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Gaszenie pożarów to 
nasza specjalność

Falck Fire Services 
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Podejście oparte na scenariuszach 
Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie 
dla Państwa firmy, przeprowadzamy 
szczegółową ocenę jej specyficznych 
potrzeb w oparciu o scenariusze 
działania. Przeprowadzanie takich 
ocen jest wymagane przez wiele 
instytucji na całym świecie. Nasze 
procedury w tym zakresie należą do 
najlepszych praktyk przemysłowych  
i obejmują następujące elementy: 

• Aktualna procedura 
bezpieczeństwa 

• Planowanie i procedury 
postępowania w nagłych 
wypadkach 

• Systemy wykrywania  
i zapobiegania pożarom 

• Pojazdy i sprzęt mobilny 
• Określanie skali 
• Techniczne szkolenie strażaków
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Czy rozważali Państwo  
outsourcing zarządzania  
ryzykiem pożaru w firmie?

Falck Fire Services

Nasza koncepcja jest prosta: pełny zakres naszych 

rozwiązań przeciwpożarowych ma spełniać określone 

oczekiwania każdego klienta. Chronimy porty lotnicze, 

instalacje gazowe i petrochemiczne, elektrownie atomowe, 

stalownie, zakłady przemysłu motoryza cyjnego i inne 

zakłady przemysłowe o wysokim stopniu ryzyka. Nasze 

długoletnie doświa dczenie gwarantuje najlepszą ochronę 

przeciw pożarową i bezpieczeństwo w Państwa siedzibie 

— bez względu na to, czy wybiorą Państwo rozwiązania 

kompleksowe, czy poje dyncze usługi. 

Zarządzanie jednstką ochrony przeciwpożarowej
Podstawową usługą firmy Falck jest zarządzanie jednostką 

ochrony przeciwpożarowej i kontrola operacyjna inter

wencji gaśniczych i ratowniczych. Oferując wysokiej jakości 

rozwiązania przeciwpożarowe, bierzemy odpowiedzial ność 

za zarządzanie jednostką ochrony przeciwpożarowej, tj. 

ludźmi, pojaz dami, sprzętem, urządzeniami, systemami  

i proce durami opera cyjnymi. Nasze działania obejmują 

także obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami, 

akcje ratownicze w miejscach o ograniczonym dostępie,  

na wysokościach i uwolnienia ofiar wypadków.  

Istniejącą jednostkę ochrony przeciwpożarowej wraz z 

personelem mogą Państwo przenieść do nas. Możemy też 

stworzyć dla Państwa zupełnie nowy zespół. Firma Falck 

pomoże też określić potrzeby służb przeciwpoża rowych  

i dostarczyć im odpowiedni sprzęt. 

Zapobieganie pożarom i usługi konserwacji 
Nasze zintegrowane rozwiązania skoncentrowane są przede 

wszystkim na zapobieganiu pożarom i zapewnieniu 

zgodności z przepisami systemów gaśniczych w Państwa 

lokalizacji. Zapobieganiem pożarom i konserwacją zajmują  

się jednostki ochrony przeciwpożarowej w ramach 

zintegrowanego modelu usług. 

Należą do nich ocena ryzyka pożaru i zagrożenia wybuchem 

w zakładach i procesach produkcyjnych, ocena systemów 

przeciwpożarowych, planów reagowania, scenariuszy 

interwencyjnych oraz planów wdrożeniowych, systemów 

ewakuacyjnych, szkoleń przeciwpożarowych. Usługi 

konserwacji obejmują kontrolę i testowanie stałych  

i półstałych urządzeń gaśniczych, dźwiękowych systemów 

ostrzegawczych, sieci hydrantowych, pompowni pożaro

wych, stacjonarnych działek wodnopianowych, gaśnic.

Usługi dodatkowe
W ramach zintegrowanych rozwiązań przeciw poża ro wych 

firma Falck świadczy dodatkowe usługi związane z bezpie

czeństwem i dobrym stanem urządzeń oraz zdrowiem 

pracowników. Falck jest światowym liderem w organi

zowaniu szkoleń przeciwpożarowych dla firmo wych  

i publicznych służb przeciwpożarowych wszystkich szczebli 

oraz kursów zarządzania kryzysowego. Ponadto Falck jest 

wysokiej klasy specjalistą w zarządzaniu ryzykiem pożaru  

i zagrożenia wybuchem oraz technikami przeciwpożarowymi. 

