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Cele 
na 2009

Strategia 
i zarządzanie

Strategia 
i zarządzanie

Plany 
na 2010

Wdrożenie SAP WAVE 2, 

nowego zintegrowanego 

systemu działania firmy, 

obejmującego cały łańcuch 

dostaw i zwiększającego 

satysfakcję klientów firmy.

Prowadzenie działalności 

zgodnie z zasadami UN Global 

Compact. 

Dalsze poszerzanie wyboru 

produktów poprzez oferowanie 

konsumentom pełnej oferty we 

wszystkich kategoriach napojów 

bezalkoholowych.

Propagowanie aktywnego stylu 

życia wśród konsumentów.

Certyfikacja PAS 220 

w zakładzie w Radzyminie.

Kontynuacja działań Funduszu 

Kropli Beskidu.

Kontynuacja programu „Rzeki 

dla Życia” we współpracy 

z WWF. 

Dalsze zmniejszanie zużycia 

wody średnio o 5 % na każdy 

litr wyprodukowanego napoju.

Kontynuacja budowy bloku 

elektrociepłowniczego (CHP) 

w Radzyminie.

Rozpoczęcie instalacji ecobox 

w lodówkach, co pozwoli na 

zredukowanie zużycia energii 

przez lodówkę średnio o 35 %.

Współpraca z Fundacją Nasza 

Ziemia – kontynuacja akcji 

„Sadzenie lasu”.

Dalsza redukcja wagi opakowań 

o 4 do 8 % w zależności od typu 

opakowania.

Wspieranie akcji edukacyjnych 

promujących recykling, np.: 

Warszawskie Dni Recyklingu, 

Dni Recyklingu w Łodzi.

Organizacja akcji edukacyjnych 

na temat recyklingu: organizacja 

selektywnej zbiórki opakowań 

na wybranych imprezach 

masowych.

Rozwój programu dla pracow-

ników z wysokim potencjałem 

„Go Up – Ruszaj w górę”.

Badanie opinii pracowników 

i wdrożenie programu poprawy 

satysfakcji z pracy.

Program motywacyjny BHP dla 

pracowników.

Wdrażanie stylu przywództwa 

opartego na coachingu.

Kontynuacja programu 

„Magazynuj z głową”.

Kontynuacja programu 

edukacyjnego dla klientów 

„Wykorzystaj siłę tradycji”.

Wdrożenie nowego podejścia 

we współpracy z klientami 

sieciowymi w handlu 

nowoczesnym.

Organizacja trzeciej, 

rozszerzonej edycji programu 

„Wolontariusz po radosnej 

stronie życia”.

Promowanie aktywności 

fizycznej i wspieranie lokalnych 

imprez sportowych w całym 

kraju.

Wspieranie organizacji charyta-

tywnych działających na rzecz 

dzieci specjalnej troski.

Relacje ze 
społecznościami 

lokalnymi 

Relacje ze 
społecznościami 

lokalnymi 

Zdrowie 
konsumentów

Zdrowie 
konsumentów Zasoby wodneZasoby wodne

Energia 
i ochrona klimatu

Energia 
i ochrona klimatu

Opakowania 
i recykling

Opakowania 
i recykling Nasi pracownicyNasi pracownicy Nasi partnerzyNasi partnerzy

Cel zrealizowany

Cel niezrealizowany 

Cel w trakcie realizacji

32

Cele i plany

Rozdział Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 Rozdział 10

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.

Wdrożenie wskaźnika CSR jako 

elementu oceny rocznej 

pracowników na wszystkich 

stanowiskach menedżerskich 

w firmie.

Prowadzenie działalności 

zgodnie z 10 zasadami 

Global Compact.

Dalsze zwiększanie możliwości 

wyboru produktów.

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.

Skuteczne wdrożenie zmian 

w Formule Funduszu Kropli 

Beskidu.

Kontynuacja programu „Rzeki dla 

życia: Wisła” oraz zaangażowanie 

w organizację Dnia Wisły w War-

szawie we współpracy z WWF.

Dalsze zmniejszanie 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.

Zmniejszenie zużycia energii 

o 4%

Budowa bloku elektrociepłowni-

czego w Radzyminie (CHP).

Usunięcie czynnika chłodniczego 

R22 z systemów chłodniczych 

w zakładach produkcyjnych.

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.

Wprowadzenie programu „Maga-

zynuj z głową” dla partnerów 

biznesowych, edukującego 

detalistów, jak należy przecho-

wywać napoje, by utrzymać ich 

najwyższą jakość.

Kontynuacja programu edukacyj-

nego dla przedstawicieli handlu 

tradycyjnego „Wykorzystaj siłę 

tradycji”.

Organizacja drugiej edycji pro-

gramu „Wolontariusz po rado-

snej stronie życia”.

Przeprowadzenie dwóch inicja-

tyw ekologicznych, w tym sadze-

nia lasu przez pracowników 

firmy.

ze względu na projekt Agility 
(zmniejszenie zapasów 
produktów i krótsze partie 
produkcyjne) oraz niższą 
produkcję w Tyliczu. 

(dodatkowo wdrożono 
PAS 220 w zakładach 
w Tyliczu i Łodzi).
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Przyszłość

Naszym priorytetem na najbliższe lata 
jest pogłębianie wiedzy na temat szans 
i zagrożeń dla środowiska tak, aby 
w przyszłości osiągnąć nasz cel nadrzędny: 

zrównoważony rozwój. 

Mam przyjemność przedstawić Państwu 

nasz trzeci roczny Raport Odpowiedzial-

ności Społecznej Coca-Cola HBC Polska. 

Co roku staramy się stawiać sobie wyższą 

poprzeczkę – mam nadzieję, że tego-

roczny raport całościowo i przejrzyście 

przedstawi nasze postępy w dziedzinie 

społecznie  odpowiedzialnego  biznesu.

Przy ustalaniu strategii zrównoważonego 

rozwoju najistotniejszym partnerem są 

nasi interesariusze. W ciągłej dyskusji 

z nimi określamy priorytety. Raport 

podzielony jest na rozdziały odpowiada-

jące tym kluczowym kwestiom odpowie-

dzialności społecznej, środowiskowej 

i ekonomicznej naszej firmy. Nasze cele 

inspirowane są także przyjętymi przez nas 

zobowiązaniami  Global  Compact.

Rozwój naszej firmy jest nierozerwalnie 

związany z dostępnością wody. W tym 

roku osiągnęliśmy wyznaczony sobie cel 

zmniejszając jej zużycie do 2,1 litra na litr 

wyprodukowanego napoju. Staramy się 

chronić środowisko naturalne, w którym 

znajdują się źródła tego cennego suro-

wca. Naszym priorytetem na najbliższe 

lata jest pogłębianie wiedzy na temat 

szans i zagrożeń dla środowiska tak, aby 

w przyszłości osiągnąć nasz cel nadrzęd-

ny:  zrównoważony  rozwój. 

Osiągnięcie tego celu wymaga strategicznego myślenia 

w wielu kategoriach. Bierzemy pod uwagę zmiany ekonomi-

czne i w kapitale ludzkim kraju. Dlatego inwestujemy w na-

szych pracowników, klientów i społeczności lokalne, które 

nas  otaczają. 

Jednak zrównoważony rozwój to nie tylko strategie i plany, 

ale przede wszystkim działania. Wierzymy w istotność akcji 

na każdym poziomie – tych dużych, ogólnokrajowych i tych 

mniejszych, lokalnych. Łatwo przeoczyć możliwości wspie-

rania drobnych, ale przynoszących wymierne korzyści ini-

cjatyw. Dlatego stworzyliśmy procedury systematycznego 

wspierania projektów wolontariatu i innowacyjnych propo-

zycji naszych pracowników, a także akcji proponowanych 

przez  społeczności  lokalne.

Staramy się nieustannie poprawiać także proces raporto-

wania, którego wynikiem jest niniejsza publikacja. W tego-

rocznym raporcie przedstawiamy nasze wyniki według meto-

dologii i wskaźników Global Reporting Initiative. Dzięki temu 

raport pozwala nam w systematyczny sposób budować naszą 

strategię. Jest to także publikacja, za pomocą której chcieli-

byśmy podziękować naszym interesariuszom za ich udział 

w naszych osiągnięciach. Mamy również nadzieję, że będzie 

on naszym wkładem w rozwijającą się, niezwykle istotną 

dyskusję  na  temat  zrównoważonego  rozwoju  w  Polsce.

Dzięki systematycznemu podejściu udało nam się zrealizo-

wać plany, które przedstawiliśmy Państwu w naszym poprze-

dnim raporcie. W tegorocznej publikacji jasno formułujemy 

nasze cele na rok 2010. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 

ponownie z dumą przedstawimy kolejny raport z naszych 

osiągnięć.
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Niniejszy raport przedstawia sprawozdanie z działalności Coca-Cola HBC Polska 
w roku 2009. Publikacja jest skierowana zarówno do interesariuszy firmy, jak 
i wszystkich osób zainteresowanych naszymi działaniami w ramach społecznie 
odpowiedzialnego  biznesu. 

6

Profil raportu

Część I przedstawia kontekst procesu raportowania. Niniejszy rozdział 

pierwszy wyjaśnia metodologię zastosowaną w tym procesie. Rozdział drugi 

(„Profil organizacji” str. 10-13) zawiera wizytówkę naszej firmy wraz 

z opisem naszych produktów oraz danych sprzedażowych i produkcyjnych 

za miniony rok. W rozdziale trzecim znajdują się informacje dotyczące 

naszych priorytetów, strategii i zewnętrznych zobowiązań („Strategia 

i  zarządzanie”  str. 14-21).

Część II (rozdziały 4-10, str. 22-61) składa się z opisu siedmiu kluczowych 

dla Coca-Cola HBC Polska obszarów aktywności firmy i naszych działań 

w  obrębie  CSR  (Corporate  Social  Responsibility).

Część III zawiera dane dodatkowe i tabele zbiorcze: tabelę wskaźników 

GRI (str. 64-71), tabelę podsumowującą cele na rok 2009, status ich realizacji 

i cele na rok 2010 (str. 2-3) oraz słowniczek terminów i listę odnośników 

www  (str. 73-75).

1.

2.
3.

Proces  raportowania

Raport Odpowiedzialności Społecznej 

2009 został przygotowany w oparciu 

o wytyczne Global Reporting Initiative, 

niezależnej, międzynarodowej instytucji, 

której celem jest rozwijanie praktyk ra-

portowania  działalności  w  zakresie  CSR.

W procesie tworzenia raportu wykorzys-

tane zostały „Wytyczne do raportowania 

kwestii zrównoważonego rozwoju” (RG) 

oraz najbardziej aktualna wersja wskaź-

ników GRI – G3, opublikowanych w 2006 

roku. Ze względu na brak polskiej wersji 

suplementu sektorowego, dotyczącego 

Coca-Cola HBC Polska, specyficzne wy-

tyczne w nim zawarte nie zostały wy-

korzystane  w  tegorocznym  raporcie.

Raport za rok 2009 jest naszym trzecim raportem, publiko-

wanym w rocznym cyklu (poprzednie raporty stanowiły 

sprawozdania za lata 2007 i 2008). Odnosi się do działalności 

firmy w roku kalendarzowym 2009. 

Dane z poprzednich lat umieszczone zostały w miejscach, 

gdzie stanowią istotny kontekst dla informacji z roku 2009 

lub gdy odnoszą się do inicjatyw kontynuowanych w tym 

roku. Uwzględniliśmy również dane dotyczące naszej 

działalności wynikającej z podjętych zobowiązań wew-

nętrznych i współpracy zewnętrznej, w tym Global Compact, 

opisanych szczegółowo w rozdziale 3 „Strategia i zarzą-

dzanie” (str. 14-21). 

W wyniku konsultacji z interesariuszami i organizacjami 

audytowymi w niniejszym raporcie poszerzamy zasięg 

i szczegółowość zawartych informacji w stosunku do lat 

poprzednich. Z roku na rok staramy się doskonalić proces 

prowadzący do stworzenia publikacji tak, aby przedstawiała 

ona  coraz  bardziej  kompletne  i  przejrzyste  informacje. 

W okresie raportowania nie zaszły zmiany w strukturze 

własności ani zarządu Coca-Cola HBC Polska. Raport nie 

zawiera korekty informacji publikowanych w raportach 

z  poprzednich  lat.

Koordynacją działań w zakresie CSR 

zajmuje się 

Dział ds. Korporacyjnych. 

Osobą odpowiedzialną za proces 

raportowania społecznego jest 

Dyrektor ds. Korporacyjnych. 

 odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com

Wszelkie dodatkowe informacje można 

uzyskać pod adresem: 

Rozdział 1Rozdział 1

Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Struktura raportu

Publikacja, którą oddajemy 

w Państwa ręce składa się 

z trzech części, 

skonstruowanych tak, aby dać 

możliwie jak najbardziej 

kompletny i przejrzysty obraz 

naszej działalności.
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Indeks treści GRI

według „Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju”:

• Strategia i zarządzanie 1.1–1.2 (str. 14-21)

• Profil organizacji 2.1–2.10 (str. 10-13),

• Profil raportu 3.1–3.13 (str. 6-9),

• Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie 4.1–4.17 (str. 14-61)

• Wskazniki podstawowe i dodatkowe – tabele zbiorcze (str. 64-71).

Dodatkowo: tabela zawierająca informacje o celach na rok 2009, ich realizacji 

i celach na 2010 (str. 2-3).

́

Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Treść raportu za rok 2009 nie została potwierdzona przez 

audyt zewnętrzny. Coca-Cola HBC Polska brała udział 

w inicjatywach audytowych dotyczących społecznie 

odpowiedzialnego biznesu prowadzonych przez niezależne 

organizacje  podczas wydawania  publikacji:

„Ranking Odpowiedzialnych Firm 2009” 

i „Raport: Odpowiedzialny Biznes 

w Polsce 2009. Dobre praktyki”.

Zakres i zasięg raportu

Raportowanie obejmuje wszystkie obsza-

ry działalności firmy zidentyfikowane jako 

istotne dla zrównoważonego rozwoju i od-

powiedzialności za wpływ na środowisko 

naturalne,  społeczne  i  ekonomiczne.

Obszary te zidentyfikowane zostały przez 

Komisję ds. CSR przy zarządzie Grupy 

Coca-Cola Hellenic w Atenach, w wyniku 

pierwszego panelowego spotkania intere-

sariuszy  w  2008  roku. 

W wyniku tego procesu określonych 

zostało 7 kwestii kluczowych dla działal-

ności grupy i spółek krajowych, które są 

opisane w odpowiednich rozdziałach 

II  części  raportu. 

Definiując zawartość raportu kierowaliśmy się przede 

wszystkim:

• określonymi przez naszych interesariuszy obszarami 

zainteresowania,

• wewnętrznymi priorytetami firmy określanymi na pozio-

mie  grupowym  i  krajowym,

• standardami raportowania na poziomie grupowym 

z uwzględnieniem charakterystyki polskich realiów 

gospodarczych  i  stanu  środowiska  naturalnego,

• priorytetami CSR uwzględnionymi w programach rozwoju 

menedżerów, które są integralną częścią polityki 

personalnej  firmy,

• kwestią ograniczeń jawności danych wynikających 

z  tajemnicy  handlowej,

• potrzebą przedstawiania danych w sposób kompletny 

i  umożliwiający  niezależną  ocenę  działań  firmy.

Poszczególne obszary działalności Coca-Cola HBC Polska 

objęte są audytami wewnętrznymi prowadzonymi przez 

firmę, jak również podlegają cyklicznym zewnętrznym 

audytom, wymaganym przez instytucje przyznające firmie 

certyfikaty.

Szczegółowe informacje na ich temat 

znajdują się w odpowiednich rozdziałach 

części II raportu oraz w Rozdziale 3 

„Strategia i zarządzanie”. 

Weryfikacja

Dane przedstawione w niniejszym rapor-

cie zgromadzone zostały z uwzględ-

nieniem imperatywu kompletności ra-

portu. Ich zgodność ze stanem faktycznym 

poświadczona została przez kierownictwo 

Coca-Cola HBC Polska i Grupy Coca-Cola 

Hellenic. 

Raport zawiera dane uwzględnione w pu-

blikacji grupowej, które dotyczą działal-

ności w Polsce lub bezpośrednio na nią 

wpływają.

Niniejszy raport obejmuje opis działań 

oraz – tam gdzie dotyczy to bezpośrednio 

wyników krajowych – działań całej Grupy 

Coca-Cola HBC Polska 

Coca-Cola Hellenic.
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Coca-Cola HBC Polska to polski oddział greckiej spółki Coca-

-Cola Hellenic Bottling Company SA z siedzibą 

w Atenach, zwanej w skrócie Coca-Cola Hellenic. Grupa Coca-

-Cola Hellenic działa w 28 krajach i obsługuje łącznie ponad 

560 mln konsumentów. Firma jest notowana na giełdach 

w Atenach i Londynie, a jej oddział – na giełdzie w Nowym 

Jorku. Głównymi udziałowcami są The Coca-Cola Company 

i Kar-Tess Holding SA, posiadający, odpowiednio, 23% 

i  30%  udziałów.

Coca-Cola HBC Polska, z siedzibą w Warszawie, jest liderem 

na polskim rynku napojów bezalkoholowych. W Polsce 

zatrudniamy ponad 3000 osób, współpracujemy z ponad 

3800 dostawcami, a nasze produkty dostępne są w ponad 

140 000 punktów sprzedaży na terenie całego kraju. 

Coca-Cola HBC Polska jest właścicielem 4 zakładów 

produkcyjnych  i  30  centrów  dystrybucyjnych. 

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem napojów 
gazowanych, soków, nektarów i napojów owocowych, naturalnych wód mine-
ralnych, herbat gotowych do spożycia oraz napojów izotonicznych i energe-
tycznych. Obecnie w swojej ofercie posiadamy ponad 40 rodzajów napojów 
w ponad 140 opakowaniach. W naszym portfelu znajduje się 14 lubianych 
i  rozpoznawalnych  marek.

Profil organizacji

Coca-Cola HBC Polska jest jedynym roz-

lewcą produkującym i dystrybuującym 

produkty The Coca-Cola Company w Pol-

sce. Prowadzimy działalność w czterech 

należących do nas zakładach produk-

cyjnych, zlokalizowanych w Radzyminie, 

Łodzi, Staniątkach (w gminie Niepoło-

mice)  i  Tyliczu  (w gminie  Krynica). 

Wprowadzając nasze produkty na rynek 

staramy się blisko współpracować z dos-

tawcami i klientami. W naszej firmie działa 

system dystrybucji bezpośredniej. Nasi 

przedstawiciele handlowi zbierają zamó-

wienia od klientów detalicznych, a nas-

tępnie produkty są dostarczane bez 

pośredników  do  punktów  sprzedaży.
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Prowadzimy szkolenia dla naszych kontrahentów, kładąc 

szczególny nacisk na kwestie bezpieczeństwa i wysoką jakość 

naszych produktów. Działamy w branży spożywczej, więc 

wyjątkową wagę przywiązujemy do prowadzenia akcji 

marketingowych  w  sposób  odpowiedzialny. 

Staramy się również stale wychodzić naprzeciw oczekiwa-

niom naszych odbiorców, dostosowując ofertę do zmienia-

jących się potrzeb. Naszą aktywność w tym zakresie opisu-

jemy  szerzej  w  Rozdziale  4  na  str. 23.

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie naszych klientów 

zdrowym stylem życia. Odpowiednio do ich zapotrzebowania 

rozwija się także oferta firmy. Do wyboru napojów 

niegazowanych dołączyliśmy w 2009 roku produkt Cappy 

Cała Pomarańcza wytwarzany z zastosowaniem unikalnej 

technologii Whole Press. Rozpoczęliśmy także sprzedaż 

nowej wody średniozmineralizowanej MultiVita z ujęcia 

Kropla Minerałów oraz oferowanego w dwóch smakach 

napoju Cappy Lemon&Nada (więcej informacji o produktach 

na str. 23).
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Udział ilościowy poszczególnych kategorii

napojów w sprzedaży (2004 rok) 
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Współpraca między obiema firmami opiera się na zasadach 

bliskiego partnerstwa, które przyniosły sukces systemowi 

Coca-Cola w ponad 200 krajach świata. 

Coca-Cola Poland Services reprezentuje 

właściciela marek oferowanych przez nas 

konsumentom i odpowiada za reklamę, 

kontakty z mediami, wprowadzanie 

nowych produktów, marketing i korpora-

cyjne działania public relations oraz PR 

poszczególnych  marek. 

Coca-Cola HBC Polska jest spółką z ograniczoną odpowie-

dzialnością i ze względu na tajemnicę handlową oraz politykę 

swojej spółki matki nie ujawnia wszystkich danych bizneso-

wych na poziomie kraju. 

W ramach Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA nasz kraj 

należy do grupy krajów rozwijających się, w skład której 

wchodzą także: Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Sło-

wenia, Chorwacja i Węgry. Polska jest zdecydowanie najwięk-

szym rynkiem w tej grupie; co roku przynosi prawie połowę 

zysku wypracowywanego przez te kraje. Coca-Cola HBC 

Polska  nie  otrzymuje  wsparcia  finansowego  od  państwa.

Wraz z preferencjami konsumentów 

i zmianami w stylu życia, zmienia się także 

struktura sprzedaży napojów. Udział 

napojów niegazowanych i wód w sprze-

daży naszej firmy od wielu lat systema-

tycznie rośnie. W 2004 r. łączna sprzedaż 

obu powyższych kategorii stanowiła zale-

dwie 16,7% ogółu sprzedaży Coca-Cola 

HBC Polska. W 2009 r. stosunek sprzedaży 

napojów niegazowanych i wód do napo-

jów gazowanych wyniósł 31% do 69%.

W 2009 r. Coca-Cola HBC Polska odno-

towała sprzedaż na poziomie 952 mln 

litrów napojów. To wynik konsekwentnie 

realizowanej strategii, która zakłada 

oferowanie pełnego i nieustannie rozwija-

nego asortymentu napojów bezalkoho-

lowych.

Coca-Cola HBC Polska działa przede wszystkim na terenie 

Polski. Jedynie 36 mln litrów z 940 mln litrów napojów 

wyprodukowanych przez nas w 2009 r. trafiło poza granice 

naszego kraju. Import stanowił w zeszłym roku 4% ogółu 

sprzedaży  naszej  firmy.

Działalność naszej firmy opiera się na ścisłej współpracy 

z firmą Coca-Cola Poland Services, przedstawicielem amery-

kańskiej spółki The Coca-Cola Company z Atlanty. 

Nasza firma jest odpowiedzialna za infrastrukturę, produkcję, 

dystrybucję i sprzedaż napojów, a także wyposażenie skle-

pów, obsługę klienta, promocje dla klientów i konsumentów 

oraz  działania  public  relations. 
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952 mln litrów napojów sprzedanych w 2009 r.

19 lat obecności na rynku

Ponad 360 mln euro  inwestycji

Udział w rynku w ujęciu wartościowym: 22,2 %
4 zakłady produkcyjne

30 centrów sprzedaży

Ponad pracowników 3000 
3800 dostawców

140 000 klientów

Coca-Cola HBC Polska w liczbach
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Zarząd i struktura

Na poziomie grupowym ogólny nadzór 

nad działaniami firmy oraz ich wynikami, 

także w wymiarze środowiskowym oraz 

społecznym, sprawuje Komitet Opera-

cyjny  Coca-Cola  Hellenic  w  Atenach.

Komitet ten składa się z 10 osób i pod 

kierownictwem dyrektora zarządzającego 

Coca-Cola Hellenic odpowiada za tworze-

nie strategii firmy. Zarówno członkowie 

Komitetu Operacyjnego w Atenach, jak 

i zespołu zarządzającego w Polsce to oso-

by od wielu lat związane z firmą. Osoby te 

zdobywały kwalifikacje na różnych polach 

działalności spółki i swoim doświadcze-

niem gwarantują wytyczanie strategii 

firmy obejmującej zagadnienia ekono-

miczne,  środowiskowe  oraz  społeczne.

Z formalnego punktu widzenia, w skład zarządu Coca-Cola 

HBC Polska wchodzą dwie osoby: dyrektor generalny oraz 

dyrektor finansowy. Jednak na co dzień działaniami firmy 

kieruje szerszy, 9-osobowy zespół zarządzający, w skład 

którego wchodzą dyrektorzy odpowiedzialni za wszystkie 

obszary  działania  firmy. 

Zespół pracuje jako jedno ciało i wszystkie kluczowe decyzje 

podejmuje kolektywnie. Ten sam zespół zarządza społeczną 

odpowiedzialnością firmy, wyznaczając i oceniając realizację 

celów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 

(z ang. Corporate Social Responsibility - CSR).

Z roku na rok staramy się coraz bardziej integrować zasady zrównoważonego 
rozwoju w strategię firmy na wszystkich szczeblach. Stawiamy na strategiczną 
współpracę z międzynarodowymi instytucjami pozarządowymi i ścisłe przestrze-
ganie  zarówno  zewnętrznych,  jak  i  wewnętrznych  standardów.

Strategia i zarządzanie

Rozdział 3Rozdział 3

Doradca Dyrektora GeneralnegoDyrektor Generalny

Dyrektor Handlowy Dyrektor Operacyjny Dyrektor ds. Logistyki
Dyrektor 

ds. Kategorii Soków
Dyrektor 

ds. Personalnych
Dyrektor 

ds. Korporacyjnych
Dyrektor ds. IT

Grupa liderów 
systemów biznesowych

Dyrektor Finansowy

Struktura organizacyjna
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Zrównoważony rozwój jako część 

strategii

Działania w ramach zrównoważonego roz-

woju mają na celu godzenie potrzeb 

współczesnego świata z dbałością o do-

brobyt pokoleń. Nadal wiele brakuje nam 

do  realizacji  tego  celu. 

Szczególnie duża odpowiedzialność spo-

czywa na sektorze przedsiębiorstw, który 

dysponuje fachową wiedzą biznesową, 

a także decyduje o inwestycjach w inno-

wacje. Działając wspólnie z organami wła-

dzy, organizacjami pozarządowymi oraz 

społecznościami lokalnymi, przedsię-

biorstwa mogą walnie przyczynić się do 

rozwiązywania  wyzwań  współczesności.

Na priorytety strategii CSR Coca-Cola HBC 

Polska składają się wytyczne Grupy Coca-

-Cola Hellenic, wewnętrzna strategia 

i wartości naszej firmy oraz cele wyzna-

czane na poziomie poszczególnych 

działów. Staramy się wszystkie te czynniki 

połączyć w spójną strategię skupioną 

wokół 7 kluczowych dla nas obszarów. 

