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61%
Około 61% wszystkich wypadków przy
pracy jest spowodowane niewłaściwym
zachowaniem operatora.*

W chwili wypadku, około 10%
poszkodowanych obsługiwało
maszyny na stanowisku pracy.*

Ponad 21600 osób brało udział w wypadkach w sektorze
przemysłowym. Z pośród nich 

174 osoby zostały ciężko ranne, a

35 osób nie wróciło do domu.*
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Misja: bezpieczeństwo
Dbanie o bezpieczeństwo w fabrykach nie jest jedynie wzniosłym sloganem.        
Za każdą maszyną stoi operator, który jest bezpośrednio narażony na
tragiczne    w skutkach awarie sprzętu. Statystyka pokazuje, że przyczyna
wypadków nie zawsze leży po stronie wyposażenia. Dlatego tak ważne jest,
by poprzez odpowiednie zabezpieczanie maszyn oraz szkolenie operatorów
eliminować niebezpieczne zachowania.

Misją firmy Tech-System Group jest przyczynienie się do bezpiecznych
powrotów z pracy. Dążymy do minimalizacji liczby wypadków w przemyśle,
przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności pracy maszyn. 
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Prawie 80% osób doznało
urazów kończyn.*

*Dane według GUS za rok 2020.

10%



Realizujemy projekty
w Polsce oraz za granicą.

Prowadzimy działalność
edukacyjną w porozumieniu
z uczelniami wyższymi.

Bierzemy udział w targach
i konferencjach, również
online.

Ponad 1000
audytów

bezpieczeństwa

Ponad 100 szkoleń
otwartych i

zamkniętych

Ponad 500
zadowolonych

klientów
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Ponad 2 000
zadowolonych

kursantów
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Firma TECH-SYSTEM GROUP od ponad 10
lat dba o bezpieczeństwo maszyn. Nasi
specjaliści dokładają wszelkich starań, by
pomoc oferowana klientom była na
najwyższym poziomie.



Rekomendacje
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O jakości naszych usług najlepiej świadczą opinie klientów. Każda
referencja pozwala nam zmieniać się na lepsze i skuteczniej promować
bezpieczeństwo w przemyśle.

Więcej rekomendacji znajduje się
na naszej stronie internetowej.

www.tech-system.pl

"Kadra prowadząca (...) przedstawiła zagadnienia z tematyki
szkolenia w sposób przystępny i podparty doświadczeniem
integratorskim.
Biorąc pod uwagę, że szkolone osoby to elektronicy,
automatycy, programiści, konstruktorzy skutkowało to wieloma
rzeczowymi dyskusjami."

SMG Solutions Sp. z o.o.

"Trenerzy są dobrze przygotowani, posiadają bardzo duże
doświadczenie  i chętnie dzielą się tą wiedzą.
Są to przede wszystkim praktycy z wieloletnim stażem w
integracji, którzy na co dzień mają do czynienia z
zagadnieniami bezpieczeństwa maszyn."

FANUC Polska Sp. z o.o.

"Szkolenie przeprowadzone było przez osoby, które mają
mocne podstawy od strony praktycznej, co uważamy za
największą wartość.
Przekazane informacje nie były tylko suchą interpretacją
przepisów, ale poparte były praktycznymi poradami, co jest
istotną zaletą."

Automatec Sp. z o.o.

"Współpraca przy projekcie przebiegła w sposób profesjonalny,
rzetelny i terminowy, specjaliści w zakresie bezpieczeństwa
maszyn wykazali się szeroką wiedzą (...). 
Polecamy firmę TECH-SYSTEM jako partnera do prowadzenia
projektów związanych z bezpieczeństwem maszyn, certyfikacją
i prawnymi niuansami z tym związanymi."

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie



5 kroków do bezpieczeństwa 
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Towarzyszymy klientowi na każdym etapie prac.

Kontakt

Usługa

Raport

Wdrożenie

Weryfikacja

Pierwszy kontakt jest bardzo ważny - rozmowa odbywa
się zdalnie lub przy maszynie. Zostaje ustalony zakres
prac zgodnie z oczekiwaniami klienta. Następnie projekt
poddawany jest wycenie. 

Nasi audytorzy wykorzystują wieloletnie doświadczenie
oraz specjalistyczny sprzęt pomiarowy. Usługa zostaje
wykonana na najwyższym poziomie.

Po wykonaniu analiz zespół inżynierów opracowuje
zebrane dane, które klient otrzymuje w formie raportu.
Dokumentacja może obejmować między innymi ocenę
ryzyka, analizę prawną czy zalecenia zmian .

Po otrzymaniu raportu klient może wdrożyć przekazane
mu zalecenia. Nasz zespół pozostaje w stałym kontakcie 
 i jest gotowy pomóc. Oferujemy również wsparcie
zaufanych integratorów.

Gdy klient wdroży zalecenia może zamówić audyt
weryfikacyjny, który ostatecznie potwierdzi zgodność
maszyn z dyrektywami i normami. 

Droga ku bezpieczeństwu potrafi być trudna i zawiła.
Dostosowanie maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektyw i norm
może być wyzwaniem. Wśród ogromnej ilości dokumentacji       
 i często pada pytanie: od czego właściwie zacząć?
 
