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    „Niezawodne zarządzanie  
procesami wpływającymi na  
        bezpieczeństwo – oto oferta    
  Dräger w zakresie usług  
związanych z bezpieczeństwem  
               pracy w zakładzie”. 

RENÉ KRÜGER
KOORDYNATOR PROJEKTU
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Potrzebujesz zewnętrznych specjalistów, 
którzy pomogą w skomplikowanych kwestiach 
bezpieczeństwa dotyczących codziennych 
działań? Kto zajmuje się konserwacją, naprawą  
i serwisowaniem sprzętu bezpieczeństwa  
w Twoim zakładzie, wydawaniem środków  
ochrony indywidualnej, logistyką i nadzorem  
prac o krytycznym znaczeniu? Nas eksperci  
w zakresie usług związanych z bezpieczeństwem 
pracy w zakładzie odciążą Twoich pracowników  

i budżet. Oferujemy też całodobowy dostęp  
do kompetentnych konsultantów oraz główną 
osobę kontaktową przypisaną do klienta.  
Za pośrednictwem naszego przedstawiciela  
na miejscu zapewniamy klientom niezawodny  
i nowoczesny sprzęt bezpieczeństwa oraz 
wysokiej klasy specjalistów. Dodatkowo 
pomagamy opracować szczegółowe plany 
wykorzystania wyposażenia i personelu. 

Bezpośrednio w zakładzie klienta

–  Udostępniani w miarę potrzeb eksperci we wszelkich 
kwestiach związanych z bezpieczeństwem

–  Wysokiej jakości, sprawdzony sprzęt bezpieczeństwa 
dostarczany na elastycznych zasadach

–  Transparentne raportowanie

–  Konserwacja i przeglądy serwisowe przeprowadzane 
przez przeszkolonych specjalistów

Jednym słowem: oferujemy naszym klientom 
niezawodność, profesjonalizm i wiele lat doświadczenia!

Wydajne, dopasowane i całościowe rozwiązanie  

Hogarth Worldwide

H130110_P168141 Draeger

Poland

Laura Reilly

280.0 x 210.0 mm

 x  

286.0 x 216.0 mm

31/10/2018 11:39

Cyan

Magenta

Yellow

Black

164 Shaftesbury Ave, London, WC2H 8HL, UK.  T: +44 20 7240 6400  www.hogarthww.com



| 05

Hogarth Worldwide

H130110_P168141 Draeger

Poland

Laura Reilly

280.0 x 210.0 mm

 x  

286.0 x 216.0 mm

31/10/2018 11:39

Cyan

Magenta

Yellow

Black

164 Shaftesbury Ave, London, WC2H 8HL, UK.  T: +44 20 7240 6400  www.hogarthww.com



06 |

Hogarth Worldwide

H130110_P168141 Draeger

Poland

Laura Reilly

280.0 x 210.0 mm

 x  

286.0 x 216.0 mm

31/10/2018 11:39

Cyan

Magenta

Yellow

Black

164 Shaftesbury Ave, London, WC2H 8HL, UK.  T: +44 20 7240 6400  www.hogarthww.com



| 07

Personel ds. bezpieczeństwa
Przemyślane procedury pomiarów, ochrona personelu, nadzór nad krytycznymi pracami 
lub zarządzanie projektem – oferujemy specjalistów w każdej dziedzinie, również całe 
zespoły ds. bezpieczeństwa, a także elastyczne wsparcie w okresach niespodziewanie 
dużego zapotrzebowania. Nasi pracownicy ds. bezpieczeństwa mają certyfikaty SCCP*. 
Udostępniamy zarówno indywidualnych ekspertów, jak i całe zespoły składające się  
z wykwalifikowanych technicznie, sprawnych fizycznie i biegłych w komunikacji specjalistów. 

Nasi pracownicy to między innymi:  
–  kierownicy projektów odpowiedzialni za bezproblemową realizację procesów związanych  

z bezpieczeństwem
–  koordynatorzy projektów, czyli osoby kontaktujące się z klientem i wykonawcami, które 

koordynują kwestie związane z personelem i materiałami 
– planiści odpowiedzialni za skuteczne planowanie wykorzystania personelu 
– pracownicy nadzoru odpowiedzialni za koordynowanie działań strażników bezpieczeństwa 
–  strażnicy bezpieczeństwa, np. specjaliści ds. zagrożeń gazowych i pożarowych, 

monitorujący krytyczne prace
– strażnicy nadzorujący wejścia do ograniczonych przestrzeni
– analitycy gazów 
– kierownicy ds. sprzętu i kierownicy ds. systemów Safety Shop
– pracownicy nadzoru
– specjaliści ds. bezpieczeństwa
– inżynierowie ds. bezpieczeństwa
– koordynatorzy ds. BHP

*  certyfikacja nieograniczona w branży petrochemicznej zgodna z wytycznymi SCC  
(Bezpieczeństwo Zdrowie Środowisko Lista kontrolna Podwykonawcy), wersja 2011

Jesteśmy do Twojej dyspozycji bezpośrednio na 
miejscu. Bez względu na to, czy potrzebujesz 
wykwalifikowanych specjalistów, czy 
wszechstronnych usług doradztwa – przekraczamy 
Twoje oczekiwania. Nasze usługi są dostosowane 
do indywidualnych potrzeb firmy. 

