Zmieniamy podejście
do bezpieczeństwa
Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem poprzez integrację na wszystkich
poziomach działalności firmy.
Wspieramy naszych Klientów w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa, koncentrując się na zrozumieniu
ich potrzeb biznesowych i obaw związanych z bezpieczeństwem. Pozwala to na opracowanie indywidualnych planów, w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb każdego Klienta. Naszym celem jest promowanie wysokich standardów i skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, opartych na naszej
wiedzy i doświadczeniu.
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Główne zasady ProSafety:
• Wysoki poziom bezpieczeństwa jest nie tylko spełnieniem wymagań prawnych, ale stanowi ważny
element funkcjonowania firmy.
• Kształtowanie kultury bezpieczeństwa powinno odbywać się w każdym obszarze działalności firmy.
• Bezpieczeństwo techniczne oraz procesowe jest elementem podstawowym.
• Wysoka kultura bezpieczeństwa oznacza mniej wypadków, lepszą wydajność pracy, mniej braków
jakościowych oraz większe dochody firmy.

oferUjemy szeroKą gamę wyseleKcjonowanych UsłUg dedyKowanych, w celU

• systemowe: na zgodność z wymagania norm PN-N 18001:2004, oHsas 18001:2007, iso 14001:2015:

podniesienia poziomU bezpieczeństwa w firmie.

• Środowiskowe: wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska.

Kształtowanie KUltUry bezPieczeństWa

ocena zgodności maszyn i Urządzeń

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji jest integralną częścią zarządzania firmą oraz

oraz ocenę minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Przeprowadzamy ocenę wymagań zasadniczych maszyn i urządzeń zgodnie z dyrektywą maszynową

elementem budowy jej wizerunku. W organizacji o wysokim poziomie kultury bezpieczeństwa, każdy
czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo i okazuje to w codziennej pracy. aby osiągnąć taki poziom
kultury bezpieczeństwa proponujemy poniższy zakres prac:

specjalistyczne UsłUgi KoNtraKtoWe

dla Klientów, u których funkcjonuje służba bHP, ale potrzebują dodatkowego wsparcia oferujemy wyocena aKtUalnego poziomU KUltUry bezpieczeństwa w firmie

specjalizowany i doświadczony zespół doradców w zakresie: interpretacji wymagań prawnych, definio-

badanie poziomu kultury bezpieczeństwa poprzez ocenę wiedzy, umiejętności, przekonań oraz

wania działań prewencyjnych, wdrażania dobrych praktyk tzw. „best practice”, bezpieczeństwa technicz-

systemu wartości decydujących o bezpiecznych zachowaniach pracowników w organizacji.

nego i innych.

Wynikiem oceny są wysoko wyspecjalizowane programy rozwoju kultury bezpieczeństwa.
aUdyty behawioralne bbs (ang. behaVioUral-based safety)
Jednym z głównych elementów wysokiej kultury bezpieczeństwa jest zmiana niebezpiecznych zachowań pracowników w drodze długofalowego programu obserwacji
/audytów behawioralnych. celem systemu bbs jest podniesienie świadomości
pracowników, eliminacja zachowań ryzykownych oraz innych czynników zanim
doprowadzą do wypadku przy pracy.
promowanie bezpieczeństwa i podnoszenie świadomości
pracowniKów
Proponujemy, aby zaangażowanie pracowników w podnoszenie kultury
bezpieczeństwa realizować poprzez:

stała obsłUga PodMiotÓW GosPodarczycH

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa i kontroli nad prowadzoną przez zleceniodawcę działalnością,
zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach
zatrudniających do 600 pracowników. zakres zgodny z rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 2 września
1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) z późniejszymi
zmianami.

wdraŻanie systemów zarzĄdzaNia

oferujemy pomoc szkoleniową oraz konsultingową przy projektowaniu, wdrażaniu, weryfikacji oraz nadzorowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania zgodnych z normami PN-N 18001:2004 oraz bs oHsas
18001:2007 oraz systemu zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą iso 14001:2015, której celem jest
otrzymanie certyfikatu na zgodność z ww. normami.

• poprawę wizualizacji
• wdrożenie programu zgłaszania zagrożeń oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych
• organizację tygodnia/dnia bezpieczeństwa „safety week/ day”
• tematy miesiąca i inne.
organizowanie bezpiecznego stanowisKa pracy
pomagamy w organizowaniu bezpiecznych stanowisk pracy: nowych, istniejących oraz po zmianach

szKolenia

zapewniamy szkolenia w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy realizowane przez wykwalifikowanych trenerów, którzy wskażą jak w praktyce można wykorzystać nabyta wiedzę.
zapewniamy dużą elastyczność oferując szkolenie w dowolnym czasie i miejscu, w którym jest ono
potrzebne, aby ograniczyć ingerencję w codzienne operacje firmy.

organizacyjnych w zakresie: przeprowadzenia oceny ryzyka, ocenie bezpieczeństwa maszyn i stanowisk pracy, wsparcia dozoru poprzez wdrażanie narzędzi takich jak: „tool box” dyskusje, pogadanki, 6s,
analizy zagrożeń przed rozpoczęciem czynności operacyjnych.

projeKty sPecJaLNe

Prosafety nie zamyka się na określone i utarte rozwiązania. zawsze staramy się w innowacyjny
i przyjazny sposób dotrzeć do pracowników firmy, aby ich zaangażowanie prowadziło do poprawy

ocena zGodNoŚci

poziomu bezpieczeństwa i wzmacniało kulturę bezpieczeństwa pracy w organizacji. Jesteśmy w stanie

podstawowym obowiązkiem każdej organizacji jest znajomość oraz spełnienie obowiązujących

obszarze działalności Klienta.

wymagań prawnych dotyczących działalności, w tym zakresie proponujemy:
aUdyt zgodności wymagań prawnych
celem audytu zgodności jest przeprowadzenie niezależnej oceny spełnienia wymagań prawnych i innych
dotyczących działalności firmy, proponujemy audyty:
• bezpieczeństwa: wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przepisów branżowych.

zareagować na natychmiastową potrzebę rozwiązania problemu bezpieczeństwa w określonym

projeKty iNWestycyJNe

Proponujemy kompleksowy nadzór nad bezpieczeństwem pracowników podczas prac budowlanych
w ramach prowadzonych inwestycji, remontów, serwisów. Pełniąc funkcję koordynatora bHP pracujemy
zgodnie z wymaganiami klientów lub proponujemy własne metody, procedury i raportowanie dotyczące
bezpieczeństwa.

• zarządzania budynkami i infrastrukturą „facility management”: wymagania prawne z zakresu prawa
budowlanego, ochrony przeciwpożarowych, ustawy o efektywności energetycznej, wymagań decyzji
organów administracji państwowej, analizę stanu prawnego obiektów.
Pełną ofertę znajdziesz na: www.ekonorm.pl

iNfoLiNia: 605 452 324

