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Szanowni Państwo! 
 
 Zapraszamy do lektury tego przewodnika, 
który przedstawia w skrócie zakres 
świadczonych przez nas usług. 
 
 Proponujemy Państwu kompleksową obsługę 
firm w zakresie Bezpieczeństwa Pracy, Ochrony 
Środowiska oraz Systemów Zarządzania. 
 Naszym celem jest długofalowa współpraca 
z firmami oparta na wzajemnym zaufaniu oraz 
obustronnym zadowoleniu. 
 Naszą główną zaletą jest elastyczność oraz 
zdolność dostosowania się do wymagań 
poszczególnych organizacji. Dzięki temu nie 
ograniczamy się do jednej formy współpracy. 
Wymiar i forma konsultacji zawsze dostosowana 
jest do potrzeb i oczekiwań klienta.  
 Ze wzglądu na charakter proponowanych 
usług naszą współpracę z poszczególnymi 
organizacjami opieramy na uczciwości i 
wzajemnym zaufaniu. Dokładamy wszelkich 
starań aby każdy realizowany projekt był 
skuteczny oraz ułatwiał funkcjonowanie firmy. 
Podczas pracy zawsze mamy świadomość iż 
nasze rozwiązania pozostają w firmie dłużej niż 
my więc muszą być proste i praktyczne. 
  Nasze kompetencje opierają się na 
doświadczonej kadrze z bardzo różnorodnymi 
kwalifikacjami. Każdy z naszych specjalistów 
posiada doświadczenie w pracy w dużych 
firmach produkcyjnych oraz budowlanych. 
Następny krok rozwoju naszych pracowników 
stanowi doświadczenie w pracy audytora w 
akredytowanych jednostkach certyfikacyjnych. 
Taka kombinacja doświadczenia zawodowego 
pozwala spojrzeć na procesy występujące w 
organizacji z różnych perspektyw oraz 
zaproponować optymalne rozwiązania 
systemowe.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nasze główne obszary działalności to: 
 
• Kompleksowa obsługa firm z zakresu BHP, 
• Kompleksowa obsługa firm z zakresu 

Ochrony Środowiska, 
• Wdrażanie i utrzymywanie systemów 

zarządzania, 
• Identyfikacja wymagań prawnych oraz ocena 

zgodności z wymaganiami prawnymi, 
• Obsługa inwestycji budowlanych pod kątem 

Ochrony Środowiska oraz BHP, 
• Szkolenia z zakresu BHP, Ochrony 
Środowiska oraz Systemów Zarządzania, 

• Prowadzenie audytów energetycznych. 
 

Posiadamy specjalistów z wieloletnim 
doświadczeniem w każdym z wyżej 
wymienionych obszarów. Dzięki współpracy z 
firmami działającymi w różnych obszarach 
posiadamy bardzo szeroki zakres wiedzy na 
temat obowiązujących w Polsce i Unii 
Europejskiej przepisów prawnych.  

 
 
 
Życzymy powodzenia w codziennej 

działalności oraz zapraszamy do współpracy 
 
 
Michał Klocek 
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SYSTEMY ZARZĄDZANIA 

 

 
 
JAKOŚĆ 
 Coraz więcej przedsiębiorstw krajowych i 
zagranicznych wymaga od swoich 
podwykonawców potwierdzenia na spełnienie 
określonych wymagań. Bardzo powszechnym i 
spotykanym na co dzień jest certyfikat 
potwierdzający funkcjonowanie w organizacji 
systemu zarządzania jakością wg wymagań normy 
ISO 9001.. 
 
ŚRODOWISKO 
 Zauważana w ostatnich latach „moda” na 
ekologię sprawia że coraz większym 
zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw cieszy się 
certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 
14001. Certyfikat ten gwarantuje że firma w 
sposób racjonalny korzysta z zasobów naturalnych 
a co jest ważne dla wszelkich zainteresowanych 
stron poświadcza działalność zgodną z 
wymaganiami prawa ochrony środowiska.  
  