Firma Falck jest też największym prywatnym dostawcą usług 

ambulatoryjnych i pogotowia ratunkowego — świadczymy je 

zarówno w siedzibie klienta, jak i w przychodniach medycznych. 

Rozwiązania Falck Fire Services są starannie dostosowywane do 
potrzeb klientów
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Falck Fire Services

Dostosowujemy nasze metody działania do potrzeb każdej 

firmy. Ściśle współpracując z klientem, staramy się znaleźć 

najlepsze w jego branży rozwiązanie dla służb ochrony 

przeciwpożarowej w danej lokalizacji. To oznacza, że 

jednostki ochrony przeciwpożarowej będą mogły podjąć 

wyzwania wynikające ze specyfiki Państwa działalności,  

z uwzględnieniem obecnych i przyszłych przepisów,  

a zastosowane rozwiązania będą bezpieczniejsze  

i bardziej ekonomiczne. 

Najważniejsze zalety zintegrowanych i dostosowanych 
rozwiązań ochrony przeciwpożarowej
Falck oferuje elastyczne rozwiązania dostosowane do 

potrzeb klienta. Stosuje przy tym aktywne podejście  

i wyznacza jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zdarzeń 

związanych z pożarami i wypadkami, co z kolei ogranicza 

korzystanie z zasobów wewnętrznych firmy. Firma Falck 

oferuje wszelkie usługi przeciwpożarowe, w tym szkolenia, 

konsultacje, usługi ambulatoryjne i punkty pomocy 

medycznej na miejscu, dlatego możemy zmniejszyć liczbę 

zewnętrznych dostawców usług. 

Realizujemy ciągły nadzór nad stanem bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, gwarantujemy transparentność oraz 

zgodność z obowiązującymi regulacjami przemysłowymi, 

lokalnymi, krajowymi, międzynarodowymi. Budujemy  

długoterminowe relacje współpracy z naszymi klientami, 

poświęcamy wiele uwagi, aby w pełni zrozumieć specyfikę 

Państwa biznesu. Zabezpieczacie Państwo stabilność  

i ciągłość swojego działania korzystając z usług 

profesjonalnego partnera.

Falck troszczy się o swoich pracowników
Niezależnie od tego, czy personel istniejącego działu 

ochrony przeciwpożarowej zostanie przeniesiony do nas, 

czy stworzymy dla klienta nowy zespół, ręczymy za 

najwyższe umiejętności i motywację jego członków. 

Zadowolenie pracowników oznacza efektywniejszą 

ochronę Państwa mienia. Członkowie zespołu Falck są 

pracownikami wyspecjalizowanej firmy ratowniczej, mają 

zapewnione optymalne warunki pracy, a to z kolei pozwala 

im świadczyć usługi na najwyższym poziomie. 

Efektywne działanie
Firma Falck jest liderem w zakresie usług ochrony 

przeciwpożarowej i posiada ogromną związaną z tym 

wiedzę. 

Nasz system zarządzania jednostką ochrony 

przeciwpożarowej jest udokumen towany i posiada 

certyfikaty ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001, a nasze 

globalne centrum wiedzy o usługach przeciwpożarowych 

gromadzi, rozwija i udostępnia najlepsze praktyki 

efektywnego działania we wszystkich naszych operacjach 

na całym świecie. To, w połączeniu z systemem zarządzania, 

optymalizuje i standaryzuje wszystkie procesy związane  

z gaszeniem pożarów, a nasi klienci mają dostęp do stale 

udoskona lanych instrukcji technicznych.

Kontrola operacyjna
Transparentność, kontrola i system oparty na raportowaniu 

są niezbędne w przypadku usług tak istotnych, jak usługi 

ochrony przeciwpożarowej. Firma Falck dokumentuje 

wszystkie świadczone usługi i sprawuje nad nimi kontrolę, 

zgodnie z określonymi warunkami umowy dotyczącej 

poziomu usług. Nieustannie sprawdzamy kluczowe 

wskaźniki wydajności i dbamy o to, by nasze cele dotyczące 

optymalizacji kosztów były zbieżne z celami klienta.

Nasz specjalnie zaprojektowany system IT pozwala na 

pełen przegląd i kontrolę wszystkich usług zleconych  

i wykonanych przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej. 

