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Irmina Wrotecka

Irmina Wrotecka jest Dyrektorem ds. personalnych w Coca Cola 
HBC Polska sp. z o.o.

Wniosek złożył Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.



imienia Haliny Krahelskiej
21

Jest Pa ni dy rek to rem ds. per so -
nal nych, a zaj mu je się Pani spra wa -
mi bhp?

Ależ to są bar dzo waż ne spra wy
i bar dzo ludz kie. Czuć się bez piecz nie
w miej scu pra cy to ab so lut na pod sta -
wa w bu do wa niu za an ga żo wa nia pra -
cow ni ków. Pod le ga mi bar dzo do bry
ze spół, pro fe sjo nal nie dba ją cy o bez -
pie czeń stwo pra cy. Bio rę udział w je go
pra cach. Prze pro wa dzi li śmy np. kam -
pa nię an ty ni ko ty no wą oraz ak cję pro -
mu ją cą er go no micz ne za cho wa nia pra -
cow ni ków. Ja prze ko nu ję za rząd fir my
o ko niecz no ści re ali za cji róż no rod nych
przed się wzięć oraz wspie ram ze spół
bhp w dzia ła niach. Co ro ku pro si my
pra cow ni ków o wy peł nie nie an kiet.
Część py tań do ty czy sta nu bhp w fir -
mie. 89% na szych pra cow ni ków uwa -
ża, że zro bi li śmy wszyst ko, aby pra co -
wa ło nam się bez piecz nie. To da je
du żą sa tys fak cję.

Jak wy tłu ma czyć, że za kład pro -
duk cji na po jów bo ry kał się z wy pad -
ka mi dro go wy mi?

Nie je ste śmy tyl ko za kła dem pro -
duk cyj nym. Przede wszyst kim sprze -
da je my na sze pro duk ty. Ma my oko -
ło 800 spe cja li stów ds. roz wo ju ryn ku,
któ rzy od wie dza ją na szych klien tów
każ de go dnia i spę dza ją za kie row ni cą
sa mo cho dów wie le go dzin. Chce my
za pew nić im mak sy mal ne bez pie czeń -
stwo. W tym ce lu, na pod sta wie ana -
liz, ogra ni czy li śmy do zwo lo ną pręd -
kość, któ rą mo ni to ru je my GPS-em.
Do dat ko wo, w ich sa mo cho dach służ -
bo wych za in sta lo wa li śmy urzą dze nia
Mo bi leye ostrze ga ją ce o prze szko -
dach na dro dze.

Fir ma pro wa dzi pro gram „Trzy maj
się re guł”. Je go ele men tem są na -
gro dy dla pra cow ni ków. Jak zo stał
przy ję ty?

Za sa dy są bar dzo pro ste, pra cow ni -
cy wy ka zu ją się prze strze ga niem re guł
i mó wią o swo ich po my słach, in for mu -
jąc nas o po ten cjal nych za gro że niach
wy pad ko wych. Stan bez pie czeń stwa
spraw dza ją też sze fo wie. Co kwar tał lo -
su je my na gro dy np. ku chen kę mi kro fa -
lo wą, ki no do mo we czy apa rat fo to gra -
ficz ny. Każ dy mo że je zdo być, a to
do dat ko wo mo ty wu je.

W ja kiej mie rze stan dar dy bez pie -
czeń stwa są na rzu co ne przez kor po -
ra cję, a co jest wła sną ini cja ty wą?

Prze strze ga nie wy ma gań pol skie go
pra wa, a tak że sto so wa nie się do stan -
dar dów kor po ra cyj nych to pod sta wa,
na to miast my chce my i ro bi my du żo
wię cej. Ta kie po my sły jak kam pa nia
na rzecz bez pie czeń stwa na dro dze,
włą cze nie pra cow ni ków w iden ty fi ko -
wa nie po ten cjal nych za gro żeń wy pad -
ko wych są na sze, pol skie. Uczest ni czy -
my tak że w pro jek tach, w któ rych bio rą
udział wszyst kie oddziały Co ca -Co li
HBC. Czę sto od by wa się to w ten spo -
sób, że otrzy mu je my tyl ko te mat pro -
jek tu, na to miast sa mi opra co wu je my
i przy go to wu je my ma te ria ły, an ga żu je -
my i edu ku je my na szych pra cow ni -
ków – po pro stu do sto so wu je my kam -
pa nię do na szych po trzeb.

Czy ist nie ją jesz cze nie roz wią za -
ne pro ble my z za kre su bhp?

Du żo wy sił ku wkła da my w edu ka cję
i do ce nia nie do brych prak tyk. Wy zwa -
niem jest do pa so wa nie do tych stan -
dar dów na szych do staw ców. 