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
 Problematyka bezpieczeństwa pracy oraz 
systemy zarządzania w oparciu o wymagania 
normy PN-N-18001 oraz specyfikacji OHSAS 
18001 coraz częściej zaczyna być traktowane jako 
sposób na ograniczanie kosztów w firmie. 
Poczucie bezpieczeństwa pracy i zadowolenie 
pracowników z korzystnych warunków pracy 
przekłada się wprost na wyniki finansowe poprzez 
zwiększenie wydajności pracy oraz zmniejszenie 
ilości wypadków i innych zdarzeń  
 
 
 
 
 
 

 
ENERGIA 
 ISO 50001 to standard specyfikujący 
wymagania odnośnie zarządzania energią. Tak jak 
normy samochodowe dla ISO 9001 tak norma ISO 
50001 koncentrują swoje wymagania w 
specyficznym obszarze zarządzania 
środowiskowego. Norma pomaga organizacjom 
zrozumieć, zinwentaryzować, sparametryzować i 
w konsekwencji ograniczać zużycie energii. W 
końcu wdrożenie systemu zarządzania pozwala 
zwymiarować oszczędności związane z podjętymi 
działaniami. Oszczędzaj energię w podejściu 
systemowym. Wdrażaj ISO 50001 i licz zyski. 
 
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 
 System zarządzania bezpieczeństwem 
informacji to systematyczne podejście do 
zarządzania kluczowymi informacjami firmy w 
celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Wdrażany 
jest i certyfikowany w oparciu o normę ISO/IEC 
27001. 
 
PODSTAWOWE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z 
SYSTEMOWEGO PODEJŚCIA DO 
ZARZĄDZANIA: 
• Uporządkowanie i usystematyzowanie 

organizacji 
• Wczesne wykrywanie słabych punktów i 

reagowanie przed niepożądanym zdarzeniem, 
• Polepszenie jakości wyrobów, 
• Zwiększenie bezpieczeństwa pracy, 
• Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na 

środowisku, 
• Oszczędność kosztów, 
• Zwiększenie konkurencyjności firmy, 
• Polepszenie wizerunku, 
• Zwiększenie udziału w rynku. 
 
NASZE USŁUGI: 
• Pomoc we wdrożeniu i utrzymaniu systemów 

zarządzania, 
• Szkolenia z zakresu wymagań poszczególnych 

norm, 
• Prowadzenie auditów wewnętrznych, 
• Opracowanie dokumentacji systemowej, 
• Identyfikacja wymagań prawnych oraz 

okresowa ocena zgodności. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 
 
 Opierając się na zdobytych doświadczeniach 
pragniemy zaproponować Państwu 
kompleksową obsługę firm z zakresu Ochrony 
Środowiska: 
 
• Wykonywanie Ocen Oddziaływania na 
Środowisko, 

• Prowadzenie wymaganej przez prawo 
ewidencji zrzutów środowiskowych (odpady, 
emisje do powietrza, ścieki, pobór wód), 

• Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie 
ze środowiska oraz składanie sprawozdań do 
Urzędu Marszałkowskiego oraz PIOŚ, 

• Reprezentowanie firmy podczas kontroli 
zewnętrznych, 

• Okresowy audyt wewnętrzny (kontrola 
dokumentacji, realizacji wymagań 
prawnych), 

• Opracowywanie wniosków o pozwolenia 
administracyjne (gospodarka odpadami, 
emisje do atmosfery), 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USŁUGI BHP 

 
 W ostatnich latach wyraźnie wzrosło 
zainteresowanie systemowym zarządzaniem 
bezpieczeństwem pracy. Spowodowane jest to 
coraz lepszą świadomością, że bezpieczna praca 
to większy zysk dla przedsiębiorstwa. Coraz 
lepiej funkcjonująca gospodarka rynkowa oraz 
wynikająca stąd konkurencja stymulują 
ekonomiczne gospodarowanie ograniczające 
straty.  
 Bezpieczeństwo pracy nie ogranicza się 
wyłącznie do zapobiegania urazom pracowników 
i chorobom zawodowym, ale – zgodnie z 
najnowszymi tendencjami światowymi – dotyczy 
wszystkich zdarzeń powodujących straty 
przedsiębiorstwa, np.: zanieczyszczenie 
środowiska, przestoje produkcyjne, awarie 
sprzętu lub urządzeń 
 

Proponujemy Państwu następujące usługi z 
zakresu BHP: 
 
• Pełnienie zadań służby BHP w 

przedsiębiorstwie, 
• Szkolenia wstępne, 
• Szkolenia okresowe, 
• Ocena ryzyka zawodowego, 
• Postępowanie powypadkowe, 
• Audity bezpieczeństwa, 
• Identyfikacja wymagań prawnych 

dotyczących działalności przedsiębiorstwa, 
• Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi, 
• Wdrażanie Systemów Zarządzania 

Bezpieczeństwem Pracy. 
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OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH 

 

 
 

Budownictwo jest obecnie branżą, w której 
zdarza się najwięcej wypadków w Polsce. Ze 
względu na charakter prac prowadzonych na 
budowach często są to wypadki ciężkie a nawet 
śmiertelne. Bez odpowiedniej organizacji pracy 
na budowie oraz odpowiedniego delegowania 
obowiązków i uprawnień trudno jest uniknąć 
niepożądanych zdarzeń.  

