
 

    

  

 

 

 

Polityka Bezpiecznego Zarządzania Flotą Samochodową 
 
Coca-Cola HBC dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz osób współpracujących. W ramach Polityki 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, kierownictwo Spółki zobowiązało się do zminimalizowania ryzyka obrażeń lub śmierci 
w wyniku wypadków samochodowych i zachęca wszystkich pracowników do stosowania bezpiecznych praktyk 
związanych z prowadzeniem pojazdów samochodowych w czasie pracy jak i w czasie wolnym. 
 
Aby zminimalizować ryzyko wypadków pojazdów Coca-Cola Hellenic wymaga, aby : 
• Stosować się do wszystkich przepisów wymaganych prawem. 
• Komunikować zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności pracownikom. 
• Dostarczać odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa floty; miedzy innymi: bezpiecznej jazdy,  eko-jazdy i 
jazdy defensywnej. 
• Uwzględniać zastosowane elementy bezpieczeństwa pojazdu jako jedno z kryteriów wyboru samochodu. 
• Uwzględniać  uprawnienia i umiejętności  pracowników. 
• Zapewniać odpowiednie systemy  bezpieczeństwa pojazdu dostosowane do warunków pracy. 
• Zapewniać, aby odpowiednie systemy bezpieczeństwa pojazdów były stosowane we wszystkich samochodach 
firmowych. 
• Zapewniać, aby wszystkie pojazdy eksploatowane były zgodnie z normami prawnymi  ze szczególnym naciskiem na 
dopuszczalną ładowność oraz dopuszczalną liczbę pasażerów zgodnie z homologacją danego pojazdu. 
• Zapewniać  przestrzeganie  harmonogramu przeglądów pojazdów zgodnie prawem oraz wskazaniami producenta. 
• Planować  trasy i podróże, w tym przerwy aby minimalizować ryzyko związane ze zmęczeniem kierowcy. 
• Analizować zdarzenia i wypadki oraz wdrażać odpowiednie programy korygujące i naprawcze. 
• Analizować bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz uwzględniać elementy naprawcze w planach biznesowych . 
 
Dodatkowo Firma podnosi świadomość Użytkowników związanych z zagrożeniami związanymi ze zmęczeniem i 
dekoncentracją podczas podróży, między innymi korzystania z telefonów komórkowych oraz nawigacji. 
 
Elementy Polityki Bezpieczeństwa Floty zawarte są w lokalnej Car Policy, która jest dostosowana do krajowych 
przepisów. 
 
Adresatami Polityki Bezpieczeństwa Floty są wszyscy pracownicy Coca-Cola HBC korzystający z samochodów 
służbowych. Niemniej jednak zaleca się, aby praktyki w niej opisane stosowane były również znane i stosowane przez 
dostawców oraz firmy współpracujące z Coca-Cola HBC. 
 
Odpowiedzialność za nadzorowanie wdrażania tej polityki spoczywa na Korporacyjnym Komitecie Społecznej 
Odpowiedzialności Zarządu Firmy. Jako Dyrektor Generalny, jestem zobowiązany do skutecznej realizacji Polityki 
Bezpieczeństwa Floty oraz do ciągłej poprawy bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem pojazdów firmowych. 
 
Dimitris Lois 
Dyrektor Generalny 

 


