re gu pro jek tów, któ rych
bez po śred nim ce lem jest ochro na za so bów wod -
nych bądź przy wró ce nie ich na tu ral ne go sta nu. 
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Relacje z lokalnymi 
społecznościami

Pol ska współ fi nan so wa ła tak że utwo rze nie ba zy ma -
te ria łów dy dak tycz nych oraz ofert z za kre su edu ka -
cji eko lo gicz nej Eko edu ka cja. pl. Ma te ria ły
edu ka cyj ne za war te na stro nie prze zna czo ne są
do dar mo we go wy ko rzy sta nia przez wszyst kich za -
in te re so wa nych ta ka wie dzą.

Sport i ak tyw ność fi zycz na
Co ca -Co la HBC Pol ska wy zna je za sa dę, że wspie -
ra nie ak tyw no ści fi zycz nej wśród pol skich ro dzin,
szkół i spo łecz no ści lo kal nych jest nie zbęd ne dla
zrów no wa żo ne go roz wo ju spo łecz ne go. Fir ma
wspie ra rów nież wie lo stron ne pro jek ty na rzecz wal -
ki z oty ło ścią. Do naj waż niej szych ini cja tyw wspie ra -
nych przez na szą fir mę w part ner stwie z Co ca -Co la
Po land Se rvi ces na le żą:
• Co ca -Co la Cup
• Pro gram „Trzy maj for mę”
• Im pre zy bie go we

Wię cej in for ma cji na te mat tych ini cja tyw znaj du je się
w roz dzia le „Zdro wie kon su men tów” na str. 12-13.

Roz wój mło dzie ży
Wspie ra my pro jek ty, któ rych ce lem jest roz wój mło -
dzie ży oraz wy rów ny wa nie szans naj bar dziej po trze -
bu ją cych. 

Jed ną z ta kich ini cja tyw jest pro gram „Zdą żyć z Po -
mo cą”, któ re go ce lem jest ra to wa nie za gro żo ne go
ży cia dzie ci, przy wra ca nie im zdro wia, wspie ra nie ich
edu ka cji oraz nie sie nie po mo cy dzie ciom w trud nych
wa run kach ma te rial nych. Dzia łal ność Fun da cji po le -
ga w głów nej mie rze na gro ma dze niu fun du szy
z prze zna cze niem na prze pro wa dza nie trud nych
ope ra cji, dro gie go le cze nia oraz dłu go trwa łych re ha -
bi li ta cji. Wy cho dząc na prze ciw po trze bom ma łych
pod opiecz nych, w ra mach Fun da cji po wstał Ośro -
dek Po mo cy i Bez płat nej Re ha bi li ta cji.

Od kil ku lat współ pra cu je my rów nież z Fun da cją
Kor po ra cyj nej Od po wie dzial no ści Spo łecz nej.
Wspie ra my pro gram Hot -Me al -A -Day, któ ry za pew -
nia cie pły po si łek w szko le 3 tysiącom dzie ci 
z najuboższych rodzin z pół noc no -za chod niej Pol -
ski. W 2008 r. wraz z Fun da cją uczest ni czy li śmy
rów nież w or ga ni za cji kil ku oka zjo nal nych im prez
i wy da rzeń in te gra cyj nych dla dzie ci z ro dzin po trze -
bu ją cych po mo cy.

Wy bra ne ini cja ty wy na rzecz mło dzie ży w 2008 r.:
• Sto wa rzy sze nie Ro dzi ców i Przy ja ciół Dzie ci Nie -

wi do mych i Sła bo wi dzą cych w War sza wie;
• Pa ra fia Rzym sko -Ka to lic ka Ra dzy min – or ga ni za -

cja Dnia Dziec ka, ko lo nie let nie dla dzie ci;
• Sa mo rzą do we Cen trum Edu ka cji Szkol nej w Ty li -

czu – za kup po mo cy dy dak tycz nych oraz na gród
książ ko wych dla dzie ci;

• Fun da cja Dzie cię ca Fan ta zja – po moc dzie ciom
nie ule czal nie cho rym.