Bez względu na to, czy potrzebujesz dodatkowego 
sprzętu lub pracowników na krótki czas w związku  
z konkretnym projektem, czy szukasz stałego 
wsparcia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, 
mamy odpowiednie rozwiązanie na każdą okazję. 

Od analizy ryzyka do zespołu specjalistów

Nasza oferta
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Safety Shop 
W przypadku większych projektów oferujemy system Dräger Safety Shop. Kontener Safety 
Shop znajduje się bezpośrednio w zakładzie klienta i jest obsługiwany przez całą dobę.  
Jest wyposażony w kompleksową technikę bezpieczeństwa niezbędną podczas przestoju 
technologicznego i obsługiwany przez wykwalifikowanych, chętnych do pomocy pracowników. 
Gdy tylko pojawi się problem, zaczynamy działać. Zapewniamy rzetelne zarządzanie sprzętem 
bezpieczeństwa i wyposażeniem należącym do klienta – stale lub w wybranych okresach.

Automat wypożyczeniowy
Automat wypożyczeniowy to zautomatyzowany magazyn sprzętu bezpieczeństwa. Służy do 
niezawodnego udostępniania odpowiedniego wyposażenia techniki bezpieczeństwa oraz 
wymaganych materiałów eksploatacyjnych zarejestrowanym użytkownikom – blisko miejsca 
użytkowania, bez obsługi, przez całą dobę.

Monitoring wejścia do ograniczonych przestrzeni
Monitoring wejścia do ograniczonych przestrzeni Dräger pomaga ograniczyć liczbę wypadków 
i zmniejszyć ryzyko w obszarach zagrożonych wybuchem, niedoborem tlenu lub wyciekiem 
toksycznych gazów. Monitoring wejścia do ograniczonych przestrzeni składa się z detektorów 
gazu, kamer oraz systemów kontroli dostępu do monitorowania wewnętrznego i zewnętrznego 
oraz alarmów świetlnych i dźwiękowych. System interkomowy umożliwia dodatkową 
komunikację głosową z pracownikami przebywającymi w ograniczonych przestrzeniach.
 

Doradztwo
Wykorzystujemy analizy ryzyka do zwiększania świadomości wszystkich zainteresowanych 
stron w dziedzinie zagrożeń i ograniczania prawdopodobieństwa wypadków poprzez 
stosowanie środków zapobiegawczych.
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Serwisanci Dräger każdego dnia pokonują  
w sumie około 240.000 kilometrów. Odpowiada 
to niemal sześciu okrążeniom kuli ziemskiej. 

Docieramy wszędzie tam, gdzie potrzebują  
nas nasi klienci. 

Blisko Ciebie – na całym świecie

Od pokrywania braków spowodowanych chwilową 
niedostępnością sprzętu po dostarczanie 
specjalistycznego sprzętu do szczególnych 
zastosowań – w wypożyczalni Dräger znajduje 
się ponad 65.000 produktów, dzięki którym 

nasi klienci mogą zawsze czuć się bezpieczni. 
Na życzenie oferujemy też szeroką gamę usług 
dodatkowych, które realizujemy szybko  
i bezproblemowo. Więcej informacji:  
www.draeger.com/services.

Usługi dodatkowe Dräger

Centra dystrybucyjne i serwisowe na świecie
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SEBASTIAN POHL
KIEROWNIK DS. MARKETINGU, PRZEMYSŁ CHEMICZNY
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Nasze kompleksowe usługi w zakresie technologii 
medycznej i techniki bezpieczeństwa zapewniają 
firmom osiąganie najlepszych wyników.

Pomagamy naszym klientom osiągać założone 
cele poprzez ścisłą współpracę i wsparcie w 
postaci idealnie dopasowanej oferty serwisowej.

Dzielimy się swoim doświadczeniem, elastycznym 
podejściem i surowymi standardami jakościowymi, 
dzięki czemu nasi klienci mogą z powodzeniem 
realizować swoje zadania.

To nasza obietnica.

Usługi Dräger – wszystko pod kontrolą

   „W kwestiach związanych  
         z bezpieczeństwem warto zaufać 
naszemu zespołowi. Twój budżet  
      na pewno na tym skorzysta”.
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CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

Znajdź lokalnego 
przedstawiciela 
handlowego na stronie:  
www.draeger.com/kontakt

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach. 
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia 
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.
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SIEDZIBA SPÓŁKI 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58 
Fax  +48 22 243 06 59 

BIURO KATOWICE 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Uniwersytecka 18 
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60 
Fax +48 32 601 26 24 

BIURO BYDGOSZCZ 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33 
Fax  +48 52 346 14 34 

BIURO GŁOGÓW 

Dräger Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218 
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18 
Fax  +48 76 728 63 68 

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Wendy 15 
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax  +48 58 671 05 50 