Dlatego przygotowaliśmy krótki, pięciopunktowy opis przebiegu
realizacji naszych usług. Nie jest on sztywnym szablonem           
 - każde zlecenie realizujemy uwzględniając indywidualne
potrzeby klienta.



Kontakt

Certyfikat 
 uczestnictwa*

Szkolenia
otwarte

 Doradztwo
 i konsultacje

Audyty
bezpieczeństwa

Testy
wyposażenia

Audyty
maszyn

Pomiary
dobiegów

 Edukacja

Ocena ryzyka

Warsztaty

Analiza prawna 

Asysta przy
odbiorach

Szkolenia
specjalistyczne

Wsparcie przy
certyfikacji

Kolaboracja
z robotem 

Wsparcie przy
projekcie

Dobór
zabezpieczeń

Zalecenia
projektowe

Nasze usługi
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*Imienny certyfikat z unikatowym numerem otrzymuje każda osoba biorąca udział
w szkoleniu on-line bądź stacjonarnym.



Audyty
maszyn

stanowiska zrobotyzowane
zintegrowane systemy produkcyjne
maszyny zmodernizowane
maszyny pakujące
transportery i systemy transportowe
maszyny przemysłu drzewnego
prasy hydrauliczne i mechaniczne 
wtryskarki
paletyzery i depaletyzery
maszyny przemysłu papierniczego
maszyny przemysłu oponiarskiego
miksery i maszyny dozujące...

Audytom podlegają:

pomiar czasu zatrzymania każdego
elementu niebezpiecznego maszyny
pomiar kąta hamowania dla pras
analiza poprawności dystansowania
środków ochronnych

 Pomiary
dobiegów

Testy
wyposażenia

Audyty bezpieczeństwa
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Audyt bezpieczeństwa polega na sprawdzeniu maszyny (lub linii) pod kątem
zgodności z dyrektywami i normami. Kontroli może podlegać zarówno
maszyna jak i jej środki ochronne. W szczególnych przypadkach wykonuje się
wyłącznie pomiar dobiegu, który określa czas zatrzymania maszyny po
wtargnięciu w strefę zagrożenia i zadziałaniu elementu układu bezpieczeństwa.
Kwintesencją jest wykazanie znalezionych niezgodności i zaproponowanie
rozwiązań, które należy wdrożyć aby maszyna była bezpieczna. 

ZYSKUJESZ:
raport poświadczający zgodność

maszyny z dyrektywami
i normami

 

pewność, że pracownicy wrócą do
domu cali i zdrowi

określenie statusu prawnego
ocena zespolenia / modernizacji
ocena ryzyka pierwotnego i finalnego
zalecenia dotyczące modernizacji
zalecenia dotyczące dokumentacji

weryfikacja poprawności montażu
technicznych środków ochronnych:

pomiary czasów zatrzymania dla:

analiza poprawności dystansowania
środków ochronnych

  pola skanerów, sięganie pod/nad/przez kurtynę, budowa dwustartów

kurtyn, skanerów, mat, dwustartów, osłon ruchomych

ZYSKUJESZ:
protokół końcowy wraz z analizą
zgodności wyników z normami

 

pomiary przeprowadzone z użyciem
certyfikowanego

i wzorcowanego sprzętu

ZYSKUJESZ:
cykliczny przegląd wyposażenia

ochronnego w zgodności 
z PN-EN IEC 62046

 

pomiary przeprowadzone z użyciem
certyfikowanego

i wzorcowanego sprzętu

Napisz do nas na
biuro@tech-system.pl
po więcej informacji.
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Kolaboracja
z robotem

Wsparcie przy
projekcie

Dobór
zabezpieczeń

Asysta przy
odbiorach

Analiza prawna
dokumentacji

Doradztwo i konsultacje
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Wsparcie przy
certyfikacji

Projektowanie systemu bezpieczeństwa  opiera się
na przeprowadzonej wcześniej ocenie ryzyka. 
 Należy wybrać rozwiązanie, które zapewni stosowny  
stopień ochrony, przy zachowaniu wysokiej
efektywności produkcji. 

Wspieramy projektantów w doborze systemów
bezpieczeństwa. Dobrze znamy rozwiązania i oferty
czołowych producentów.  Chętnie też zweryfikujemy
zaproponowane przez klientów rozwiązania.

Z każdym rokiem rośnie popularność robotów
współpracujących. Odpowiadając na potrzeby rynku
oferujemy wsparcie przy doborze zabezpieczeń
aplikacji robotów kolaboracyjnych zgodnie                
 z obowiązującymi normami i standardami
technicznymi, między innymi ISO/TS 15066.

Dokładanie komponentów bezpieczeństwa do istniejącej maszyny
może być drogie i kłopotliwe. Uwzględnienie tego na poziomie
projektu pozwoli uniknąć skomplikowanych modernizacji                    
 i problemów z odbiorem.

Zakup maszyn obarcza klienta dużą
odpowiedzialnością, zwłaszcza, gdy pochodzą one
spoza UE. Dlatego oferujemy asystę podczas
odbioru. Nasi pracownicy zwrócą uwagę na
wszystkie aspekty zgodności z dyrektywami.