W ramach współpracy ze
społecznościami lokalnymi
prowadzimy również szereg
programów na rzecz
promowania aktywności
fizycznej oraz wspieramy liczne
wydarzenia sportowe w całym
kraju. Więcej informacji na
temat tych inicjatyw znajduje się
w rozdziale „Zdrowie
konsumentów” na str. 12-13.
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Honorowa Nagroda
„Społeczne Oblicze 
Biznesu 2008”

Coca-Cola HBC Polska otrzymała Honorową
Nagrodę „Społeczne Oblicze Biznesu 2008” 
za szczególne zaangażowanie społeczne
w ochronę środowiska naturalnego oraz
zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych.
Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest co roku
przez Polski Klub Biznesu, najstarszą polską
niezależną organizację przedsiębiorców
prywatnych, mającą na celu promowanie
polskiej gospodarki, firm i ludzi, sięgających
po światowej klasy wzorce prowadzenia
biznesu.

Po moc w przy pad ku
ka ta strof na tu ral nych
Co ca -Co la HBC Pol ska ja ko fir ma pro du ku ją ca pro -
duk ty spo żyw cze od wie lu lat słu ży po mo cą oso bom
po szko do wa nym w wy ni ku ka ta strof na tu ral nych.
W 2008 r. do star cza li śmy na po je miesz kań com te -
re nów do tknię tych po wo dzia mi w po łu dnio wej Pol -
sce oraz po szko do wa nym w wy ni ku przej ścia przez
Opolsz czy znę trą by po wietrz nej.

Roz wój in fra struk tu ry
Co ca -Co la HBC Pol ska sta ra się przy czy niać
do pod no sze nia po zio mu ży cia miesz kań ców gmin,
w któ rych po sia da my swo je za kła dy pro duk cyj ne.
Przy kła do wo w ubie głym ro ku na sza fir ma współ fi -
nan so wa ła bu do wę ron da w cen trum Ra dzy mi na.
W 2008 r. wspo mo gli śmy rów nież Le śny Za kład Do -
świad czal ny w Kry ni cy -Zdro ju w pro jek tach in fra -
struk tu ral nych w Be ski dach. Z na szych
środ ków sfi nan so wa no wy po sa że nie izby przy rod -
ni czej, bu do wę edu ka cyj nej ścież ki przy rod ni czej
„Na Kop cio wej” oraz utrzy ma nie ist nie ją cej ścież ki
przy rod ni czej „Na Bro dow cu” w Ty li czu.

Zbigniew Piotrowski,
Burmistrz Miasta i Gminy Radzymin

BBaarrddzzoo  ddoobbrrzzee  jjeesstt,,  ggddyy  rroozzwwóójj
bbiizznneessuu  ooddbbyywwaa  ssiięę  ww ssppoossóóbb

zzrróówwnnoowwaażżoonnyy  ii wwzzrroossttoowwii
pprrzzeeddssiięębbiioorrssttww  ttoowwaarrzzyysszzyy  rroozzwwóójj  mmiiaasstt  ii rreeggiioonnóóww..
TTaakk  jjeesstt  ww ttyymm  pprrzzyyppaaddkkuu..  CCooccaa--CCoollaa  HHBBCC  PPoollsskkaa  
ttoo  nniiee  ttyyllkkoo  jjeeddeenn  zz nnaajjwwiięękksszzyycchh  iinnwweessttoorróóww
nnaa nnaasszzyymm  tteerreenniiee  ii pprraaccooddaawwccaa  ttwwoorrzząąccyy  nnoowwee
mmiieejjssccaa  pprraaccyy  ddllaa  rraaddzzyymmiińńsskkiieejj  ssppoołłeecczznnoośśccii,,  
aallee  rróówwnniieeżż  ffiirrmmaa,,  kkttóórraa  uucczzeessttnniicczzyy  ww żżyycciiuu  nnaasszzeeggoo
rreeggiioonnuu  ii pprrzzyycczzyynniiaa  ssiięę  ddoo jjeeggoo  rroozzwwoojjuu..
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Wo lon ta riat
W 2008 r. na sza fir ma uru cho mi ła no wy pro gram
wspie ra nia wo lon ta ria tu pra cow ni cze go. Ini cja ty wa
„Wo lon ta riusz po ra do snej stro nie ży cia” słu ży 
za an ga żo wa niu pra cow ni ków na szej fir my we
wspie ra nie swo ją wie dzą, do świad cze niem i umie -
jęt no ścia mi wy bra nych przed się wzięć spo łecz nych.
Ze spo ły wo lon ta riu szy otrzy ma ły wspar cie fi nan so we
na szej fir my na po kry cie bez po śred nich kosz -
tów zwią za nych z pro jek tem. W su mie 144 wo lon ta -
riu szy po świę ci ło 566 go dzin do dat ko wej pra cy.