Dla Państwa oznacza to stały dostęp do raportów i danych 

związanych z kluczowymi wskaźnikami wydajności. 

Zmiana istniejących rozwiązań 
na bardziej efektywne  
i ekonomiczne
 To najważniejsza korzyść dla naszych klientów
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To my ustanawiamy standardy — od przemysłu o wysokim  
stopniu ryzyka i portów lotniczych po sektor publiczny

Niezależnie od branży oferujemy 
pełny zakres usług pożarniczych

Falck Fire Services

Ponad 100 lat doświadczenia we wszystkich aspektach 

związanych z gaszeniem pożarów w różnych sektorach  

i branżach sprawia, że doskonale rozumiemy wymagania 

właściwe prawie każdej gałęzi przemysłu na świecie. 

Zarówno port lotniczy, jak i zakład przemysłowy o wysokim 

stopniu ryzyka będą dobrze chronione dzięki naszej 

wiedzy, sprzętowi i doświadczeniu — dbamy o Państwa 

zasoby, ludzi i przyszłość firmy. 

Duże doświadczenie związane z portami lotniczymi  
i zakładami przemysłowymi o wysokim stopniu ryzyka
Jesteśmy globalnym dostawcą zintegrowanych rozwiązań 

związanych z usługami pożarniczymi i ratowniczymi. 

Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącymi 

portów lotniczych, instalacji gazowych i petrochemicznych, 

elektrowni atomowych, stalowni, przemysłu motoryza

cyjnego i innych zakładów przemysłowych o wysokim 

stopniu ryzyka. Oferujemy też usługi konsultingowe, 

szczególnie w zarządzaniu ryzykiem pożaru i eksplozji oraz 

światowej klasy szkolenia ochrony przeciwpożarowej. 

Od powstania firmy Falck w 1906 r. zajmujemy się  

świadczeniem usług przeciwpożarowych. Firma Falck 

oferuje je klientom z sektora publicznego i przemysłowego 

od ponad 100 lat. Jesteśmy godnym zaufania dostawcą 

tych usług i mogą Państwo być pewni, że wykonujemy je  

w sposób odpowiedzialny i nowoczesny.

Ustanawiamy standardy przemysłowe  
na całym świecie
Dzisiaj Falck jest największą prywatną firmą świadczącą 

usługi ochrony przeciwpożarowej (w ramach Falck Fire 

Services), a rozwinięte przez nią najlepsze praktyki są 

stosowane na całym świecie. Stale staramy się być w 

czołówce, dlatego dążymy do rozwijania naszej technologii, 

procedur operacyjnych i systemu zarządzania jednostką 

ochrony przeciwpożarowej, a najlepszymi praktykami 

gałęzi przemysłu i doświadczeniem możemy podzielić się  

z Państwa służbami. Dzięki temu stale udoskonalamy 

ochronę przeciwpożarową i zwiększamy jakość usług we 

współpracy z naszymi klientami.



Certyfikaty ISO
Nasz system zarządzania jednostką 
ochrony przeciwpożarowej jest 
udokumentowany i posiada 
certyfikaty ISO 9001, 14001  
i OHSAS 18001 — oznacza to, 
że nasi klienci i pracownicy mają 
zapewnioną najlepszą ochronę 
przeciwpożarową. Nasze globalne 
centrum wiedzy o usługach 
pożarniczych gromadzi, rozwija 
i udostępnia najlepsze praktyki 
efektywnego działania we 
wszystkich naszych operacjach na 
całym świecie.

Oferujemy dostęp do naszej 
specjalistycznej wiedzy i usług 
z zakresu zarządzania ryzykiem 
pożaru w najważniejszych 
sektorach przemysłowych na 
całym świecie:

• Porty lotnicze
• Przemysł gazowy  

i petrochemiczny
• Elektrownie atomowe
• Stalownie
• Przemysł motoryzacyjny
• Inne branże przemysłowe  

o wysokim stopniu ryzyka
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Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.falckfireservices.com

Grupa Falck
Grupa Falck jest organizacją skandynawską działającą na pięciu kontynentach. Jej działalność 
skupia się w czterech obszarach: Safety Services, Healthcare, Assistance and Emergency. 
Grupa Falck stawia sobie za cel zapobiegać wypadkom i chorobom oraz pomagać ludziom  
w powrocie do zdrowia i odzyskaniu sprawności po zachorowaniu lub wypadku. 


