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Wykaz skrótów 

 

Skrót Nazwa 

Spółka Pekabex BET S.A. 

Grupa Pekabex Grupa kapitałowa Pekabex 

Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) 

Ustawa o CIT 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1800) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) 

podatek CIT albo CIT Podatek dochodowy od osób prawnych 

podatek PCC albo PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych 

podatek PIT albo PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych  

podatek VAT albo VAT Podatek od towarów i usług 

PON Podatek od nieruchomości  

Szef KAS Szef Krajowej Administracji Skarbowej  

MDR 
Przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa 

Krajowej Administracji Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych 



   
 

 

 



 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 

 

Informacje wstępne 

 

Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie obowiązku 

określonego w art. 27c ustawy o CIT, zgodnie z którym informację o realizowanej strategii podatkowej 

za rok podatkowy zobowiązani są sporządzać i podawać do publicznej wiadomości m.in. podatnicy CIT, 

u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość w złotych 

50 mln euro. Z uwagi na to, że wartość przychodów Spółki przekracza ww. próg, Spółka sporządziła 

i podaje do informacji niniejsze sprawozdanie o realizowanej strategii podatkowej. 

 

Informacja została sporządzona za rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się 1 stycznia i zakończył się 

31 grudnia 2021 r. i obejmuje transakcje, dokumentacje, procedury, plany oraz inne elementy stanu 

faktycznego i stanu wiedzy na tamten okres. 

 

1. Informacja o stosowanych procesach i procedurach podatkowych dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych formach współpracy z organami podatkowymi 

 

Spółka zarządza zagadnieniami podatkowymi w sposób, który ma na celu zapewnienie właściwej oceny 

skutków podatkowych prowadzonej działalności z punktu widzenia regulacyjnego (w tym w zakresie 

prawa podatkowego), z uwzględnieniem wykładni przepisów prawa prezentowanej przez organy 

podatkowe, sądy administracyjne oraz judykaturę.  

 

W ramach działalności Spółki kluczowe aspekty działalności operacyjnej są poddawane analizie pod 

kątem ich zgodności z obowiązującą w Spółce strategią podatkową, skutków podatkowych 

podejmowanych działań, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a także 

funkcjonującymi w Spółce procedurami wewnętrznymi i procesami. 

 

Polityka podatkowa Spółki zakłada prowadzenie działalności w sposób zapewniający długotrwały, 

ciągły i niezakłócony rozwój Spółki, wzrost jej wyników finansowych przy jednoczesnym przestrzeganiu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.  

 

Powyższe założenia przekładają się w bezpośredni sposób na znaczną wysokość podatków płaconych 

przez Spółkę w Polsce, należytą staranność Spółki przy wykonywaniu obowiązków wynikających 

z przepisów prawa podatkowego oraz umacnianie postrzegania Spółki jako rzetelnego przedsiębiorcy 

przez klientów, kontrahentów, jak i przez organy podatkowe.  

 

Wskazana powyżej istota polityki podatkowej Spółki powoduje, iż szeroko pojęta strategia podatkowa 

Spółki zapewnia Spółce jak największe bezpieczeństwo podatkowe. W efekcie, Spółka, w celu unikania 

sporów z organami podatkowymi, z należytą starannością identyfikuje oraz wypełnia dotyczące 

ją obowiązki podatkowe wynikające z przepisów prawa podatkowego.  

 

Polityka podatkowa Spółki jest elementem polityki podatkowej Grupy, która zakłada przede wszystkim 

optymalne uregulowanie procesu wywiązania się przez podmioty z Grupy z obowiązków podatkowych, 

jako podatników lub płatników w zakresie obliczenia, pobrania oraz wpłaty podatków, obowiązki 

w zakresie raportowania podatkowego, jak również kontakty z organami skarbowymi w tym zakresie - 

w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki i Grupy. W celu zwiększenia efektywności 



 

 

procesów podatkowych w Grupie, w ramach jednej ze spółek w Grupie wyodrębniony został dział 

finansowo – księgowy, który zapewnia obsługę finansowo – księgową pozostałym podmiotom, 

w tym również Spółce.   

