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Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy, 

jako służba zewnętrzna (outsourcing) i etatowa. 

W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności 

wynikające z obowiązujących przepisów, 

zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa), 

jak i jednorazowych zleceń. 

Inwestuj 
w bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



W RAMACH STAŁEGO NADZORU BHP

Pełnimy zadania służby bhp w formie zapewniającej przestrzeganie przez zleceniodawcę 
wymogów przepisów, w tym przede wszystkim: 

bieżące doradztwo w zakresie interpretacji przepisów, 
przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu warunków pracy, 
opracowywanie dokumentacji powypadkowej, 
udział w reprezentowaniu klienta przed organami kontroli państwowej 
nad warunkami pracy (PIP, PIS, UDT i inne), 
przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej z obszaru bhp.

W RAMACH ZLECEŃ JEDNORAZOWYCH Z ZAKRESU BHP WYKONUJEMY:

Audyty warunków pracy
Przeprowadzanie kompleksowego przeglądu stanowisk pracy 
oraz dokumentacji firmy z obszaru bhp i sporządzenie raportów.

Audyty systemów zarządzania lub służby BHP
Sprawdzenie zgodności stosowanych rozwiązań i procedur oraz stanu faktycznego 
z wymogami odnośnych regulacji (PN 18001: 2004 i obowiązujące przepisy).

Oceny ryzyka zawodowego
Identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, wskazanie działań profilaktycznych, 
określenie stanu zgodności z wymogami i opracowanie stosownej dokumentacji.

Dokumentacje powypadkowe
Udział w pracy zespołu powypadkowego powołanego u zleceniodawcy, oględziny miejsca 
wypadku, kontakt ze służbami państwowymi, konsultacje z lekarzami, opracowanie 
protokołów i kart, proponowanie zaleceń profilaktycznych, dokumentacja dla ZUS i GUS. 
Opracowanie dokumentacji przekrojowej, dla celów profilaktyki, na podstawie danych 
kilkuletnich.

PONADTO, ŚWIADCZYMY INNE USŁUGI BHP TAKIE JAK:

Ocena maszyn i urządzeń w zakresie dostosowania ich do minimalnych wymagań.
Opracowywanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, odzieży ochronnej 
i sprzętu ochrony indywidualnej. Dobór odzieży.
Pomoc w opracowywaniu instrukcji bhp dla maszyn, urządzeń technicznych 
i procesów pracy.
Opracowywanie planów BIOZ przy wykonywaniu prac na budowach.
Pomiary elektryczne.
Obliczanie wydatku energetycznego pracowników.

www.facebook.com/SEKAszkolenia

ODDZIAŁY:

Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, 

Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Koszalin,

Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, 

Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław. 

Jesteśmy 

blisko Ciebie!