Dokumentacja stanowi podstawę prawną i
informacyjną. Istotne jest, aby została utworzona
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi nie tylko
dyrektyw, ale również norm. Dokładna analiza
wykazuje ewentualne braki i niezgodności, które
należy uzupełnić.

Zgodnie z obowiązującym prawem maszyna
wprowadzona do obrotu na terenie Unii Europejskiej
musi posiadać oznakowanie CE, które nadaje
producent. Warto mieć na uwadze, że maszyna może
posiadać oznakowanie z tytułu różnych dyrektyw, nie
tylko Dyrektywy Maszynowej.

ZYSKUJESZ:
projekt bezpieczeństwa: koncepcja lub pełny projekt

pewność odbioru maszyny przez klienta

raport weryfikacyjny poświadczający zgodność maszyny
z dyrektywami i normami



Szkolenia
on-line

Szkolenia
stacjonarne

Najważniejsze wymagania prawne związane z bezpieczeństwem maszyn
Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE)

Dyrektywa Narzędziowa (2009/104/WE) i przepisy krajowe – ogólne przepisy BHP, kodeks pracy
zakres odpowiedzialności producenta i użytkownika maszyny.

sposoby prawidłowego odbioru maszyny.

Praktycy dla praktyków. W taki sposób można krótko opisać nasze szkolenia i prezentacje. Organizowane przez
nas spotkania dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem maszyn, oszczędnością energii oraz
wykorzystywaniem dostępnych technologii w powyższych obszarach. Nasi wykładowcy w sposób przystępny
dzielą się wiedzą podpartą wieloletnim doświadczeniem integratorskim. Posługują się przykładami z życia i
konfrontują je z normami. Program szkoleń jest zawsze odpowiedzią na zainteresowania klientów i spotykane
przez nas sytuacje w zakładach produkcyjnych. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat z unikatowym numerem.

Szkolenia
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Idealna opcja dla osób, które nie mają możliwości
pojawić się na szkoleniu stacjonarnym.

Oferujemy szkolenia zarówno otwarte jak i
specjalistyczne szkolenia zamknięte, na których
realizujemy program dostosowany do potrzeb
zamawiającego. Dojeżdżamy do klienta w całej Polsce.

Szkolenie bazowe

Zakup, modernizacja, integracja maszyn - techniczne i formalne pułapki
podział odpowiedzialności przy integracji i modernizacji maszyn

zakup i integracja maszyn nowych
maszyny zespolone

pojęcie „znaczącej zmiany”

Co to jest ocena ryzyka i po co ją robić?
podstawy prawne - PN-EN ISO 12100

przykład oceny ryzyka z wykorzystaniem metody RISK SCORE
proces redukcji ryzyka - gdzie zacząć i na czym skończyć
środki informowania i ostrzegania o ryzyku resztkowym

Konsekwencje ingerencji w systemy bezpieczeństwa maszyn
konsekwencje ingerencji w systemy bezpieczeństwa maszyn

przyczyny i skutki
statystyki i wnioski

przeciwdziałanie

Techniczne środki kształtowania bezpieczeństwa
triada bezpieczeństwa – konstrukcja wewnętrznie bezpieczna, techniczne środki ochrony, informowanie

osłony stałe, ruchome – trwałość, konstrukcja, dystansowanie
wyposażenie elektroczułe, sterowanie oburęczne i inne aktywne środki ochronne

dobór komponentów automatyki do aplikacji
stałe środki dostępu

Ogólne zasady projektowania i analizy układów bezpieczeństwa
określenie wymaganego poziomu działania PLr

definicje i znaczenie podstawowych parametrów związanych z niezawodnością
metodyka obliczania poziomów niezawodności PL

Obliczanie poziomów niezawodności (PL) układów sterownia wg. normy PN-EN ISO 13849-1
przedstawienie oprogramowania SISTEMA

przykłady obliczeń poziomów niezawodności dla różnych funkcji sterowania
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Moduły do wyboru
Specjalistyczne



Webinary
Dzielimy się wiedzą również za darmo.
Organizujemy tematyczne Webinary. Obserwuj
nasz profil na LinkedIn i bądź na bieżąco!

techsystemgroup
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Moduły do wyboru
Specjalistyczne



TECH-SYSTEM Group Sp. z o. o. Sp.k.,
NIP: 957 108 08 53
ul. Szklana Huta 7, 

80-529 Gdańsk
 

tel.: +48 58 325 41 44
biuro@tech-system.pl

szkolenia@tech-system.pl Tech - System Group Bezpieczna Fabryka

techsystemgroup

www.tech-system.pl
www.testkurtyn.pl
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Zgłoś się do nas!
Dbanie o bezpieczne maszyny w zakładzie pracy to

wyzwanie.
 

Pomożemy mu sprostać.
 

Zgłoś się do nas i skorzystaj z naszych usług!
 

Zadbaj o bezpieczeństwo w swojej fabryce.



tel.: +48 58 325 41 44
biuro@tech-system.pl
www.tech-system.pl


