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Szukasz partnera biznesowego, który pomoże Ci spełnić 
wymagania bezpieczeństwa pracy lepiej niż inni? 
 

 

ZADAJ SOBIE PYTANIA 

 
  
 

• Czy poważnie podchodzisz do bezpieczeństwa Swoich pracowników? 

• Czy pragniesz by Twoje miejsce pracy było bezpieczne? 

• Czy chcesz podnieść świadomość i morale Swoich pracowników? 

• Czy szukasz gwarantowanego sposobu, który uchroni Cię przed karami organów 
kontrolnych? 

 

 

Jeżeli odpowiedziałeś TAK, oznacza to, że potrzebujesz usług 
konsultingowych przewyższających wymagania typowego klienta. 
 

 

Czym zatem jest konsulting i jakie formy współpracy zagwarantują Ci polepszenie warunków 
pracy?
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Konsulting  
 

 

Konsulting to nic innego jak doradztwo podmiotom gospodarczym w rozwiązywaniu 
napotykanych przez nich problemów, w tym również prawnych.  

Nasz konsulting to wdrożenie sprawdzonych wzorców zapewniających naszym klientom 
przewagę nad konkurencją. 

Dzięki elastycznej ofercie doradzamy wielkim korporacjom, ale także małym i średnim 
przedsiębiorcom w takich dziedzinach, jak bezpieczństwo pracy oraz ochrona środowiska. 

 

Bezpieczeństwo pracy 

 
 

 

Proponowane rodzaje współpracy: 
 

Możesz skorzystać z dwóch form długoterminowej współpracy: 

• konsulting stały, 

• konsulting okresowy. 

Rodzaj współpracy uzależniony jest od wielu czynników, jakimi są m.in. branża firmy, wielkość 
produkcji, rotacja w zatrudnieniu, wypadkowość. 

Niniejsza oferta dotyczy konsultingu okresowego. 
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Korzyści ze współpracy 
 

Dlaczego warto? 
Problemy zaistniałe w Twojej firmie, będą rozwiązywane grupowo, przez zespół ekspertów w 
danej dziedzinie. Każde rozwiązanie, które od nas otrzymasz, będzie najbardziej optymalne pod 
kątem technicznym, organizacyjnym  oraz ekonomicznym. 

 

Zmniejszy się wypadkowść w Twojej firmie. 

W jaki sposób? 

Nasze szkolenia wpływają na świadomość słuchaczy ustożsamając ich z zagrożeniami w miejscu 
pracy oraz ukazują im bezpieczne sposoby wykonywania pracy.  

 

Zmniejszą się koszty. 

 W jaki sposób? 

Powierzając wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem pracy nam, nie musisz 
zatrudniać pracownika etatowego, który wykonywałby te zadania. Koszty utrzymania pracownika 
są zawsze znacznie wyższe od kosztów stałego abonamentu z firmą zewnętrzną. Dzięki bogatemu 
doświadczeniu gwarntujemy Ci profesjonalizm; możesz być spokojny - spełniamy wszystkie 
wymagane formalności prawne związane z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji, co pozwoli 
uniknąć w tym zakresie kar organów kontrolnych. 

 

Zwiększy się bezpieczeństwo na stanowiskach pracy. 

W jaki sposób? 

Poprzez szczegółowy przegląd stanowisk pracy pod kątem bezpieczenstwa, ergonomii oraz 
wydajności pracy. Zaproponujemy Ci innowacyjne rozwiązania zwiększające komfort pracy oraz 
znacznie podnoszące bezpieczeństwo.  

 

Co musisz zrobić? 

Jedyne co muisz zrobić, to zaufać naszemu doświadczeniu i z uśmiechem na twarzy obserować 
efekty wdrożonych rozwiązań. 
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Jakie działania trzeba podjąć 
 

Dostarczać naszym pracownikom wymaganych informacji  w celu prawidłowego określenia 
stanu rzeczywistego firmy pod kątem spełnienia wymagań prawnych. 

Przygotować miejsce dla celów przechowywania dokumentacji. 

Wyznaczyć osobę, która będzie łącznikiem pomiędzy nami a firmą. 

Organizować regularnie okresowe spotkania z głównym kierownictwem w celu 
wyznaczania strategii bezpieczeństwa w firmie. 

Wdrażać uzgodnione rozwiązania w życie i doglądać poprawności ich przestrzegania. 
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Nasza oferta 
 

W czym będziemy Ci pomagać? 
Będziemy audytować firmę pod kątem spełnienia wymagań prawnych i doradzać, w jaki sposób 
doprowadzić firmę do stanu pożądanego. Co za tym idzie, możemy wnosić propozycję rozwiazań 
technicznych i organizacyjnych w celu zwiększenia wydajności pracy. Przy tym będziemy 
uwzględniać właściwości ergonomiczne, które znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa w 
strefie mentalniej pracowników oraz przekładają się na zmniejszenie wypadkowości. 

Będziemy analizować i dokumentować ryzko zawodowe,  doradzjąc jakzapobiegać 
wypadkom przy pracy, ewentaulnie zmniejszać ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy, poprzez 
proponowanie innowacyjnych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i prestiż firmy. 

Będziemy szkolić pracowników przed rozpoczęciem pracy uwzględniając zagrożenia 
występujące na stanowiskach pracy w celu uwrażliwienia pracowników na bezpieczny sposób 
wykonywania pracy. Będziemy również przekazywać im informacje o wdrożonych procedurach 
bezpieczeństwa pracy funkcjonujących w firmie.  

Będziemy propagować bezpieczne zachowania w firmie poprzez częste spotkania z 
kierownictwem firmy i wspólne ustalanie strategi bezpieczeństwa w firmie oraz wdrażanie 
procedur wykonawczych zachęcajacych pracowników do bezpiecznej pracy. 

Będziemy uczestniczyć w postępowaniach powypadkowych, jeżeli będzie dochodzić do 
takich sytuacji. Po wykonaniu dokumentacji powypadkowej, będziemy ustalać zalecenia 
powypadkowe mające uniemożliwić wystąpienie podobnych zdarzeń w przyszłości. Poszkodowany 
pracownik zostanie poddany dodatkowemu szkoleniu w celu przypomnienia sposobów 
bezpiecznego wykonywania pracy. 

Będziemy tworzyć instrukcje bezpiecznej pracy dla wszystkich maszyn, również tych 
nietypowych,  których zasady bezpieczeństwa nie są znane dla masowego przemysłu. 

Będziemy pomogać przy wizytach organów kontrolnych w celu wzmocnienia pozycji firmy i 
obrony przed często niesłusznymi spostrzeżeniami inspektorów kontrolującyh.  

Będziemy sporządzać niezbędną dokumentację w celu zapewnienia sprawności 
funkcjonowania wdrożonych procedur oraz zabezpieczenia firmy przed ewentualnymi karami 
organów kontrolnych spowodowanymi brakiem wymaganej dokumentacji. 
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tel: +48 506 194 670 
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