Wy bra ne pro jek ty pro gra mu „Wo lon ta riusz po ra do -
snej stro nie ży cia”:
• Ośro dek Re ha bi li ta cyj no -Edu ka cyj no -Wy cho -

waw czy im. dr Ma rii Trzciń skiej -Faj frow skiej w Ka -
to wi cach – po ma lo wa nie po miesz czeń, przy ję cie
mi ko łaj ko we, sta ła po moc.

• Pol skie Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób z Upo śle -
dze niem Umy sło wym Ko ło w Ko sza li nie – wspar -
cie osób z nie peł no spraw no ścią umy sło wą
w ak ty wi za cji za wo do wej.

• Ho spi cjum im. Ks. Eu ge niu sza Dut kie wi cza SAC
w Gdań sku – współ or ga ni zo wa nie Jar mar ku
Gwiazd ko we go, kwe sta pod czas kon cer tów, in -
ne dzia ła nia.

• To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi – Dom dla
Nie wi do mych w Nie po ło mi cach – or ga ni za cja Mi -
ko ła jek dla nie wi do mych dzie ci, po ma lo wa nie po -
miesz czeń w Do mu dla Nie wi do mych. 

• Sto wa rzy sze nie Po mo cy Nie peł no spraw nym
„Bądź cie z na mi” w Kra ko wie – im pre za mi ko łaj ko -
wa dla 150 nie peł no spraw nych dzie ci z 2 szkół
spe cjal nych i 2 przed szko li in te gra cyj nych.

W ra mach wo lon ta ria tu pra cow ni cze go pro wa dzi my
rów nież ak cje na rzecz ochro ny śro do wi ska w naj -
bliż szym oto cze niu fir my. W 2008 r. w War szaw skim
Ob sza rze Chro nio ne go Kra jo bra zu w Choj no wie
pod War sza wą po sa dzi li śmy po nad 3500 drzew;
sprzą ta li śmy tak że Pusz czę Nie po ło mic ką nie opo -
dal na sze go za kła du pro duk cyj ne go w Sta niąt kach.
Obie ak cje na rzecz śro do wi ska prze pro wa dzi li śmy
we współ pra cy z Fun da cją Na sza Zie mia.

Cele na rok 2009:
• Organizacja drugiej edycji

programu „Wolontariusz po
radosnej stronie życia”.

• Przeprowadzenie 2 inicjatyw
ekologicznych, w tym sadzenia
lasu przez pracowników firmy. 
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Global Compact
GGlloobbaall  CCoommppaacctt  ttoo  iinniiccjjaattyywwaa  SSeekkrreettaarrzzaa  GGeenneerraallnneeggoo  OONNZZ,,  
KKooffii  AAnnnnaannaa,,  ssttaannoowwiiąąccaa  wweezzwwaanniiee  sskkiieerroowwaannee  ddoo śśwwiiaattaa  bbiizznneessuu,,  
bbyy  ww sswwoojjeejj  ddzziiaałłaallnnoośśccii  kkiieerroowwaaćć  ssiięę 1100  zzaassaaddaammii  zzggooddnnyymmii
zz ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośścciiąą  ssppoołłeecczznnąą..  IInniiccjjaattyywwyy  ttee  ddoottyycczząą  cczztteerreecchh
oobbsszzaarróóww tteemmaattyycczznnyycchh::  pprraaww  cczzłłoowwiieekkaa,,  ssttaannddaarrddóóww pprraaccyy,,  oocchhrroonnyy
śśrrooddoowwiisskkaa  nnaattuurraallnneeggoo  oorraazz  pprrzzeecciiwwddzziiaałłaanniiaa  kkoorruuppccjjii..  
GGlloobbaall  CCoommppaacctt  pprroommuujjee  ssppoołłeecczznnąą  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć  bbiizznneessuu..