 

1.1. Stosowane procesy i procedury podatkowe 

 

Spółka, w celu zapewnienia zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa podatkowego 

jak i zapewnienia prawidłowego zarządzania wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego oraz ich zgodną z prawem realizację posiada i stosuje, dostosowane do wielości 

jak i struktury Spółki procedury i procesy podatkowe. 

 

Procedury i procesy podatkowe zostały ujednolicone na poziomie Grupy, a polityka podatkowa Spółki 

zakłada realizowanie określonych funkcji związanych z rozliczeniami podatkowymi przez dedykowany 

dział finansowo- księgowy funkcjonujący w ramach innego podmiotu z Grupy świadczącego usługi 

na rzecz innych spółek w Grupie. Jednocześnie, wszystkie jednostki organizacyjne Spółki zobowiązane 

są do współpracy z ww. działem w przedmiocie realizacji obowiązków podatkowych Spółki, a Spółka 

podejmuje wszelkie działania mające na celu należyte wywiązanie się z obowiązków podatkowych. 

 

Do procedur i procesów stosowanych w zakresie praw i obowiązków podatkowych Spółki należą m.in.: 

 

1. Procedura podatkowa Grupy Pekabex regulująca zasady realizacji obowiązków podatkowych 

w zakresie CIT, VAT, PON oraz podatku od środków transportowych;  

 

2. Strategia podatkowa Spółki obejmująca m.in. politykę podatkową Spółki, zasady zarządzania 

ryzykiem podatkowym, podejście do planowania podatkowego oraz relacje z organami 

podatkowymi; 

 

3. Obowiązujące w Spółce procedury i procesy podatkowe dotyczące wybranych szczegółowych 

obowiązków podatkowych Spółki oraz obszarów jej działalności jak i obejmujące różnorodne 

czynności mające związek z procesem rozliczeń podatkowych, zarówno spisane jak i 

niespisane, ale znajdujące odzwierciedlenie w kulturze organizacyjnej Spółki, których 

stosownie wpływa na prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych. Procedury i procesy 

obejmują: 

 

a) Właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź 

niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych. 

b) Właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach 

podatkowych. 

c) Właściwe wypełnianie obowiązków formalnych w tym składanie w terminie niezbędnych 

zeznań, deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych 

niezbędnych pism. 

d) Właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatków. 

e) Procedurę należytej staranności, obejmującą właściwe kwalifikowanie stron zdarzeń 

gospodarczych w zakresie, w jakim wpływa to na obowiązki oraz zobowiązania podatkowe 

w obszarze VAT oraz CIT. 

f) Proces obiegu dokumentów, w tym zasady dotyczące akceptacji i podpisywania 

dokumentów mających wpływ na rozliczenia podatkowe.  

g) Proces archiwizacji dokumentacji obejmujący właściwe gromadzenie dokumentacji 

wymaganej przepisami prawa podatkowego bezpośrednio lub pośrednio, lecz wpływającej 



 

 

na zachowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków 

podatkowych. 

h) Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazania 

informacji o schematach podatkowych przez Pekabex Bet S.A. 

i) Instrukcję realizacji obowiązków w zakresie podatku u źródła Grupy Pekabex. 

j) Politykę cen transferowych.  

k) Inne niezbędne, odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, 

których ciągłość i jednolitość wpływają na prawidłowe wypełnianie zobowiązań 

podatkowych. 

 

1.2. Dobrowolne formy współpracy z Organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej Spółka 

nie podejmowała formalnych form współpracy z organami KAS, tj. Spółka nie zawarła umowy 

o współdziałanie z Szefem KAS, Spółka nie zawarła tzw. uprzedniego porozumienia cenowego (APA), 

nie wystąpiła z wnioskiem o opinię zabezpieczającą ani z wnioskiem w ramach procedury wzajemnego 

porozumiewania się (MAP). 

 

Niemniej, w razie zaistnienia takiej potrzeby, w ramach kontaktów z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej, Spółka występuje z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w celu 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki i zabezpieczenia jej pozycji podatkowej. W 

przypadku kontaktów z organami podatkowymi Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, 

udzielając w odpowiednich terminach wszelkich wyjaśnień oraz wymaganych informacji w zakresie 

określonym przepisami prawa. 