Obszary te wyznaczone zostały na pierw-

szym grupowym panelu interesariuszy 

w 2008 roku. Reprezentują one kwestie, 

na które, według naszych interesariuszy, 

firma  może  mieć  największy  wpływ: 

Priorytety zrównoważonego rozwoju są bezpośrednio powią-

zane z naszymi głównymi celami biznesowymi. Poszerzając 

portfolio produktów oraz realizując inicjatywy w sferze 

aktywności fizycznej i sportu, odpowiadamy na rosnące 

zainteresowanie konsumentów zdrowym stylem życia. 

Programy środowiskowe zmniejszające zużycie wody, energii 

i surowców przyczyniają się do zmniejszenia kosztów 

produkcji.
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Zarząd i struktura

Na poziomie grupowym ogólny nadzór 

nad działaniami firmy oraz ich wynikami, 

także w wymiarze środowiskowym oraz 

społecznym, sprawuje Komitet Opera-
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Z roku na rok staramy się coraz bardziej integrować zasady zrównoważonego 
rozwoju w strategię firmy na wszystkich szczeblach. Stawiamy na strategiczną 
współpracę z międzynarodowymi instytucjami pozarządowymi i ścisłe przestrze-
ganie  zarówno  zewnętrznych,  jak  i  wewnętrznych  standardów.

Strategia i zarządzanie
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Struktura organizacyjna

Coca-Cola HBC Polska
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Zarządzanie

Wyniki finansowe / Biznesowe

Rozwój Pracowników

Przywództwo

Budowanie Relacji

Rozwój i Innowacyjność

Korporacyjna Odpowiedzialność 

Społeczna

Formułowanie strategii CSR w Coca-Cola Hellenic

Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Rada Dyrektorów

Zarząd Grupy

Dyrektor Zarządzający

Koordynatorzy ds.
Ochrony Środowiska

i BHP w zakładach

Zarząd Kraju Krajowe zespoły 
ds. CSR

Dyrektorzy Zakładów

Komisja ds. CSR 
przy Zarządzie Grupy

Rada ds. CSR

Stosujemy wiodące standardy, stawiamy 

sobie cele oraz monitorujemy ich reali-

zację. W firmie działa system zarządzania 

ryzykiem korporacyjnym i sytuacjami kry-

zysowymi (IMCR), który pozwala odpo-

wiednio wcześnie rozpoznawać zagro-

żenia i unikać niebezpiecznych sytuacji, 

a w przypadku kryzysu – szybko podjąć 

właściwe działania. Dodatkowo, nasz Dział 

Audytu Wewnętrznego regularnie ocenia 

ryzyka niewłaściwych zachowań i rapor-

tuje  zaniedbania. 

Systemy i standardy

Dokładamy wszelkich starań, żeby prowadzić naszą dzia-

łalność w sposób etyczny, odpowiedzialny i zrównoważony. 

Wdrożyliśmy wiodące systemy i standardy zarządzania, które 

pomagają nam skutecznie realizować postawione cele. 

Stosujemy także rozpoznawane zewnętrzne normy, aby nasza 

działalność  była  przejrzysta  i  łatwa  do  oceny.

Dyrektorzy regionalni zapewniają wdrożenie tej strategii 

w poszczególnych regionach i w szczególności odpowiadają 

za zdrowie i bezpieczeństwo. Na poziomie krajów, między-

departamentalny zespół wdraża strategię zrównoważonego 

rozwoju, raportując do dyrektora generalnego. Każdy zakład 

produkcyjny jest wspierany przez koordynatorów ds. środo-

wiska,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 

Zarządzanie CSR

Zarządzamy CSR równie rygorystycznie, 

co pozostałymi obszarami działalności. 

Komisja ds. CSR przy Radzie Dyrektorów 

Grupy Coca-Cola Hellenic, wytycza i kwar-

talnie dokonuje przeglądów wyników 

w tym obszarze. Rada ds. Odpowiedzial-

ności Społecznej na poziomie Grupy, skła-

dająca się z dyrektorów funkcyjnych, 

identyfikuje strategiczne kwestie dla 

biznesu, ustala standardy i cele oraz 

monituje  postępy.

• ISO 9001

• ISO 14001 

• OHSAS 18001

• HACCP 

• ISO 22000 

 (zarządzanie jakością),

(zarządzanie wpływem 

na środowisko),

 (zarządzanie 

bezpieczeństwem i higieną pracy),

(system bezpieczeństwa 

zdrowotnego żywności),

(zapewnienie jakości 

zdrowotnej żywności). 

Na str. 24 znajduje się opis stanu certyfikacji 

naszych zakładów produkcyjnych. 

Systemy zarządzania

Wdrożyliśmy międzynarodowe, uznane systemy zarządzania 

jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy 

oraz  bezpieczeństwa  żywności:

ieksreżdenem ejcnetep
mo

K

Nasze działania przedstawiamy 

także opinii publicznej 

i interesariuszom w formie 

Znajomość kwestii związanych 

z CSR jest również jedną 

z podstawowych kompetencji, 

jakich oczekujemy od naszych 

menedżerów i taki wskaźnik jest 

uwzględniony przy ocenie rocznej.

Raportu Odpowiedzialności 

Społecznej Coca-Cola HBC Polska. 
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Normy wewnętrzne

Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny w Coca-

-Cola HBC Polska determinuje szereg kodeksów i zbiorów 

zasad. Najważniejszym z nich jest Kodeks Postępowania 

w Interesach, który określa standardy, jakich wymagamy od 

naszych  pracowników. 

Sposoby stosowania tych zasad w codziennej pracy są 

elementem naszych szkoleń pracowniczych. Wszelkie 

wątpliwości bądź skargi pracownicy mogą zgłaszać za 

pomocą  specjalnego  adresu  poczty  elektronicznej.

• Kodeks Postępowania w Interesach (Code of Business 

Conduct),

• Poradnik Prawa Konkurencji (Competition Handbook),

• Polityka równego traktowania (Equality Policy),

• Polityka praw człowieka (Human Rights Policy),

• Polityka w sprawie HIV/AIDS (HIV/AIDS Policy),

• Polityka BHP (Occupational Health and Safety Policy),

• Polityka bezpieczeństwa floty samochodowej

(Fleet Safety Policy),

• Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności 

(Food & Quality Policy),

• Polityka środowiskowa (Environmental Policy),

• Program głównych zasad dla dostawców 

(Supplier Guiding Principles),

• Polityka gospodarowania opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Packaging & Packaging Waste Policy),

• Polityka w zakresie zmian klimatycznych 

(Climate Change Policy),

• Stanowisko w kwestii Organizmów Modyfikowanych 

Genetycznie (GMO Position Statement),

• Polityka w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 

(Health & Wellness Policy),

• Porozumienie z Komisją Unii Europejskiej 

(EU Undertaking),

• Zobowiązania Europejskiego Stowarzyszenia 

Producentów Napojów (UNESDA committments).

Kodeksy i zbiory zasad stosowane w Coca-Cola HBC Polska:

1918

Standardy

Działamy również według szeregu stan-

dardów zarządzania, mierzenia oraz rapor-

towania. 

obliczamy i przekazujemy dane doty-

czące emisji gazów cieplarnianych do 

Grupy Coca-Cola Hellenic, która nastę-

pnie publikuje całościowe dane 

według organizacji GHG Protocol 

Initiative.

mierzymy i raportujemy nasze zaan-

gażowanie na rzecz społeczności lokal-

nych według metodologii London 

Benchmarking  Group.

nasze działania przedstawiamy w rocz-

nym Raporcie Odpowiedzialności Spo-

łecznej stosując wskaźniki GRI (więcej 

informacji na str. 64-71).

wdrożyliśmy dobrowolne zobowią-

zania Europejskiego Stowarzyszenia 

Producentów Napojów (UNESDA). 

Wytyczne te określają sposób prowa-

dzenia odpowiedzialnej sprzedaży 

i marketingu (więcej informacji na 

str. 26).

• Protokół Gazów Cieplarnianych 

(Greenhouse Gas Protocol)

• Model  LBG 

• Wskaźniki GRI 

(Global Reporting Initiative) 

• Zobowiązania UNESDA
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Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Partnerzy krajowi

W realizacji programów społecznych i środowiskowych 

współpracujemy  z  wieloma  organizacjami o różnym profilu:

– utworzenie i prowadzenie Funduszu Kropli 

Beskidu, który pomaga realizować projekty na rzecz 

ochrony zasobów wodnych w Beskidzie Niskim i Sądeckim 

(szczegółowe  informacje  na  str.  33-34).

– współpraca w ramach projektu przywracania 

naturalnego charakteru Wisły, pod nazwą „Rzeki dla życia” 

(szczegółowe  informacje  na  str.  35).

 – aktywność w ramach akcji 

„Sprzątanie  świata”.

– platforma upow-

szechniania idei odpowiedzialnego biznesu jako stan-

dardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia kon-

kurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego 

i  poprawy  stanu  środowiska.

 – jedyna polska organizacja, która jest członkiem 

stowarzyszonym największej unijnej organizacji produ-

centów żywności (CIAA – Konfederacji Przemysłu Żyw-

ności i Napojów UE). Skupia przedsiębiorstwa z branży 

przetwórstwa  rolno-spożywczego.

– 

członek UNESDA (Europejskie Stowarzyszenie Produ-

centów Napojów), zrzesza producentów wód i napojów 

bezalkoholowych.

 – reprezentuje produ-

centów opakowań i produktów w opakowaniach. 

Stowarzyszenie jest członkiem EUROPEN – Europejskiej 

Organizacji na rzecz Opakowań i Środowiska, która 

reprezentuje interesy przedsiębiorców wobec instytucji 

Unii  Europejskiej.

– działająca na zasa-

dach non-profit organizacja Zielonego Punktu. Jej celem 

jest realizacja obowiązków przedsiębiorców w zakresie 

recyklingu i odzysku odpadów, budowa systemu zbiórki 

odpadów opakowaniowych poprzez dofinansowanie 

zbiórki selektywnej w gminach oraz edukowanie 

społeczeństwa.

• Fundusz Partnerstwa i Fundacja Partnerstwo dla Środo-

wiska 

• WWF 

• Fundacja Nasza Ziemia, urzędy miejskie, Zakłady 

Oczyszczania Miasta

• Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

• Polska Federacja Producentów Żywności Związek Praco-

dawców

• Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy 

• Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przy-

jaznych Środowisku „Eko-Pak”

• Rekopol Organizacja Odzysku S.A. 

Współpraca z organizacjami

Długoterminowa współpraca z organiza-

cjami pozarządowymi i non-profit jest 

kluczowa przy wyznaczaniu naszych prio-

rytetów oraz podejmowaniu decyzji od-

nośnie  podejmowanych  inwestycji.

Organizacje te posiadają szczegółową 

wiedzę w obszarach, które są kluczowe dla 

naszej strategii i są rozpoznawane jako 

jedna z grup interesariuszy Coca-Cola 

HBC Polska.

POLSKA FEDERACJA
PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI



Normy wewnętrzne

Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny w Coca-

-Cola HBC Polska determinuje szereg kodeksów i zbiorów 

zasad. Najważniejszym z nich jest Kodeks Postępowania 

w Interesach, który określa standardy, jakich wymagamy od 
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Producentów Napojów (UNESDA committments).

Kodeksy i zbiory zasad stosowane w Coca-Cola HBC Polska:

1918

Standardy

Działamy również według szeregu stan-

dardów zarządzania, mierzenia oraz rapor-

towania. 
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gażowanie na rzecz społeczności lokal-

nych według metodologii London 
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nasze działania przedstawiamy w rocz-

nym Raporcie Odpowiedzialności Spo-

łecznej stosując wskaźniki GRI (więcej 

informacji na str. 64-71).

wdrożyliśmy dobrowolne zobowią-

zania Europejskiego Stowarzyszenia 

Producentów Napojów (UNESDA). 

Wytyczne te określają sposób prowa-

dzenia odpowiedzialnej sprzedaży 

i marketingu (więcej informacji na 

str. 26).

• Protokół Gazów Cieplarnianych 

(Greenhouse Gas Protocol)

• Model  LBG 

• Wskaźniki GRI 

(Global Reporting Initiative) 

• Zobowiązania UNESDA
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Coca-Cola Hellenic została również uznana za światowego 

lidera zrównoważonego rozwoju poprzez włączenie do Dow 

Jones Sustainability Indexes w 2008 r. Firma jest notowana 

na:

– obejmuje 10% z 2500 największych 

światowych firm, kierując się czynnikami ekonomicznymi, 

środowiskowymi  i  socjalnymi;

– obejmuje 20% 

liderów zrównoważonego rozwoju spośród 600 naj-

większych  firm  w  Europie;

– Coca-Cola Hellenic jest notowana 

w indeksie FTSE4Good i jest częścią tego indeksu nie-

przerwanie  od  2002 r.

• 

• Dow Jones STOXX Sustainability Index 

• Indeks giełdowy 

DJSI World Index 

Partnerzy międzynarodowi

Na poziomie międzynarodowym nasza 

firma wspiera platformy promujące 

odpowiedzialność  społeczną: 

– Pod koniec 2008 r. 

wraz z firmą Coca-Cola Poland Services 

rozpoczęliśmy starania o członkostwo 

w inicjatywie Global Compact, stwo-

rzonej przez Sekretarza Generalnego 

ONZ Kofi Annana. Inicjatywa ta jest 

największym dobrowolnym progra-

mem na rzecz zrównoważonego roz-

woju na świecie. Nasze firmy zostały 

przyjęte do grona Global Compact 

w lutym 2009 r. i tym samym zobowią-

zały się do przestrzegania 10 funda-

mentalnych zasad z zakresu praw czło-

wieka, standardów pracy, ochrony śro-

dowiska i przeciwdziałania korupcji. 

Członkami Global Compact na pozio-

mie korporacyjnym są zarówno Coca-

-Cola Hellenic, jak i The Coca-Cola 

Company (opis zasad Global Compact – 

str.  62-63).

 (Troska o Klimat) – 

Coca-Cola Hellenic jest jednym z syg-

natariuszy-założycieli największej na 

świecie koalicji na rzecz przeciwdzia-

łania  zmianom  klimatycznym.

– Coca-Cola 

Hellenic aktywnie wspiera to wyjąt-

kowe partnerstwo publiczno-pry-

watne, odpowiadające na problem 

ograniczonych zasobów wodnych i ich 

oczyszczania.

(Światowa Rada 

Biznesu na rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju).

(Euro-

pejskie Stowarzyszenie na rzecz CSR).

– Międzynarodowa Federacja 

Czerwonego Krzyża i Czerwonego 

Półksiężyca. 

– wytycz-

ne GRI są stosowane w procesie 

raportowania zarówno na poziomie 

krajowym, jak i grupowym (szcze-

gółowe informacje na str. 64-71).

• Global Compact 

• Caring for Climate

• CEO Water Mandate 

• World Business Council for Sustain-

able Development 

• European Alliance for CSR 

• IFRC 

• Global Reporting Initiative 
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Global Compact

IFRC

CEO Water Mandate

Caring for Climate

WWF 

Ochrona 
środowiska

Standardy pracy 
i prawa człowieka

•

•

Przygotowanie do wdrożenia WAVE 2, 

opartego na platformie SAP, nowego 

zintegrowanego systemu działania firmy 

obejmującego cały łańcuch dostaw 

i zwiększającego satysfakcję klientów. 

Prowadzenie działalności zgodnie 

z zasadami Global Compact. 

 

Cele na rok 20102010

Angażowanie interesariuszy

Sukces firmy możliwy jest jedynie dzięki ciągłemu dialogowi 

z interesariuszami. Słuchamy ich oczekiwań oraz wypracowu-

jemy kompromis. Są to grupy osób, na które mamy największy 

wpływ i które mają największy wpływ na naszą firmę, m.in.: 

dostawcy, klienci, organizacje pozarządowe, rząd, konsu-

menci, społeczności lokalne czy media. Konsultujemy się 

z tymi grupami na wiele sposobów, m.in. na spotkaniach, 

poprzez badania opinii, stronę internetową, korespondencję. 

lub infolinię.

UdziałowcyUdziałowcy

DostawcyDostawcy
3,8 tys.

Władze /
Regulatorzy

Władze /
Regulatorzy

KonsumenciKonsumenci
>30 mln

MediaMedia

>140 tys.
KlienciKlienci

PracownicyPracownicy
>3 tys.

Organizacje
społeczne

Organizacje
społeczne

Społeczeństwo /
Społeczności 

lokalne

Społeczeństwo /
Społeczności 

lokalne

Polska Federacja 
Producentów 
Żywności Związek 
Pracodawców

Krajowa Izba 
Gospodarcza 
Przemysł 
Rozlewniczy

UNESDA

CIAA

European Alliance for CSR 

Dow Jones STOXX Sustainability 
Index

World Business Council for 
Sustainable Development

Global Reporting Initiative

Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu

Etyczny biznes 
i marketing

Zrównoważony 
rozwój i raportowanie
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2322

Działania Coca-Cola HBC Polska na rzecz 

zdrowia konsumentów bazują na wdra-

żanej i rozwijanej wraz z Coca-Cola Poland 

Services strategii biznesowej „Fit for the 

Future – Forma na przyszłość”. Opiera się 

ona na czterech filarach, które odpowia-

dają zidentyfikowanym przez nas priory-

tetom:

Coca-Cola HBC Polska wraz z Coca-Cola Poland Services nieustannie starają się 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i dostosowują swoją ofertę do 
zmieniających się potrzeb. Wspieramy szereg inicjatyw, mających na celu poprawę 
kondycji fizycznej Polaków i popularyzację aktywnego stylu życia, a działania 
marketingowe prowadzimy w sposób odpowiedzialny. Wdrażamy również szereg 
programów zapewniających najwyższą jakość naszych produktów, począwszy od 
punktów poboru wody, poprzez zakłady produkcyjne i transport, aż po edukację 
naszych  klientów  na  temat  dobrych  praktyk  magazynowania.

Zdrowie konsumentów

Rozdział 4

Zwiększanie wyboru produktów

Obecnie nasza firma sprzedaje w Polsce 

ponad 40 rodzajów napojów w ponad 

140 opakowaniach. Sprzedaż napojów 

niegazowanych i wód szybko rośnie 

i w 2009 roku wyniosła 31% całej sprze-

daży  Coca-Cola  HBC  Polska. 

Równie dynamicznie zmienia się struktura 

spożycia naszych napojów pod wzglę-

dem ich kaloryczności. Napoje z niską lub 

bez zawartości cukru stanowiły prawie 

29%  naszej  sprzedaży  w  2009  roku. 

W 2009 roku wprowadziliśmy na rynek 

innowacyjne  produkty: 

• Cappy Cała Pomarańcza produkowany 

z zastosowaniem unikalnej techno-

logii Whole Press (metody pełnego 

wyciskania owoców w procesie pro-

dukcji, co oznacza, że picie soku jest 

najbliższe  zjedzeniu  owocu), 

• wodę średniozmineralizowaną 

MultiVita z ujęcia Kropla Minerałów, 

• Cappy Lemon&Nada w dwóch orzeź-

wiających smakach,

• Powerade o smaku Mango, 

• Burn w butelce o pojemności 

0,5L PET.

Aby ułatwić naszym klientom 

kontrolę ilości spożywanych 

kalorii zmieniamy także formuły 

istniejących napojów. 

Nowe wersje napojów 

gazowanych 

oraz gotowej 

do spożycia herbaty 

zawierają teraz od 

Fanta i Sprite 

Nestea, 

10 do 20% mniej kalorii.

Zwiększanie wyboru produktów – odpowiadając na potrze-

by konsumentów, wprowadzamy do sprzedaży więcej na-

pojów niskokalorycznych oraz korzystnie wpływających na 

zdrowie.

Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia – promujemy 

sport i prowadzimy programy edukacyjne na rzecz zdrowego 

żywienia oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Odpowiedzialna sprzedaż i marketing – uznając decydującą 

rolę rodziców i opiekunów dzieci w ich wyborach żywie-

niowych dobrowolnie zdecydowaliśmy się na wewnętrzne 

samoograniczenia  w  działaniach  promocyjnych.

Informacje o odżywczych właściwościach produktu – chce-

my w zrozumiały i czytelny sposób dostarczać konsu-

mentom dbającym o zdrowie i zbilansowaną dietę infor-

macje o poszczególnych składnikach odżywczych zawar-

tych  w  naszych  produktach.

Filar 1
Filar 2
Filar 3
Filar 4

0,4 kcal 4-20 kcal powyżej 20 kcal

Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

85%
4%

11%

2002

71,4%
9,2%

19,4%

2009

Zmiany w strukturze asortymentu produktów: udział napojów w sprzedaży 

Coca-Cola HBC Polska według kaloryczności w 2002 i 2009 r.
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Działania Coca-Cola HBC Polska na rzecz 
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Informacje o produkcie

Chcemy być firmą liderem wśród spo-

łecznie odpowiedzialnych firm, dlatego 

też narzucamy sobie standardy wyższe niż 

przewiduje prawo. W 2007 roku rozpoczę-

liśmy wprowadzanie nowego systemu 

informacji na etykietach naszych produk-

tów. 

Dane dotyczące substancji odżywczych 

w oparciu o ich Dzienne Wskazane Spo-

życie (ang. Guidelines Daily Amount – 

GDA) znajdują się obecnie zarówno 

z przodu, jak i z tyłu wszystkich opakowań 

z wyjątkiem  opakowań  wód.

informacja o kaloriach i ich 

udziale we wskazanym dziennym spo-

życiu dla dorosłego człowieka. 

panel informacyjny na temat 

zawartości poszczególnych skład-

ników odżywczych czyli „Wielkiej 

Piątki”: kalorii, cukru, tłuszczy, kwasów 

tłuszczowych nasyconych oraz sodu. 

W przypadku napoju izotonicznego 

Powerade i napoju energetycznego 

Burn - „Wielkiej Ósemki” powiększonej 

o  węglowodany,  białko  i  błonnik.

• Przód:

• Tył:

 

 

Na każdej etykiecie informujemy konsumentów, ile subs-

tancji odżywczych zawiera jedna porcja napoju – za porcję 

uznajemy 250 ml. Wyjątkiem są tu szklane butelki 200 ml 

oraz opakowania 330 ml, które same w sobie uznawane są za 

pojedyncze porcje. 

Ważnym czynnikiem jest zminimalizowany poziom sztucz-

nych aromatów, barwników i konserwantów. Coca-Cola od 

ponad 123 lat wytwarzana jest w ten sam sposób. Nasze 

produkty nie zawierają składników genetycznie modyfiko-

wanych lub pochodzących od genetycznie modyfikowanych 

zwierząt.

Na przełomie 2008 i 2009 roku firmy 

z systemu Coca-Cola w Polsce prowadziły 

akcję informacyjną, w ramach której stwo-

rzono stronę internetową poświęconą GDA 

www.cocacola.com.pl/gda. 

Standardy jakości

Aby mieć pewność, że nasze produkty 

spełniają najwyższe standardy przywiązujemy 

dużą wagę do zewnętrznych standardów 

i certyfikatów. Wdrożyliśmy system norm ISO, 

które nie są wymagane prawem.

Opisy certyfikatów znajdują się na str. 17. 

Cappy Produktem Roku 2009 w piątej edycji programu mar-

ketingowego Produkt Roku – według konsumentów najbar-

dziej innowacyjna marka wśród nowości w kategorii soków 

owocowych.

Łódź

Zakład ISO 9001 HACCP ISO 22000 PAS 220 ISO 14001 OHSAS

Radzymin

Staniątki

Tylicz

Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Konsumenci mogą korzystać z przykładowych jadłospisów na 

każdy dzień tygodnia opracowanych przez dietetyków z Rady 

Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka. Na stronie zgroma-

dzono też praktyczne informacje o GDA i o tym, jak samemu 

budować dietę w oparciu o ten wskaźnik, żeby utrzymać stałą 

wagę  i  być  w  dobrej  kondycji  fizycznej.
Coca-Cola Zero Przebojem FMCG 2009 

w konkursie organizowanym przez Maga-

zyn Życie Handlowe – według jury i anali-

tyków ACNielsen jedna z najbardziej zys-

kownych marek.  

Coca-Cola Zero

Perły Rynku 2009 

 na podium – trzecie miejsce w kategorii 

napojów bezalkoholowych w rankingu 

organizowanym przez Wiadomości Handlowe – jeden z naj-

lepszych  produktów  wskazanych  przez  detalistów. 

Coca-Cola Towarem 

Roku 2009

 po raz trzeci z rzędu 

 – produkt, który przyniósł naj-

większy  dochód  według  detalistów. 
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tłuszczowych nasyconych oraz sodu. 

W przypadku napoju izotonicznego 

Powerade i napoju energetycznego 

Burn - „Wielkiej Ósemki” powiększonej 

o  węglowodany,  białko  i  błonnik.

• Przód:

• Tył:

 

 

Na każdej etykiecie informujemy konsumentów, ile subs-

tancji odżywczych zawiera jedna porcja napoju – za porcję 

uznajemy 250 ml. Wyjątkiem są tu szklane butelki 200 ml 

oraz opakowania 330 ml, które same w sobie uznawane są za 

pojedyncze porcje. 

Ważnym czynnikiem jest zminimalizowany poziom sztucz-

nych aromatów, barwników i konserwantów. Coca-Cola od 

ponad 123 lat wytwarzana jest w ten sam sposób. Nasze 

produkty nie zawierają składników genetycznie modyfiko-

wanych lub pochodzących od genetycznie modyfikowanych 
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akcję informacyjną, w ramach której stwo-
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Aby mieć pewność, że nasze produkty 
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Opisy certyfikatów znajdują się na str. 17. 
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Firmy z systemu Coca-Cola wspierają program 

edukacyjny dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej

Projekt ten jest współorganizowany przez 

oraz

 w ramach realizacji strategii WHO 

dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 

Główny Inspektorat Sanitarny  

Polską Federację Producentów Żywności Związek 

Pracodawców

Odpowiedzialna sprzedaż 

i marketing

Główną troską firm z systemu Coca-Cola 

w kwestii obecności na rynku jest prowa-

dzenie działań marketingowych w sposób 

odpowiedzialny. Firmy z systemu Coca-

-Cola wspierają wiele inicjatyw i organi-

zacji, które promują taką właśnie postawę.

 

Jedną z kluczowych organizacji poza-

rządowych, działającą m.in. na rzecz odpo-

wiedzialnego marketingu jest Europejskie 

Stowarzyszenie Producentów Napojów – 

UNESDA. Coca-Cola HBC Polska posiada 

swoją reprezentację w tej organizacji i wy-

pełnia  określone  przez nią zobowiązania.

