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Zmniejszanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem
i higieną pracy dzięki Avetta One  

Zapewnienie, że każdy pracownik codziennie
wraca bezpiecznie do domu

O sile organizacji świadczy jej sieć dostawców. Stwierdzenie to jest szczególnie 
prawdziwe, gdy gospodarka światowa idzie naprzód, a łańcuchy dostaw ewoluują 
w odpowiedzi na nią. Postęp ten niesie jednak ze sobą ogromną złożoność i nowe 
czynniki ryzyka, które organizacje muszą stale monitorować i ograniczać.

Zwiększone narażenie na ryzyko związane z bezpieczeństwem, niewłaściwe 
zarządzanie ekosystemem wykonawców, nieprzestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i brak odpowiednich środków kontroli bezpieczeństwa – 
wszystkie te czynniki mogą prowadzić do utraty życia, czasu, produktywności i 
zaufania do firm. Obrażenia powstałe w wyniku wypadków w miejscu pracy mogą 
mieć katastrofalne skutki. Poszkodowany pracownik może odczuwać silny ból i 
wymagać opieki medycznej. W najgorszym przypadku incydenty w miejscu pracy 
mogą prowadzić do wypadków śmiertelnych, które mogą mieć druzgocący wpływ 
na rodzinę ofiary i społeczność lokalną. 

Wypadki lub śmierć w miejscu pracy mogą mieć również poważne konsekwencje dla firmy. Oprócz refundacji kosztów 
leczenia czy sankcji prawnych, firma może również narazić się na utratę swoich pracowników, a przede wszystkim 
reputacji. Szkoda dla renomy marki często ma kaskadowy wpływ na wynik finansowy firmy, a długoterminowe skutki 
obejmują zwiększone ryzyko płynności środków finansowych, spadające ceny akcji i zmniejszoną kapitalizację rynkową. 

Bezpośrednie koszty nawet 
jednego zdarzenia związanego 
z bezpieczeństwem w miejscu 

pracy wynoszą średnio co 
najmniej 40 000 USD – ale to 

tylko wierzchołek bardzo 
kosztownej góry lodowej, 

ponieważ należy również wziąć 
pod uwagę koszty pośrednie.

Bezpośrednie koszty 
finansowe związane z 

urazami w miejscu 
pracy przekraczają 170 

miliardów dolarów 
rocznie.

Według Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa (NSC) 
koszty wahają się od 

47 000 USD za 
wypadek do 1,2 mln 

USD za ofiarę 
śmiertelną.

57% dostawców 
doświadczyło spadku 

liczby urazów po 
dołączeniu do Avetta.

W 2020 roku 
pracodawcy z sektora 

prywatnego zgłosili 
2,7 miliona urazów i 
chorób zawodowych 

bez skutków 
śmiertelnych.

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa nie tylko wpływają na życie 
pracowników, ale mogą również wpływać na wyniki finansowe firmy.

57%



Avetta One

W firmie Avetta rozumiemy, że każdy łańcuch dostaw jest wyjątkowy i wiąże się z różnymi rodzajami ryzyka. Dlatego 
też wierzymy, że wdrażanie holistycznego podejścia do systemów zgodności jest konieczne. A Avetta One to idealne 
narzędzie, aby to zrealizować.

Avetta One jest największą w branży platformą do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM). Platforma jest 
wyposażona w najlepsze w branży możliwości oceny polityki bezpieczeństwa dostawców i pracowników, certyfikacji, 
szkoleń i dojrzałości zarządzania ryzykiem w wielu krajach. Platforma pozwala firmom na:

avetta.com©2022 Avetta, LLC©2022 Avetta, LLC

Jedna platforma. Jedno rozwiązanie do kompleksowego ograniczania 
ryzyka związanego ze zdrowiem i bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw

Identyfikacja dostawców niespełniających wymagań poprzez konfigurację 
reguł w celu podkreślenia luk w zgodności.

Śledzenie wskaźników metrycznych i kluczowych wskaźników efektywności 
w zakresie bezpieczeństwa, w tym liczby incydentów (niektóre przykłady 
obejmują całkowitą liczbę odnotowanych incydentów (TRIR), wskaźnik 
częstotliwości wypadków (AFR), wskaźnik częstości występowania urazów (TRIF). 
Wskaźniki incydentów są obliczane na podstawie wymagań specyficznych dla 
danego regionu i kraju. 

Wykorzystanie modułu wstępnej kwalifikacji dostawców, aby zidentyfikować 
tych, którzy gwarantują bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Pozyskiwanie bezpiecznych i zrównoważonych dostawców oraz 
wdrażanie dostawców w bezpieczny i wydajny sposób. 
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Zarządzanie pracownikami swoich dostawców – rolami, które pełnią, 
weryfikacją kompetencji, ich szkoleniami online i wdrożeniami, co pozwala 
zapewnić im bezpieczeństwo.