 

2. Informacje o wybranych, podstawowych obowiązkach Spółki w Polsce wynikających z przepisów 

prawa podatkowego, w tym w zakresie MDR   

 

2.1. Informacja odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej w roku podatkowym objętym informacją z realizacji strategii podatkowej 

 

 Rodzaj podatku  

Informacja czy Spółka realizuje 
obowiązki podatkowe na gruncie 
wskazanego podatku. 

Podatki 

bezpośrednie 

CIT 
Podatnik TAK 

Płatnik TAK 

PIT 
Podatnik Nie dotyczy 

Płatnik TAK 

Podatki pośrednie 

VAT TAK 

AKCYZA NIE 

CŁO TAK 



 

 

PCC Nie dotyczy 

Podatki lokalne 

Podatek od nieruchomości TAK 

Podatek od środków transportowych TAK 

Podatek leśny Nie dotyczy 

Podatek rolny Nie dotyczy 

Inne - Nie dotyczy 

 

2.2. MDR – Informacja o przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych w roku 

podatkowym objętym informacją z realizacji strategii podatkowej, w które zaangażowana była Spółka 

jako promotor, korzystający lub wspomagające z podziałem na podatki  

 

W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej, Spółka  nie 

przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schematach podatkowych.  

 

Spółka na bieżąco analizuje dokonywane transakcje lub czynności, których jest stroną z punktu 

widzenia obowiązków na gruncie przepisów dot. raportowania schematów podatkowych (art. 86a i 

następne Ordynacji podatkowej). Spółka wdrożyła również wewnętrzną procedurę w zakresie 

przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach 

podatkowych, o której mowa w art. 86l Ordynacji Podatkowej. 

 

3. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy 

bilansowej oraz o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych 

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w 

roku podatkowym objętym niniejszą informacją z realizacji strategii podatkowej 

 

Transakcji dokonywane 

przez Spółkę z 

podmiotami 

powiązanymi o wartości 

przekraczającej 5% sumy 

bilansowej 

W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji 

strategii podatkowej, Spółka zawarła następujące transakcje 

z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 5% sumy 

bilansowej: 

(i) Zakup usług produkcyjnych (transakcja usługowa). 

Informacje o 

planowanych lub 

podejmowanych 

działaniach 

restrukturyzacyjnych 

mogących mieć wpływ 

na wysokość zobowiązań 

podatkowych Spółki lub 

jej podmiotów 

powiązanych  

W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji 
strategii podatkowej, Spółka nie planowała i nie podjęła działań 
restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość 
zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych.  

 



 

 

4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, 

indywidualnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących 

informacji akcyzowych (WIA) 

 

4.1. Ogólne interpretacje podatkowe 

 
W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej, Spółka 
nie występowała z wnioskami o wydanie ogólne interpretacji podatkowej. 
 
4.2. Indywidualne interpretacje podatkowe 

 
W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej, Spółka 
nie występowała z wnioskami o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. 
 

4.3. Wiążące informacje stawkowe (WIS) 

 
W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej, Spółka 
nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS). 
 

4.4. Wiążące informacje akcyzowe (WIA) 

 
W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej, Spółka 
nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA). 
 

5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową 

 

Wykaz krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z  dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 

599) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie 

określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 600). 

 

Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących 

krajach oraz terytoriach: 

1) Księstwo Andory; 

2) Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej; 

3) Antigua i Barbuda; 

4) Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów; 

5) Królestwo Bahrajnu; 

6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej; 

7) Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią; 

8) Wspólnota Dominiki; 



 

 

9) Grenada;  

10) Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej; 

11) Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej; 

12) Republika Liberii; 

13) Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej; 

14) Republika Malediwów; 

15) Republika Wysp Marshalla; 

16) Republika Mauritiusu; 

17) Księstwo Monako; 

18) Republika Nauru; 

19) Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią; 

20) Republika Panamy; 

21) Niezależne Państwo Samoa; 

22) Republika Seszeli; 

23) Saint Lucia; 

24) Królestwo Tonga; 

25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów 

Zjednoczonych; 

26) Republika Vanuatu. 

 

Wykaz krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych z Obwieszczenia Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy 

krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów 

podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów 

i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób 

prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 925). 

