
 
 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 

SPÓŁEK GRUPY PCC: PCC ROKITA SA, PCC EXOL SA, PCC CONSUMER PRODUCTS 
KOSMET SP. Z O.O., LABANALITYKA SP. Z O.O., LABMATIC SP. Z O.O., PCC AUTOCHEM 

SP. Z O.O., PCC MCAA SP. Z O.O., PCC PU SP. Z O.O.  
 

Realizując cele strategiczne, Spółki Grupy PCC są zaangażowane w nieustanne doskonalenie standardów w zakresie 
bezpieczeństwa. Każdy pracownik Spółki jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne, współpracowników, 
kontrahentów i gości przebywających na terenie firmy. Nasi pracownicy oraz interesariusze są dla nas największą 
wartością. Dlatego też w naszej organizacji zobowiązujemy się tworzyć takie warunki pracy, które są w zgodzie z 
najlepszymi praktykami, strategiami i obowiązującymi  systemami. Dbamy przy tym o bezpieczeństwo, zdrowie, 
poszanowanie wszystkich zatrudnionych osób, naszych klientów, dostawców, podwykonawców i pozostałych 
interesariuszy. 

 
„Prowadząc działalność zgodnie z obowiązującymi nas uregulowaniami jesteśmy zorientowani na stałą ochronę zdrowia 
i życia pracowników i współpracowników poprzez ciągłe działanie na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy przy zachowaniu bezpieczeństwa działania.” 

 
Deklarujemy ciągłą poprawę efektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązujemy się do podejmowania 
stosownych działań w zakresie :  
- przestrzegania przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wymagań własnych 
- systematycznego identyfikowania, monitorowania czynników szkodliwych, zagrożeń, ryzyk  

i szans oraz planowania działań odnoszących się do ryzyk i szans, a także podejmowania działań korygujących 
- przeciwdziałania urazom i dolegliwościom zdrowotnym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym 
- ciągłego doskonalenia organizacji i warunków środowiska pracy poprzez wprowadzanie nowoczesnych technik i 

technologii, uwzględniających najwyższy stopień ochrony pracownika 
- stałego podnoszenia świadomości bhp i budowania współodpowiedzialności za zdrowie swoje oraz zdrowie innych 

pracowników 
- zapewnienia bezpieczeństwa naszym interesariuszom w czasie pobytu na naszym terenie   
- szkoleń pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kształtowania pozytywnego nastawienia 

pracowników do problematyki bezpieczeństwa 
- propagowania wśród pracowników i podwykonawców wartości wzajemnej odpowiedzialności  

za bezpieczeństwo swoje i współpracowników 
- komunikowania  celów, działań i efektów naszej aktywności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, wewnątrz 

i na zewnątrz organizacji   

- zabezpieczenia odpowiednich zasobów oraz środków finansowych na realizację powyższych celów 
- uwzględniania współudziału i konsultacji stron zainteresowanych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  
- doskonalenia wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w ramach inicjatyw 

zrównoważonego rozwoju. 

 
Sprawy bezpieczeństwa pracy mają najwyższą rangę, a Zarządy Spółek Grupy PCC są świadome swojej roli i 
odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa. Każda praca musi być wykonywana zgodnie  
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa, bez względu na związane z tym koszty i inne obciążenia. Od każdego 
pracownika oczekujemy współpracy, osobistego zaangażowania i przychylnego nastawienia do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa. Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązujemy do odpowiedzialności i aktywnego 
przywództwa w skutecznej realizacji niniejszej Polityki. 
 
Tak rozumianą Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy będziemy promować i realizować z należytą starannością, w 
każdym z obszarów naszej działalności. 
 
Zarząd Spółki przekazuje niniejszą politykę do wszystkich pracowników i innych osób pracujących na rzecz Spółki w 
celu jej realizacji.  
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