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                             Polityka BHP i ochrony środowiska 

 

Dla Firmy K.O.B. KOBNEXT Sp. z o.o. troska o bezpieczeństwo pracowników 

oraz ochrona otaczającego nas środowiska jest sprawą priorytetową jak           

i etyki, oznacza to dla nas zapewnienie dla każdego zatrudnionego 

pracownika organizację bezpiecznego miejsca pracy oraz ograniczenie do 

minimum zagrożeń dla zdrowia oraz eliminowanie lub ograniczenie 

niekorzystnych wpływów naszej działalności na środowisko. 

Świadomi odpowiedzialności za ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo 

pracy i ochronę zdrowia naszych pracowników, zapewniamy: 

-  Ciągłe eliminowanie oraz ograniczanie zagrożeń występujących w miejscu 

pracy. 

-  Zapobieganie wypadkom poprzez wprowadzanie systemowych rozwiązań 

bezpieczeństwa jak i ciągłego doskonalenia naszej załogi poprzez 

szkolenia w kwestii BHP. 

-  Ciągłe doskonalenie Polityki dotyczącej Zarządzania środowiskiem oraz 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 

-  Analiza każdej naszej inwestycji pod kątem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

oraz Ochrony Środowiska.  

-  Zapewniamy, że inwestycje pod naszym nadzorem prowadzone są               

w sposób zapewniający ograniczenie do minimum negatywny wpływ na 

środowisko naturalne w zakresie ilości odpadów, emisji zanieczyszczenia do 

atmosfery itp.  

-  Dobieranie takich podwykonawców którzy są w stanie spełniać nasze 

wymagania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 

Środowiska.  

W celu realizowania naszej polityki firma posiada własną komórkę służb BHP, 

która nieustannie dąży do uświadamiania pracowników, jak ważne jest 

przestrzeganie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poprzez prowadzenie szkoleń, 

które dzielimy na: 

-  Szkolenia wstępne, szkolenia stanowiskowe dla wszystkich grup 

zawodowych oraz szkolenia stanowiskowe na stanowisku pracy. 

-  Szkolenie okresowe dla kadry technicznej (kierownicy budów, kierownicy 

robót, majstrowie, brygadziści). 

-  Dodatkowe szkolenia kadry kierowniczej w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy.      

Firma K.O.B. KOBNEXT Sp. z o.o.  nieustannie dąży do poprawy 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska poprzez 

uświadamianie wszystkim zatrudnionym osobom, jak ważne są to kwestie dla 
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nas jak i przyszłych pokoleń, jednocześnie zachęcamy wszystkich 

pracowników do aktywnego angażowania się w powyższe kwestie.  

Zarząd spółki stale dąży do wprowadzania w życie powyższej polityki oraz 

zobowiązuje się do systematycznego zwiększania niezbędnych środków do 

wdrożenia niniejszej polityki. Potwierdzeniem realizowania naszych założeń 

może być posiadanie certyfikatu BEZPIECZNA FIRMA wydanego przez firmę 

MediCamp . Firma posiada na wyposażeniu defibrylatory AMD.   

 