Kraje niechętne do współpracy dla celów podatkowych: 

1) Barbados; 
2) Republika Fidżi; 
3) Guam; 
4) Republika Palau; 
5) Republika Trynidadu i Tobago 
6) Samoa Amerykańskie. 

 

W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja o realizacji strategii podatkowej, Spółka 

nie zawierała transakcji z podmiotami z jurysdykcji wskazanych powyżej, tj. mających siedzibę 

na terytoriach lub w krajach podatkowych stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub w 

krajach niechętnych do współpracy dla celów podatkowych. 

 

 

 

 



 

 

6. Społeczna odpowiedzialność Spółki 

Spółka aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej.  Zarówno Spółka, jak i cała Grupa Pekabex 

dba o rozwój społeczności, w których prowadzi działalność: kooperuje z miejscowymi dostawcami 

i podwykonawcami, odprowadza podatki i opłaty do lokalnych budżetów, współpracuje z 

samorządami.  

  

Spółka od lat angażuje się w inicjatywy społeczne, wolontariat pracowniczy i wspieranie organizacji 

pozarządowych. Spośród licznych działań z tego zakresu podjętych przez podmioty należące do Grupy 

Pekabex w 2021 roku warto wymienić:  

-             zaangażowanie pracowników w charytatywną akcję „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, 

-             działania w ramach inicjatywy „Pekabex Goes Green” na rzecz ochrony środowiska, wśród nich 

wystąpienia dla organizacji „Innowo” oraz udział w organizacji wystawy „Smart Cities” wraz z Fundacją 

PFR i innowacyjnymi firmami polskimi w warszawskim Centralnym Domu Technologii, 

-             podczas oficjalnego otwarcia wybudowanego przez Pekabex schroniska dla zwierząt w 

Poznaniu zostały przekazane karmy i karmy specjalistyczne dla psów i kotów, 

-             w 2021 trwało długofalowe wsparcie oliwskiego ZOO w Gdańsku – w ramach inicjatyw 

pracowniczych, 

-             w naszych siedzibach odbywały się zbiórki charytatywne, m.in. dla takich ośrodków jak Oddział 

Leczenia Uzależnień w szpitalu w Toszku, 

-             Pekabex finansowo wspierał m.in.: Maltański Koncert Charytatywny, występy teatrzyków w 

szpitalach dla dzieci, rodzinę pogorzelców z poznańskiego osiedla Podolany, projekt „Stelvio for Life” 

na rzecz badań onkologicznych czy akcję „Gazety Wyborczej” pod hasłem „Choinka Darczyńców”, z 

której środki zostały przekazane najbardziej potrzebującym na święta. 

-             w 2021 roku nadal trwały działania związane ze społecznymi i gospodarczymi skutkami 

pandemii COVID-19. 

  

Zaangażowanie społeczne to także otwarte działania na rzecz edukacji dzieci, młodzieży i lokalnych 

społeczności: 

W 2021 roku Pekabex, jako członek Stowarzyszenia Producentów Betonów, dołączył do inicjatywy 

„Builder for Young Engineers” i „Builder for Young Architects”, w ramach których odbywają się 

wykłady otwarte dla studentów polskich uczelni technicznych, dotyczące nowoczesnych technologii w 

budownictwie. Tradycyjnie prowadziliśmy także wykłady poza w/w inicjatywą. 

  

Jako członek Rady Pracodawców Wyższej Szkoły Logistyki nasi specjaliści brali udział w projektach 

edukacyjnych dla studentów i uczniów techników logistycznych (LogCamp2021, CorLog2021). 

  

Ze względu na relacje dobrosąsiedzkie organizowaliśmy wizyty na terenie fabryk dla okolicznych 

mieszkańców, także dzieci, opowiadając o naszej codziennej pracy i pokazując te miejsca, które są 

istotne jako punkty styku. 

 

Spółka jak i Grupa Pekabex angażuje się w rozwój kapitału społecznego oraz intelektualnego Polski 

poprzez wspieranie kształcenia młodych, udział w konferencjach naukowych oraz sponsorowanie 

wydarzeń edukacyjnych. 