27

Nie umieszczać 
reklam w żadnych 
mediach 
i programach 
skierowanych 
do dzieci poniżej 
12 roku życia

Unikać 
bezpośredniego 
wpływu na dzieci, 
aby nie wymuszały 
na rodzicach lub 
opiekunach zakupu 
produktu 

Nie oferować 
napojów 
gazowanych ani 
słodzonych 
w szkołach 
podstawowych 

Upewnić się, że 
w szkołach średnich 
i gimnazjach jest 
dostępny pełen 
asortyment napojów 
(włącznie z wodą, 
sokami i wersjami 
niskokalorycznymi) 
w opakowaniach 
pozwalających na 
kontrolę spożycia 

Respektować 
niekomercyjny 
charakter szkół 
poprzez 
nieprowadzenie 
w nich żadnych 
działań 
marketingowych

Uświadomić 
dystrybutorów 
na temat 
powyższych 
zobowiązań

zrealizowane zrealizowane zrealizowane zrealizowane zrealizowane zrealizowane

26

Celem programu „Trzymaj formę" jest 

edukacja w zakresie trwałego kształto-

wania prozdrowotnych nawyków wśród 

młodzieży szkolnej poprzez promocję 

zasad aktywnego stylu życia i zbilanso-

wanej diety w oparciu o odpowiedzial-

ność indywidualną i wolny wybór jed-

nostki. Co ważne, program jest prowa-

dzony w formie projektów przygotowy-

wanych przez szkoły w nim uczestniczące.

Dzięki temu uczniowie – wspólnie z nau-

czycielami, rodzicami i środowiskiem lo-

kalnym – mogą opracować najskuteczniej-

sze, zdaniem ich samych, metody propa-

gowania zasad zdrowego stylu życia. 

Przykłady takich projektów to zajęcia 

i turnieje sportowe oraz taneczne, im-

prezy  chodziarskie  i  biegowe.

W roku szkolnym 

w III edycji programu „Trzymaj 

formę” udział wzięło szkół 

podstawowych i gimnazjów, 

czyli prawie  uczniów, 

o uczniów więcej niż 

rok wcześniej. 

2008/2009 

6 188

780 tys.

160 tys.

  

 

 

Aktywny styl życia

Kontrolowanie ilości spożywanych kalorii to tylko jedna 

strona równania energetycznego, zapewniającego dobrą 

kondycję. Aby zachować odpowiednią wagę, należy spalać 

kalorie, które się przyjmuje. Współpracujemy z organami 

państwowymi, ekspertami ds. sportu i żywienia oraz innymi 

organizacjami w celu realizacji programów promujących 

sport i aktywność fizyczną, takich jak Coca-Cola Cup czy 

imprezy biegowe. W 2009 roku setki tysięcy osób brało udział 

w  organizowanych  przez  nas  wydarzeniach  sportowych.

Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Jesteśmy świadomi, że dzieci w szkole są poza 

bezpośrednią kontrolą rodziców i opiekunów, którzy 

odpowiadają za ich dietę. Chcemy pomóc rodzicom 

zachować kontrolę nad spożyciem napojów przez 

dzieci i dlatego stosujemy zobowiązania UNESDA. 

Respektujemy wolnorynkowy charakter szkół i na ich 

terenie nie prowadzimy żadnej działalności 

reklamowej, aby unikać bezpośredniego wpływu 

na dzieci, które w konsekwencji mogłyby wymuszać 

na rodzicach zakup produktu.

Anna Breckon 
Dyrektor ds. Marketingu 

Coca-Cola HBC Polska
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Coca-Cola  Cup

Od 1999 roku firmy z systemu Coca-Cola 

w Polsce organizują regularnie Coca-Cola 

Cup, największy w Polsce szkolny turniej 

piłkarski, uznawany za nieoficjalne 

mistrzostwa Polski nastolatków w Piłce 

Nożnej. O jego popularności może świad-

czyć fakt, że w dotychczasowych jede-

nastu edycjach wzięło udział około 450 

tysięcy  młodych  zawodników. 

Coca-Cola Cup potwierdza swoją skutecz-

ność w aktywizacji młodzieży, a także 

jako swego rodzaju kuźni talentów. 

Turniej jest więc odskocznią dla 

młodych utalentowanych piłkarzy. 

Wielu jego uczestników zostało 

zawodowymi piłkarzami, np. Kamil 

Grosicki grający obecnie w Jagielonii 

Białystok oraz Polskiej Reprezentacji, 

Michał Janota grający w Feyenoord 

Rotterdam czy Ariel Borysiuk z Legii 

Warszawa. Ważnym elementem Coca-

-Cola Cup jest również promowanie 

wśród  młodzieży  zasad  fair  play.

Turniejowi patronuje 

Ministerstwo Sportu, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej oraz Szkolny 

Związek Sportowy oraz wielu patronów 

medialnych – stacje radiowe i telewizyjne 

oraz redakcje gazet z całej Polski. Dodat-

kowe informacje na temat Coca-Cola Cup 

dostępne  są  na  stronie:

Coca-Cola Cup

 www.cocacolacup.pl.

 

W ramach promowania aktywnego trybu 

życia wspieramy także imprezy masowe, 

takie jak Maraton Warszawski, Poznański 

i Wrocławski, Cracovia Marathon i inną 

krakowską imprezę „Na rynek marsz”, pół-

maratony biegowe, maratony rowerowe 

z cyklu Powerade Suzuki MTB i Mazovia 

MTB, a także liczne mistrzostwa oraz wiele 

innych, lokalnych inicjatyw sportowych, 

między  innymi: 

• Juliadę – wakacyjną imprezę 

sportowo-rekreacyjną dla młodzieży 

organizowaną, co roku w Krakowie 

przez Stowarzyszenie „U Siemachy”,

• Bieg Niepodległości w Warszawie 

i Radzyminie,

• Bieg Żubra w Niepołomicach,

• Rodzinne rajdy rowerowe w Rawie 

Mazowieckiej i Piotrkowie 

Trybunalskim,

• Radzymiński Ośrodek Kultury 

i Sportu, organizujący imprezy 

sportowo-kulturalne przez cały rok,

• Klub Sportowy „Przełęcz” 

w Tyliczu, zakup odzieży sportowej 

dla członków Klubu,

• Powiat Wielicki: zakup strojów 

sportowych na olimpiadę 

młodzieżową,

• Mistrzostwa Piłkarskie Policji 

w Warszawie, 

• Mistrzostwa Polski Dziennikarzy 

w Tenisie.

Nasi pracownicy od lat aktywnie uczestni-

czą w wyżej wymienionych imprezach. 

•

•

•

Dalsze zwiększanie wyboru 
produktów poprzez oferowanie 
konsumentom pełnej oferty we 
wszystkich kategoriach napojów 
bezalkoholowych.

Propagowanie aktywnego stylu 
życia wśród konsumentów.

Certyfikacja PAS 220 w zakładzie 
w Radzyminie.

Grałem w Coca-Cola Cup wielokrotnie i zawsze była 

to dla mnie niesamowita przygoda i możliwość 

skonfrontowania moich umiejętności z rówieśni-

kami. Dziś jestem zawodnikiem klubu Ekstraklasy 

i mogę się już pochwalić kilkoma sukcesami. 

Chciałbym podzielić się swoimi doświadczeniami 

z młodszymi kolegami i koleżankami i pokazać im, 

że dzięki ciężkiej pracy można spełnić swoje 

marzenia.

Bieganie pozwala na utrzymanie organizmu w do-

brej kondycji, zarówno tej fizycznej, jak i umysłowej. 

Ta forma ruchu dostarcza mi potężnej dawki pozyty-

wnej energii, którą z przyjemnością wykorzystuję 

w domu oraz pracy. Trening biegowy jest chwilą, 

którą mam tylko dla siebie i wykorzystuję ją do odpo-

czynku oraz zdystansowania się od trudów codzien-

nej rzeczywistości. Natomiast zawody sportowe, 

w których mam przyjemność uczestniczyć, dają mi 

nieocenioną szansę nawiązywania wielu nowych 

i ciekawych znajomości.
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Zapotrzebowanie na wodę stale rośnie. 

Tymczasem zmiany klimatyczne w połą-

czeniu z rosnącą gęstością zaludnienia 

i postępującą urbanizacją oznaczają, że 

problem dostępności wody jest coraz 

bardziej  dotkliwy. 

Problem ten dotyczy również naszego 

kraju. Polska jest w gronie krajów euro-

pejskich mających najmniej zasobów 

wodnych  w  przeliczeniu  na  mieszkańca.

Rozwój naszej firmy jest nierozerwalnie związany z do-

stępnością wody najwyższej jakości. Woda jest najważniej-

szym składnikiem wszystkich naszych napojów. Jest także 

nieodzowna w produkcji rolnej, np. buraków cukrowych czy 

owoców, które wykorzystujemy w naszych wyrobach. Woda 

ma ponadto kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego 

i  dobrobytu  społeczności,  w  których  działamy. 

Dlatego ochrona tego najcenniejszego 

surowca jest integralnym elementem strategii 

firm z systemu Coca-Cola w Polsce. Robimy 

wszystko, żeby zwiększać efektywność wy-

korzystania wody w zakładach, angażujemy 

się w projekty ochrony zasobów wodnych 

i rozwijamy społeczną świadomość znaczenia 

tego surowca.

Jako wiodący producent napojów rozumiemy wagę kwestii związanych z dostęp-
nością wody i zrównoważonym korzystaniem z tego surowca. W związku z ros-
nącymi globalnymi problemami z dostępem do wody pitnej zdajemy sobie sprawę, 
że odpowiedzialne zarządzanie zużyciem wody jest obowiązkiem każdego – w skali 
światowej,  europejskiej,  polskiej  i  w  szczególności  lokalnej.

Zasoby wodne

Nasze  priorytety

Na strategie zarządzania zasobami wod-

nymi firm z systemu Coca-Cola w Polsce 

składają się przede wszystkim trzy ob-

szary działalności: ograniczanie zużycia 

wody, uzdatnianie wody zużytej w pro-

dukcji i ochrona istniejących zasobów 

wodnych. W tym celu staramy się z roku na 

rok zwiększać wydajność produkcji, jeśli 

chodzi  o  zużycie  wody.

W roku 2009 Coca-Cola HBC Polska zużyła 

1 971 mln litrów wody, z czego tylko 4,5% 

to woda miejska używana głównie na cele 

socjalne, pozostałą część pobrano z ujęć 

własnych. 

Coca-Cola HBC Polska inwestuje w tech-

nologie i innowacje, które mogą zapewnić 

zrównoważone zużycie wody w przy-

szłości. W 2009 roku prowadziliśmy 

w Polsce pilotażowy program odzyski-

wania wody z płukania opakowań z linii 

aseptycznych. Docelowo linie te pozwo-
3liłyby odzyskać 5 m /h. Projekt jest w fazie 

testowej – po podsumowaniu wyników 

testów, Coca-Cola Hellenic będzie decy-

dowała o ewentualnym wprowadzeniu tej 

technologii  w  zakładach  w  całej  grupie.

Wdrożono również kilka projektów, które zredukowały zu-

życie wody w obecnie stosowanych procesach. W zakładzie 

w Łodzi uruchomiono odzysk wody z pasteryzatorów, co 
3pozwoliło oszczędzić ok. 5 m /h. W rozlewni w Tyliczu wdro-

żono odzysk wody ozonowanej. Zmodyfikowano również 

stacje uzdatniania wody w zakładach w Radzyminie i Łodzi, 
3co  pozwoliło  oszczędzić  ok.  2m /h.

Na szczeblu międzynarodowym Coca-Cola Hellenic jest 

sygnatariuszem inicjatywy CEO Water Mandate realizowanej 

przez Global Compact. Inicjatywa ta jest kierowana do rządów 

i organizacji pozarządowych, a jej celem jest działanie na 

rzecz proekologicznego ustawodawstwa oraz zrówno-

ważonego  użycia  wody. 

Coca-Cola Hellenic współpracuje z Water Footprint Network, 

by poszerzyć wiedzę na temat zużycia wody w łańcuchu 

dostaw.

Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Zużycie wody na litr napoju 

wyprodukowanego w naszych 

zakładach spadło od 2001 roku 

o około 35%, w samym 2009 

roku o 7%. Udało się to 

osiągnąć między innymi dzięki 

zwiększeniu ilości wody 

poddanej recyklingowi 

i przeznaczonej do ponownego 

wykorzystania. W 2010 roku 

planujemy zmniejszyć zużycie 

wody o kolejne 5%.

1 971 mln
litrów wody

woda 
miejska
użyta na cele
socjalne

woda z ujęć 
własnych, użyta
dla celów
produkcyjnych

95,5%

W roku 2009 

Coca-Cola HBC Polska 

zużyła

4,5% 
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Społecznej
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wyprodukowanego w naszych 

zakładach spadło od 2001 roku 

o około 35%, w samym 2009 

roku o 7%. Udało się to 

osiągnąć między innymi dzięki 
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poddanej recyklingowi 
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Rozumienie  zagrożeń  związanych 

z  wodą

Punktem wyjścia dla Coca-Cola HBC Polska jest 

zapewnienie zrównoważonego użycia wody 

przez samą firmę. Stale monitorujemy zużycie 

wody, minimalizujemy jej pobór i dbamy o to, 

by wszystkie ścieki zostały oczyszczone zanim 

trafią do środowiska. Szczegółowe dane doty-

czące zużycia wody (GRI EN8-EN10) dostępne 

są  na  str.  65. Fundusz  Kropli  Beskidu

Fundusz Kropli Beskidu został zainicjo-

wany w 2005 roku przez firmy systemu 

Coca-Cola: Coca-Cola Poland Services 

i Coca-Cola HBC Polska oraz Fundusz Part-

nerstwa i Fundację Partnerstwo dla Środo-

wiska. Program wspiera finansowo i mery-

torycznie inicjatywy obywatelskie na 

rzecz ochrony zasobów wodnych Beski-

dów. 

Fundusz Kropli Beskidu, oprócz edukacji 

ekologicznej oraz promowania ochrony 

zasobów wodnych stawia sobie za cel 

włączanie do tych działań społeczności 

Beskidu Sądeckiego, promowanie idei 

współpracy środowisk lokalnych, aby 

w ten sposób budować świadomą, aktyw-

ną  społeczność.
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Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Wdrożenie zmian 
w formule 
Funduszu Kropli 
BeskiduCele 

na rok 

2009

Realizacja 
w roku

2009

Wprowadzenie 
dwustopniowego 
systemu dotacji: do 
5 000 zł na projekty 
edukacyjne 
i do 25 000 zł na 
projekty 
inwestycyjne

Kontynuacja 
programu „Rzeki 
dla Życia” oraz 
zaangażowanie 
w organizację Dnia 
Wisły w Warszawie 
we współpracy 
z WWF Polska

Organizacja akcji 
wpuszczania 
narybku łososi do 
Wisły oraz pikniku 
ekologicznego 
„Odkrywamy 
Wisłę"

Dalsze zmniej-
szanie zużycia 
wody: do 2,2 litra 
na każdy litr 
wyprodukowanego 
napoju

Zużyto 2,1 litra 
wody na litr 
wyprodukowanego 
napoju

Podniesienie 
wydajności ujęć 
wody w Tyliczu 
poprzez ich 
regenerację 
i zrównoważone 
wykorzystanie 
warstwy 
wodonośnej

Uzyskano 
21% przyrost 
wydajności 
jednostkowej

Bardzo ważne jest, by mieszkańcy prowadzili te działania 

we współpracy z przedstawicielami władz, prywatnymi fir-

mami oraz organizacjami pozarządowymi. W realizację 

wspartych przez Fundusz projektów angażują się na-

uczyciele, uczniowie i ich rodzice, urzędnicy, przedszkola, 

domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe, harcerze, 

biznesmeni z Krynicy-Zdrój, Muszyny, Piwnicznej-Zdrój oraz 

Rytra.

Podstawowym procesem technologicznym oczyszczalni jest 

zintegrowane usuwanie związków organicznych, na drodze 

biologicznej z nitryfikacją oraz defosfatacją chemiczną. 

Średniodobowy przepływ ścieków wynosi obecnie ok. 
31000 m . W ostatnich latach zredukowaliśmy ilość ścieków 

powstających w czasie produkcji, jednocześnie wielkość 

produkcji wzrosła, co w rezultacie powoduje utrzymanie 

ilości ścieków na podobnym poziomie.

Wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

świadczą o bardzo dobrej jakości ścieków na wylocie 

z oczyszczalni oraz efektywnej pracy tej instalacji. 

W każdym przypadku średnie wartości wskaźników ścieków 

oczyszczonych są znacznie poniżej wymagań The Coca-Cola 

Company oraz polskiego prawa. 

Dodatkowym wskaźnikiem jakości ścieków jest staw rybny, 

do którego doprowadzane są oczyszczone ścieki. Dobra 

kondycja żyjących w stawie ryb i innych organizmów 

potwierdza wysoką skuteczność oczyszczania.

Ścieki powstałe w procesie produkcyjnym 

spełniają wysokie wymagania Coca-Cola 

HBC Polska oraz wymogi prawa polskiego, 

przy czym należy podkreślić, że dla za-

kładu produkcyjnego stosowane są zaw-

sze ostrzejsze parametry. Przy zakładach 

w Radzyminie i Staniątkach funkcjonują 

nowoczesne oczyszczalnie ścieków. Zas-

tosowane tam rozwiązania technolo-

giczne gwarantują uzyskanie wysokiej 

czystości oczyszczanych ścieków, co 

potwierdza obecność dzikich ryb w sta-

wach wybudowanych jako ostatni 

element oczyszczalni, w których 100% 

wody  stanowią  oczyszczone  ścieki.

Na przełomie 2008 i 2009 roku

przeprowadziliśmy

we

wszystkich naszych zakładach.

Badania te oceniają ilość

i jakość dostępnej wody,

a także potencjalne zagrożenia

środowiskowe i społeczne oraz

kwestie zgodności działań 

z obowiązującym prawem.

szczegółowe badanie

zasobów wodnych 
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W 2009 roku sfinalizowano 10 projektów, 

między innymi: odtworzenie historycznej 

pijalni wód mineralnych św. Kingi, zagos-

podarowanie zlewni Potoku Żegiestow-

skiego, rekonstrukcję starego młyna wod-

nego i zabytkowego połemkowskiego 

mostu, stworzenie kompleksu ekologicz-

nego przy szkole Podstawowej w Rytrze, 

zabezpieczenie miejsca rozrodu sala-

mandry i skatalogowanie źródeł wód 

mineralnych w Łomnicy Zdroju, zabezpie-

czenie źródła wody mineralnej Wapienne 

w Muszynie oraz przeprowadzenie cyklu 

warsztatów z edukacji ekologicznej dla 

uczniów  i  mieszkańców  wsi  Czyrna. 

Od roku 2005 do roku 2009 

środki na działalność Funduszu 

Kropli Beskidu wyniosły łącznie

 i w tym czasie 

zrealizowano

W roku 2010 budżet na dotacje 

wynosi 

 

690 000 złotych

 52 projekty. 

120 000 złotych.

Rzeki  dla  Życia

Coca-Cola HBC Polska i Coca-Cola Poland 

Services współpracują z WWF w ramach 

projektu przywracania naturalnego 

charakteru Wisły, pod nazwą „Rzeki dla 

Życia”. 

Projekt ma na celu przywrócenie natural-

nego charakteru największej polskiej 

rzeki przepływającej przez całe terytorium 

kraju od południa do północy – Wisły i jej 

dopływów. Wisła jest jedyną rzeką 

w Europie, która na odcinku ponad 300 km 

zachowała swój naturalny charakter. Prog-

ram koncentruje się na ochronie tego 

charakteru oraz zachowaniu bogactwa 

nadrzecznej przyrody. Inicjatywa stwarza 

też szanse lepszego gospodarczego 

wykorzystania  dorzecza  Wisły.Fundusz Kropli Beskidu jest inicjatywą bardzo elastyczną; 

dążymy do tego, żeby w jak najlepszy sposób pomagał 

chronić dziedzictwo Beskidów. W piątej edycji Funduszu 

w 2009 roku wdrożyliśmy zmiany, które mają zwiększyć 

efektywność  wykorzystania  środków. 

Wprowadziliśmy dotacje I stopnia do kwoty 5 000 złotych 

przeznaczonych na projekty o charakterze edukacyjnym oraz 

dotacje II stopnia do 25 000 złotych – na realizację projektów 

przynoszących wymierne efekty w postaci poprawy stanu 

wód  Beskidu  Sądeckiego.

W latach 2007-2009 projekt obejmował odrodzenie 

populacji łososia w Wiśle oraz program edukacyjny w szko-

łach w miejscowościach położonych w dorzeczu Wisły. Dzięki 

tej inicjatywie w ciągu trzech lat do górskich strumieni trafiło 

ponad  740  tysięcy  sztuk  narybku  łososia. 

W ramach projektu w październiku 2009 roku w Warszawie 

zorganizowaliśmy piknik ekologiczny „Odkrywamy Wisłę”, 

poprzedzony Wielkim Wiślanym Sprzątaniem, w którym 

uczestniczyło 127 wolontariuszy z Coca-Cola HBC Polska 

i Coca-Cola Poland Services. Zebraliśmy z nadwiślańskiego 

brzegu 16 800 litrów śmieci. Szacujemy, że piknik odwiedziło  

ok. 1500 osób. Dorośli i dzieci mogli skorzystać z szeregu 

atrakcji, takich jak: ścieżka ekologiczna z nagrodami, ciekawe 

konkursy edukacyjne, nauka gry na liściach, warsztaty wypla-

tania  z  wikliny  czy  kiermasz  produktów  ekologicznych.

Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Cele na rok 20102010

•

• „Rzeki dla Życia” 

•

 Dalsze zmniejszanie zużycia wody średnio 

o 5 % na każdy litr wyprodukowanego 

napoju.

Kontynuacja programu 

we współpracy z WWF. 

Kontynuacja działań Funduszu Kropli 

Beskidu.
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Na poziomie globalnym Coca-Cola 

Hellenic odgrywa aktywną rolę w procesie 

zmieniania modeli gospodarczych na 

takie, w których rozwój nie jest obciążony 

dużym zużyciem węgla i produkowanej 

z  niego  energii. 

Grupa jest sygnatariuszem Global 

Compact Caring for Climate, największej 

biznesowej inicjatywy na rzecz zmniej-

szania zmian klimatycznych. Wywiązu-

jemy się z wynikających z tego zobo-

wiązań przez zmienianie własnych modeli 

biznesowych i produkcyjnych oraz przez 

promowanie aktywnego szukania roz-

wiązań na forum międzynarodowym, 

między innymi na COP15 w Copenhadze. 

Zobowiązania podejmowane przez Grupę 

Coca-Cola Hellenic mają bezpośredni 

wpływ na strategię i zarządzanie opera-

cjami  na  poziomie  krajowym.

W ciągu ostatnich lat kwestie związane z globalnymi zmianami klimatycznymi stały 
się jednym z najistotniejszych problemów poruszanych zarówno na poziomie 
międzynarodowym, jak i lokalnym. Zachodzące zmiany klimatyczne stanowią jedno 
z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych dla naszej 
planety. 

Działania ludzkie przyczyniające się do tych zmian to w szczególności: spalanie 
paliw kopalnych, eksploatująco zorientowana gospodarka rolna oraz zmiany 
użytkowania gruntów, takie jak wylesienie. Ich rezultatem jest zwiększona emisja 
dwutlenku węgla (CO ), jak również innych gazów „cieplarnianych”. Aby 2

powstrzymać zmiany klimatu, należy doprowadzić do znaczącej redukcji gazów 
cieplarnianych  w  skali  globalnej. 

Energia i ochrona klimatu Więcej informacji na 

temat ryzyka i szans 

związanych 

z ograniczaniem 

zużycia węgla 

rozpoznanych przez 

Coca-Cola Hellenic 

można znaleźć w

Raporcie 

Odpowiedzialności 

Społecznej

Coca-Cola Hellenic 

za rok 2009. 

www.coca-colahellenic.com

Trigeneracyjny  blok 

elektrociepłowniczy (CHP)

Najważniejszą inwestycją w obszarze 

oszczędzania energii w Coca-Cola HBC 

Polska było rozpoczęcie budowy trigene-

racyjnego bloku elektrociepłowniczego 

w systemie CHP (ang. Combined Heat and 

Power) przy zakładzie produkcyjnym 

w  Radzyminie. 

Coca-Cola HBC Polska podejmuje szereg działań mających na 

celu redukcję emisji zanieczyszczeń, a poprzez to ochronę 

klimatu: 

• prowadzimy programy optymalizacyjne i ograniczamy 

zużycie  energii  w  naszych  zakładach,

• szkolimy kierowców w zakresie stosowania przyjaznych 

środowisku technik jazdy i racjonalizujemy trasy naszej 

floty  samochodowej,

• rozpoczęliśmy instalację tzw. ecobox, urządzeń steru-

jących pracą chłodziarek, redukujących zużycie energii 

średnio  o  35 % ,

• minimalizujemy wagę opakowań naszych produktów 

i wspieramy  recykling  (więcej  informacji  na  str.  40-43).

W szerszym ujęciu „ślad węglowy” firmy 

Coca-Cola Hellenic w 2009 roku wyniósł 

4,58 mln ton i jest większy niż wynikałoby 

to z bezpośrednich emisji. Główną przyczyną 

są emisje pośrednie, wytwarzane przede 

wszystkim przez urządzenia chłodnicze 

zainstalowane na rynku oraz utylizację 

opakowań. sje pośrednie zostały 

W 2009 roku  emisje pośrednie zostały 
zredukowane średnio o 5,7%.

Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Zastosowanie skojarzonego systemu wytwarzania energii 

elektrycznej, ciepła i chłodu gwarantuje wyjątkowo wysoką 

efektywność zarówno w aspekcie ekonomiczno – techni-

cznym, jak i ekologicznym oraz zapewnia niezawodność 

dostaw energii. Podstawowym źródłem zasilającym system 

będzie  gaz  ziemny. 

System CHP, znany też jako kogeneracja, jest dużo bardziej 

efektywny niż korzystanie z oddzielnych źródeł energii 

elektrycznej i cieplnej, co pozwala na znacznie skutecz-

niejsze wykorzystanie energii i działanie na rzecz ograni-

czania zanieczyszczenia atmosfery. System CHP charaktery-

zuje się sprawnością na poziomie 80-90%, podczas gdy 

sprawność tradycyjnych elektrowni wynosi tylko około 35%. 