Opierając się na swoim wieloletnim 
doświadczeniu proponujemy Państwu 
współpracę w celu zminimalizowania ryzyka 
wystąpienia wszelkich niepożądanych zdarzeń 
oraz co za tym idzie minimalizację 
nieplanowanych kosztów. 

Nasze usługi w zakresie obsługi inwestycji 
budowlanych: 
• Pełnienie funkcji koordynatora ds. BHP na 

budowie, 
• Nadzór inwestorski nad prawidłowym 

funkcjonowaniem budowy pod kątem BHP, 
• Opracowywanie planów BIOZ, 
• Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego 

Wykonywania Robót, 
• Opracowywanie Regulaminu Budowy, 
• Prowadzenie szkoleń wprowadzających dla 

podwykonawców, 
• Nadzór nad pracami prowadzonymi przez 

podwykonawców, 
• Doradztwo z zakresu prawa budowlanego 

oraz BHP w trakcie realizacji inwestycji 
budowlanych, 

• Audyty bezpieczeństwa na budowie. 
 
 
 
 

 
SZKOLENIA 

 
 W obecnych czasach, przy dynamicznie 
zmieniających się uwarunkowaniach prawnych 
oraz technologicznych, trudno wyobrazić sobie 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez dobrze 
wykwalifikowanej kadry. Duże znaczenie 
odgrywa również stałe podnoszenie kompetencji 
poprzez systematyczne szkolenia. Często rodzaj i 
zakres szkolenia wymagany jest również 
regulacjami prawnymi (np.: szkolenia wstępne i 
okresowe BHP).  
 Wszyscy nasi wykładowcy posiadają 
doświadczenie wyniesione z pracy w przemyśle 
oraz usługach co pozwala dobrze zrozumieć 
potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw oraz 
odpowiednio dobrać tematykę wykładów oraz 
ćwiczeń. Dodatkowo każdy z wykładowców 
posiada doświadczenie z zakresu organizacji i 
prowadzenia szkoleń i prezentacji. 
  
 
 Nasze usługi z zakresu rozwoju kompetencji: 
 
• Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu 

BHP, 
• Szkolenia z zakresu wymagań prawnych 

obowiązujących w przedsiębiorstwie (BHP, 
OŚ, Prawo Budowlane, Prawo ppoż.), 

• Szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania, 
• Szkolenia oraz prezentacje na indywidualne 

zlecenia klienta. 
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IDENTYFIKACJA WYMAGAŃ PRAWNYCH 

ORAZ OCENA ZGODNOŚCI 
  
 

 
 
 
 Prowadzenie firmy w czasach nieustannych 
zmian w wymaganiach prawnych przysparza 
wiele trudności nawet doświadczonym 
managerom. 
 Sytuacja prawna w obszarze BHP oraz 
Ochrony Środowiska to setki aktów prawnych 
oraz tysiące konkretnych wymagań dotyczących 
poszczególnych przedsiębiorstw. To wszystko 
sprawia że bardzo trudno poradzić sobie w tych 
kwestiach bez fachowej pomocy. 

Nasze przedsiębiorstwo oferuje współpracę 
przy identyfikacji, weryfikacji oraz 
dostosowaniu działalności firm do wymagań 
prawnych. Nasze szerokie kwalifikacje obejmują 
swoim zakresem prawo BHP, Ochrony 
Środowiska, prawo PPOŻ oraz Budowlane. 

