
Polityka Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania

Jakość

Celem działalności PEKABEX BET jest dostarczanie naszym klientom wyrobów i usług spełniających ich 
oczekiwania oraz wymagania. Naszą naczelną zasadą jest zapewnienie odpowiedniej jakości usług i wyro-
bów we wszystkich sferach działalności. Stale rozwijamy możliwości rozszerzania usług oraz asortymentu 
konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych, stwarzając tym samym potrzebę ciągłego doskonalenia, 
wprowadzania nowych technologii wraz z nowoczesnym oprzyrządowaniem, środków produkcji oraz 
rozwiązań organizacyjnych. Zapewniamy systematyczne szkolenie naszym pracownikom, które pozwala 
na uzyskanie przez nich wiedzy zapewniającej niezawodność w działaniach. Gwarantujemy znajomość 
i stosowanie przez załogę obowiązujących przepisów w obszarze produkowanych wyrobów i świadczo-
nych usług. 

PEKABEX BET S.A.

Działalność PEKABEX BET S.A. obejmuje kompleksową realizację obiektów budowlanych, produkcję oraz 
montaż żelbetowych elementów konstrukcyjnych, w tym także o dużych rozpiętościach w oparciu o tech-
nologię betonów sprężanych. 
Stawiamy przed naszymi pracownikami wysokie wymagania i mobilizujemy ich do ciągłego podnoszenia 
swoich kwalifikacji zawodowych oraz bezwzględnego przestrzegania zasad dotyczących ochrony środo-
wiska naturalnego i bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczekujemy od nich profesjonalizmu i sumienności 
w wykonywaniu swoich obowiązków. 
Jesteśmy przekonani, że dzięki stałemu zaangażowaniu naszych pracowników w Zintegrowany System 
Zarządzania zgodny wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 
45001:2018 osiągniemy wyznaczone cele, co ugruntuje pozycję PEKABEX BET na rynku.
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Środowisko

PEKABEX BET dąży do poprawy efektów środowiskowych prowadzonej działalności z zachowaniem celów 
biznesowych firmy. Zgodnie z przyjętą Polityką Środowiskową dostosowujemy procesy produkcyjne, 
technologię i organizację robót budowlanych do obowiązujących wymagań prawnych i innych, związanych 
z naszą działalnością. Poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań staramy się minimalizować negatywny 
wpływ działalności naszego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. 

Główne priorytety Systemu Zarządzania Środowiskowego w Pekabex BET obejmują:
ۆ  stosowanie nowoczesnych technologii gwarantujących bezpieczeństwo wykonywanych usług,
ۆ  minimalizację oddziaływań środowiskowych w miejscach prowadzonych inwestycji,
ۆ  stałe podnoszenia świadomości pracowników oraz osób pracujących pod naszym nadzorem 

w zakresie Ochrony Środowiska

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ustanowiona w ramach Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania wpisuje się w długofalową strategię firmy prowadzącą do zapobiegania wypadkom. 
Zapewniamy odpowiednie warunki do wykonywania powierzonych zadań naszym pracownikom i współ-
pracownikom. Podejmowane działania podnoszą komfort i bezpieczeństwo wykonywania pracy. Zapew-
nienie właściwego poziomu bezpieczeństwa pracy ma niezwykle istotny wpływ na jakość wytwarzanych 
wyrobów i świadczonych usług. Zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami prowadzi do zminimalizowania 
lub eliminacji ryzyka związanego z wykonywanymi zadaniami. 

Główne priorytety Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Pekabex to:
ۆ  zapewnienie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy, 
ۆ  rozwijanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ۆ  stosowanie nowoczesnych technologii gwarantujących bezpieczeństwo wykonywanych usług,
ۆ  stałe podnoszenia świadomości pracowników oraz osób pracujących pod naszym nadzorem 

w zakresie BiHP

Niniejsze Polityki uwzględniają deklaracje:

ۆ  spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia utrzymywanych Systemów Zarządzania Jakością, 
Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnych z wymaganiami norm: PN-EN 
ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN- ISO 45001:2018,

ۆ  prowadzenia działań ukierunkowanych na eliminowanie zagrożeń oraz ograniczanie ryzyk 
dotyczących BHP, 

ۆ  prowadzenia działań ukierunkowanych na ochronę środowiska i zapobieganie 
zanieczyszczeniom, 

ۆ  spełniania obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności wymagań prawnych i innych, 
ۆ  zapewnienia współudziału przedstawicieli pracowników w realizacji działań na rzecz BiHP.
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