W tej technologii wytwarzana jest energia elektryczna i ciepl-

na, ale także – przy użyciu agregatów absorpcyjnych, które 

odzyskują ciepło odpadowe – woda lodowa stosowana do

celów  produkcyjnych.

Trigeneracja stanowi kolejny znaczący 

krok naprzód w oszczędzaniu energii 

i ochronie klimatu. 

Do korzyści środowiskowych płynących z zastosowania syste-

mów CHP należy zaliczyć zmniejszenie emisji do atmosfery 

gazów powstających podczas spalania paliw kopalnych. 

Stosując jako paliwo gaz ziemny, charakteryzujący się niską 

emisją zanieczyszczeń, zakład w Radzyminie znacząco 

zmniejszy emisje. Zastosowanie technologii CHP pozwoli 

zakładowi ponad 75% zmniejszyć tzw. ślad węglowy – cał-

kowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych 

bezpośrednio lub pośrednio podczas produkcji trzech wyżej 

wymienionych  mediów.
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Na poziomie globalnym Coca-Cola 
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wymienionych  mediów.



Programy  oszczędzania  energii 

W 2009 roku Coca-Cola HBC Polska konty-

nuowała wdrażanie w zakładach produk-

cyjnych programów oszczędzania ener-

gii. Całkowite zużycie energii w naszej 

firmie wzrosło o 8%, co było wynikiem 

ogromnych przedsięwzięć inwestycyj-

nych, które wymagały znacznych jedno-

razowych nakładów energii. Jednocześnie 

zaoszczędzono 8,9 mln MJ dzięki inicja-

tywom podjętym przez zakłady produk-

cyjne. 

Zużycie energii w zakładach produk-

cyjnych (liczone na litr produktu) spada od 

lat. Całkowite zużycie energii we wszyst-

kich fabrykach w Polsce w roku 2009 

spadło do 0,45 MJ/l a w dwóch fabrykach 

było mniejsze niż 0,4 MJ/l. Prowadzimy 

ciągły monitoring efektywności wykorzys-

tania ciepła i energii elektrycznej w na-

szych  zakładach. 

Co roku przeprowadzamy szereg pro-

jektów, które pozwalają zaoszczędzić 

większe ilości energii i ciepła. Tym samym 

zmniejszamy również emisje CO  oraz 2

innych szkodliwych gazów. W naszych 

zakładach używamy niskoemisyjnych 

systemów grzewczych. W 2010 roku 

planujemy przeprowadzenie audytów 

energetycznych w dwóch zakładach, które 

pozwolą na dokładne określenie zużycia 

energii przez zainstalowane urządzenia 

i możliwości optymalizacji tego zużycia. 

Szczegółowe dane liczbowe znajdują się 

w tabeli wskaźników GRI EN3-EN7 na 

str.  65.

Chłodzenie  przyjazne  dla  klimatu, wolne od HFC

Możliwość zaoferowania konsumentom schłodzonych na-

pojów na miejscu, w lokalu klienta ma kluczowe znaczenie dla 

sukcesu biznesowego Coca-Cola Hellenic. Zarazem lodówki 

i inne urządzenia do przechowywania zimnych napojów sta-

nowią dla firmy największe źródło pośrednich emisji – dwu-

krotnie większych niż emisje CO  związane z działalnością 2

operacyjną. 

Wybrane projekty zmniejszające wpływ firmy na środowisko zrealizowane 
w zakładach produkcyjnych w 2009 roku:

Usunięcie czynnika chłodniczego R22 
z wszystkich urządzeń chłodniczych zainstalowanych w zakładach. 

Budowa chłodni do składowania koncentratów sokowych
oraz baz napojowych. Projekt ten jest innowacyjny pod
względem wykorzystania ciepła odbieranego
z chłodzonego napoju, do ogrzewania magazynu.

Łódź i Staniątki

Radzymin

Posadziliśmy  dębów

Wiosną 2009 roku pracownicy firm Coca-Cola 

HBC Polska oraz Coca-Cola Poland Services 

wraz z rodzinami posadzili 10 000 dębów 

w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Akcja 

została zorganizowana przy współpracy 

z Fundacją Nasza Ziemia i Fundacją „Sprzątanie 

świata – Polska” oraz była realizowana zgodnie 

z wytycznymi Nadleśnictwa Chojnów. Udział 

w niej wzięło 150 wolontariuszy.

10 000

Nasza flota

W Coca-Cola HBC Polska znaczącym źród-

łem emisji bezpośrednich do atmosfery 

jest transport, który odpowiada za ok. 

30% całkowitego bezpośredniego zuży-

cia energii w naszej firmie. Dlatego też 

prowadzimy ciągłą analizę efektywnego 

wykorzystania środków transportu oraz 

edukujemy naszych pracowników z tech-

niki jazdy, tak, aby była jak najbardziej 

przyjazna środowisku. Szkolenie z tzw. 

eco-driving jest obowiązkowe dla wszyst-

kich użytkowników samochodów służ-

bowych. W naszych zakładach i maga-

zynach wykorzystujemy wózki widłowe 

napędzane gazem LPG, co pozwala na 

minimalizację emisji spalin oraz poprawę 

warunków  pracy  operatorów  wózków.

Coca-Cola Hellenic stale zmniejsza wpływ 

swej floty samochodowej na klimat; 

działania takie podejmuje też Coca-Cola 

HBC Polska. 

Korzystamy z samochodów o mniejszych silnikach, uczymy 

ekologicznych technik jazdy i optymalizujemy trasy 

przejazdu samochodów tak żeby ograniczyć liczbę 

przejechanych kilometrów. W trosce o bezpieczeństwo i wy-

godę pracowników zadbaliśmy, aby samochody zawierały 

najnowsze rozwiązania konstrukcyjne przewidziane dla 

danego modelu. Dodatkowo zwiększyliśmy udział samo-

chodów z silnikami Diesla. Ponadto w celu podniesienia 

bezpieczeństwa część samochodów została wyposażona 

w system kontroli parametrów, takich jak: przebieg, średnia 

prędkość, średnie zużycie paliwa, przekroczenia prędkości 

i prędkości obrotowej silnika (włącznie z czasem ich trwania), 

raporty tankowań i ubytki paliwa w zbiorniku. System ten 

pozwala na sprawdzenie, w jaki sposób pojazdy są użytko-

wane oraz optymalizację tras przejazdu. Szczegółowe dane 

liczbowe znajdują się w tabeli wskaźników GRI EN29  

na  str. 67.

• 

• 

•

 Zakończenie budowy trigeneracyjnego bloku 
elektrociepłowniczego (CHP) 
w Radzyminie.

Rozpoczęcie instalacji ecobox w lodówkach.

 Współpraca z Fundacją Nasza Ziemia – 
kontynuacja akcji „Sadzenie lasu”.
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Dodatkowo w chłodziarkach, które są już 

na rynku, rozpoczęliśmy instalację tzw. 

ecobox, czyli urządzeń obniżających 

zużycie energii. W ramach działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju Coca-Cola HBC 

Polska kontynuowała także proces usu-

wania szkodliwych czynników z systemów 

chłodniczych funkcjonujących w zakła-

dach produkcyjnych. W 2009 roku usu-

nięto szkodliwe czynniki chłodnicze 

z urządzeń w zakładach w Łodzi i Sta-

niątkach  i  częściowo  w  Tyliczu.

 

W 2010 roku planujemy dokończyć wy-

mianę czynników w urządzeniach w za-

kładzie  w  Radzyminie.

Coca-Cola Hellenic współ-

pracuje z dostawcami na rzecz 

ograniczenia skutków tych 

emisji. Całkowicie wycofa-

liśmy z użycia sprzęt chłod-

niczy zawierający substancje 

zubażające warstwę ozonową 

(CFC oraz HCFC). 

Ze względu na ich bardzo nie-

korzystny wpływ na atmosferę 

zastępowane są one natural-

nymi gazami węglowodoro-

wymi.

Zgodnie z wdrożonymi przez 

Grupę Coca-Cola Hellenic nor-

mami wszystkie nowo zaku-

pione średnie i duże chło-

dziarki, wyposażone są w in-

teligentne systemy oszczę-

dzania energii oraz w oświetle-

nie LED, wykorzystujące dzie-

sięć razy mniej energii niż 

tradycyjne. 
Cele na rok 2010
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w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Akcja 

została zorganizowana przy współpracy 

z Fundacją Nasza Ziemia i Fundacją „Sprzątanie 

świata – Polska” oraz była realizowana zgodnie 

z wytycznymi Nadleśnictwa Chojnów. Udział 

w niej wzięło 150 wolontariuszy.

10 000

Nasza flota

W Coca-Cola HBC Polska znaczącym źród-

łem emisji bezpośrednich do atmosfery 

jest transport, który odpowiada za ok. 

30% całkowitego bezpośredniego zuży-

cia energii w naszej firmie. Dlatego też 

prowadzimy ciągłą analizę efektywnego 

wykorzystania środków transportu oraz 

edukujemy naszych pracowników z tech-

niki jazdy, tak, aby była jak najbardziej 

przyjazna środowisku. Szkolenie z tzw. 

eco-driving jest obowiązkowe dla wszyst-

kich użytkowników samochodów służ-

bowych. W naszych zakładach i maga-

zynach wykorzystujemy wózki widłowe 

napędzane gazem LPG, co pozwala na 

minimalizację emisji spalin oraz poprawę 

warunków  pracy  operatorów  wózków.

Coca-Cola Hellenic stale zmniejsza wpływ 

swej floty samochodowej na klimat; 

działania takie podejmuje też Coca-Cola 

HBC Polska. 

Korzystamy z samochodów o mniejszych silnikach, uczymy 

ekologicznych technik jazdy i optymalizujemy trasy 

przejazdu samochodów tak żeby ograniczyć liczbę 

przejechanych kilometrów. W trosce o bezpieczeństwo i wy-

godę pracowników zadbaliśmy, aby samochody zawierały 

najnowsze rozwiązania konstrukcyjne przewidziane dla 

danego modelu. Dodatkowo zwiększyliśmy udział samo-

chodów z silnikami Diesla. Ponadto w celu podniesienia 

bezpieczeństwa część samochodów została wyposażona 

w system kontroli parametrów, takich jak: przebieg, średnia 

prędkość, średnie zużycie paliwa, przekroczenia prędkości 

i prędkości obrotowej silnika (włącznie z czasem ich trwania), 

raporty tankowań i ubytki paliwa w zbiorniku. System ten 

pozwala na sprawdzenie, w jaki sposób pojazdy są użytko-

wane oraz optymalizację tras przejazdu. Szczegółowe dane 

liczbowe znajdują się w tabeli wskaźników GRI EN29  

na  str. 67.

• 

• 

•

 Zakończenie budowy trigeneracyjnego bloku 
elektrociepłowniczego (CHP) 
w Radzyminie.

Rozpoczęcie instalacji ecobox w lodówkach.

 Współpraca z Fundacją Nasza Ziemia – 
kontynuacja akcji „Sadzenie lasu”.
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Dodatkowo w chłodziarkach, które są już 

na rynku, rozpoczęliśmy instalację tzw. 

ecobox, czyli urządzeń obniżających 

zużycie energii. W ramach działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju Coca-Cola HBC 

Polska kontynuowała także proces usu-

wania szkodliwych czynników z systemów 

chłodniczych funkcjonujących w zakła-

dach produkcyjnych. W 2009 roku usu-

nięto szkodliwe czynniki chłodnicze 

z urządzeń w zakładach w Łodzi i Sta-

niątkach  i  częściowo  w  Tyliczu.

 

W 2010 roku planujemy dokończyć wy-

mianę czynników w urządzeniach w za-

kładzie  w  Radzyminie.

Coca-Cola Hellenic współ-

pracuje z dostawcami na rzecz 

ograniczenia skutków tych 

emisji. Całkowicie wycofa-

liśmy z użycia sprzęt chłod-

niczy zawierający substancje 

zubażające warstwę ozonową 

(CFC oraz HCFC). 

Ze względu na ich bardzo nie-

korzystny wpływ na atmosferę 

zastępowane są one natural-

nymi gazami węglowodoro-

wymi.

Zgodnie z wdrożonymi przez 

Grupę Coca-Cola Hellenic nor-

mami wszystkie nowo zaku-

pione średnie i duże chło-

dziarki, wyposażone są w in-

teligentne systemy oszczę-

dzania energii oraz w oświetle-

nie LED, wykorzystujące dzie-

sięć razy mniej energii niż 

tradycyjne. 
Cele na rok 2010
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Opakowanie produktu odgrywa bardzo 

ważną rolę w procesie dostarczenia 

naszych napojów klientom i konsumen-

tom. Firma wspiera podejście zintegro-

wane, obejmujące redukcję wagi opa-

kowań i ich powtórne użycie. Co ważne, 

z roku na rok udaje nam się zmniejszać 

ilość generowanych odpadów oraz zwięk-

szyć poziom odpadów poddanych re-

cyklingowi. 

Dzieje się tak między innymi poprzez 

zwiększenie efektywności produkcji i sto-

sowanie segregacji odpadów. W ciągu 

ostatnich lat wśród wielu projektów 

ograniczających ilość generowanych 

odpadów znalazły się między innymi 

Bardziej niż kiedykolwiek ludzie troszczą się dziś o wpływ, jaki opakowanie 
produktu wywiera na środowisko. Utrzymując optymalny poziom parametrów 
związanych z bezpieczeństwem i jakością produktu oraz prezentacją marki, 
opakowanie musi zarazem być jak najmniej szkodliwe dla środowiska. Naszym 
celem jest stworzenie zamkniętego obiegu opakowań, w którym wszystkie zużyte 
opakowania  przetwarzane  będą  na  nowe.

Opakowania i recykling 

eliminacja tekturowych przekładek oddzielających poszcze-

gólne warstwy produktu na palecie, zmniejszenie wagi 

butelek oraz rezygnacja z papierowych tacek, na których 

ustawione  były  butelki.

 

Robimy wszystko, by opakowania naszych produktów miały 

jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

Do priorytetów należą: zmniejszanie ilości i wagi opakowań 

oraz materiałów opakowaniowych, stosowanie materiałów 

z recyklingu do produkcji opakowań i promowanie segregacji 

opakowań i recyklingu wśród klientów, konsumentów oraz 

pracowników.

Zmniejszanie wagi opakowań 

Od kilku lat zmniejszamy wagę opakowań naszych 

produktów. W 2008 roku zredukowaliśmy wagę 

opakowań dla napojów gazowanych:

• w butelkach 

• w butelkach 

w zależności od typu opakowania,

• w butelkach 

0,5 l PET o 8%,

1.0 l PET o 11% lub 5% 

2.0 l PET o 8%.

W 2009 roku kontynuowaliśmy ten proces 

redukując wagę opakowań wód w bu-

telkach 0,5 l PET o 20%. Jednocześnie 

stale monitorujemy wiek i jakość produ-

ktu dostępnego na rynku oraz wdrażamy 

standardy sprzedaży, tak żeby zapewnić 

ich  najwyższą  jakość. 

W 2010 roku planujemy wprowadzenie 

nowego typu zamknięcia w opakowaniach 

typu PET, które pozwoli na dalszą redukcję 

ich wagi o od 4% do 8%, w zależności od 

typu butelki oraz redukcję wagi butelek 

PET  o  pojemności  1,75  l o 10%.

Recykling  w  zakładach  produkcyjnych

Od 2006 roku stale zwiększamy procent odpadów, które 

podlegają recyklingowi w zakładach produkcyjnych. Podczas 

gdy trzy lata temu było to 88%, w 2009 r. aż 97% odpadów 

wytworzonych w zakładach produkcyjnych zostało pod-

danych recyklingowi. Pozostała część to odpady komunalne. 

Szczegółowe dane liczbowe znajdują się w tabeli wskaźników 

GRI  EN22  i  EN24  na  str.  66. 

W 2008 roku rozpoczęliśmy przygotowania do zastosowania 

materiałów z recyklingu w produkcji opakowań PET. Od 2009 

roku tworzywa z recyklingu są stosowane w produkcji dwóch 

typów preform i stanowią od 20 do 25 % materiału butelki. 

Wszystkie zakłady produkcyjne Coca-Cola 

HBC Polska posiadają certyfikaty

odnoszące się do systemu zarządzania 

środowiskiem, którego elementem jest 

m.in.

 ISO 14001 

 recykling. 

2006 2007 2008 2009

Procent recyklingu odpadów z zakładów 
produkcyjnych w latach 2006-2009.

88% 89% 95% 97%

Wypij Odzyskaj

Przetwórz
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Opakowanie produktu odgrywa bardzo 

ważną rolę w procesie dostarczenia 

naszych napojów klientom i konsumen-

tom. Firma wspiera podejście zintegro-

wane, obejmujące redukcję wagi opa-

kowań i ich powtórne użycie. Co ważne, 

z roku na rok udaje nam się zmniejszać 

ilość generowanych odpadów oraz zwięk-

szyć poziom odpadów poddanych re-

cyklingowi. 

Dzieje się tak między innymi poprzez 

zwiększenie efektywności produkcji i sto-

sowanie segregacji odpadów. W ciągu 

ostatnich lat wśród wielu projektów 

ograniczających ilość generowanych 

odpadów znalazły się między innymi 

Bardziej niż kiedykolwiek ludzie troszczą się dziś o wpływ, jaki opakowanie 
produktu wywiera na środowisko. Utrzymując optymalny poziom parametrów 
związanych z bezpieczeństwem i jakością produktu oraz prezentacją marki, 
opakowanie musi zarazem być jak najmniej szkodliwe dla środowiska. Naszym 
celem jest stworzenie zamkniętego obiegu opakowań, w którym wszystkie zużyte 
opakowania  przetwarzane  będą  na  nowe.

Opakowania i recykling 

eliminacja tekturowych przekładek oddzielających poszcze-

gólne warstwy produktu na palecie, zmniejszenie wagi 

butelek oraz rezygnacja z papierowych tacek, na których 

ustawione  były  butelki.

 

Robimy wszystko, by opakowania naszych produktów miały 

jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

Do priorytetów należą: zmniejszanie ilości i wagi opakowań 

oraz materiałów opakowaniowych, stosowanie materiałów 

z recyklingu do produkcji opakowań i promowanie segregacji 

opakowań i recyklingu wśród klientów, konsumentów oraz 

pracowników.

Zmniejszanie wagi opakowań 

Od kilku lat zmniejszamy wagę opakowań naszych 

produktów. W 2008 roku zredukowaliśmy wagę 

opakowań dla napojów gazowanych:

• w butelkach 

• w butelkach 

w zależności od typu opakowania,

• w butelkach 

0,5 l PET o 8%,

1.0 l PET o 11% lub 5% 

2.0 l PET o 8%.

W 2009 roku kontynuowaliśmy ten proces 

redukując wagę opakowań wód w bu-

telkach 0,5 l PET o 20%. Jednocześnie 

stale monitorujemy wiek i jakość produ-

ktu dostępnego na rynku oraz wdrażamy 

standardy sprzedaży, tak żeby zapewnić 

ich  najwyższą  jakość. 

W 2010 roku planujemy wprowadzenie 

nowego typu zamknięcia w opakowaniach 

typu PET, które pozwoli na dalszą redukcję 

ich wagi o od 4% do 8%, w zależności od 

typu butelki oraz redukcję wagi butelek 

PET  o  pojemności  1,75  l o 10%.

Recykling  w  zakładach  produkcyjnych

Od 2006 roku stale zwiększamy procent odpadów, które 

podlegają recyklingowi w zakładach produkcyjnych. Podczas 

gdy trzy lata temu było to 88%, w 2009 r. aż 97% odpadów 

wytworzonych w zakładach produkcyjnych zostało pod-

danych recyklingowi. Pozostała część to odpady komunalne. 

Szczegółowe dane liczbowe znajdują się w tabeli wskaźników 

GRI  EN22  i  EN24  na  str.  66. 

W 2008 roku rozpoczęliśmy przygotowania do zastosowania 

materiałów z recyklingu w produkcji opakowań PET. Od 2009 

roku tworzywa z recyklingu są stosowane w produkcji dwóch 

typów preform i stanowią od 20 do 25 % materiału butelki. 

Wszystkie zakłady produkcyjne Coca-Cola 

HBC Polska posiadają certyfikaty

odnoszące się do systemu zarządzania 

środowiskiem, którego elementem jest 

m.in.

 ISO 14001 

 recykling. 

2006 2007 2008 2009

Procent recyklingu odpadów z zakładów 
produkcyjnych w latach 2006-2009.

88% 89% 95% 97%

Wypij Odzyskaj

Przetwórz
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Promowanie  recyklingu

Aktywne promowanie recyklingu to inte-

gralna część strategii biznesowej i mar-

ketingowej naszej firmy. Współuczestni-

czymy w procesie tworzenia infra-

struktury selektywnej zbiórki odpadów 

oraz zachęcamy konsumentów do segre-

gowania odpadów promując recykling. 

Coca-Cola HBC Polska jest współzało-

życielem dwóch organizacji proekologi-

cznych: działającej na rzecz ekologicznych 

rozwiązań opakowaniowych Eko-Pak oraz 

Rekopol – zajmującej się odzyskiem odpa-

dów  opakowaniowych.

Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz 

Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-

Pak jest organizacją non-profit. Istnieje od 

1995 r. i reprezentuje przemysł w kwestii 

gospodarki odpadami opakowaniowymi. 

Podstawowym celem stowarzyszenia jest 

aktywny wpływ na procesy legislacyjne 

gwarantujące budowę systemu ekologicz-

nego odzysku opakowań dbając o spo-

łeczną akceptację oraz efektywność eko-

nomiczną.

Rekopol koncentruje się na rozbudowie 

systemu selektywnej zbiórki odpadów 

opakowaniowych, obejmującego cały kraj, 

jest jedyną tego typu instytucją działającą 

na zasadach non-profit, a także przed-

stawicielem Zielonego Punktu w Polsce.

Celem organizacji jest realizacja przejętego od przedsię-

biorców obowiązku recyklingu i odzysku oraz budowa sys-

temu zbiórki odpadów opakowaniowych poprzez dofinanso-

wanie selektywnej zbiórki w gminach oraz edukację konsu-

mentów. Spółka prowadzi seminaria, szkolenia oraz zajmuje 

się doradztwem w zakresie efektywnego gospodarowania 

odpadami  opakowaniowymi.

Polska  młodzież  segreguje  odpady 

Oprócz kooperacji statutowej, firmy z systemu Coca-Cola 

współpracują również z Rekopolem w ramach organizo-

wanych  przez  nie  akcji  promocyjnych. 

Czwartej edycji  w 2009 roku po raz 

pierwszy towarzyszyła szeroko zakrojona akcja ekologiczna, 

zachęcająca młodych ludzi uczestniczących w imprezie do 

zbierania zużytych opakowań i oddawania ich do recyklingu. 

Reakcja młodzieży przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. 

W ramach akcji zebraliśmy i przeznaczyliśmy do ponownego 

przetworzenia blisko  kubków (  wszystkich 

kubków dostarczonych na teren festiwalu). Rekordzista stawił 

się w punkcie zbiórki z ponad 520 zużytymi opakowaniami.

Zadaniem uczestników akcji była zbiórka plastikowych 

i papierowych kubków, a następnie dostarczenie ich do na-

miotów, w których firmy z systemu Coca-Cola wraz z organi-

zacją odzysku Rekopol prowadziły edukację ekologiczną: 

informacje na temat segregacji odpadów i przetwarzania 

plastiku, konkursy o tematyce ekologicznej. Za 20 zebranych 

kubków można było otrzymać czapeczkę, a za 40 torbę – 

wykonane w dużej części z przetworzonych butelek PET. 

Akcja recyklingowa odbyła się również na organizowanym 

przez firmy z systemu Coca-Cola we współpracy z WWF 

Polska, pikniku ekologicznym „Odkrywamy Wisłę”, w ramach 

programu  „Rzeki  dla  Życia”. 

Coke Live Music Festival

59 tys. 77%

Coca-Cola HBC Polska prowadzi również 

szereg inicjatyw ekologicznych i eduka-

cyjnych w ramach wolontariatu pra-

cowniczego oraz programów partnerskich 

ze społecznościami lokalnymi. Więcej in-

formacji o tych działaniach można znaleźć 

na  str.  56-61.

Podczas recyklingowej akcji 

wymiany surowców wtórnych 

na zioła lub przetworzone 

koszulki, zorganizowanej 

wspólnie z Organizacją 

Odzysku Rekopol, 

zebraliśmy:  

1243 kg papieru, 

218 kg plastiku, 

371 kg szkła, 

285 kg baterii. 

Pracownicy  zbierali  elektrośmieci

W 2009 roku zorganizowaliśmy w firmie akcję bezpłatnej 

zbiórki elektrośmieci. W sumie zebrano ponad 3200 kg odpa-

dów, które przekazano do wyspecjalizowanej firmy zajmu-

jącej  się  recyklingiem  takiego  typu  sprzętu. 

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem; oprócz zbierania 

śmieci była prowadzona akcja edukacyjna, dzięki czemu 

pracownicy mogli dowiedzieć się, gdzie można oddawać 

sprzęt  do  recyklingu  i  czy  muszą  za  to  płacić. 

Dzięki takim akcjom stajemy się bardziej świadomi zagrożeń 

oraz tego, jak możemy pozytywnie wpływać na nasze środo-

wisko, aby jak najdłużej móc korzystać z jego dobrodziejstw.

Cele na rok 20102010

•

•

•

 

 

 

Dalsza redukcja wagi opakowań o 4 do 8% 

w zależności od typu opakowania. 

Wspieranie akcji edukacyjnych 

promujących recykling, np.: Warszawskie 

Dni Recyklingu, Dni Recyklingu w Łodzi.

Organizacja akcji edukacyjnych na temat 

selektywnej zbiórki odpadów i organizacja 

selektywnej zbiórki opakowań na wybra-

nych imprezach masowych.
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Promowanie  recyklingu

Aktywne promowanie recyklingu to inte-

gralna część strategii biznesowej i mar-

ketingowej naszej firmy. Współuczestni-

czymy w procesie tworzenia infra-

struktury selektywnej zbiórki odpadów 

oraz zachęcamy konsumentów do segre-

gowania odpadów promując recykling. 

Coca-Cola HBC Polska jest współzało-

życielem dwóch organizacji proekologi-

cznych: działającej na rzecz ekologicznych 

rozwiązań opakowaniowych Eko-Pak oraz 

Rekopol – zajmującej się odzyskiem odpa-

dów  opakowaniowych.

Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz 

Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-

Pak jest organizacją non-profit. Istnieje od 

1995 r. i reprezentuje przemysł w kwestii 

gospodarki odpadami opakowaniowymi. 

Podstawowym celem stowarzyszenia jest 

aktywny wpływ na procesy legislacyjne 

gwarantujące budowę systemu ekologicz-

nego odzysku opakowań dbając o spo-

łeczną akceptację oraz efektywność eko-

nomiczną.

Rekopol koncentruje się na rozbudowie 

systemu selektywnej zbiórki odpadów 

opakowaniowych, obejmującego cały kraj, 

jest jedyną tego typu instytucją działającą 

na zasadach non-profit, a także przed-

stawicielem Zielonego Punktu w Polsce.

Celem organizacji jest realizacja przejętego od przedsię-

biorców obowiązku recyklingu i odzysku oraz budowa sys-

temu zbiórki odpadów opakowaniowych poprzez dofinanso-

wanie selektywnej zbiórki w gminach oraz edukację konsu-

mentów. Spółka prowadzi seminaria, szkolenia oraz zajmuje 

się doradztwem w zakresie efektywnego gospodarowania 

odpadami  opakowaniowymi.

Polska  młodzież  segreguje  odpady 

Oprócz kooperacji statutowej, firmy z systemu Coca-Cola 

współpracują również z Rekopolem w ramach organizo-

wanych  przez  nie  akcji  promocyjnych. 

Czwartej edycji  w 2009 roku po raz 

pierwszy towarzyszyła szeroko zakrojona akcja ekologiczna, 

zachęcająca młodych ludzi uczestniczących w imprezie do 

zbierania zużytych opakowań i oddawania ich do recyklingu. 

Reakcja młodzieży przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. 

W ramach akcji zebraliśmy i przeznaczyliśmy do ponownego 

przetworzenia blisko  kubków (  wszystkich 
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Cele na rok 20102010

•

•

•

 

 

 

Dalsza redukcja wagi opakowań o 4 do 8% 

w zależności od typu opakowania. 

Wspieranie akcji edukacyjnych 

promujących recykling, np.: Warszawskie 

Dni Recyklingu, Dni Recyklingu w Łodzi.

Organizacja akcji edukacyjnych na temat 

selektywnej zbiórki odpadów i organizacja 

selektywnej zbiórki opakowań na wybra-

nych imprezach masowych.
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Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Naszymi priorytetami są: oferowanie pra-

cownikom możliwości rozwoju zawo-

dowego w strukturach firmy, angażowanie 

ich w kwestie spółki i jej otoczenia, a także 

etyka  i  bezpieczeństwo  pracy. 

Coca-Cola HBC Polska zatrudnia ponad 3000 osób, pracujących w czterech 
zakładach produkcyjnych, 30 centrach dystrybucyjnych oraz siedzibie firmy 
w Warszawie. Zapewniamy bezpieczne i przejrzyste miejsce pracy, oferujemy liczne 
szkolenia  oraz  świadczenia  na  rzecz  pracowników. 

Nasi pracownicy

Rozwój i szkolenia

Rozwojowi zawodowemu pracowników 

wszystkich szczebli służą liczne programy 

szkoleniowe. W 2009 roku zaoferowa-

liśmy pracownikom 121 425 godzin szko-

leniowych. Oznacza to, że każdy z nich 

spędził na szkoleniach średnio ponad  

38  godzin.

Coaching

W stylu przywództwa opartym na coa-

chingu główną metodą jest dialog, a fun-

damentem zaufanie. Celem stosowania 

tego podejścia jest pobudzanie samo-

świadomości, zachęcanie do kreatyw-

ności i odwagi oraz do brania przez 

pracownika odpowiedzialności za jakość 

i efekty swojej pracy i swój rozwój. W tym 

modelu szef pomaga odkryć indywidu-

alne wartości, określić cele rozwojowe 

i połączyć je z celami strategicznymi firmy.

 

Coaching wpisany jest w nasze programy rozwojowe: Go Up, 

Leadership Excellence i Passion to Lead. Mamy także 

doświadczenie z coachingiem zespołów i nadal będziemy  

wykorzystywać  to  narzędzie.

Ten styl przywództwa Coca-Cola HBC Polska wprowadziła 

jako pierwsza firma w Grupie Coca-Cola Hellenic. Rozwój 

umiejętności coachingowych i prezentowanie coachingo-

wego stylu przywództwa wśród menedżerów to nasza am-

bicja  na  najbliższe  lata. 

83%
17%

stanowiska kierownicze

Struktura zatrudnienia 

w Coca-Cola HBC Polska według płci 

kobiety

mężczyźni

pozostałe stanowiska 

84%
16%

99,63%

0,37%

91,88%

8,12%

30-50 lat

88,13%

11,87%

powyżej 50 lat

menadżerowie

pozostałe stanowiska

Chcemy by stał się elementarną częścią zarządzania w firmie, 

a nie jednorazową interwencją. Z tego powodu budujemy 

zespół wewnętrznych coachów. Będziemy wdrażać szkolenia 

z umiejętności coachingowych wsparte procesem mento-

ringu przez zewnętrznych i wewnętrznych coachów i trene-

rów. 

Dokładamy wszelkich starań, żeby stworzyć pracownikom możliwość rozwoju i samodoskonalenia wewnątrz 

organizacji, gdyż wierzymy, że tylko w ten sposób będziemy w stanie osiągać najwyższe cele i realizować 

strategię  firmy. 

Struktura zatrudnienia 

w Coca-Cola HBC Polska według wieku

poniżej 30 lat
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Leadership  Pipeline

Podstawowym założeniem Leadership 

Pipeline jest naturalna hierarchia przy-

wództwa składająca się z 6 etapów, po-

cząwszy od zarządzania sobą, aż po zarzą-

dzanie całą firmą. W 2008 r. program ten 

wprowadzono dla menedżerów średniego 

szczebla w całym kraju; w 2009 r. objął on 

menedżerów pierwszej linii i pracowni-

ków  na  samodzielnych  stanowiskach.

Nasza strategia szkoleniowa również 

została dopasowana do nowej meto-

dologii. Pracownicy mają do niej dostęp za 

pomocą Intranetu. Bazując na podsta-

wowych założeniach metodologii Leader-

ship Pipeline stworzyliśmy całkiem nowe 

curriculum szkoleń. Znalazły się w nim 

wyłącznie te szkolenia, które są nie-

zbędne do skutecznego realizowania za-

dań na zajmowanym przez pracownika 

stanowisku.

Wszystkie stanowiska w każdym dziale naszej firmy zostały 

podzielone na poziomy zgodne z hierarchią przywództwa. 

Następnie dla tych poziomów stanowisk zostały opracowane 

pakiety  szkoleń,  składające  się  z:

• szkoleń ogólnych (CORE) – identycznych dla pracowników 

we wszystkich działach,

• szkoleń funkcyjnych – specyficznych dla danego działu.

Nowe curriculum zawiera także szkolenia wynika-

jące z indywidualnych potrzeb rozwojowych 

danego pracownika. Szkolenia te znajdują swoje 

odzwierciedlenie w

 pracownika.

 Indywidualnym Planie 

Rozwoju

Go Up – Ruszaj  w  górę!

Drugi rok z rzędu prowadziliśmy program 

„Go Up – Ruszaj w górę”, kierowany do 

osób na stanowiskach niekierowniczych 

z wysokim potencjałem i aspiracjami do 

pełnienia w przyszłości funkcji kierowni-

czych. Wyłonieni uczestnicy przez rok roz-

wijają swoje umiejętności menedżerskie, 

uczestnicząc w warsztatach oraz reali-

zując zadania z zakresu zarządzania. 

W dwóch edycjach „Go Up” w 2009 roku 

wzięły  udział  w  sumie  43  osoby.

Szkolenia  w  Dziale  Obsługi 

Klienta  (ang. Customer Service 

Center – CSC)

Szkolenia CSC rozwijane są w Coca-Cola 

HBC Polska od 2008 roku. W roku 2009 

firma wyznaczyła trenera dedykowanego 

tym szkoleniom. W ciągu całego roku 

wypracowano nowy pakiet rekrutacyjny 

dla stanowisk związanych ze sprzedażą 

i  obsługą  klienta  przez  telefon.

Każda nowo zatrudniona w CSC osoba jest 

wprowadzana na stanowisko zgodnie 

z programem „Wprowadzenie Nowego 

Pracownika”. Przez dwa tygodnie trwania 

programu nowi pracownicy poznają firmę, 

produkty, procedury, rynek, program 

komputerowy BASIS, a także uczestniczą 

w szkoleniach e-Learningowych. W 2009 

roku programem wprowadzającym objęto 

35  osób. 

Iwona Kwiatkowska
Kontroler Budżetu ds. Płynności i Gospodarki 
Coca-Cola HBC Polska. Uczestniczka I edycji „Go Up” 

27%

8% 44%

13%

7%

licencjat

wyższe

średnie

zawodowe

podstawowe

Struktura zatrudnienia 

w Coca-Cola HBC Polska 

według wykształcenia

82,74%

14,12%
1,89%

1,19%
0,06%

Struktura zatrudnienia 

w Coca-Cola HBC Polska 

według umowy

1083

CENTRALNY

677

POŁUDNIOWY

621

POŁUDNIOWO-

-ZACHODNI

418

PÓŁNOCNY

369

ZACHODNI

Struktura zatrudnienia w Coca-Cola HBC Polska – 

liczba pracowników według Regionów

Ważne dla mnie było zdobycie fachowej wiedzy 

w byciu liderem, możliwość poznania ludzi z całej 

Polski z tak różnych działów, poznania ich specyfiki 

pracy, dzielenie się opiniami, zwycięstwami, 

a czasem niepowodzeniami oraz możliwość nauki 

i poczucia „na własnej skórze” problemów zespołu, 

gdy jest się liderem w praktycznych zajęciach. 

To jest bezcenne i nie da tego żaden podręcznik 

czy kurs teoretyczny. To trzeba poczuć w praktyce.

czas
określony

czas
nieokreślony

okres
próbny

zastępstwo

expat
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1. Wnioski dotyczące kwestii produkcyjnych

lub technicznych – nagradzane po

przyjęciu wniosku do realizacji kwotą 

200 PLN.

2. Wnioski dotyczące jakości, BHP, ochrony 

środowiska, współpracy z klientami oraz 

poprawy procesów – nagradzane po 

przyjęciu wniosku do realizacji kwotą 

400 PLN.

3. Wnioski, w których prognozowane oraz 

osiągnięte oszczędności lub przychody 

dają się precyzyjnie oszacować i zweryfi-

kować nagradzane są kwotą 10% 

osiągniętych oszczędności lub przychodów 

do 30 000 PLN

Pracownicy mogą 

zgłosić wnioski 

w trzech kategoriach:

Nowością w naszej firmie jest szkolenie 

„Skuteczna Sprzedaż przez Telefon”, które 

zostało zamówione w zewnętrznej firmie 

szkoleniowej i dostarczone w formule 

„Train the Trainer”. Przez dwanaście 

tygodni wszyscy Szefowie Sekcji Sprze-

daży i Trener CSC uczyli się jak przepro-

wadzać  szkolenia  pracowników.

W 2009 roku przeprowadziliśmy 6 dwu-

dniowych sesji szkoleniowych, w trakcie 

których przeszkoliliśmy 72 osoby, do-

starczając 1152 godziny szkoleniowe.

W 2009 roku wszystkie przeprowadzone 

szkolenia w dziale CSC przełożyły się na 

ok. 3000 godzin szkoleniowych. W 2010 r. 

będziemy kontynuować wdrażanie mo-

delu  rozwoju  w  CSC.

Nie  tylko  szkolenia

Staramy się jednak, żeby szkolenia nie 

były jedynym sposobem na rozwijanie 

pracowników. W firmie funkcjonuje Forum 

Rozwoju Pracowników (PDF), pełniące 

funkcję cyklicznej oceny, która odbywa 

się co pół roku. Forum stwarza możliwość 

rozwoju, pomaga określić mocne i słabe 

strony oraz wyznaczyć kierunki rozwoju 

kompetencji. Forum Rozwoju Praco-

wników obejmuje osoby na stanowiskach 

kierowniczych w firmie. Opracowany plan 

rozwoju standardowo składa się w ok. 

70% z projektów i zadań, w 20% 

ze  szkoleń  oraz  w  10%  z  coachingu.

Pracownikom zatrudnionym na pełny etat 

oferujemy świadczenia dodatkowe.

Wszystkim pracownikom przysługuje ubezpieczenie NNW 

oraz pakiet opieki medycznej. W zależności od zajmowanego 

stanowiska zróżnicowany pozostaje zakres oferowanych 

usług medycznych. Pracownikom przysługuje również 

deputat  w  postaci  napojów.

Szanujemy prawo do zrzeszania się. W firmie działa Repre-

zentacja Pracownicza oraz związek zawodowy w zakładzie 

produkcyjnym w Łodzi, które reprezentują załogę firmy 

w  kontaktach  z  zarządem. 

Angażowanie  pracowników

Aby zapewnić wysoką motywację oraz zaangażowanie na-

szych pracowników, dokładamy wszelkich starań, by nieza-

leżnie od miejsca wykonywanej pracy i pozycji w hierarchii 

służbowej mieli równy dostęp do informacji z życia firmy – na 

szczeblu  krajowym  i  na  innych  rynkach.

Narzędzia  komunikacji  wewnętrznej

– wewnętrzny serwis opierający się na rozwiąza-

niach internetowych informujący o aktualnościach, dostar-

czający informacji o poszczególnych działach, pracownikach 

i projektach, nie tylko w kontekście biznesu, ale także pasji, 

zainteresowań,  ciekawych  wydarzeń  z  życia  codziennego.

– kwartalnik informujący o ludziach pra-

cujących w naszej firmie i ich osiągnięciach, działalności 

Coca-Cola Hellenic w Polsce i na świecie, wydarzeniach 

specjalnych, projektach, procedurach, programach marketin-

gowych, dodatkowo trochę rozrywki i ciekawostek. „Family 

Magazine” redagowany jest przez grupę pracowników 

reprezentujących różne działy firmy, którzy sami zgłosili się 

do redakcji i robią to poza zakresem codziennych obo-

wiązków. Do pisania artykułów zapraszani są także inni 

pracownicy w zależności od tematyki. Propozycje poru-

szanych  tematów  płyną  od  pracowników.

Intranet 

Family Magazine 

TV on the GO

Pulse Meetings

Informacje kwartalne 

 

 

– animowane prezentacje 

dostępne na ekranach we wszystkich 

oddziałach w Polsce. Co miesiąc emito-

wane są informacje z polskiego rynku 

i  z  innych  rynków  Coca-Cola  Hellenic.

– comiesięczne spotkania 

zespołu zarządzającego z pracownikami 

w kolejnych oddziałach, podczas których 

na bieżąco prowadzone są dyskusje na 

temat bieżących wydarzeń, problemów, 

planów  na  przyszłość. 

– prezentacje pla-

nów, wyników i najnowszych wydarzeń. 

Począwszy od spotkania dyrektora ge-

neralnego z menedżerami, informacje 

przekazywane są potem przez mene-

dżerów do zespołów tak, aby dotarły do 

każdego pracownika w każdym oddziale 

firmy. 

Lider  Innowacyjności

Ambicją Coca-Cola HBC Polska jest być 

liderem na rynku. W naszym rozumieniu 

oznacza to stawianie na nowe rozwią-

zania, pomysły i propozycje – innowacyj-

ność. Od kilku lat prowadzimy program 

Lider Innowacyjności, w ramach którego 

każdy z pracowników może zgłosić 

autorski pomysł na usprawnienia pro-

dukcyjne lub sprzedażowe, podniesienie 

wydajności, zwiększenie bezpieczeństwa 

pracy czy usprawnienie procesów w róż-

nych działach. W firmie funkcjonuje 

elektroniczna baza Lider Innowacyjności, 

za pomocą której każdy pracownik może 

zgłosić wniosek, poprosić eksperta o jego 

ocenę, wysłać go do komisji oraz śledzić 

jego status, a także za jej pośrednictwem 

otrzymać informację zwrotną o przyjęciu 

(lub odrzuceniu) wniosku do realizacji.
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Wolontariat  pracowniczy

Zaangażowanie pracowników w kwestie 

społeczne i środowiskowe poprzez 

wolontariat jest ważną częścią kultury 

organizacyjnej Coca-Cola HBC Polska. 

Program „Wolontariusz po radosnej 

stronie życia” powstał po to, by ułatwić 

zadanie naszym pracownikom, którzy 

angażują się w prace społeczne. Pozwala 

on firmie w systematyczny sposób 

wspierać przedsięwzięcia wybierane 

przez  samych  wolontariuszy.

W 2009 r., w dwóch edycjach tego prog-

ramu, 222 pracowników zrealizowało 

w sumie 17 przedsięwzięć, przepraco-

wując łącznie 1803 godziny. Więcej 

informacji o wolontariacie znajduje się 

na  str.  58-61.

Równość  szans  i  etyka  zatrudnienia

W firmie obowiązuje polityka równego traktowania i dokła-

damy wszelkich starań, żeby jej wytyczne były realizowane 

w praktyce. Tematyka przeciwdziałania dyskryminacji jest 

również obecna w szkoleniach dla pracowników oraz zajmuje 

bardzo ważne miejsce w profesjonalnym rozwoju mene-

dżerów.

Jesteśmy sygnatariuszem Uniwersalnej Deklaracji Praw 

Człowieka ONZ oraz inicjatywy Global Compact. Surowo 

zabroniona jest praca dzieci, odpowiednie kontrole są 

przeprowadzane  na  każdym  szczeblu  zatrudnienia. 

Przywiązujemy wagę do ścisłego przestrzegania praw 

człowieka i tworzenia etycznego miejsca pracy. W firmie 

obowiązuje zasada równego traktowania przy zatrudnieniu. 

Z jej przyjęciem wiązało się wprowadzenie szeregu narzędzi 

umożliwiających skuteczną walkę z przejawami nierównego 

traktowania lub mobbingu w zakładzie pracy. Między innymi, 

na skutek skargi pracownika, powołano Komisję Anty-

mobbingową, składającą się z przedstawicieli pracodawcy 

oraz pracowników, a także niezależnej osoby trzeciej, 

wybranej wspólnie przez przedstawiciela pracodawcy i pra-

cowników.

System wynagrodzeń jest budowany na podstawie rynko-

wego przedziału płacowego dla poszczególnych stanowisk 

i nie zależy od płci, wieku ani innych wskaźników różno-

rodności. Menedżerowie w poszczególnych jednostkach 

organizacji  są  najczęściej  rekrutowani  z  rynku  lokalnego.

Coca-Cola HBC Polska dba o to, aby na 

wszystkich polach prowadzić działalność 

w sposób etyczny i przejrzysty. Najważ-

niejsze wytyczne w dziedzinach takich jak 

konflikty interesów, dokumentacja finan-

sowa, przeciwdziałanie korupcji, udział 

w życiu publicznym i lobbing czy wyko-

rzystanie aktywów spółki znajdują się 

w Kodeksie Postępowania w Interesach. 

Z Kodeksem zapoznają się wszyscy nowi 

pracownicy, niezależnie od zajmowanego 

stanowiska.

Bezpieczne  miejsce  pracy

Bezpieczeństwa naszych pracowników 

strzegą sprawdzone procedury i systemy. 

We wszystkich naszych zakładach funk-

cjonuje zintegrowany System Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS.

Prowadzimy działania mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa w naszych 

zakładach. Poprzez szkolenia zwiększamy 

umiejętność identyfikacji zagrożeń na 

stanowiskach pracy i świadomość naszych 

pracowników w obszarze bezpieczeństwa 

i  higieny  pracy.

•

• 

• 

„Go Up – Ruszaj w górę”.

 Badanie opinii pracowników i wdrożenie 

programu poprawy satysfakcji z pracy.

Wdrażanie stylu przywództwa opartego na 

coachingu. 

Rozwój programu dla pracowników 

z wysokim potencjałem 

Cele na rok 20102010

2005

2006

2007

2008

2009

Wypadki śmiertelne 
pracowników 

i kontraktorów

Włącznie z wypadkami 
w drodze z/do pracy 

Bez  wypadków w drodze
 z/do pracy 

Wskaźnik 
wypadkowości

Nieobecność 
z powodu choroby

Wskaźnik nieobecności 
z powodu choroby

2004

Liczba wypadków 
powodujących więcej niż 

1 dzień nieobecności 
w pracy na 100 pracowników 

Liczba dni 
nieobecności

% dni pracy opuszczonych 
z powodu choroby  

0

0

1
(pracownik/

wypadek drogowy)

0

2
(kontraktorzy

w Radzyminie)

0

0

0

1
(pracownik/

wypadek drogowy)

0

2
(kontraktorzy

w Radzyminie)

0

2,38

2,08

1,93

1,77

1,73

1,48

brak danych

20 063

21 843

32 524

38 198

39 102

brak danych

3,2%

3,1%

4,2%

4,5%

4,8%

W zakładach obowiązuje również procedura zgłaszania tzw. 

"near miss", czyli sytuacji niebezpiecznych i potencjalnych 

wypadków. Natychmiast podejmowane są działania 

korygujące, które minimalizują niebezpieczeństwo i pozwa-

lają zapobiec wielu wypadkom przy pracy. W 2009 roku 

odnotowaliśmy 432 zgłoszenia, z których 354 pociągnęły za 

sobą  akcję  zaradczą  lub  wprowadzenie  nowych rozwiązań. 

W 2009 roku w naszych zakładach produkcyjnych odbyły się 

364 inspekcje BHP (przy zaplanowanych 300). W 2010 roku 

planujemy przeprowadzenie 288 takich inspekcji. Odnoto-

waliśmy także spadek wypadków przy pracy, których 

skutkiem było opuszczenie dni roboczych, z 58 w 2008 roku 

do  47  w  roku  2009.
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2008
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Wypadki śmiertelne 
pracowników 

i kontraktorów
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w drodze z/do pracy 
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0

0

1
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0

2
(kontraktorzy

w Radzyminie)

0

0

0

1
(pracownik/

wypadek drogowy)

0

2
(kontraktorzy

w Radzyminie)

0

2,38

2,08

1,93

1,77

1,73

1,48

brak danych

20 063

21 843

32 524

38 198

39 102

brak danych

3,2%

3,1%

4,2%

4,5%

4,8%

W zakładach obowiązuje również procedura zgłaszania tzw. 

"near miss", czyli sytuacji niebezpiecznych i potencjalnych 

wypadków. Natychmiast podejmowane są działania 

korygujące, które minimalizują niebezpieczeństwo i pozwa-

lają zapobiec wielu wypadkom przy pracy. W 2009 roku 

odnotowaliśmy 432 zgłoszenia, z których 354 pociągnęły za 

sobą  akcję  zaradczą  lub  wprowadzenie  nowych rozwiązań. 

W 2009 roku w naszych zakładach produkcyjnych odbyły się 

364 inspekcje BHP (przy zaplanowanych 300). W 2010 roku 

planujemy przeprowadzenie 288 takich inspekcji. Odnoto-

waliśmy także spadek wypadków przy pracy, których 

skutkiem było opuszczenie dni roboczych, z 58 w 2008 roku 

do  47  w  roku  2009.
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W kontaktach z klientami Coca-Cola HBC Polska stawia na jasno określone 
oczekiwania, silne i trwałe relacje, a także wielostronną współpracę mającą na celu 
zmniejszanie  negatywnego  wpływu  naszych  operacji  i produktów na środowisko. 

Nasi partnerzy

5352

Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Polskie firmy z systemu Coca-Cola podle-

gają standardom przyjętym i wyznczanym 

przez grupę na poziomie globalnym. 

W 2009 roku Grupa Coca-Cola Hellenic 

połączyła swój system audytowy i szkole-

niowy dla dostawców z obowiązującym 

w The Coca-Cola Company oraz innych 

europejskich rozlewców. System ten kon-

troluje kluczowe obszary: prawo pracy, 

prawa człowieka, odpowiedzialności za 

środowisko i przeciwdziałanie korupcji 

w łańcuchu dostaw. Obowiązuje abso-

lutny zakaz wykorzystywania pracy dzieci. 

Główne umowy dostawcze zawierają 

zapisy  o  tych  kluczowych  kwestiach.

W przypadku zakupów materiałów mar-

ketingowych z krajów podwyższonego 

ryzyka, takich jak Chiny, Indie, Turcja czy 

kraje Dalekiego Wschodu, nasza firma nie 

korzysta z niesprawdzonych dostawców. 

Towary z tych krajów kupujemy wyłącznie 

od autoryzowanych dostawców lub firm 

o nieposzlakowanej opinii, u których zao-

patrujemy się od wielu lat. Wszyscy nasi 

dostawcy zobowiązują się do przestrzegania praw człowieka, 

przepisów prawa oraz wytycznych opracowanych przez naszą 

firmę. 

Coca-Cola Hellenic kontynuuje współpracę z dostawcami na 

rzecz zmniejszenia bezpośredniego i pośredniego oddzia-

ływania firmy na środowisko naturalne. Działania kon-

centrujemy na kwestiach energii i ochrony klimatu, opako-

waniach i gospodarce zasobami wodnymi – w sferach, gdzie  

nasze  oddziaływanie  jest  największe. 

Programy edukacyjne i szkoleniowe dla klientów 

Naszą ambicją jest, aby stać się preferowanym partnerem 

biznesowym dla 140 000 naszych klientów. Ważne są dla nas 

wszystkie kanały dystrybucji naszych produktów. Jednakową 

wagę przywiązujemy do sklepów rodzinnych, restauracji, 

barów, super- i hipermarketów, sieci dyskontowych oraz 

wszelkich innych przedsiębiorców, którzy z nami współpra-

cują. Nasza firma stara się pomóc im odnieść sukces na rynku, 

oferując szkolenia dotyczące najważniejszych kategorii 

handlu.

Wykorzystaj siłę tradycji

W przypadku handlu tradycyjnego często zauważamy 

niewykorzystany potencjał punktów handlowych wynikający 

z braku doświadczenia lub dostępu do informacji rynkowych 

dotyczących poszczególnych grup towarowych, trendów 

konsumenckich  preferencji  zakupowych.

W 2006 roku rozpoczęliśmy pilotażowy 

program edukacyjny dla przedstawicieli 

handlu tradycyjnego – 

. Szkolenia zostały opracowane dla 

właścicieli i kierowników małych sklepów 

spożywczych i samoobsługowych. 

„Wykorzystaj siłę 

tradycji”

Odpowiedzialny  outsourcing: 

dostawcy

Jesteśmy świadomi, że organizacja tak 

duża, jak Coca-Cola HBC Polska wywiera 

ogromny wpływ na otoczenie. Współpra-

cujemy  z  ponad  3800  dostawcami.