Podstawową zaletą naszej oferty jest 
indywidualne podejście do każdej organizacji. Z 
całej masy aktów prawnych wyszukujemy tylko 
te dotyczące działalności klienta. W treści 
poszczególnych aktów prawnych wyszukujemy 
konkretne artykuły mające zastosowanie w 
Państwa przedsiębiorstwie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wynikiem naszej pracy w tym obszarze, w 

większości przypadków (zależnie od potrzeb 
klienta), jest lista konkretnych wymagań lub 
czynności do wykonania wynikających z 
przepisów prawnych. Lista jest specyficzna dla 
każdego klienta, zawiera tylko wymagania 
rzeczywiści mające zastosowanie w danej 
organizacji. Jako prowadzący firmę dostajecie 
Państwo gotowy plan działania w celu 
postępowania zgodnie z wymaganiami 
prawnymi.  

Kolejną usługą związaną z wymaganiami 
prawnymi jest „ocena zgodności”. Proponujemy 
Państwu formę auditu w wyniku którego 
dostajecie Państwo bardzo jasną i czytelną 
informację zwrotną: „w badanych obszarach 
jestem lub nie jestem zgodny z wymaganiami 
prawnymi”.                                                                                                  

 
Usługi z zakresu wymagań prawnych: 
 

• „Audit zgodności” – kompleksowa ocena 
działalności firmy pod kątem spełnienia 
wymagań prawnych (BHP, OŚ, PPOŻ, 
Prawo Budowlane), 

• „Rejestr Wymagań Prawnych” – 
identyfikacja wymagań prawnych 
odnoszących się do konkretnej działalności 
firmy, 

• „Bieżąca aktualizacja” – nadzór nad 
aktualnością przekazanego Rejestru 
Wymagań Prawnych, informacje na temat 
zmian w obowiązujących przepisach, 
informacje na temat planowanych zmian w 
przepisach mogących mieć wpływ na 
działalność organizacji, 

• „Baza danych” – połączenie dwóch wyżej 
wymienionych usług – przekazanie 
konkretnej bazy danych zawierających 
wymagania prawne oraz okresowa 
aktualizacja bazy. 

• „Konsultacje” – w ramach stałej współpracy 
proponujemy stały dostęp telefoniczny i e - 
mailowy do naszych ekspertów w celu 
interpretacji obowiązujących wymagań 
prawnych. 
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AYDYT ENERGETYCZNY 

 
 

 
   
 
 25 października 2012 r. Unia Europejska 
przyjęła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności 
energetycznej. Dokument ten został 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE, 14 
listopada br. Na podstawie Dyrektywy Polska 
opracowała projekt zmian do Ustawy o 
efektywności energetycznej. Ustawa będzie 
zobowiązywała przedsiębiorców (z wyłączeniem  
 
 

mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego 
przedsiębiorcy) do przeprowadzania audytu 
energetycznego co 4 lata.  
 
 Podmiotami zwolnionymi z tego obowiązku 
będą przedsiębiorcy: 
 
• Posiadający system zarządzania energią, 
• Posiadającego system EMAS, 

 Jeżeli w ramach tych systemów 
przeprowadzono audyt energetyczny 
przedsiębiorstwa, 

• Wpisani do rejestru EMAS. 
 
 Proponujemy wykonanie audytu 
energetycznego zgodnie z wymaganiami nowej 
ustawy. Nasze audyty energetyczne: 
 
• Prowadzimy na podstawie aktualnych, 

reprezentatywnych, mierzonych i możliwych 
do zidentyfikowania danych dotyczących 
zużycia energii oraz, w przypadku energii 
elektrycznej, zapotrzebowania na moc, 

• Zawierają szczegółowy przegląd zużycia 
energii w budynkach, zespołach budynków, 
w instalacjach przemysłowych oraz w 
transporcie, 

• Uwzględniają oszczędności energii w 
dłuższym okresie czasu. 
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REFERENCJE 
 
Realizacja usługi identyfikacji wymagań prawnych i okresowej oceny zgodności z 
zakresu BHP i ochrony środowiska: 
 

• Mondi Szczecin Sp. z o.o. 
• Mondi Dorohusk Sp. z o.o. 
• Mondi Solec Sp. z o.o. 
• Mondi Kutno Sp. z o.o. 
• Mondi Poznań Sp. z o.o. 
• DeLaval Operations Sp. z o.o. 
• Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. 
• Rockwool Polska Sp. Z o.o. 
• Paroc Polska sp. z o.o. 
• Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. 
• Treko Laser Sp. Z o.o. 
• GT Poland Sp. z o.o. 
• Norma Polska Sp. Z o.o. 
• GEFCO Polska Sp. z o.o. 
• SCA HYGIENE PRODUCTS Sp. Z O.O. 
• BOWI-STYL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 
• Opus Sp. z o.o. 
• Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-ściekowej S.A. w Tychach, 
• Zehnder Group Bolesławiec Sp. z o.o. 

