Zmieniamy podejście
do bezpieczeństwa

Ocena zgodności

W wyniku wykonanej oceny zgodności zamawiający

Podstawowym obowiązkiem każdej organizacji jest znajo-

oraz będzie zawierał:

mość oraz spełnienie obowiązujących wymagań prawnych

• rejestr wymagań prawnych i innych dotyczących

otrzyma raport, który udokumentuje stan faktyczny,

działalności firmy,

dotyczących prowadzonej działalności, w tym zakresie
proponujemy:

• wskazanie obszarów organizacji, które nie spełniają

Audyt zgodności wymagań prawnych

• ocena ryzyka związanego z niespełnieniem wymagań,

Celem audytu zgodności jest przeprowadzenie niezależnej

• ustalenie priorytetów niezgodności oraz działań

wymagań prawnych,

oceny spełnienia wymagań prawnych i innych dotyczących

naprawczych,
• opracowanie bieżących zadań dla organizacji

działalności firmy.

wynikających z wymagań prawnych.
Proponujemy przeprowadzenie audytów:
• Bezpieczeństwa: wymagania prawne z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw-

Ocena zgodności maszyn i urządzeń

pożarowej, przepisów branżowych.

Przeprowadzamy ocenę wymagań zasadniczych maszyn
i urządzeń zgodnie z dyrektywą maszynową oraz ocenę

• Zarządzania budynkami i infrastrukturą „Facility
management”: wymagania prawne z zakresu prawa

minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy.

budowlanego, ochrony przeciwpożarowych, ustawy

W wyniku wykonanej oceny zamawiający otrzyma raport

o efektywności energetycznej, wymagań decyzji

zawierający zalecenia niezbędne do przeprowadzenia

organów administracji państwowej, analizę stanu

działań dostosowawczych.

prawnego obiektów.
• Systemowe: na zgodność z wymagania norm PN-N
18001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015.
• Środowiskowe: wymagania prawne z zakresu
ochrony środowiska.
Audyt składa się z następujących etapów:
• określenie szczegółowych wymagań prawnych,
mających zastosowanie w przedsiębiorstwie,
• wizyta w zakładzie w celu dokonania oceny procesów
i czynności prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz
budynków,
• analiza dokumentów związanych z zakresem audytu
udostępnionych na prośbę audytorów,
• wywiady z kluczowym personelem,
• weryfikację obowiązujących procedur,
• wskazanie obszarów organizacji, które nie spełniają lub
niecałkowicie spełniają wymagania prawne.
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