
Platforma 
zarządzania 
środowiskiem 
pracy



Współpraca 
w zakresie 
wypadkowości

Profesjonalne i specjalistyczne wsparcie 
w zakresie procedur oraz kwalifikacji zdarzeń

Zabezpieczenie etapu zgłaszania 
wypadków przy pracy

Możliwe uczestniczenie w kontroli PIP 
i reprezentowanie podczas postępowania 
sądowego

Wdrażanie skutecznych działań 
zapobiegawczych

Bieżący monitoring zgłaszanych danych 
i informacji w zakresie wypadkowości 

Korzystanie ze wskaźników monitorowania 
zdarzeń dostosowanych do organizacji

Centralizacja wszystkich danych

Gwarantowanie poziomu zgodności 
z uwzględnieniem zmian w zakresie prawa pracy

Rozwijanie stałej praktyki monitorowania 
i zapobiegania wypadkom, wspólnej dla 
wszystkich
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+

+

+

+

+

+

+

+



Synergia pomiędzy 
oprogramowaniem 
a firmą doradczą oznacza 
wzmocnienie pozytywnego 
wpływu polityki BHP 
w każdej firmie. 

Nad prawidłowością realizacji procesu czuwają nasi eksperci 
z dziedziny prawa pracy, systemów zarządzania, ubezpieczeń 
społecznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomagamy Klientom zdefiniować i zorganizować działania tak, 
by zwiększyć skuteczność wdrożenia acciline+. 
Oferujemy możliwość skorzystania z rozwiązania 
międzynarodowego, wielojęzycznego i dostosowanego do 
lokalnych przepisów.



Korzyści ze współpracy

Bieżący monitoring 
wskaźników, 
danych i wypadków 
oraz zdarzeń 
potencjalnie 
wypadkowych

Automatyzacja procesu 
identyfikacji, klasyfikacji 
i tworzenia niezbędnej 
dokumentacji

Realne oszczędności 
w kosztach 
kontrolowanych 
i niekontrolowanych 
wynikających 
z wypadkowości

Standaryzacja 
i centralizacja 

dokumentacji dla 
obszaru zarządzania 

wypadkowością

Możliwość 
porównywania 
danych/statystyk 
spółek na poziomie 
międzynarodowym

Zaoszczędzony 
czas na 
przygotowywaniu 
dokumentacji 
i raportów

Wsparcie 
prawne 
w zakresie 
zdarzeń 
wypadkowych

Dostęp 
i współpraca 
z ekspertami 
różnych 
specjalizacji

Nadzór oraz opieka 
merytoryczna 
ekspertów 
z dziedziny prawa 
pracy, ubezpieczeń 
społecznych oraz 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy



Nasze doświadczenie

Systematycznie rosnące 
koszty pracy to bolączka wielu 
przedsiębiorców. Pomagamy im 
poprawić kondycję finansową 
bez redukcji zatrudnienia lub 
zamrożenia wynagrodzeń. 

Dzięki unikalnemu know-how oraz doskonałej znajomości 
aktualnego orzecznictwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, eksperci Ayming umożliwiają uzyskanie 
istotnych oszczędności oraz podjęcie działań prewencyjnych 
ukierunkowanych na uzyskanie najkorzystniejszych efektów 
finansowych w kolejnych latach. 

Nasz zespół stanowi unikalne połączenie wąskiej specjalizacji 
i różnych kompetencji. Posiadamy kilkunastoletnie 
doświadczenie w pracy z ZUS oraz Państwową Inspekcją Pracy. 
Współpracowaliśmy ze wszystkimi 43 oddziałami ZUS na 
terenie całej Polski i z blisko połową z 215 inspektoratów.

Jest to możliwe dzięki:
• weryfikacji prawidłowości rozliczenia składki wypadkowej, 
• analizie warunków zagrożenia w przedsiębiorstwie,
• oraz obniżeniu wpłat na PFRON.



