
BEZPIECZNA FLOTA TO OSZCZĘDNOŚCI
DLA TWOJEJ FIRMY

PROBLEM
• czy wiesz, ile samochodów użytkowanych w Twojej firmie ulega

wypadkom drogowym? 
• czy masz poczucie, że zarządzanie szkodowością i ryzykiem floty jest

problemem? 
• czy masz poczucie, że trzeba coś z tym zrobić, ale nie wiesz, co i jak?

ROZWIĄZANIE
Skorzystaj z oferty Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego,
działającego pod auspicjami Krajowej Rady bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego i Banku Światowego, afiliowanego przy międzynarodowej
organizacji Global Road Safety Partnership w Genewie. Prowadzimy
pierwsze w Polsce centrum edukacyjno-szkoleniowe dla firm i ich
pracowników wykorzystujących w celach biznesowych samochody
osobowe i ciężarowe. Oferujemy:
• systemowy i kompleksowy program zarządzania szkodowością floty

samochodowej dający wymierne oszczędności   
• ogólnopolską sieć szkół doskonalenia techniki jazdy, eco-drivingu,

jazdy defensywnej 
• najlepszych krajowych wykładowców, instruktorów i specjalistów
• międzynarodowe know-how związane z zarządzaniem

bezpieczeństwem i ryzykiem flot 

EFEKT
• podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie 
• poprawa bezpieczeństwa kierowców pojazdów flotowych
• zmniejszenie kosztów szkód związanych z użytkowaniem

samochodów służbowych
• wprowadzenie stałych zmian w zasadach postępowania firmy 

w odniesieniu do transportu drogowego i bezpieczeństwa floty.

Tylko długookresowa zmiana polityki biznesu gwarantuje skuteczność
działań, szkoleń i wymierne korzyści finansowe.

PARTNERSTWO DLA
BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO



Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
Wdrażamy programy poprawy bezpieczeństwa kierowców flotowych,
dostosowanych do potrzeb i możliwości naszych Klientów. Pomagamy
w pozyskiwaniu funduszy na szkolenia. Nasze rozwiązania są szyte
na miarę potrzeb, oczekiwań i możliwości firm. Najlepsza wiedza
i doświadczenia na rynku – a wszystko w jednym miejscu. 

Dia gno za
• pro fe sjo nal ne 

au dy ty:
- flot
- szko do wo ści
- przy ję tych 

roz wią zań ad mi ni -
stra cyj nych

• ba da nia, m.in. 
po zio mu 
bez pie czeń stwa
flot sa mo cho do -
wych

Systemowe działanie to podstawa bezpiecznej floty

Rozwiązania
• ogólnopolska sieć szkół

doskonalenia techniki
jazdy

• psycholodzy transportu
• e-learning, kursy 

i szkolenia
• najlepsi krajowi

wykładowcy,
instruktorzy, specjaliści 
z dziedziny:
- BHP
- psychologii transportu
- zarządzania flotami
- analiz i finansów
- prawa
- ratownictwa

drogowego

Monitoring 
• monitoring wdrożeń

programów
• weryfikacja

skuteczności

Przykładowa oferta
• badanie poziomu bezpieczeństwa floty
• kompleksowy audyt floty
• audyt szkodowości
• tworzenie firmowych dokumentów (polityka, procedury itp.)
• e-learning
• szkolenia tematyczne
• zajęcia w ruchu drogowym
• zajęcia na autodromie
• monitoring GPS

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG. 
TWOJA FLOTA JEST W RUCHU, NIE ZWLEKAJ!

Partnerstwo dla
Bezpieczeństwa Drogowego
tel.: 022 82 99 430
fax: 022 82 99 431
e-mail: info@pbd.org.pl
www.pbd.org.pl