Zarządzanie i monitorowanie standardów zgodności w zakresie BHP i możliwość 
nawiązywania współpracy z dostawcami, którzy mają odpowiednie kwalifikacje.

Jak to robimy?

Usługi weryfikacyjne 
i audyty

Avetta zatrudnia wielu specjalistów ds. weryfikacji i bezpiec-
zeństwa w pełnym wymiarze godzin, którzy pracują nad 
zapewnieniem zgodności z przepisami w zakresie incydentów, 
ubezpieczeń, certyfikatów, licencji oraz zasad i procedur 
bezpieczeństwa.

Dostawcy są sprawdzani pod kątem ewentualnych wypadków 
śmiertelnych w przeszłości lub obecności na listach sankcji. 
Dostawcy strategiczni i dostawcy o podwyższonym ryzyku są 
oceniani pod kątem branżowych, regionalnych i krajowych 
norm BHP oraz wymogów prawnych.

Jeśli zasady lub procedury okażą się niezgodne z przepisami, 
specjaliści ds. bezpieczeństwa firmy Avetta identyfikują je i 
zapewniają, że dostawcy nie wykonują pracy, dopóki nie 
udowodnią wdrożenia odpowiednich procesów.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa firmy Avetta również konsultują 
się i informują dostawców o tym, jak spełnić wymagania i 
dlaczego mają one zastosowanie do rodzaju wykonywanej 
przez nich pracy i miejsca jej wykonywania.Dostarczają 
również dostawcom przykładowe zasady i procedury, aby 
pomóc im w spełnieniu wymagań.

Zarządzanie 
pracownikami 

Avetta Workforce Management definiuje, gromadzi i 
weryfikuje kompetencje pracowników wykonujących 
określone zadania, dzięki czemu możesz mieć pewność 
współpracy z wyszkolonymi i bezpiecznymi 
profesjonalistami.

Dokumenty kompetencyjne pracowników są składane 
przez dostawców i sprawdzane przez nasz wewnętrzny 
zespół ekspertów zgodnie z rygorystycznymi zasadami, 
aby pomóc w egzekwowaniu standardów legislacyjnych 
i organizacyjnych.

Tworzenie i prowadzenie interaktywnych szkoleń i 
szkoleń wprowadzających online lub zarządzanie 
sesjami nauki twarzą w twarz. Zapisy szkoleń są 
natychmiast widoczne, zapewniając profil kompetencji 
pracownika w czasie rzeczywistym, który może być 
przeglądany w biurze lub w terenie.

Technologia zarządzania dostępem zapewnia wgląd w 
to, kto w każdej chwili znajduje się na terenie zakładu 
pracy i obejmuje zaawansowane funkcje (np. zdarzenia 
ewakuacyjne), które pomagają zapewnić pracownikom 
bezpieczeństwo poza bramą zakładu.

Sprzęt kontroli dostępu (np. kioski, alkomaty i rogatki) jest 
dostępny tylko w niektórych regionach (np. w Australii).
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Współpraca z Avetta pomogła firmie zebrać wszystkie statystyki dotyczące bezpieczeństwa, zweryfikować język umów i limity 
ubezpieczenia w oparciu o wymagania, przeprowadzić audyt procesów dostawców i stworzyć dokumentację dot bezpieczeństwa.

Historia sukcesu
 Sabre Industries

Avetta to nie tylko kolejna firma, z którą współpracujemy; to firma stanowiąca 
rozszerzenie naszego działu zarządzania ryzykiem.

Anonimowy Klient

Obniżenie wskaźnika TRIR z 0,96 w 2017 r. do 0,71 w 2019 r., zwiększenie liczby dostawców o 130% w ciągu 2 lat, spadek 
średniego wskaźnika utraconych dni pracy z 0,31 do 0,25, spadek wskaźnika DART z 0,49 do 0,37.

Odnotowane korzyści

Rozwiązania

Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all
 of your supplier documentation up to date, accurate, and available at any time.

Learn More

Manage risk for any supplier
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Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all of your supplier 
documentation up to date, accurate, and available at any time.

Manage Risk for any Supplier
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Dzięki Avetta One masz możliwość korzystania z jednej, ujednoliconej 
platformy do oceny wszystkich dostawców, obejmującej BHP, rentowność 

finansową, zrównoważony rozwój i ESG, różnorodność i inkluzywność, 
bezpieczeństwo cybernetyczne, ryzyko pracownicze i odpowiedzialność.

About Avetta

O firmie Avetta
Platforma SaaS firmy Avetta pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich dostaw-
com zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci oferujemy 
największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie 
bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich 
wydajnością. Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracown-
ików w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawan-
sowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji.

W przypadku dostawców w naszej sieci, nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik 
incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodat-
kowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto, nasi dostawcy otrzymują 
uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferuje specjalne zniżki na 
usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i sprzęt roboczy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i ponad 
125 tys. dostawców w ponad 120 krajach.

Zeskanuj kod QR, aby umówić się na demonstrację już dziś.