 
Blue Ocean Investment Group Sp. z o.o.  
 

• Kompleksowa obsługa firmy w zakresie BHP oraz nadzór BHP nad inwestycjami budowlanymi w 
ramach Project Management: 

 
� Galeria Handlowa Jeziorak w Iławie, 
� Galeria Handlowa Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim, 
� Galeria Handlowa „Lwowska” w Przemyślu, 
� Dworzec autobusowy z galerią handlową w Myślenicach, 
� Dworzec autobusowy z galerią handlową w Nowym Targu, 
� Galeria handlowa w Sieradzu, 
� Galeria handlowa w Skierniewicach, 
� Galeria handlowa w Olsztynie, 
� Galeria handlowa w Warszawie, 
� Galeria handlowa w Malborku, 
� Galeria handlowa w Żyrardowie, 
� Obiekt przemysłowy w Bońkach pod Warszawą, 
� Galeria handlowa w Krakowie, 
� Galeria handlowa w Sopocie, 
� Galeria handlowa w Łodzi, 

 
W ramach powyższych inwestycji współpraca m.in. z następującymi generalnymi wykonawcami: 
Erbud S.A., Mir-Bud S.A., Mostostal Warszawa S.A., 
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Arcadis Sp. z o.o. 
 

• Obsługa inwestycji budowlanej pod kątem BHP (pełnienie funkcji koordynatora BHP) przy 
   budowie hali przemysłowej w Katowicach. 

 
Firma Oponiarska Dębica S.A. 
 

• Wykonanie przeglądu energetycznego, 
• Wdrożenie systemu zarządzania energią w oparciu o wymagania normy ISO 50001. 

 
QES Consulting 
 

• We współpracy z firmą QES Consulting opracowaliśmy system nadzoru nad identyfikacją oraz 
realizacją wymagań prawnych dotyczących BP Poland Sp. z o.o. – około 200 stacji paliw oraz 
trzy rozlewnie gazu, 

• Audity zgodności prawnej z zakresu BHP i Ochrony Środowiska dla BP Poland Sp. z o.o. – 
wybrane stacje paliw oraz trzy rozlewnie gazu. 

 
Croda Polska Sp. z o.o. 
 

• Wdrożenie systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2008, 
 
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. 
 

• Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO 14001, 
OHSAS 18001 oraz ISO 22000. 

 
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o. o. 
Dr. Schneider Obróbka Plastiku Sp. z o. o. 
 

• Identyfikacja wymagań prawnych i innych w zakresie ochrony środowiska i BHP, 
• Audit zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, 
• Audit wstępny przed wdrożeniowy ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS 18001, 
• Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania ISO 14001, PN-N 

18001, OHSAS18001. 
 
Woodward Governor Poland Sp. z o.o.  
 

• konsultacje z zakresu wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego wg wymagań normy ISO 
14001:2004, 

• szkolenie dla auditorów wewnętrznych z zakresu normy ISO 14001:2004, 
• zorganizowanie i przeprowadzenie auditu wewnętrznego z zakresu normy ISO 14001:2004. 
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Sabaj System Sp. z o.o. 
 

• Kompleksowa obsługa firmy w zakresie Ochrony Środowiska, 
• Nadzór nad posiadanymi pozwoleniami administracyjnymi, 
• Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
• Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, 
• Prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej. 

 
Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. 
 

• Kompleksowa obsługa firmy w zakresie Ochrony Środowiska, 
• Nadzór nad posiadanymi pozwoleniami administracyjnymi, 
• Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
• Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, 
• Prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej. 

 
Propti Komputery Kraków 
 

• Kompleksowa obsługa firmy w zakresie Ochrony Środowiska, 
• Nadzór nad posiadanymi pozwoleniami administracyjnymi, 
• Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, 
• Prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej. 

 
Treko Laser Sp. Z o.o. 
 

• Identyfikacja wymagań prawnych i innych w zakresie ochrony środowiska, 
• Audit zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, 
• Opracowanie raportu z auditu, 
• Konsultacje z zakresu wymagań prawnych. 

 