Funkcjonalność 

Elektroniczne 
zarządzanie 
dokumentami
• Centralizacja wszystkich 
dokumentów

• Identyfikowalność informacji 
i klasyfikacja dokumentów

• Wspólne korzystanie 
z dokumentów przez 
zainteresowanych 
użytkowników

Plan 
działań
• Tworzenie 

i pilotowanie 
działań 
zapobiegawczych 
i naprawczych

• Pomiar 
skuteczności 
wdrożonych działań

Statystyka
• Monitorowanie wskaźników 
w czasie rzeczywistym

• Edycja zestawień i tablic 
wskaźników w formacie PDF 
lub Excel

• Analiza krzyżowa 
i dynamiczna informacji

• Tworzenie 
zautomatyzowanych 
zestawień statystycznych 
i spersonalizowanych 
wykresów

• Spersonalizowana 
sprawozdawczość na stronie 
głównej

Dostępne na Myacci+

Zarządzanie 
zdarzeniami
• Zgłaszanie wszelkich zdarzeń 
i monitoring

• Gotowa dokumentacja dla 
danego wypadku

• Lista kontrolna dla 
poszczególnych zdarzeń

• Tworzenie rejestru wypadków
• Tworzenie niezbędnej 
dokumentacji i załączników

• Angażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron dzięki 
alertom

• Monitorowanie prowadzonych 
spraw

• Historia zdarzeń 
poszczególnych pracowników



Ocena ryzyka
• Ocena ryzyka zawodowego
• Nadzorowanie narażenia na ryzyko 
dla indywidualnych stanowisk pracy

• Tworzenie i aktualizacja jednolitego 
dokumentu oceny ryzyka 
zawodowego

• Pilotowanie działań zapobiegawczych 
i ich skuteczności

• Planowanie pomiarów środowiska 
pracy 

• Tworzenie niezbędnej dokumentacji, 
zestawień i planów dla czynników 
występujących w środowisku pracy 

Zarządzanie 
nieobecnościami 
• Tworzenie i personalizacja 
wskaźników

• Zarządzanie nieobecnościami 
w podziale na rodzaj pracy 
i jednostkę roboczą

• Informowanie w czasie rzeczywistym 
• Tworzenie alertów w celu 
monitorowania przepływu informacji 
zwrotnych lub uwzględnienia 
wcześniej wskazanych sytuacji

Nadzór i zgodność  
z przepisami
• Diagnoza otoczenia regulacyjnego
• Opracowanie nadzoru regulacyjnego 
• Monitorowanie poziomu zgodności
• Alerty dotyczące nowych przepisów 

z obszaru prawa pracy

Szkolenia/uprawnienia 
• Monitorowanie uprawnień i szkoleń
• Alerty dotyczące dokumentów 
wymagających przedłużenia

• Pilotowanie kampanii okresowych
• Zmienianie i przyznawanie tytułów 
• Wizualizacja zestawień dla każdego 

pracownika

Drzewo zdarzeń
• Organizacja poszukiwań czynników 
leżących u podstaw zdarzenia 
wypadkowego

• Tworzenie scenariuszy i budowanie 
planu działań

Wkrótce dostępne
Aplikacja mobilna
• Wstępna rejestracja zdarzenia za 
pomocą kilku kliknięć

• Ocena potencjalnego ryzyka na 
stanowisku roboczym

• Geolokalizacja zdarzenia 
wypadkowego

• Możliwość ostrzeżenia pracowników 
w czasie rzeczywistym

• Dostęp do głównych wskaźników za 
pomocą jednego kliknięcia

• Bezpośrednia weryfikacja uprawnień 
i/lub zezwoleń pracowników dzięki 
ich kodom QR



Ayming jest międzynarodową grupą doradczą 
świadczącą usługi w 15 krajach. 

Niniejszy dokument stanowi wyłączną własność Ayming.

kontakt@ayming.com

100 000 
zdarzeń wypadkowych 
obsługiwanych rocznie 

20 000 
klientów Ayming 
na świecie

50 000 
użytkowników acciline+ 

na świecie

137 m € 
obrotu w 2020

1300 
pracowników

+30 lat 
doświadczenia