Spółka oraz pozostałe Spółki z Grupy Pekabex współpracuje ze większością uczelni technicznych w 

kraju, oferując im: możliwość praktycznego szkolenia studentów podczas wizyt w fabrykach i na 



 

 

placach budowy, prezentacje i wykłady swoich ekspertów, wsparcie w realizacji prac magisterskich i 

doktorskich, przyjmowanie stażystów i praktykantów, także z zagranicy. 

Pekabex od lat współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, m.in. uczestnicząc w programie 

studiów dualnych (logistyka, produkcja, transport i logistyka), organizując wizyty studyjne oraz 

przygotowując materiały edukacyjne. 

Spółka aktywnie kooperuje również z Państwowymi Szkołami Budownictwa w Gdańsku oraz z 

Zespołem Szkół Budowlanych i Zespołem Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, współprowadząc klasy 

patronackie. 

Spółka analizuje i stale udoskonala proces wdrażania nowych pracowników do organizacji. Młodym 

osobom, wybierającym nasza profesję lub stawiającym pierwsze kroki zawodowe, Spółka stwarza duże 

możliwości rozwoju zawodowego. Dysponujemy najlepsza kadrą inżynierów na rynku, z których wiedzy 

i doświadczenia można korzystać w czasie praktyk i staży. 

Pekabex Bet utrzymuje stały kontakt ze szkołami średnimi i wyższymi uczelniami. Corocznie Spółka 

organizuje programy stażowe oraz praktyki uczniowskie i studenckie, a najlepsi otrzymują ofertę 

zatrudnienia. Co roku na budowach, w fabrykach oraz w biurach Spółki przyjmuje kilkudziesięciu 

praktykantów i stażystów, którzy pod okiem doświadczonych pracowników poznają swój przyszły 

zawód a dla najlepszych oczywiście mamy konkretne propozycje pracy. W 2021 roku mimo trudności 

związanych z reżimem sanitarnym Spółka kontynuowała programy stażowy oraz organizację praktyk, 

wiedząc jak ważną rolę pełni zdobywanie wiedzy i pozyskanie doświadczenia zawodowego w 

aktywizacji młodych ludzi na rynku pracy. 

  

  

Zespół cech, składających się na pojęcie różnorodności to: płeć, wiek, niepełnosprawność, równowaga 

między życiem prywatnym a zawodowym, pochodzenie etniczne, religia i orientacja seksualna. Fakt, iż 

na zespół Pekabex składają się osoby różniące się między sobą na tak wiele widocznych i 

niewidocznych gołym okiem sposobów, jest dla nas powodem do dumy. 

Wspieramy zatrudnienie kobiet, będące w 2021 roku na poziomie 37% (stanowiska nierobotnicze). Są 

wśród nas inżynierki budowy, kierowniczki projektów, kontrolerki jakości, członkinie zarządu, 

suwnicowe i projektantki. Wiele z nich to mamy, często mogące spełniać się w tej roli dzięki 

możliwości elastycznej pracy. Z pewnością pomogły w tym wysiłki poczynione w ciągu dwóch lat 

pandemii, poszerzające opcje pracy zdalnej. W równym stopniu elastyczność ta dotyczyła ojców. 

Różnorodność etniczna i narodowościowa jest przez nas podkreślana nie tyle przez wzgląd na różnice, 

co podobieństwa i możliwości wzajemnego poznawania nowych kultur. Jednym z wydarzeń w 2021 

roku, pokazujących bogactwo różnych krajów, był doroczny Piknik Budowlańca zorganizowany w 

Poznaniu, podczas którego pojawiły się tablice informacyjne o ich historii i współczesności, oraz stoiska 

z kuchniami narodowymi, wzbudzające nieskrywane zainteresowanie dzieci i dorosłych. Były wśród 

nich m.in. stoiska: Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, Afganistanu, Azerbejdżanu, Egiptu i Rwandy. 

Spółka tworzy przyjazne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie w jej strukturach 

pracują dwie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności i jedna ze znacznym.         

  

Społeczna odpowiedzialność Spółki przejawia się również w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska. Zarząd Spółki ma świadomość postępujących zmian klimatu i ich skutków w skali mikro i 

makro, jak również istotnej roli biznesu w przechodzeniu na niskoemisyjna gospodarkę. Polityka ta 

stanowi dla Grupy Pekabex odniesienie i podstawę do wszelkich decyzji i czynności podejmowanych w 

ramach prowadzonej działalności. 