 

W trosce o zrównoważony rozwój stwo-

rzyliśmy „Program głównych zasad dla 

dostawców” zawierający zasady, które 

muszą spełnić firmy, aby z nami współ-

pracować.

Osobami odpowiedzialnymi za ocenę 

dostawców są Dyrektor ds. Zakupów, 

osoby odpowiadające za poszczególne 

kategorie dostawców oraz osoby wska-

zane przez Dyrektorów ds. Operacyjnych 

w zakładach (reprezentujące produkcję, 

dział zapewnienia jakości i logistyki). Biorą 

one pod uwagę w szczególności: ceny oraz 

warunki handlowe, jakość dostaw – 

reklamacje, incydenty jakościowe, 

terminowość dostaw, poziom obsługi 

(satysfakcja użytkownika końcowego), 

dbałość o ochronę środowiska, spełnianie 

wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz  ergonomii. 

Ocena kluczowych dostawców dokonywana jest raz do roku. 

Decyzje o zatwierdzeniu każdego dostawcy i produktu 

wprowadzane  są  do  zintegrowanej  bazy  danych.

Szczególną uwagę zwracamy na firmy dostarczające surowce, 

opakowania oraz półprodukty. Przed nawiązaniem współ-

pracy przechodzą ścisłą selekcję i przechodzą proces zatwier-

dzania. Muszą również posiadać system umożliwiający 

oznaczanie  i  śledzenie  każdej  partii  produktu.

Strategiczni dostawcy muszą uzyskać certyfikat, aby stać się 

autoryzowanym dostawcą The Coca-Cola Company. Firmy te 

podlegają audytom badającym zgodność z wymaganiami 

systemu The Coca-Cola Management System. Autoryzacja 

obejmuje materiały pierwszorzędowe, to jest mające kontakt 

z produktem czyli surowce (w tym: cukier, dwutlenek węgla 

i azot), materiały do produkcji opakowań i urządzenia 

chłodnicze.
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chłodnicze.



5554

Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Podczas warsztatów prezentujemy spe-

cyfikę zachowań konsumenckich, infor-

macje na temat branży oraz porady doty-

czące zarządzania przestrzenią w sklepie 

i aktywizacją niewykorzystanych obsza-

rów placówki. Naszych kontrahentów za-

poznajemy również z zasadami wzrostu 

podstawowych wskaźników dotyczących 

poszczególnych kategorii produktów i tym 

samym podnoszenia dochodowości 

sklepu.

Podczas warsztatów szkoleniowych nasi 

partnerzy mają także możliwość wymiany 

doświadczeń i opracowania indywidual-

nych planów poprawy funkcjonowania 

sklepu dostosowanych do swoich punk-

tów  sprzedaży. 

W 2009 roku zorganizowaliśmy 8 sesji 

treningowych dla klientów, organizowa-

nych w sklepach, w których wzięło udział 

125 uczestników. W sesjach brali także 

udział reprezentanci Coca-Cola Hellenic 

z Czech, którzy planują wprowadzić po-

dobny  program  w  swoim  kraju.

Po trzech latach funkcjonowania programu zaobserwowa-

liśmy zwiększenie sprzedaży w małych sklepach, większą 

skuteczność zarządzania zasobami sklepów, wzbogacenie 

umiejętności handlowych i marketingowych wśród prowa-

dzących sklepy oraz zmian stosunku detalistów do firmy – 

w kierunku postrzegania Coca-Cola HBC Polska jako partnera, 

a  nie  wyłącznie  dostawcy.

Magazynuj  z  głową 

W 2009 roku rozpoczęliśmy akcję edukacyjną dla klientów 

pod tytułem „Magazynuj z głową” organizowaną wraz 

z Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Rozlewniczy”. Hono-

rowym Patronem Merytorycznym akcji był Główny Inspek-

torat  Sanitarny.

Celem programu „Magazynuj z głową” jest edukacja 

w zakresie dobrych praktyk składowania produktów żywnoś-

ciowych, zwłaszcza napojów, wśród sprzedawców. W ramach 

programu przygotowano wytyczne w formie przewodnika dla 

punktów  sprzedaży  detalicznej  i  hurtowej. 

Przewodnik stał się pomocą dla sprzedawców, którzy nie 

zawsze znają zasady przechowywania produktów spożyw-

czych oraz nie wiedzą, jakie konsekwencje dla zdrowia konsu-

menta mogą wyniknąć z nieodpowiedniego magazynowania 

produktów. 

Dodatkowo wytyczne zostały przygoto-

wane w formie plakatu przekazywanego 

sprzedawcom/hurtownikom przez pra-

cowników  naszego  działu  sprzedaży.

Dla naszych pracowników z działu sprze-

daży  przygotowal iśmy szkolenia  

e-Learningowe oraz teczki na dokumenty 

z „9 zasadami dobrych praktyk magazy-

nowych”, aby na co dzień pamiętali o sto-

sowaniu wytycznych oraz przekazywaniu 

wskazówek naszym klientom, jak należy 

obchodzić  się  z  napojami  i  wodami. 

W 2010 r. planujemy 

kontynuację programu, poprzez 

przypomnienie 

 sprze-

dawcom oraz wzmocnienie 

komunikacji o konkursie dla 

klientów.

prawidłowych 

zasad magazynowania

• 

•

z głową”. 

•

„Wykorzystaj siłę tradycji”.

•

Wdrożenie nowego podejścia we 

współpracy z klientami sieciowymi 

w handlu nowoczesnym.

 Kontynuacja programu 

 Kontynuacja programu edukacyjnego dla 

klientów 

 Program motywacyjny BHP dla 

pracowników.

„Magazynuj 

Cele na rok 2010
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Firmy z systemu Coca-Cola w Polsce angażują się w działania na rzecz społeczności, 
w których są bezpośrednio obecne, wspomagając inicjatywy władz lokalnych 
i instytucji pozarządowych. Ponadto firmy inicjują programy mające na celu rozwój 
lokalnej społeczności, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz 
ochronę  środowiska  naturalnego.

Relacje ze społecznościami lokalnymi
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2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

Stawiamy na bliską współpracę ze spo-

łecznościami lokalnymi: wspomagamy ich 

rozwój przez zatrudnianie i składanie za-

mówień lokalnie. Na poziomie Grupy 

Coca-Cola Hellenic blisko 90% wydatków 

na dostawy lokowanych jest w krajach, 

gdzie  prowadzony  jest  biznes. 

Nasze zaangażowanie w powyższych obszarach wynika ze 

specyfiki działalności firmy, jej długotrwałej strategii oraz 

wyzwań współczesnego świata. Poza akcjami o zasięgu 

krajowym lub regionalnym, organizowanymi przez firmę, 

niezwykle istotne są także inicjatywy realizowane w mniej-

szej skali, bliżej konkretnych społeczności. Akcje te odpowia-

dają na potrzeby, które nie mogą uzyskać szerszego rozgłosu 

medialnego i zainteresowania społecznego, jednak są klu-

czowe  dla  mieszkańców  danego  terenu.

Dlatego aktywnie wspieramy akcje naszych pracowników 

w ramach firmowego programu wolontariatu. W gminach, 

z którymi jesteśmy najmocniej związani aktywnie uczestni-

czymy w życiu społecznym jako „obywatel korporacyjny”, 

angażując się w inicjatywy zgodne z naszą strategią 

biznesową. 

Działania prowadzimy w dziedzinach, w których nasza firma 

posiada największą wiedzę i doświadczenie oraz w których 

może w największym stopniu pomóc:

wspomaganie rozwoju biznesowego, handlu 

i infrastruktury,

ochrona środowiska naturalnego oraz zasobów wodnych,

promocja sportu i aktywności fizycznej,

rozwój młodzieży,

inne działania lokalne.

11
22
33
44
55

W samym tylko 2009 roku nasze inwes-

tycje związane z różnorodnymi projektami 

wspierającymi społeczności lokalne 

sięgnęły prawie 800 tysięcy euro. W Coca-

-Cola HBC Polska używamy standardów 

zarządzania inwestycjami w projekty 

społecznościowe wyznaczonych przez  

London  Benchmarking  Group (LBG).

Budowanie  świadomości  ekolo-

gicznej  i  troska o  zasoby  wodne

Nasze projekty podejmowane ze społecz-

nościami lokalnymi są również ściśle 

związane z priorytetowymi dla nas obsza-

rami CSR. Konieczność ochrony zasobów 

wodnych oraz działania podejmowane 

w tej dziedzinie przez Coca-Cola HBC 

Polska omówiono szczegółowo w roz-

dziale  na str. 30-35. 

Oprócz aktywności opisanych w wyżej 

wspomnianym rozdziale, uczestniczymy 

także w projektach, których bezpośrednim 

celem jest ochrona zasobów wodnych 

bądź przywrócenie ich naturalnego stanu. 

„Zasoby wodne”

Jako właściciel rozlewni wód naturalnych w Tyliczu czujemy 

się odpowiedzialni za zachowanie wyjątkowego dziedzictwa 

tamtejszych obszarów wodnych – stąd projekt  

który powstał jako wspólna inicjatywa Coca-

-Cola HBC Polska, Coca-Cola Poland Services, Funduszu 

Partnerstwa i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Kolejny 

przykład to projekt , realizowany przez firmy 

z systemu Coca-Cola w Polsce we współpracy z WWF, którego 

celem  jest  przywrócenie  naturalnego  stanu  Wisły. 

Kształtowanie postaw ekologicznych, szczególnie wśród 

dzieci i młodzieży, umożliwia długofalową poprawę stanu 

środowiska naturalnego. Od wielu lat Coca-Cola HBC Polska 

współpracuje z Fundacją Nasza Ziemia w ramach akcji 

. W roku 2009 w programie wzięło udział 

211 tysięcy wolontariuszy. W ramach kampanii zlikwidowano 

prawie 2000 nielegalnych wysypisk śmieci i posegregowano 

co najmniej 129 tysięcy kg odpadów. Ponadto przeprowa-

dzono 340 kampanii edukacyjnych w całej Polsce, które 

dotarły  do  kilku  milionów  osób. 

Tradycyjnie już uczestniczymy w lokalnych programach 

propagujących ekologię wśród obywateli. W 2009 r. wspie-

raliśmy inicjatywy w ramach  w Łodzi 

i Radzyminie.

Funduszu

Kropli Beskidu, 

„Rzeki dla Życia”

„Sprzątanie Świata”

„Sprzątanie Świata”

Coca-Cola HBC Polska współfinansowała także 

utworzenie bazy materiałów dydaktycznych 

oraz ofert z zakresu edukacji ekologicznej

oraz finansuje koszty jej 

utrzymania. Materiały edukacyjne zawarte na 

stronie są dostępne bezpłatnie.

 

Ekoedukacja.pl 

społeczność
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Sport  i  aktywność  fizyczna

Firmy z systemu Coca-Cola w Polsce wyz-

nają zasadę, że wspieranie aktywności 

fizycznej wśród polskich rodzin, szkół 

i społeczności lokalnych jest niezbędne 

dla zrównoważonego rozwoju społecz-

nego. Firmy wspierają również wielo-

stronne projekty na rzecz walki z oty-

łością. Do najważniejszych inicjatyw na-

leżą:

• Coca-Cola Cup,

• program „Trzymaj formę”,

• imprezy biegowe,

• imprezy rowerowe.

Więcej informacji na temat tych inicjatyw 

znajduje się w rozdziale „Zdrowie konsu-

mentów” na str.  26.

Rozwój  młodzieży

Wspieramy projekty, których celem jest 

rozwój młodzieży oraz wyrównywanie 

szans najbardziej potrzebujących.

Od kilku lat współpracujemy również 

z Fundacją Korporacyjnej Odpowiedzial-

ności Społecznej. Wspieramy program 

Hot-Meal-A-Day, który zapewnia ubogim 

dzieciom z północno-zachodniej Polski 

ciepłe posiłki w szkołach. 

Wybrane inicjatywy na rzecz młodzieży 

w 2009 r.:

• Stowarzyszenie Maltańska Służba 

Medyczna – obóz młodzieżowy 

Eurocamp,

• Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Krakowie – piknik dla 

niepełnosprawnych dzieci,

• Fundacja Dziecięca Fantazja – pomoc 

dzieciom nieuleczalnie chorym,

• Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 

Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 

„Tęcza”– bal karnawałowy dla dzieci,

• Polskie Banki Żywności – pomoc 

dzieciom z ubogich rodzin,

• Parafia Rzymskokatolicka Radzymin

– kolonie dla dzieci,

• Szkoła Specjalna w Wołominie 

– imprezy integracyjne dla 

podopiecznych.

Pomoc  w  przypadku  katastrof  naturalnych

Coca-Cola HBC Polska od wielu lat służy pomocą osobom 

poszkodowanym w wyniku katastrof naturalnych. W 2009 

roku dostarczaliśmy napoje mieszkańcom terenów dotknię-

tych powodziami w południowej Polsce. W akcjach dystry-

bucji ponad 17 tysięcy litrów wody wzięło udział ponad 100 

naszych pracowników. Wśród poszkodowanych w 2009 roku 

znaleźli się nasi koledzy z oddziału firmy w Kłodzku. 

Pracownicy Coca-Cola HBC Polska zebrali dla nich 10 tysięcy 

złotych,  a  firma  potroiła  tę  kwotę.

Wolontariat  pracowniczy

Jako „obywatel korporacyjny” staramy się aktywnie uczest-

niczyć w życiu gmin, z którymi jesteśmy najmocniej związani, 

angażując się w różne lokalne inicjatywy. Jedną z bardzo 

cenionych form naszej obecności w życiu lokalnych spo-

łeczności  jest  wolontariat  pracowniczy. 

W 2009 roku w programie

udział wzięło 222 pracowników Coca-Cola 

HBC Polska, którzy łącznie przepracowali 1803 godziny. 

Radości osób, którym mogliśmy pomóc ani osobistej satys-

fakcji samych wolontariuszy nie da się wyrazić żadną kwotą 

pieniędzy. Wielu naszych pracowników pracuje jako wolon-

tariusze od lat. Liczba takich osób w Coca-Cola HBC Polska 

oraz liczba i zakres form pomocy niesionej osobom, które 

same z trudem sobie radzą z różnymi okolicznościami stale 

rosną.

Chcąc ułatwić zadanie tym, którzy chcą poświęcić swój czas 

na prace społeczne w 2008 roku uruchomiliśmy nowy 

program  pozwa-

lający firmie w systematyczny sposób wspierać przedsię-

wzięcia  wybierane  przez  samych  wolontariuszy.

 „Wolontariusz po radosnej 

stronie życia” 

„Wolontariusz po radosnej stronie życia”

Pracownicy zgłaszają propozycje przed-

sięwzięć, które ich zdaniem pomogą roz-

wiązać konkretny problem społeczny 

w lokalnym otoczeniu; najciekawsze pro-

pozycje wybiera Kapituła Konkursu. 

Zespoły wolontariuszy otrzymują ze stro-

ny firmy wsparcie finansowe na pokrycie 

bezpośrednich kosztów związanych z da-

nym przedsięwzięciem (do 5 tysięcy 

złotych na pojedynczy projekt). Liderzy 

zwycięskich projektów otrzymują także 

wsparcie merytoryczne ze strony specja-

listów Centrum Wolontariatu podpo-

wiadających, jak najlepiej można zreali-

zować  dane  działania.

W 2009 roku, w dwóch edycjach 

tego programu, zrealizowano 

w sumie 

Pomagaliśmy dzieciom i ludziom 

starszym: w przedszkolach, 

szkołach, ośrodkach opieki; 

ludziom bezdomnym, chorym 

i niepełnosprawnym i takim, 

którzy z innych przyczyn sami 

z trudem radzą sobie 

w dzisiejszym skomplikowanym 

świecie.

17 przedsięwzięć.

1459

Aneta Kurczalska  
Asystentka w Dziale Sprzedaży Olsztyn
Coca-Cola HBC Polska

Udział w projekcie wolontariackim dał mi przede wszystkim 

zadowolenie i satysfakcję, że tak niewiele trzeba dać od 

siebie, aby zobaczyć szczęście w oczach drugiego człowieka. 

Żyjemy w bardzo egoistycznym świecie i często zapominamy 

o potrzebujących. 

Pomagamy Dzieciom, bo uważamy, że są one przyszłością 

świata i powinniśmy zaszczepiać w nich jak najwięcej 

dobra.
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17 przedsięwzięć.
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Aneta Kurczalska  
Asystentka w Dziale Sprzedaży Olsztyn
Coca-Cola HBC Polska

Udział w projekcie wolontariackim dał mi przede wszystkim 

zadowolenie i satysfakcję, że tak niewiele trzeba dać od 

siebie, aby zobaczyć szczęście w oczach drugiego człowieka. 

Żyjemy w bardzo egoistycznym świecie i często zapominamy 

o potrzebujących. 

Pomagamy Dzieciom, bo uważamy, że są one przyszłością 

świata i powinniśmy zaszczepiać w nich jak najwięcej 

dobra.
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Dariusz Pietrowski
Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

 Łódź

Wrocław

Niepołomice

Radzymin

Zielona Góra

Gorzów Wlkp.

Miasta, w których nasi 

wolontariusze realizowali 

projekty w ramach programu.

•

„Wolontariusz po 

radosnej stronie życia”.

•

• 

 

 

Organizacja trzeciej, rozszerzonej 

edycji programu 

Promowanie aktywności fizycznej 

i wspieranie lokalnych imprez 

sportowych w całym kraju.

Wspieranie organizacji 

charytatywnych działających na rzecz 

dzieci specjalnej troski.

2010

Olsztyn

Bielsko-Biała

Szczecin

Płock

Katowice

Warszawa

Jelenia Góra

Sandomierz

Wybrane projekty programu 

„Wolontariusz po radosnej stronie życia” 

w 2009 r.:

Łódź: 

Wrocław: 

Niepołomice: 

Niegów: 

„Dzieci są dla nas najważniejsze” – 

pomoc dwóm domom małego dziecka. 

Remont Schroniska Św. Brata Alberta 

dla bezdomnych kobiet i matek 

z dziećmi.

organizacja dorocznego Letniego Pikniku 

oraz Balu Mikołajkowego dla niepełno-

sprawnych dzieci ze Stowarzyszenia 

„Bądźcie z Nami”.

organizacja dnia „Iskierki miłości” 

razem z Fundacją „Idzik” w Domu 

Pomocy Społecznej w Niegowie.

Zielona Góra: 

Gorzów Wielkopolski: 

„Dajmy szansę wszystkim dzieciom” – pomoc dla 

Pogotowia Opiekuńczego dla Dzieci.

„Dorośli też potrzebują pomocy. Pomóżmy im odnaleźć 

radosną stronę życia" – remont sal Warsztatu Terapii 

Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich.

Cele na rok 

We wszystkich inicjatywach 

wolontarystycznych w 2009 r. 

w naszej firmie wzięło udział

, które przepracowały 

społecznie

 

740 osób

2730 godzin. 

Praca naszych wolontariuszy zyskuje 

uznanie zarówno tych, których dotyczy 

bezpośrednio, jak i organizacji wolon-

tarystycznych. 

Nasza firma zorganizowała także inne 

akcje, w których chętnie uczestniczyli wo-

lontariusze: sadzenie lasu pod Warszawą 

czy sprzątanie brzegów Wisły. Niezależnie 

od programów proponowanych przez 

firmę, sami wolontariusze zainicjowali 

szereg wartościowych przedsięwzięć: 

zbiórkę krwi w Bydgoszczy i Warszawie we 

współpracy z lokalnymi stacjami krwio-

dawstwa, mikołajkowo-świąteczne zbiórki 

prezentów i wizyty w domach dziecka 

w Kielcach i Łodzi czy sprzątanie lasu 

w Zagnańsku. 

Działania podejmowane przez wolontariuszy 

z Coca-Cola HBC Polska to ich własne projekty, 

które sami wymyślili i z którymi się utożsamiają. 

To siłą rzeczy powoduje, że bardzo angażują się, 

również emocjonalnie, w te działania. Taki sposób 

myślenia o wolontariacie i wybierania działań 

sprawia, że są w stanie dotrzeć do tych potrzeb 

społecznych, które widzą wokół siebie. Ponieważ ich 

praca i praca ich kolegów ma wsparcie firmy, taka 

spójna oferta i spójne działanie sprawiają, że ta 

pomoc jest kompleksowa. Pracownicy Coca-Cola HBC 

Polska i sama firma są w elitarnym gronie tych, 

którzy wierzą w wolontariat – i stawiają na 

wolontariat.
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Zasada77 Prewencyjne podejście 
do środowiska 
naturalnego.

Zasada88 Podejmowanie inicjatyw 
mających na celu 
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Coca-Cola HBC Polska

2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

GRI-G3  
EKONOMIA (EC)

Wskaźnik wyników

Bezpośrednia wartość ekonomiczna 
wytworzona i podzielona 
z uwzględnieniem przychodów, 
kosztów operacyjnych, wynagrodzenia 
pracowników, dotacji i innych 
inwestycji na rzecz społeczności, 
niepodzielonych zysków oraz wypłat 
dla właścicieli kapitału i instytucji 
państwowych.

Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz 
szanse dla działań organizacji 
wynikające ze zmian klimatycznych.

Pokrycie zobowiązań emerytalnych 
organizacji wynikających z programów 
o zdefiniowanych świadczeniach.

Znaczące wsparcie finansowe uzyskane 
od państwa.

Wysokość wynagrodzenia pracowników 
najniższego szczebla w stosunku do 
płacy minimalnej na danym rynku 
w głównych lokalizacjach organizacji.

Polityka, praktyki oraz udział wydatków
przeznaczonych na usługi lokalnych 
dostawców w głównych lokalizacjach 
organizacji.

Procedury w zakresie zatrudniania 
pracowników z rynku lokalnego oraz 
procent wyższego kierownictwa 
pozyskanego z rynku lokalnego 
w głównych lokalizacjach organizacji.

Wkład w rozwój infrastruktury oraz 
świadczenie usług na rzecz 
społeczeństwa poprzez działania 
komercyjne, przekazywanie towarów 
oraz działania pro bono. Wpływ tych 
działań na społeczeństwo.

Zidentyfikowanie i opis znacznego 
pośredniego wpływu ekonomicznego 
wraz z wyróżnieniem skali
i zakresu oddziaływania.

Skrót

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

EC8

EC9

2009

nieujawnione

Raport CSR, str. 36-39

brak

brak

1,52

Raport CSR, str. 52-53

99,9%

Raport CSR, str. 56-61

b.d.

2008

nieujawnione

-

brak

brak

b.d.

-

99,9%

-

b.d.

64

Wskaźniki podstawowe: EC1, EC2, EC3, EC4, EC6, EC7, EC8
Wskaźniki dodatkowe: EC5, EC9 

Materiały/Surowce

Wykorzystane materiały/surowce
Cukier i inne substancje słodzące
Koncentrat
Butelki PET
Plastik (nakrętki)
Stal
Polietylen (etykiety i folia)

Aluminium
Papier (etykiety)
Karton
Drewno
Odsetek materiałów z recyklingu

Energia

Bezpośrednie zużycie energii (zakłady prod. i flota)
Elektryczność
Lekki olej opałowy
Ciężki olej opałowy
Gaz ziemny
LPG
Inne (para, ogrzewanie miejskie, własne zasilanie)
Olej napędowy
Benzyna

Pośrednie zużycie energii
Elektryczność
Paliwa kopalne

Zużycie energii przez sprzęt chłodniczy
Całkowite zużycie energii przez sprzęt chłodniczy
Lodówki
Automaty samoobsługowe
Nalewaki

Energia zaoszczędzona w zakładach produkcyjnych 
(w stos. do 2006 r.)
Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów 
i usług efektywnych energetycznie
Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia pośredniego 
zużycia energii

Woda

Całkowite zużycie wody
Zużycie wody miejskiej
Źródła wody zubożone przez nadmierny pobór wody
Woda podlegająca recyklingowi 
i ponownemu wykorzystaniu

Skrót
Wartość względna 
2009

Wartość względna
2008

EN1

EN2

g/litr produktu g/litr produktu
73,3
5,2
37,8
2,2
4,6
6,1
9,3
0,8
0,1
1,0
1,0
Raport CSR, str. 41

73,8
3,3
37,0
2,6
0,5
3,8
18,4
2,7
0,1
2,0
8,1
-

MJ/litr produktu MJ/litr produktu

EN3 0,63
0,26
0,00
0,00
0,13

0,02
0,04
0,06

0,65
0,27
0,03
0,00
0,07

0,03
0,05
0,07

0,11 0,13

EN4 MJ/litr produktu
0,76
0,12

MJ/litr produktu
0,79
0,08

0,000

0,004

0,002
0,000

0,011
0,006

0,000

0,002
0,005

EN5

EN6

EN7

2,1%

Raport CSR, str. 36-39

Raport CSR, str. 36-39

21,3%

-

-

l/litr produktu l/litr produktu

EN8

EN9

EN10

2,10
4,5%
brak

0,04

2,27
8,2%
brak

0,03

GRI-G3  
ŚRODOWISKO (EN)

Wskaźnik wyników

Wskaźniki podstawowe: EN1, EN2, EN3, EN4, EN8
Wskaźniki dodatkowe: EN5, EN6, EN7, EN9, EN10
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Polietylen (etykiety i folia)

Aluminium
Papier (etykiety)
Karton
Drewno
Odsetek materiałów z recyklingu

Energia

Bezpośrednie zużycie energii (zakłady prod. i flota)
Elektryczność
Lekki olej opałowy
Ciężki olej opałowy
Gaz ziemny
LPG
Inne (para, ogrzewanie miejskie, własne zasilanie)
Olej napędowy
Benzyna

Pośrednie zużycie energii
Elektryczność
Paliwa kopalne

Zużycie energii przez sprzęt chłodniczy
Całkowite zużycie energii przez sprzęt chłodniczy
Lodówki
Automaty samoobsługowe
Nalewaki

Energia zaoszczędzona w zakładach produkcyjnych 
(w stos. do 2006 r.)
Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów 
i usług efektywnych energetycznie
Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia pośredniego 
zużycia energii

Woda

Całkowite zużycie wody
Zużycie wody miejskiej
Źródła wody zubożone przez nadmierny pobór wody
Woda podlegająca recyklingowi 
i ponownemu wykorzystaniu

Skrót
Wartość względna 
2009

Wartość względna
2008

EN1

EN2

g/litr produktu g/litr produktu
73,3
5,2
37,8
2,2
4,6
6,1
9,3
0,8
0,1
1,0
1,0
Raport CSR, str. 41

73,8
3,3
37,0
2,6
0,5
3,8
18,4
2,7
0,1
2,0
8,1
-

MJ/litr produktu MJ/litr produktu

EN3 0,63
0,26
0,00
0,00
0,13

0,02
0,04
0,06

0,65
0,27
0,03
0,00
0,07

0,03
0,05
0,07

0,11 0,13

EN4 MJ/litr produktu
0,76
0,12

MJ/litr produktu
0,79
0,08

0,000

0,004

0,002
0,000

0,011
0,006

0,000

0,002
0,005

EN5

EN6

EN7

2,1%

Raport CSR, str. 36-39

Raport CSR, str. 36-39

21,3%

-

-

l/litr produktu l/litr produktu

EN8

EN9

EN10

2,10
4,5%
brak

0,04

2,27
8,2%
brak

0,03

GRI-G3  
ŚRODOWISKO (EN)

Wskaźnik wyników

Wskaźniki podstawowe: EN1, EN2, EN3, EN4, EN8
Wskaźniki dodatkowe: EN5, EN6, EN7, EN9, EN10
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2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

66

EN11

EN12

EN13
EN14

EN15

37,0
4,3

brak

Raport CSR, str. 30-35
Raport CSR, str. 30-35

brak

32,3
4,3

-
-

brak

Bioróżnorodność

Całkowita ilość posiadanych gruntów.
Grunty zlokalizowane w obszarach 
chronionych lub przylegające do 
takich obszarów.
Istotny wpływ działalności na 
bioróżnorodność obszarów 
chronionych i obszarów o dużej 
bioróżnorodności poza obszarami 
chronionymi.
Siedliska chronione i zrewitalizowane.
Strategie, działania i plany zarządania 
wpływem na bioróżnorodność.
Lista gatunków zagrożonych 
zidentyfikowanych na obszarze 
oddziaływania organizacji.

