
Kodeks 
Etyki
Podstawowe zasady, 
jakimi kierujemy się 
w postępowaniu 
w Grupie Pekabex



List Prezesa Pekabex S.A.

Szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, do-
skonalenie i otwarta komunikacja to funda-
menty istnienia i rozwoju Firmy, które dla nas 
mają kluczowe znaczenie. Dzięki obowiązują-
cym wartościom i zasadom etycznym możemy 
osiągać sukcesy: dobrze współpracować, sza-
nować odmienność, angażować się w kolejne 
wyzwania i być dobrym partnerem biznesowym. 
W celu wzmocnienia pozytywnych postaw w Pe-
kabeksie przyjmujemy Kodeks Etyki, który ma być 
drogowskazem w podejmowanych przez nas de-
cyzjach. Wierzę, że nasze wartości nas wyróżnia-
ją, choć wiem też, że nie zawsze jesteśmy w nich 
doskonali.
Chciałbym, aby Kodeks Etyki był naszą moralną 
busolą, wyznaczającą kierunek działania oraz ka-
nonem postepowania każdego z nas i podstawą 
do kształtowania naszych wewnętrznych oraz 
zewnętrznych relacji.

Robert Jędrzejowski
Prezes Zarządu
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SZACUNEK, 
UCZCIWOŚĆ, 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, 
DOSKONALENIE 
I OTWARTA 
KOMUNIKACJA

to nasze standardy 
postępowania w Pekabeksie
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SZACUNEK

• uznajemy prawo do innego zdania i własnych 
poglądów,

• dotrzymujemy obietnic i deklaracji, 
• przyznajemy się do błędów i na nich się 

uczymy, 
• jeżeli się spieramy to merytorycznie, 
• akceptujemy odmienność,
• słuchamy i chcemy zrozumieć,
• budujemy partnerskie relacje.
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UCZCIWOŚĆ

• postępujemy zgodnie z prawem i normami 
etycznymi,

• przestrzegamy polityki antykorupcyjnej, 
jesteśmy transparentni,

• dbamy o dobre imię Firmy i Pracowników,
• dbamy o majątek Firmy.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ

• bierzemy odpowiedzialność za siebie, za 
nasze działania i decyzje,

• dbamy o wysoką jakość i solidność naszej 
pracy,

• troszczymy się o środowisko,
• przestrzegamy zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy.
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DOSKONALENIE

• z zaangażowaniem szukamy nowych 
rozwiązań, jest to wpisane w nasze DNA, 

• nieustannie szukamy sposobów na 
ulepszanie tego, co robimy,

• dzielimy się wiedzą i doświadczeniami 
w naszej organizacji,

• uczymy się na błędach, 
• chcemy być krok przed…
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OTWARTA KOMUNIKACJA 

• opieramy się na faktach i oddzielamy je od 
opinii, 

• dbamy o sprawny przepływ informacji,
• doceniamy i chwalimy,
• szanujemy odmienne zdanie i poglądy, 
• jasno i otwarcie wyrażamy swoje myśli, 

uczucia i potrzeby.
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RELACJE 
Z PRACOWNIKAMI

• podstawą działań Pekabeksu są wartości 
etyczne zawarte w niniejszym Kodeksie,

• Pekabex promuje różnorodność oraz 
równość ze względu na płeć, wiek, wyznanie, 
przekonania polityczne,

• Pekabex zapewnia Pracownikom godne 
warunki pracy, szanuje prywatność oraz daje 
szanse na rozwój,

• Pekabex wierzy i ufa swoim pracownikom. 
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RELACJE 
Z KLIENTAMI, 
INWESTORAMI 
I PARTNERAMI 
BIZNESOWYMI

• budujemy i utrzymujemy pozytywne relacje 
biznesowe z naszymi Klientami, Inwestorami 
i Dostawcami,

• działamy zgodnie z polityką antykorupcyjną, 
unikamy sytuacji, w których nasze osobiste 
interesy byłyby w konflikcie z interesami 
naszej Firmy,

• dbamy o to, aby wszystkie efekty naszej 
pracy były najwyższej jakości, 

• stosujemy zasady uczciwej konkurencji,
• jesteśmy elastyczni i rozumiemy zmieniające 

się oczekiwania i uwarunkowania rynkowe.
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DBAMY 
O MAJĄTEK  
I DOBRE IMIĘ 
PEKABEKSU

• wszystkie informacje oraz wiedza, do 
której mamy dostęp w firmie, są tajemnicą 
Pekabeksu, a ich ujawnienie może przynieść 
straty naszej Firmie,

• chronimy informacje i wiedzę należącą  do 
Firmy, są one bardzo cennym aktywem,

• w sposób odpowiedzialny udzielamy 
publicznych komentarzy na temat Firmy 
i pracowników, 

• odpowiedzialnie korzystamy z powierzonego 
nam majątku Firmy, dbamy o niego, 
szanujemy oraz naprawiamy jeśli dojdzie do 
zniszczenia. 



KOMISJA ETYKI

Gwarantem respektowania zapisów Kodeksu 
Etyki jest Komisja Etyki, w której skład wchodzą: 
przedstawiciele Działu Prawnego, Działu HR oraz 
naszego biznesu. Zadaniem Komisji Etyki jest mo-
nitorowanie zgodności etyki zawodowej z zapisa-
mi Kodeksu Etyki. Komisja rozpatruje domniemane 
przypadki łamania zasad Kodeksu z zachowaniem 
należytej poufności. Każdy z Pracowników, który 
posiada informacje dotyczące potencjalnego ła-
mania zasad Kodeksu Etyki, ma prawo i obowiązek 
poinformowania o tym fakcie Komisji Etyki droga 
mailową komisjaetyki@pekabex.pl lub poprzez 
bezpośredni kontakt z wybranym przedstawicie-
lem Komisji. Każdy ze zgłoszonych przypadków 
będzie indywidualnie rozpatrywany przez Komisję.
Kodeks Etyki nie zastępuje przepisów prawa, 
a jest wewnętrznym przewodnikiem etyki zawodo-
wej. Niewypełnianie obowiązków zawartych w Ko-
deksie Etyki może być traktowane jako naruszenie 
podstawowych obowiązków pracowniczych. 