 

 

Spółka realizuje założenia porozumienia paryskiego, Polityki Klimatycznej Polski oraz Unii Europejskiej i 

prowadzi działalność w oparciu o odpowiednie relacje pomiędzy rozwojem firmy a dbałością o 

środowisko naturalne i zdrowie człowieka. 

Pekabex podejmuje szereg działań wpływających na obniżenie śladu węglowego i ograniczenia 

negatywnego wpływu na środowisko, wśród nich są miedzy innymi: 

-             Ustalenie krótko i długo okresowych celów związane z klimatem oraz wdrożenie systemu 

monitorowania i sprawozdawczości, zapewniających okresowa weryfikacje postępów w ich realizacji. 

-             Coroczny monitoring emisji śladu węglowego wykonany zgodnie ze standardem Greenhouse 

Gas Protocol (GHG), co umożliwia oszacowanie efektywności redukcyjnych oraz korektę celów w tym 

zakresie. 

-             Identyfikowanie i dokumentowanie istotnych obszarów wpływu wszystkich rodzajów 

działalności Grupy Pekabex na klimat na każdym etapie cyklu życia produktu. 

-             Ciągła poprawa efektywności energetycznej na rzecz ograniczenia lub nie zwiększania stopnia 

zużycia paliw i energii, ale również zwiększenie udziału energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem. 

-             Planowane jest inwestowanie we własne zielone źródła energii odnawialnej – montaż paneli 

fotowoltaicznych na zakładach produkcyjnych należących do Grupy – instalacje 50 – 500 kWp. 

-             Modernizacje budynków biurowych i hal produkcyjnych w celu poprawy efektywności 

energetycznej. 

-             Wdrożenie zaawansowanych technologii w ramach ciągu produkcyjnego – nowe zakupy 

inwestycyjne i modernizacja obecnego taboru maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji. 

-             Kontynuacja lub uruchomienie prac badawczo-rozwojowych w wybranych obszarach 

związanych z ochrona klimatu, a także uruchomieniu projektów pilotażowych. 

-             Implementacja innowacyjnych rozwiązań, mających na celu obniżenie emisji bezpośrednich, 

zarówno dla organizacji jak i produktu. Wprowadzanie produktów lub usług związanych z działalnością 

przyczyniająca się do łagodzenia skutków zmian klimatu lub przystosowania się do tych zmian poprzez 

m. in. stosowanie niskoemisyjnych materiałów do produkcji. 

-             Ciągły rozwoju wiedzy i kultury odpowiedzialności klimatycznej pracowników, kontrahentów, 

wykonawców usług i dostawców w obrębie łańcucha wartości Grupy Pekabex, a w szczególności 

wspieranie dostępu do wiedzy dotyczącej kwestii związanych z klimatem. 

-             Współpraca z samorządami lokalnymi, z organami i jednostkami administracji państwowej, a 

także organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestiami klimatycznymi w celu wypracowywania 

rekomendowanych działań i rozwiązań związanych z adaptacja do zmian klimatu. 

-             Realizacja działań na rzecz 5R – minimalizacja wytwarzanych odpadów, segregacje i 

przekazanie jak największej ilości do przetworzenia – recyklingu i ponownego wykorzystania. 

-             Stosowanie, przy decyzjach o nowych inwestycjach, kryterium oceny w postaci wpływu 

inwestycji na środowisko. 

-             Modernizacja floty samochodowej – rozwój elektromobilności. 

-             Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów. 

-             Politykę Klimatyczną uzupełnia funkcjonująca w Grupie Politykę Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania, w której odnosimy się również do Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015. 

Spółka identyfikuje i dokonuje oceny ryzyka klimatycznego, które występują w ramach procesów 

biznesowych, co ma zapewnić bezpieczną kontynuację działalności i podjęcie ewentualnych działań 

zapobiegawczych. Dodatkowo, Spółka pracuje nad dostosowaniem strategii biznesowej i planów 

inwestycyjnych do wymogów gospodarki niskoemisyjnej oraz postanowień porozumienia paryskiego. 
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