Emisje, ścieki i odpady

Emisja gazów cieplarnianych
Bezpośrednia emisja CO  (zakłady 2
i flota).
CO  do karbonacji napojów2
Emisja HFC
Pośrednia emisja CO  (elektryczność)2
Emisja CO  przez sprzęt chłodniczy2
Inicjatywy podjęte w celu redukcji 
emisji gazów cieplarnianych.

Emisja substancji zubożających 
warstwę ozonową
CFC oraz HCFC (kg)

Inne istotne związki emitowane 
do atmosfery
NOx
SO2
Pył

Odpady

Całkowita waga odpadów według 
rodzaju i metody postępowania
Całkowita waga odpadów
Recykling i odzysk odpadów
Odpady uznane za niebezpieczne

Ścieki

Zrzut ścieków do wód
Ilość odprowadzanych ścieków
Wytworzony ładunek ścieków ChZT 
(przed oczyszczeniem).
Odprowadzony ładunek ścieków ChZT 
do środowiska.
Siedliska wodne, na które ma wpływ 
odprowadzana woda.

Wycieki środków chemicznych, 
olejów i paliw

Skrót
wartość względna 
2009

wartość względna
2008

EN16

EN16
EN16
EN17
EN17
EN18

EN19

EN20

g/litr produktu
7,82

8,85
0,001
42,11
6,77
Raport CSR, str. 36-39

0,0001

0,0067
0,0002
0,0001

g/litr produktu
15,7

9,5
0,002
29,2
4,9
-

0,0000

0,00025
0,00027
0,00004

EN22

EN24

g/litr produktu

10,4
97,2%
0,09

g/litr produktu

6,1
95%
0,06

EN21
EN21

EN21

EN25

EN23

na litr produktu

1,1 l/lp
149 mg O /lp2

32 mg O /lp2

brak

brak

na litr produktu

1,2 l/lp
205 mg O /lp2

18 mg O /lp2

brak

0,000 g/lp

Produkty i usługi

Inicjatywy służące zmniejszeniu 
wpływu na środowisko.
Procent odzyskanych materiałów 
ze sprzedanych produktów.
Produkcja napojów w opakowaniach 
zwrotnych.

Zgodność z regulacjami

Wartość pieniężna kar i całkowita 
liczba sankcji za nieprzestrzeganie 
prawa i regulacji dotyczących 
środowiska.

Transport

Wpływ transportu na środowisko
Liczba samochodów
Zużycie paliwa (litry)

Wydatki

Łączne wydatki i inwestycje 
przeznaczone na ochronę środowiska.

EN26

EN27

EN28

EN29

EN30

Raport CSR, str. 40-43

Raport CSR, str. 40-43

3,45%

brak

Raport CSR, str. 39
1850
5,1

nie ujawniono

-

-

5%

brak

-
1942
5,7 ml/lp

nie ujawniono

GRI-G3  
ŚRODOWISKO (EN)

GRI-G3  
ŚRODOWISKO (EN)

Wskaźnik wyników Wskaźnik wyników Skrót
wartość względna 
2009

wartość względna
2008

Wskaźniki podstawowe: EN11, EN12, EN16, EN17, EN19, EN20, EN21, EN22, EN23
Wskaźniki dodatkowe: EN13, EN14, EN15, EN18, EN24, EN25

Wskaźniki podstawowe: EN26, EN27, EN28
Wskaźniki dodatkowe: EN29, EN30
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2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

66

EN11

EN12

EN13
EN14

EN15

37,0
4,3

brak

Raport CSR, str. 30-35
Raport CSR, str. 30-35

brak

32,3
4,3

-
-

brak

Bioróżnorodność

Całkowita ilość posiadanych gruntów.
Grunty zlokalizowane w obszarach 
chronionych lub przylegające do 
takich obszarów.
Istotny wpływ działalności na 
bioróżnorodność obszarów 
chronionych i obszarów o dużej 
bioróżnorodności poza obszarami 
chronionymi.
Siedliska chronione i zrewitalizowane.
Strategie, działania i plany zarządania 
wpływem na bioróżnorodność.
Lista gatunków zagrożonych 
zidentyfikowanych na obszarze 
oddziaływania organizacji.

Emisje, ścieki i odpady

Emisja gazów cieplarnianych
Bezpośrednia emisja CO  (zakłady 2
i flota).
CO  do karbonacji napojów2
Emisja HFC
Pośrednia emisja CO  (elektryczność)2
Emisja CO  przez sprzęt chłodniczy2
Inicjatywy podjęte w celu redukcji 
emisji gazów cieplarnianych.

Emisja substancji zubożających 
warstwę ozonową
CFC oraz HCFC (kg)

Inne istotne związki emitowane 
do atmosfery
NOx
SO2
Pył

Odpady

Całkowita waga odpadów według 
rodzaju i metody postępowania
Całkowita waga odpadów
Recykling i odzysk odpadów
Odpady uznane za niebezpieczne

Ścieki

Zrzut ścieków do wód
Ilość odprowadzanych ścieków
Wytworzony ładunek ścieków ChZT 
(przed oczyszczeniem).
Odprowadzony ładunek ścieków ChZT 
do środowiska.
Siedliska wodne, na które ma wpływ 
odprowadzana woda.

Wycieki środków chemicznych, 
olejów i paliw

Skrót
wartość względna 
2009

wartość względna
2008

EN16

EN16
EN16
EN17
EN17
EN18

EN19

EN20

g/litr produktu
7,82

8,85
0,001
42,11
6,77
Raport CSR, str. 36-39

0,0001

0,0067
0,0002
0,0001

g/litr produktu
15,7

9,5
0,002
29,2
4,9
-

0,0000

0,00025
0,00027
0,00004

EN22

EN24

g/litr produktu

10,4
97,2%
0,09

g/litr produktu

6,1
95%
0,06

EN21
EN21

EN21

EN25

EN23

na litr produktu

1,1 l/lp
149 mg O /lp2

32 mg O /lp2

brak

brak

na litr produktu

1,2 l/lp
205 mg O /lp2

18 mg O /lp2

brak

0,000 g/lp

Produkty i usługi

Inicjatywy służące zmniejszeniu 
wpływu na środowisko.
Procent odzyskanych materiałów 
ze sprzedanych produktów.
Produkcja napojów w opakowaniach 
zwrotnych.

Zgodność z regulacjami

Wartość pieniężna kar i całkowita 
liczba sankcji za nieprzestrzeganie 
prawa i regulacji dotyczących 
środowiska.

Transport

Wpływ transportu na środowisko
Liczba samochodów
Zużycie paliwa (litry)

Wydatki

Łączne wydatki i inwestycje 
przeznaczone na ochronę środowiska.

EN26

EN27

EN28

EN29

EN30

Raport CSR, str. 40-43

Raport CSR, str. 40-43

3,45%

brak

Raport CSR, str. 39
1850
5,1

nie ujawniono

-

-

5%

brak

-
1942
5,7 ml/lp

nie ujawniono

GRI-G3  
ŚRODOWISKO (EN)

GRI-G3  
ŚRODOWISKO (EN)

Wskaźnik wyników Wskaźnik wyników Skrót
wartość względna 
2009

wartość względna
2008

Wskaźniki podstawowe: EN11, EN12, EN16, EN17, EN19, EN20, EN21, EN22, EN23
Wskaźniki dodatkowe: EN13, EN14, EN15, EN18, EN24, EN25

Wskaźniki podstawowe: EN26, EN27, EN28
Wskaźniki dodatkowe: EN29, EN30
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Społecznej
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Wskaźnik wyników

Łączna liczba pracowników według 
typu zatrudnienia, rodzaju umowy
o pracę i regionu.

Łączna liczba odejść oraz wskaźnik 
fluktuacji pracowników według grupy 
wiekowej, płci i regionu.

Świadczenia dodatkowe zapewniane 
pracownikom pełnoetatowym, które 
nie są dostępne dla pracowników 
czasowych lub pracujących 
w niepełnym wymiarze godzin, 
według głównych jednostek 
organizacyjnych.

Odsetek zatrudnionych objętych 
umowami zbiorowymi.

Minimalne wyprzedzenie, z jakim 
informuje się o istotnych zmianach 
operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy 
okresy te są określone w umowach 
zbiorowych.

Odsetek łącznej liczby pracowników 
reprezentowanych w formalnych 
komisjach (w których skład wchodzi 
kierownictwo i pracownicy) ds. 
bezpieczenstwa i higieny pracy, które 
doradzają w zakresie programów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
monitorują takie programy.

Wskaźnik urazów, chorób 
zawodowych, dni straconych oraz 
nieobecności w pracy oraz liczba 
wypadków śmiertelnych związanych 
z pracą według regionów.

Edukacja, szkolenia, doradztwo, 
programy prewencyjne oraz programy 
kontroli ryzyka, które zapewniają 
pomoc w przypadku poważnych 
chorób pracownikom, ich rodzinom 
lub członkom społeczności lokalnej.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny 
pracy uwzględnione w formalnych 
porozumieniach zawartych ze 
związkami zawodowymi.

Średnia liczba godzin szkoleniowych 
w roku przypadających na pracownika 
według struktury zatrudnienia.

Programy rozwoju umiejętności 
menedżerskich i kształcenia 
ustawicznego, które wspierają 
ciągłość zatrudnienia pracowników 
oraz ułatwiają proces przejścia na 
emeryturę.

Odsetek pracowników podlegających 
regularnym ocenom jakości pracy
i przeglądom rozwoju kariery 
zawodowej.

Skrót

LA1

LA2

LA3

LA4

LA5

LA6 

LA7

LA8

LA9

LA10

LA11

LA12

2009

Raport CSR, str. 

Wskaźnik fluktuacji 
14,3%

Raport CSR, str. 48

0

Raport CSR, str. 48-49

0,79%

14,8% cala Polska

Raport CSR, str. 51

brak 

38

Raport CSR, str. 44-48

100%

46

2008

-

Wskaźnik 
fluktuacji 18,5%

-

0

-

0,79%

17,3% cała Polska

-

brak

40

-

b.d.

Wskaźnik opisów

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

Stosunek podstawowego 
wynagrodzenia mężczyzn i kobiet 
według zajmowanego stanowiska.

Skrót

LA13

LA14

2009

Raport CSR, str. 

Niemierzone

44-46

2008

-

Niemierzone

Wskaźnik opisów

Procent i całkowita liczba istotnych 
umów inwestycyjnych zawierających 
klauzule dotyczące praw człowieka 
lub które zostały poddane kontroli 
pod tym kątem.

Procent znaczących dostawców 
i podwykonawców poddanych 
weryfikacji pod kątem przestrzegania 
praw człowieka oraz działania podjęte 
w tej kwestii.

Całkowita liczba godzin 
szkoleniowych na temat polityk 
i procedur regulujących kwestie 
przestrzegania praw człowieka 
w zakresie prowadzonej działalnosć i 
oraz procent przeszkolonych 
pracowników.

Całkowita liczba przypadków 
dyskryminacji oraz działania podjęte 
w tej kwestii.

Działania zidentyfikowane jako 
mogac̨ e stwarzać zagrożenie dla 
prawa do swobody zrzeszania się
i prawa do sporów zbiorowych oraz 
inicjatywy wspierające te prawa.

Działania zidentyfikowane jako 
niosące ze sobą istotne ryzyko 
wykorzystywania pracy dzieci oraz 
środki podjet̨ e w celu eliminacji takich 
przypadków.

Działania zidentyfikowane jako 
niosące ze sobą istotne ryzyko 
wystąpienia pracy przymusowej lub 
obowiązkowej oraz sŕ odki podjęte 
w celu eliminacji takich przypadków.

Procent personelu odpowiadającego 
za zapewnienie bezpieczeństwa, 
przeszkolonego w zakresie polityk 
i procedur danej organizacji 
dotyczących różnych aspektów praw 
człowieka zwiaz̨ anych z prowadzoną 
działalnością.

Łączna liczba przypadków naruszenia 
praw ludnosć i rdzennej oraz podjęte 
działania.

Skrót

HR1

HR2

HR3

HR4

HR5

HR6

HR7

HR8

HR9

2009

0

100%                            
Raport CSR, str. 52-53

Godziny b.d.
100% 
przeszkolonych 
pracowników,                 
Raport CSR, str. 51

0

0

0

0

100%                        
Raport CSR, str. 51

0

2008

4

100%                   
-

Godziny b.d. 
100% 
przeszkolonych 
pracowników             
-

1 zgłoszony, 
niepotwierdzony

0

0

0

100%                        
-

0

GRI-G3  
PRAKTYKI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I GODNEJ PRACY (LA)

GRI-G3  
PRAKTYKI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I GODNEJ PRACY (LA)

GRI-G3  
RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA (HR)

Wskaźniki podstawowe: LA1, LA2, LA4, LA5, LA7, LA8, LA10
Wskaźniki dodatkowe: LA3, LA6, LA9, LA11, LA12

Wskaźniki podstawowe: LA13, LA14

Wskaźniki podstawowe: HR1, HR2, HR4, HR5, HR6, HR7
Wskaźniki dodatkowe: HR3, HR8, HR9
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Wskaźnik wyników

Łączna liczba pracowników według 
typu zatrudnienia, rodzaju umowy
o pracę i regionu.

Łączna liczba odejść oraz wskaźnik 
fluktuacji pracowników według grupy 
wiekowej, płci i regionu.

Świadczenia dodatkowe zapewniane 
pracownikom pełnoetatowym, które 
nie są dostępne dla pracowników 
czasowych lub pracujących 
w niepełnym wymiarze godzin, 
według głównych jednostek 
organizacyjnych.

Odsetek zatrudnionych objętych 
umowami zbiorowymi.

Minimalne wyprzedzenie, z jakim 
informuje się o istotnych zmianach 
operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy 
okresy te są określone w umowach 
zbiorowych.

Odsetek łącznej liczby pracowników 
reprezentowanych w formalnych 
komisjach (w których skład wchodzi 
kierownictwo i pracownicy) ds. 
bezpieczenstwa i higieny pracy, które 
doradzają w zakresie programów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
monitorują takie programy.

Wskaźnik urazów, chorób 
zawodowych, dni straconych oraz 
nieobecności w pracy oraz liczba 
wypadków śmiertelnych związanych 
z pracą według regionów.

Edukacja, szkolenia, doradztwo, 
programy prewencyjne oraz programy 
kontroli ryzyka, które zapewniają 
pomoc w przypadku poważnych 
chorób pracownikom, ich rodzinom 
lub członkom społeczności lokalnej.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny 
pracy uwzględnione w formalnych 
porozumieniach zawartych ze 
związkami zawodowymi.

Średnia liczba godzin szkoleniowych 
w roku przypadających na pracownika 
według struktury zatrudnienia.

Programy rozwoju umiejętności 
menedżerskich i kształcenia 
ustawicznego, które wspierają 
ciągłość zatrudnienia pracowników 
oraz ułatwiają proces przejścia na 
emeryturę.

Odsetek pracowników podlegających 
regularnym ocenom jakości pracy
i przeglądom rozwoju kariery 
zawodowej.

Skrót

LA1

LA2

LA3

LA4

LA5

LA6 

LA7

LA8

LA9

LA10

LA11

LA12

2009

Raport CSR, str. 

Wskaźnik fluktuacji 
14,3%

Raport CSR, str. 48

0

Raport CSR, str. 48-49

0,79%

14,8% cala Polska

Raport CSR, str. 51

brak 

38

Raport CSR, str. 44-48

100%

46

2008

-

Wskaźnik 
fluktuacji 18,5%

-

0

-

0,79%

17,3% cała Polska

-

brak

40

-

b.d.

Wskaźnik opisów

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

Stosunek podstawowego 
wynagrodzenia mężczyzn i kobiet 
według zajmowanego stanowiska.

Skrót

LA13

LA14

2009

Raport CSR, str. 

Niemierzone

44-46

2008

-

Niemierzone

Wskaźnik opisów

Procent i całkowita liczba istotnych 
umów inwestycyjnych zawierających 
klauzule dotyczące praw człowieka 
lub które zostały poddane kontroli 
pod tym kątem.

Procent znaczących dostawców 
i podwykonawców poddanych 
weryfikacji pod kątem przestrzegania 
praw człowieka oraz działania podjęte 
w tej kwestii.

Całkowita liczba godzin 
szkoleniowych na temat polityk 
i procedur regulujących kwestie 
przestrzegania praw człowieka 
w zakresie prowadzonej działalnosć i 
oraz procent przeszkolonych 
pracowników.

Całkowita liczba przypadków 
dyskryminacji oraz działania podjęte 
w tej kwestii.

Działania zidentyfikowane jako 
mogac̨ e stwarzać zagrożenie dla 
prawa do swobody zrzeszania się
i prawa do sporów zbiorowych oraz 
inicjatywy wspierające te prawa.

Działania zidentyfikowane jako 
niosące ze sobą istotne ryzyko 
wykorzystywania pracy dzieci oraz 
środki podjet̨ e w celu eliminacji takich 
przypadków.

Działania zidentyfikowane jako 
niosące ze sobą istotne ryzyko 
wystąpienia pracy przymusowej lub 
obowiązkowej oraz sŕ odki podjęte 
w celu eliminacji takich przypadków.

Procent personelu odpowiadającego 
za zapewnienie bezpieczeństwa, 
przeszkolonego w zakresie polityk 
i procedur danej organizacji 
dotyczących różnych aspektów praw 
człowieka zwiaz̨ anych z prowadzoną 
działalnością.

Łączna liczba przypadków naruszenia 
praw ludnosć i rdzennej oraz podjęte 
działania.

Skrót

HR1

HR2

HR3

HR4

HR5

HR6

HR7

HR8

HR9

2009

0

100%                            
Raport CSR, str. 52-53

Godziny b.d.
100% 
przeszkolonych 
pracowników,                 
Raport CSR, str. 51

0

0

0

0

100%                        
Raport CSR, str. 51

0

2008

4

100%                   
-

Godziny b.d. 
100% 
przeszkolonych 
pracowników             
-

1 zgłoszony, 
niepotwierdzony

0

0

0

100%                        
-

0

GRI-G3  
PRAKTYKI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I GODNEJ PRACY (LA)

GRI-G3  
PRAKTYKI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I GODNEJ PRACY (LA)

GRI-G3  
RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA (HR)

Wskaźniki podstawowe: LA1, LA2, LA4, LA5, LA7, LA8, LA10
Wskaźniki dodatkowe: LA3, LA6, LA9, LA11, LA12

Wskaźniki podstawowe: LA13, LA14

Wskaźniki podstawowe: HR1, HR2, HR4, HR5, HR6, HR7
Wskaźniki dodatkowe: HR3, HR8, HR9
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2009

Raport 
Odpowiedzialności

Społecznej

70

Wskaźnik opisów

Charakter, skala i efektywność 
programów i praktyk w zakresie oceny 
i zarządzania wpływem działalności 
organizacji na społeczność lokalną, 
włac̨ zajac̨  wpływ wejścia na dany 
rynek, prowadzenia i zakończenia 
działalności.

Procent i całkowita liczba jednostek 
biznesowych poddanych analizie pod 
kątem ryzyka zwiaz̨ anego z korupcją.

Procent pracowników przeszkolonych 
w zakresie polityki i procedur 
antykorupcyjnych organizacji.

Działania podjęte w odpowiedzi na 
przypadki korupcji.

Polityka dotycząca udziału w życiu 
publicznym i lobbingu.

Całkowita wartość finansowa 
i rzeczowa darowizn na rzecz partii 
politycznych, polityków i instytucji 
o podobnym charakterze, według 
krajów.

Całkowita liczba podjętych wobec 
organizacji kroków prawnych 
dotyczac̨ ych przypadków naruszeń 
zasad wolnej konkurencji, praktyk 
monopolistycznych oraz ich skutki.

Wartość pieniężna kar i całkowita 
liczba sankcji pozafinansowych
z tytułu niezgodnosć i z prawem 
i regulacjami.

Skrót

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

2009

Raport CSR, str. 

31 lokacji/ 91%

100%

2 postępowania 
wyjaśniające, 
prowadzone przez 
Dział Audytu 
Wewnętrznego 
w sprawie podej-
rzenia przekupstwa 
naszych pracow-
ników przez 
dostawców. 
Dochodzenia nie 
potwierdziły po-
dejrzeń, nie zara-
portowano przy-
padków korupcji.

Raport CSR, str. 18

0

0

b.d.

56-61

2008

-

28 lokacji / 85%

100%

0 przypadków 
korupcji

-

0

0

b.d.

Wskaźnik opisów

Etapy cyklu życia produktu, na których 
ocenia się wpływ produktu i usług na 
zdrowie i bezpieczeństwo w celu 
poprawy wskaźników oraz procent 
istotnych kategorii produktów i usług 
podlegających takim procedurom.

Całkowita liczba przypadków 
niezgodności z regulacjami 
i dobrowolnymi kodeksami w zakresie 
wpływu produktów i usług na zdrowie 
i bezpieczeństwo na każdym etapie 
cyklu życia według rodzaju skutków.

Rodzaj informacji o produktach 
i usługach wymaganych na mocy 
procedur oraz procent znaczących 
produktów i usług podlegających 
takim wymogom informacyjnym.

Całkowita liczba przypadków 
niezgodności z regulacjami
i dobrowolnymi kodeksami 
dotyczącymi oznakowania informacji 
o produktach i usługach według 
skutków

Praktyki związane z zapewnieniem 
satysfakcji klienta, w tym wyniki 
badań pomiaru satysfakcji klienta.

Programy dotyczące przestrzegania 
prawa, standardów i dobrowolnych 
kodeksów regulujących kwestie 
komunikacji marketingowej, 
z uwzględnieniem reklamy, promocji 
i sponsoringu.

Całkowita liczba przypadków 
niezgodności z regulacjami 
i dobrowolnymi kodeksami 
regulującymi kwestie komunikacji 
marketingowej, z uwzględnieniem 
reklamy, promocji i sponsoring według 
rodzaju skutków.

Całkowita liczba uzasadnionych skarg 
dotyczących naruszenia prywatności 
klientów i utraty danych.

Wartość pieniężna istotnych kar 
z tytułu niezgodności z prawem
i regulacjami dotyczącymi dostawy 
i użytkowania produktów i usług.

Skrót

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

2009

Raport CSR, str. 

liczba 
uzasadnionych 
reklamacji od 
konsumentów 
0,14 / milion 
wyprodukowanych 
butelek 

Raport CSR, str. 25

liczba pism 
z instytucji 
zewnętrznych 
kwestionujących 
znakowanie 10

91%

Raport CSR, str. 26-27

0

0

nieujawnione

17

2008

-

liczba 
uzasadnionych 
reklamacji od 
konsumentów 
0,15 / milion 
wyprodukowanych 
butelek 

-

liczba pism 
z instytucji 
zewnętrznych 
kwestionujących 
znakowanie 18

89%

-

0

0

nieujawnione

GRI-G3  
SPOŁECZEŃSTWO (SO)

GRI-G3  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT (PR)

Wskaźniki podstawowe: SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO8
Wskaźniki dodatkowe: SO6, SO7

Wskaźniki podstawowe: PR1, PR3, PR6, PR9
Wskaźniki dodatkowe: PR2, PR4, PR5, PR7, PR8
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70

Wskaźnik opisów

Charakter, skala i efektywność 
programów i praktyk w zakresie oceny 
i zarządzania wpływem działalności 
organizacji na społeczność lokalną, 
włac̨ zajac̨  wpływ wejścia na dany 
rynek, prowadzenia i zakończenia 
działalności.

Procent i całkowita liczba jednostek 
biznesowych poddanych analizie pod 
kątem ryzyka zwiaz̨ anego z korupcją.

Procent pracowników przeszkolonych 
w zakresie polityki i procedur 
antykorupcyjnych organizacji.

Działania podjęte w odpowiedzi na 
przypadki korupcji.

Polityka dotycząca udziału w życiu 
publicznym i lobbingu.

Całkowita wartość finansowa 
i rzeczowa darowizn na rzecz partii 
politycznych, polityków i instytucji 
o podobnym charakterze, według 
krajów.

Całkowita liczba podjętych wobec 
organizacji kroków prawnych 
dotyczac̨ ych przypadków naruszeń 
zasad wolnej konkurencji, praktyk 
monopolistycznych oraz ich skutki.

Wartość pieniężna kar i całkowita 
liczba sankcji pozafinansowych
z tytułu niezgodnosć i z prawem 
i regulacjami.

Skrót

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

2009

Raport CSR, str. 

31 lokacji/ 91%

100%

2 postępowania 
wyjaśniające, 
prowadzone przez 
Dział Audytu 
Wewnętrznego 
w sprawie podej-
rzenia przekupstwa 
naszych pracow-
ników przez 
dostawców. 
Dochodzenia nie 
potwierdziły po-
dejrzeń, nie zara-
portowano przy-
padków korupcji.