Inicjatywa Global Compact,
uczestnictwo w której ma 
charakter całkowicie dobrowolny, 
nie jest instrumentem regulacyjnym,
„policją”, ani organem powołanym
do kontroli postępowania
i działalności firm. Odwołuje się
natomiast do odpowiedzialności
społecznej i przejrzystości w celu
podejmowania działań na rzecz
realizacji 10 zasad oraz uczestnictwa
w inicjatywach organizacji.



Coca-Cola HBC Polska Raport Odpowiedzialności Społecznej 2008

33

Global Compact

W ra mach ca łej gru py Co ca -Co la Hel le nic sta le
udzie la ne jest wspar cie ini cja ty wie ONZ Glo bal
Com pact, naj więk sze mu na świe cie do bro wol ne mu
pro gra mo wi z za kre su spo łecz nej od po wie dzial no ści
biz ne su. Bę dąc jed nym z sy gna ta riu szy -za ło ży cie -
li CEO Wa ter Man da te i Ca ring for Cli ma te, Co ca -
-Co la Hel le nic ak tyw nie uczest ni czy w obu tych
ini cja ty wach. Na ca łym świe cie two rzo ne są lo kal ne
sie ci, ma ją ce za za da nie oży wie nie idei Glo bal Com -

pact w róż nych kon tek stach na ro do wych i kul tu ro -
wych. Co ca -Co la Hel le nic bie rze obec nie udział
w pra cach ta kich sie ci w 13 kra jach. Co ca -Co la Hel -
le nic pu bli ku je swo je ra por ty z za kre su od po wie -
dzial no ści spo łecz nej od 2003 r.; ja ko pierw sza fir ma
z sek to ra na po jów bez al ko ho lo wych otrzy ma ła
w 2005 r. od Glo bal Com pact ty tuł No ta ble Re por -
ter; od tam tej po ry do sta je ten ty tuł za każ dy ko lej -
ny ra port.

Popieranie i przestrzeganie praw człowieka
przyjętych przez społeczność międzynarodową

Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw
człowieka przez firmę

Poszanowanie wolności stowarzyszania się

Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej

Zniesienie pracy dzieci

Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze
zatrudnienia

Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego

Podejmowanie inicjatyw mających na celu
promowanie postaw odpowiedzialności
ekologicznej

Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych
środowisku technologii

Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach,
w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

Obiektywizm i etyka zawodowa, str. 24

Zasady współpracy z dostawcami, str. 26

Obiektywizm i etyka zawodowa, str. 24

Zasady współpracy z dostawcami, str. 26

Zmniejszanie zużycia wody w zakładach, str. 14

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, str. 18

Zużycie energii i ochrona klimatu, str. 18

Fundusz Kropli Beskidu, str. 16

Projekt „Rzeki dla życia: Wisła”,  str. 17

Etyka zawodowa, str. 24

Zasady współpracy z dostawcami, str. 26

Zasada 1

Zasada 2

Zasada 3

Zasada 4

Zasada 5

Zasada 6

Zasada 7

Zasada 8

Zasada 9

Zasada 10

PPrraawwaa  CCzzłłoowwiieekkaa

SSttaannddaarrddyy  pprraaccyy

ŚŚrrooddoowwiisskkoo  nnaattuurraallnnee

PPrrzzeecciiwwddzziiaałłaanniiee  kkoorruuppccjjii

10 zasad Global Compact Działania Coca-Cola Hellenic

Działania Coca-Cola HBC Polska z zasadami Global Compact przyjmują następujące formy
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