Raport CSR, str. 18

0

0

b.d.

56-61

2008

-

28 lokacji / 85%

100%

0 przypadków 
korupcji

-

0

0

b.d.

Wskaźnik opisów

Etapy cyklu życia produktu, na których 
ocenia się wpływ produktu i usług na 
zdrowie i bezpieczeństwo w celu 
poprawy wskaźników oraz procent 
istotnych kategorii produktów i usług 
podlegających takim procedurom.

Całkowita liczba przypadków 
niezgodności z regulacjami 
i dobrowolnymi kodeksami w zakresie 
wpływu produktów i usług na zdrowie 
i bezpieczeństwo na każdym etapie 
cyklu życia według rodzaju skutków.

Rodzaj informacji o produktach 
i usługach wymaganych na mocy 
procedur oraz procent znaczących 
produktów i usług podlegających 
takim wymogom informacyjnym.

Całkowita liczba przypadków 
niezgodności z regulacjami
i dobrowolnymi kodeksami 
dotyczącymi oznakowania informacji 
o produktach i usługach według 
skutków

Praktyki związane z zapewnieniem 
satysfakcji klienta, w tym wyniki 
badań pomiaru satysfakcji klienta.

Programy dotyczące przestrzegania 
prawa, standardów i dobrowolnych 
kodeksów regulujących kwestie 
komunikacji marketingowej, 
z uwzględnieniem reklamy, promocji 
i sponsoringu.

Całkowita liczba przypadków 
niezgodności z regulacjami 
i dobrowolnymi kodeksami 
regulującymi kwestie komunikacji 
marketingowej, z uwzględnieniem 
reklamy, promocji i sponsoring według 
rodzaju skutków.

Całkowita liczba uzasadnionych skarg 
dotyczących naruszenia prywatności 
klientów i utraty danych.

Wartość pieniężna istotnych kar 
z tytułu niezgodności z prawem
i regulacjami dotyczącymi dostawy 
i użytkowania produktów i usług.

Skrót

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

2009

Raport CSR, str. 

liczba 
uzasadnionych 
reklamacji od 
konsumentów 
0,14 / milion 
wyprodukowanych 
butelek 

Raport CSR, str. 25

liczba pism 
z instytucji 
zewnętrznych 
kwestionujących 
znakowanie 10

91%

Raport CSR, str. 26-27

0

0

nieujawnione

17

2008

-

liczba 
uzasadnionych 
reklamacji od 
konsumentów 
0,15 / milion 
wyprodukowanych 
butelek 

-

liczba pism 
z instytucji 
zewnętrznych 
kwestionujących 
znakowanie 18

89%

-

0

0

nieujawnione

GRI-G3  
SPOŁECZEŃSTWO (SO)

GRI-G3  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT (PR)

Wskaźniki podstawowe: SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO8
Wskaźniki dodatkowe: SO6, SO7

Wskaźniki podstawowe: PR1, PR3, PR6, PR9
Wskaźniki dodatkowe: PR2, PR4, PR5, PR7, PR8
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Słowniczek

A

Aseptyczne opakowania: 

B

BHP: 

C

Carbon Disclosure Project (CDP):

Caring for Climate („Troska o Klimat”): 

CEO Water Mandat: 

Chlorofluorocarbon (CFC): 

The Coca-Cola Company (TCCC):

Coca-Cola Hellenic: 

Coca-Cola HBC Polska: 

opakowania sterylne, produkowane 
w procesie, zapewniającym czystość 
mikrobiologiczną.

bezpieczeństwo i higiena pracy.

brytyjska organizacja pracująca 
z interesariuszami na rzecz ujawniania 
poziomu emisji gazów cieplarnianych 
przez korporacje.

ramy prawne umożliwiające członkom 
UN Global Compact prace nad praktycz-
nymi rozwiązaniami powstrzymującymi 
zmiany klimatyczne i pomoc 
w kształtowaniu polityki publicznej 
i postaw społecznych.

(w ramach Global Compact) ramy 
strategiczne dla przedsiębiorstw, 
pracujących nad zrównoważeniem 
zużycia wody w produkcji i łańcuchach 
dostaw.

związek chemiczny stosowany 
w urządzeniach chłodniczych, który 
niszczy warstwę ozonową, a tym samym 
przyczynia się do globalnej zmiany 
klimatu.

właściciel marek i producent 
bezalkoholowych koncentratów 
i syropów używanych do produkcji 
blisko 400 rodzajów napojów 
w ramach umów licencyjnych.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company 
SA oraz, w zależności od kontekstu, jej 
spółki zależne i spółki joint venture. 
Zwana także "Grupą".

polski oddział Coca-Cola Hellenic Group 
(patrz rozdział „Organizacja” strona 10).

Kodeks Postępowania w Interesach:

Kogeneracja (CHP):

Koncentrat: 

Konsument: 

L

LBG (London Benchmarking Group) 
Model: 

Litr wyprodukowanego napoju (LPB):

 

N

NGO:

O

OHSAS (Occupational Health & Safety 
Advisory Services):

Oświetlenie LED: 

P

PAS (Publicznie dostępna 
specyfikacja): 

 

główny kodeks wewnętrzny Coca-Cola 
HBC Polska, przedstawiający standardy 
pracy, których oczekuje się od wszyst-
kich pracowników i kontrahentów.

 

system produkcji energii, który może 
produkować energię elektryczną, 
ciepło, chłodzenie, a w niektórych 
przypadkach także CO  w łączonym 2
procesie, który jest o 40% bardziej 
wydajny niż tradycyjne procesy.

baza napoju, do którego dodawana jest 
woda i inne składniki w produkcji 
napojów. Może zawierać skoncen-
trowane wyciągi roślinne, soki 
owocowe, barwniki i inne składniki.

osoba, która pije napoje Coca-Cola 
Hellenic. 

narzędzie używane przez firmy do 
mierzenia zaangażowania społecznego.

jednostka odniesienia dla wskaźników 
środowiskowych.

 

organizacaja pozarządowa.

 

system zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy.

lampy złożone z wielu świecących diod, 
co wydłuża żywotność i zwiększa 
wydajność.

standard określający wymagania 
w odniesieniu do kontrolowania ryzyka 
w procesach produkcji i łańcuchach 
dostaw żywności.

Coca-Cola System: 

Coke Live Music Festival: 

COP15: 

CSR (Corporate Social Responsibility):

D

Dow Jones Sustainability Index (DJSI):

Dystrybucja: 

E

Ecobox: 

Emisje: 

G

G3: 

system biznesowy, obejmujący 
The Coca-Cola Company i jej partnerów. 
W niniejszym raporcie określenie „firmy 
z systemu Coca-Cola” odnosi się do 
Coca-Cola HBC Polska i Coca-Cola 
Poland Services.

festiwal muzyczny, organizowany co 
roku przez polskie firmy z systemu 
Coca-Cola; odbywa się latem 
w Krakowie.

Konferencja Stron Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu, która w 2009 roku 
odbyła się w Kopenhadze.

koncepcja, według której organizacja 
ponosi odpowiedzialność za wpływ jej 
działalności na środowisko, społe-
czeństwo i gospodarkę.

pierwsze globalne wskaźniki śledzenia 
wyników finansowych światowej 
czołówki spółek rozwijających CSR.

dostarczenie produktu z rozlewni na 
rynek; obejmuje umowy, dostawę, 
promocję i zarządzanie sprzedażą 
lokalną.

urządzenie regulujące zużycie energii 
w instalacji.

wszystkie emisje gazów lub zanieczysz-
czeń do atmosfery lub wody, wynika-
jące z operacji produkcyjnych określane 
są jako emisje bezpośrednie. Suma 
emisji wynikających z operacji firm 
współpracujących lub czynności 
w łańcuchu dostaw są znane jako 
emisje pośrednie.

trzecia generacja (opublikowana 
w 2006) systemu wskaźników pomiaru 
zrównoważonego rozwoju, zgodna 
z wytycznymi Global Reporting 
Initiative.

PET (politereftalan etylenowy): 

PET-to-PET lub butelka-do-butelki: 

Program głównych zasad dla 
dostawców: 

Protokół Gazów Cieplarnianych (GHG 
Protocol): 

R

R22: 

Rozlewnia: 

Rozlewcy: 

S

SAP WAVE 2: 

U

UNESDA: 

formy z poliestru używane do produkcji 
lekkich i odpornych butelek do napo-
jów, żywności i produktów nieżywno-
ściowych. PET może być przetwarzany 
w nowe pojemniki, odzież, dywany, 
części samochodowe i materiały 
przemysłowe.

system recyklingu zużytych butelek 
PET. Butelki są zbierane, sortowane, 
czyszczone, mielone i przekształcane 
w nowy materiał do produkcji butelek 
PET.

zestaw wymogów społecznych 
i odnoszących się do ochrony środo-
wiska, jakie Coca-Cola Hellenic stawia 
dostawcom.

powszechnie stosowane narzędzie, 
pozwalające międzynarodowym 
organizacjom oszacować i zarządzać 
emisjami gazów cieplarnianych.

czynnik chłodniczy 
chlorodifluorometan.

zakład produkcyjny napojów, w tym 
magazyny, warsztaty i inne budynki 
i urządzenia znajdujące się na jego 
terenie. W tym raporcie określany 
również jako „zakład”.

podmioty gospodarcze, które zajmują 
się sprzedażą, produkcją i dystrybucją 
napojów The Coca-Cola Company 
w ramach franczyzy.

nowy zintegrowany system działania 
firmy obejmujący cały łańcuch dostaw 
i zwiększający satysfakcję klientów.

Związek Stowarzyszeń producentów 
napojów w Unii Europejskiej, repre-
zentujący przemysł rozlewniczy 
napojów bezalkoholowych.

GDA: 

Global Reporting Initiative (GRI):

Global Water Partnership (GWP):

H

Hydrofluorocarbon (HFC): 

I

IMCR (Incident Management and Crisis 
Resolution)

Interesariusz: 

ISO (International Standards 
Organisation): 

K

Klient: 

Dzienne Wskazane Spożycie składników 
odżywczych na osobę.

międzynarodowa organizacja z siedzibą 
w Amsterdamie, zarządzająca 
najbardziej powszechnymi standardami 
sprawozdawczości zrównoważonego 
rozwoju, w tym wytycznymi GRI 
Zrównoważony Rozwój i G3.

 

sieć założona przez Bank Światowy, 
Program ONZ ds. Rozwoju (UNDP) 
i szwedzką Agencję Rozwoju Między-
narodowego (SIDA) w celu wspierania 
zintegrowanego zarządzania zasobami 
wodnymi (IWRM).

związek chemiczny stosowany 
w urządzeniach chłodzących, 
wpływający negatywnie na środowisko.

system zarządzania ryzykiem 
i sytuacjami kryzysowymi w korporacji.

podmiot lub osoba, co do których 
można racjonalnie oczekiwać, że 
działalność, produkty i/lub usługi 
organizacji będą miały na nich istotny 
wpływ oraz których działania mogą, 
według racjonalnych oczekiwań, mieć 
wpływ na zdolność organizacji do 
skutecznej realizacji swoich strategii 
i osiągania celów. (za „Wytyczne do 
raportowania kwestii zrównoważonego 
rozwoju”, GRI 2006).

międzynarodowa instytucja ustana-
wiająca standardy, złożona z przed-
stawicieli organizacji normalizacyjnych 
różnych krajowych. Zarządza, między 
innymi, ISO 9001, ISO 22 000 oraz 
ISO 14001.

punkt sprzedaży detalicznej, restauracja 
lub inne firmy, które sprzedają lub 
oferują produkty Coca-Cola Hellenic 
konsumentom.

UN Global Compact (UNGC): 

W

Wskaźnik zużycia energii: 

Współczynnik wykorzystania wody: 

WWF (World Wide Fund for Nature)

Z

Zakład: 

Zakres raportu: 

Zasięg raportu: 

największa na świecie inicjatywa 
obywatelska stanowiąca ramy dla 
strategii firmy, w postaci dziesięciu 
zasad promowania praw pracowniczych, 
praw człowieka, ochrony środowiska 
i przeciwdziałania korupcji.

wskaźnik stosowany przez Coca-Cola 
Hellenic do pomiaru zużycia energii 
w rozlewniach, wyrażony w mega 
dżulach energii zużywanej na litr 
wyprodukowanego napoju (MJ / LPB).

wskaźnik stosowany przez Coca-Cola 
Hellenic do pomiaru zużycia wody 
w zakładzie, wyrażony w litrach wody na 
litr napoju produkowanego (l / LPB).

największa na świecie organizacja 
pozarządowa zajmująca się sprawami 
dotyczącymi ochroną, badaniem 
i odtwarzaniem środowiska 
naturalnego.

również  „zakład produkcyjny” – miejsce 
produkcji napojów, w tym magazyny, 
warsztaty i inne budynki i urządzenia 
znajdujące się na jego terenie.

wybór zagadnień zrównoważonego 
rozwoju objętych raportem (za 

Wytyczne do raportowania kwestii 
"
zrównoważonego rozwoju", GRI 2006).

wybór podmiotów (np. jednostek 
zależnych, przedsięwzięć joint venture, 
podwykonawców itp.), których wyniki są 
przedstawiane w raporcie (za Wytyczne 

"
do raportowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju", GRI 2006).
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Aseptyczne opakowania: 

B

BHP: 

C

Carbon Disclosure Project (CDP):

Caring for Climate („Troska o Klimat”): 

CEO Water Mandat: 

Chlorofluorocarbon (CFC): 

The Coca-Cola Company (TCCC):

Coca-Cola Hellenic: 

Coca-Cola HBC Polska: 

opakowania sterylne, produkowane 
w procesie, zapewniającym czystość 
mikrobiologiczną.

bezpieczeństwo i higiena pracy.

brytyjska organizacja pracująca 
z interesariuszami na rzecz ujawniania 
poziomu emisji gazów cieplarnianych 
przez korporacje.

ramy prawne umożliwiające członkom 
UN Global Compact prace nad praktycz-
nymi rozwiązaniami powstrzymującymi 
zmiany klimatyczne i pomoc 
w kształtowaniu polityki publicznej 
i postaw społecznych.

(w ramach Global Compact) ramy 
strategiczne dla przedsiębiorstw, 
pracujących nad zrównoważeniem 
zużycia wody w produkcji i łańcuchach 
dostaw.

związek chemiczny stosowany 
w urządzeniach chłodniczych, który 
niszczy warstwę ozonową, a tym samym 
przyczynia się do globalnej zmiany 
klimatu.

właściciel marek i producent 
bezalkoholowych koncentratów 
i syropów używanych do produkcji 
blisko 400 rodzajów napojów 
w ramach umów licencyjnych.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company 
SA oraz, w zależności od kontekstu, jej 
spółki zależne i spółki joint venture. 
Zwana także "Grupą".

polski oddział Coca-Cola Hellenic Group 
(patrz rozdział „Organizacja” strona 10).

Kodeks Postępowania w Interesach:

Kogeneracja (CHP):

Koncentrat: 

Konsument: 

L

LBG (London Benchmarking Group) 
Model: 

Litr wyprodukowanego napoju (LPB):

 

N

NGO:

O

OHSAS (Occupational Health & Safety 
Advisory Services):

Oświetlenie LED: 

P

PAS (Publicznie dostępna 
specyfikacja): 

 

główny kodeks wewnętrzny Coca-Cola 
HBC Polska, przedstawiający standardy 
pracy, których oczekuje się od wszyst-
kich pracowników i kontrahentów.

 

system produkcji energii, który może 
produkować energię elektryczną, 
ciepło, chłodzenie, a w niektórych 
przypadkach także CO  w łączonym 2
procesie, który jest o 40% bardziej 
wydajny niż tradycyjne procesy.

baza napoju, do którego dodawana jest 
woda i inne składniki w produkcji 
napojów. Może zawierać skoncen-
trowane wyciągi roślinne, soki 
owocowe, barwniki i inne składniki.

osoba, która pije napoje Coca-Cola 
Hellenic. 

narzędzie używane przez firmy do 
mierzenia zaangażowania społecznego.

jednostka odniesienia dla wskaźników 
środowiskowych.

 

organizacaja pozarządowa.

 

system zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy.

lampy złożone z wielu świecących diod, 
co wydłuża żywotność i zwiększa 
wydajność.

standard określający wymagania 
w odniesieniu do kontrolowania ryzyka 
w procesach produkcji i łańcuchach 
dostaw żywności.

Coca-Cola System: 

Coke Live Music Festival: 

COP15: 

CSR (Corporate Social Responsibility):

D

Dow Jones Sustainability Index (DJSI):

Dystrybucja: 

E

Ecobox: 

Emisje: 

G

G3: 

system biznesowy, obejmujący 
The Coca-Cola Company i jej partnerów. 
W niniejszym raporcie określenie „firmy 
z systemu Coca-Cola” odnosi się do 
Coca-Cola HBC Polska i Coca-Cola 
Poland Services.

festiwal muzyczny, organizowany co 
roku przez polskie firmy z systemu 
Coca-Cola; odbywa się latem 
w Krakowie.

Konferencja Stron Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu, która w 2009 roku 
odbyła się w Kopenhadze.

koncepcja, według której organizacja 
ponosi odpowiedzialność za wpływ jej 
działalności na środowisko, społe-
czeństwo i gospodarkę.

pierwsze globalne wskaźniki śledzenia 
wyników finansowych światowej 
czołówki spółek rozwijających CSR.

dostarczenie produktu z rozlewni na 
rynek; obejmuje umowy, dostawę, 
promocję i zarządzanie sprzedażą 
lokalną.

urządzenie regulujące zużycie energii 
w instalacji.

wszystkie emisje gazów lub zanieczysz-
czeń do atmosfery lub wody, wynika-
jące z operacji produkcyjnych określane 
są jako emisje bezpośrednie. Suma 
emisji wynikających z operacji firm 
współpracujących lub czynności 
w łańcuchu dostaw są znane jako 
emisje pośrednie.

trzecia generacja (opublikowana 
w 2006) systemu wskaźników pomiaru 
zrównoważonego rozwoju, zgodna 
z wytycznymi Global Reporting 
Initiative.

PET (politereftalan etylenowy): 

PET-to-PET lub butelka-do-butelki: 

Program głównych zasad dla 
dostawców: 

Protokół Gazów Cieplarnianych (GHG 
Protocol): 

R

R22: 

Rozlewnia: 

Rozlewcy: 

S

SAP WAVE 2: 

U

UNESDA: 

formy z poliestru używane do produkcji 
lekkich i odpornych butelek do napo-
jów, żywności i produktów nieżywno-
ściowych. PET może być przetwarzany 
w nowe pojemniki, odzież, dywany, 
części samochodowe i materiały 
przemysłowe.

system recyklingu zużytych butelek 
PET. Butelki są zbierane, sortowane, 
czyszczone, mielone i przekształcane 
w nowy materiał do produkcji butelek 
PET.

zestaw wymogów społecznych 
i odnoszących się do ochrony środo-
wiska, jakie Coca-Cola Hellenic stawia 
dostawcom.

powszechnie stosowane narzędzie, 
pozwalające międzynarodowym 
organizacjom oszacować i zarządzać 
emisjami gazów cieplarnianych.

czynnik chłodniczy 
chlorodifluorometan.

zakład produkcyjny napojów, w tym 
magazyny, warsztaty i inne budynki 
i urządzenia znajdujące się na jego 
terenie. W tym raporcie określany 
również jako „zakład”.

podmioty gospodarcze, które zajmują 
się sprzedażą, produkcją i dystrybucją 
napojów The Coca-Cola Company 
w ramach franczyzy.

nowy zintegrowany system działania 
firmy obejmujący cały łańcuch dostaw 
i zwiększający satysfakcję klientów.

Związek Stowarzyszeń producentów 
napojów w Unii Europejskiej, repre-
zentujący przemysł rozlewniczy 
napojów bezalkoholowych.

GDA: 

Global Reporting Initiative (GRI):

Global Water Partnership (GWP):

H

Hydrofluorocarbon (HFC): 

I

IMCR (Incident Management and Crisis 
Resolution)

Interesariusz: 

ISO (International Standards 
Organisation): 

K

Klient: 

Dzienne Wskazane Spożycie składników 
odżywczych na osobę.

międzynarodowa organizacja z siedzibą 
w Amsterdamie, zarządzająca 
najbardziej powszechnymi standardami 
sprawozdawczości zrównoważonego 
rozwoju, w tym wytycznymi GRI 
Zrównoważony Rozwój i G3.

 

sieć założona przez Bank Światowy, 
Program ONZ ds. Rozwoju (UNDP) 
i szwedzką Agencję Rozwoju Między-
narodowego (SIDA) w celu wspierania 
zintegrowanego zarządzania zasobami 
wodnymi (IWRM).

związek chemiczny stosowany 
w urządzeniach chłodzących, 
wpływający negatywnie na środowisko.

system zarządzania ryzykiem 
i sytuacjami kryzysowymi w korporacji.

podmiot lub osoba, co do których 
można racjonalnie oczekiwać, że 
działalność, produkty i/lub usługi 
organizacji będą miały na nich istotny 
wpływ oraz których działania mogą, 
według racjonalnych oczekiwań, mieć 
wpływ na zdolność organizacji do 
skutecznej realizacji swoich strategii 
i osiągania celów. (za „Wytyczne do 
raportowania kwestii zrównoważonego 
rozwoju”, GRI 2006).

międzynarodowa instytucja ustana-
wiająca standardy, złożona z przed-
stawicieli organizacji normalizacyjnych 
różnych krajowych. Zarządza, między 
innymi, ISO 9001, ISO 22 000 oraz 
ISO 14001.

punkt sprzedaży detalicznej, restauracja 
lub inne firmy, które sprzedają lub 
oferują produkty Coca-Cola Hellenic 
konsumentom.

UN Global Compact (UNGC): 

W

Wskaźnik zużycia energii: 

Współczynnik wykorzystania wody: 

WWF (World Wide Fund for Nature)

Z

Zakład: 

Zakres raportu: 

Zasięg raportu: 

największa na świecie inicjatywa 
obywatelska stanowiąca ramy dla 
strategii firmy, w postaci dziesięciu 
zasad promowania praw pracowniczych, 
praw człowieka, ochrony środowiska 
i przeciwdziałania korupcji.

wskaźnik stosowany przez Coca-Cola 
Hellenic do pomiaru zużycia energii 
w rozlewniach, wyrażony w mega 
dżulach energii zużywanej na litr 
wyprodukowanego napoju (MJ / LPB).

wskaźnik stosowany przez Coca-Cola 
Hellenic do pomiaru zużycia wody 
w zakładzie, wyrażony w litrach wody na 
litr napoju produkowanego (l / LPB).

największa na świecie organizacja 
pozarządowa zajmująca się sprawami 
dotyczącymi ochroną, badaniem 
i odtwarzaniem środowiska 
naturalnego.

również  „zakład produkcyjny” – miejsce 
produkcji napojów, w tym magazyny, 
warsztaty i inne budynki i urządzenia 
znajdujące się na jego terenie.

wybór zagadnień zrównoważonego 
rozwoju objętych raportem (za 

Wytyczne do raportowania kwestii 
"
zrównoważonego rozwoju", GRI 2006).

wybór podmiotów (np. jednostek 
zależnych, przedsięwzięć joint venture, 
podwykonawców itp.), których wyniki są 
przedstawiane w raporcie (za Wytyczne 

"
do raportowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju", GRI 2006).
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www.coca-colahellenic.pl

www.coke.pl

www.coca-colahellenic.com 

www.cocacola.com.pl

www.thecoca-colacompany.com

www.livefestival.pl 

strona Coca-Cola HBC Polska

serwis Coca-Cola dla konsumentów

strona Grupy Coca-Cola Hellenic

strona Coca-Cola Poland Services

strona The Coca-Cola Company

Coke Live Music Festival

www.sustainability-index.com

www.fob.org.pl

www.globalreporting.org

www.lbg-online.net

www.unglobalcompact.org

www.wbcsd.org

www.csreurope.org

Dow Jones Sustainability Index

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Global Reporting Initiative

London Benchmarking Group

ONZ Global Compact

Światowa Rada Biznesu na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju

Europejskie Stowarzyszenie na 
rzecz CSR

Coca-Cola

Coca-Cola Zero

Coca-Cola Light

Fanta

Sprite

Burn

Cappy

Nestea

Powerade

 

Kropla Beskidu

www.coke.pl 

www.cokezero.pl  

www.cocacolalight.pl

www.fanta.pl

www.sprite.pl

www.burn.pl 

www.cappy.pl 

www.nestea.pl 

www.powerade.pl

www.kroplabeskidu.pl

www.cocacolacup.pl

www.cocacola.com.pl/gda 

www.unesda.org

www.pfpz.pl

www.kigpr.pl

www.trzymajforme.pl

www.maratonwarszawski.com

www.marathon.poznan.pl

www.cracoviamaraton.pl

www.mtbmarathon.com

www.mazoviaMTB.pl 

strona Coca-Cola Cup

serwis informacyjny na temat GDA

Związek Europejskich Organizacji 
Producentów Napojów

Polska Federacja Producentów 
Żywności Związek Pracodawców

Krajowa Izba Gospodarcza 
Przemysł Rozlewniczy

Program Trzymaj Formę

Maraton Warszawski  

Poznań Maraton 

Cracovia Maraton

Powerade MTB Marathon

Mazovia MTB Marathon

www.cdproject.net 

www.wwf.pl 

www.fpds.pl/pl 

www.ffp.org.pl

www.naszaziemia.pl

www.eko-pak.com.pl

www.rekopol.pl

Carbon Disclosure Project

WWF Polska

Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska

Fundacja Fundusz Partnerstwa 

Fundacja Nasza Ziemia

Polska Koalicja Przemysłowa na 
Rzecz Opakowań Przyjaznych 
Środowisku „Eko-Pak”

Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

Coca-Cola
Zdrowie

konsumentów Środowisko
Zrównoważony 

rozwój 
i raportowanie

Produkty
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Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 20
03-226 Warszawa
tel. +48 22 519 51 00
fax +48 22 519 55 55

www.coca-colahellenic.pl
odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com

PAPIER: CYCLUS PRINT - PRODUKOWANY W 100%
Z MAKULATURY W TECHNOLOGII PRZYJAZNEJ DLA
ŚRODOWISKA NATURALNEGO (NORMA DIN 6738)

Projekt i produkcja: Agencja Reklamowa Art Group Sp. z o.o.

www.artgroup.pl

Coca-Cola HBC Polska

60%

społeczność

pracy
miejsce 

korporacyjny
ład 

rynek
środowisko
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