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Jesteśmy silnym KONSORCJUM najważniejszych firm 
świadczących usługi porządkowe w regionie.

Dzięki doskonałej WIEDZY na temat rynku możemy oferować 
złożone i kompleksowe usługi.

Jednym z naszych największych atutów jest rozbudowany KNOW-
HOW na temat branży.

Oferujemy SPERSONALIZOWANE rozwiązania, INNOWACYJNE 
działania oraz EFEKTYWNOŚĆ CENOWĄ.

Poświęcamy wiele uwagi BEZPIECZEŃSTWU.

Zarządzamy zespołami PRZYDZIELONYMI BEZPOŚREDNIO do 
placówki klienta.

INTEGRUJEMY działania naszych zespołów tak, aby sprostały 
międzynarodowym procesom naszych klientów.

Zapewniamy UDOSTĘPNIENIE przeszkolonego zespołu.

Gwarantujemy SPRAWNĄ REAKCJĘ NA SYTUACJE AWARYJNE.

O konsorcjum CEJS
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Doskonały
KNOW-HOW

PRZYSZŁOŚCIOWE MYŚLENIE
INNOWACYJNA FIRMA

ZŁOŻONA JAKOŚĆ
W JEDNYM KROKU

Nasze 
główne 
założenia

KLIENT
JEST NAJWAŻNIEJSZY

NOWOCZESNY
SPRZĘT
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Odpowiedzialność społeczna
Już od dawna skupiamy się na wspieraniu środowisk, w których działamy.
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Fundacja

SERCE DZIECKA

Wspieranie lokalnych

DRUŻYN SPORTOWYCH

Wspieranie lokalnej

BRYGADY STRAŻACKIEJ



NIENARUSZONA RÓWNOWAGA ŚRODOWISKA

Dążymy do tego, by wpływ naszych działań na ludzi i planetę był jak najlepszy. Dlatego dokładamy 
wszelkich starań, aby wszystkie nasze działania były przemyślane i odnosiły pożądany efekt..

EKO PRODUKTY

Używamy produktów przyjaznych
środowisku z etykietą EU Ecolabel

NAPĘD CNG

Mamy swój wkład w ochronę 
środowiska dzięki korzystaniu z 

pojazdów prywatnych
i służbowych

napędzanych sprężonym gazem 
ziemnym (CNG).

ŹRÓDŁO ENERGII
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Alternatywne źródło energii w 
formie produkcji biogazu z 
biodegradalnych odpadów z 
terenów zielonych



MAGAZYNY NA 
SŁOWACJI

MAGAZYNY W POLSCE MAGAZYNY 
W CZECHACH

Organizacja pracy

Zarząd

Zarząd

PRACOWNICY

Przykładowa struktura 
organizacyjna magazynu

KIEROWNIK

TECHNOLOG
PODWYKONAWCA 

USŁUG 
SPECJALISTYCZNYCH

GŁÓWNY 
KOORDYNATOR 
HALI

Zarząd Zarząd

DYREKTOR OPERACYJNY
KOORDYNATOR 
KONTRAKTU

MŁODSZY 
MENEDŻER
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DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

MENEDŻER PROJEKTU

ASYSTENT



Głównym celem działalności konsorcjum CEJS jest spełnianie potrzeb naszych klientów, zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług oraz zadowolenie pracowników wynikające z 

bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy.

W dążeniu do realizacji swoich głównych celów, konsorcjum CEJS skupia się również na celach szczegółowych, które wpływają na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wynika to z wymogów 

prawno-organizacyjnych oraz wewnętrznych przepisów firmy i instrukcji BHP.

Szczegółowe cele związane z przepisami BHP zawierają:

• Badania medycyny pracy,

• Wstępne oraz okresowe szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

• Szkolenia stanowiskowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

• Tworzenie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk,

• Instrukcje dotyczące bezpiecznego wykonywania konkretnych czynności pracowniczych (PMV),

• Zapoznanie pracowników z instrukcjami obsługi wszystkich maszyn i urządzeń,

• Przedstawienie pracownikom kart charakterystyki środków chemicznych,

• Wdrożenie środków ochrony osobistej,

• Zapobieganie wypadkom w czasie pracy,

• Nadzorowanie oraz poprawa ryzyka sytuacji potencjalnie niebezpiecznych,

• Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,

• Szkolenie z zakresu systemu 5S.

Gwarancja 
bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa w 
magazynach
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Zapewniamy ochronę danych placówek, które obsługujemy. Do kontraktu dołączamy

dokument stanowiącygwarancjęcałkowitej ochronydanych.

Dostarczamy dokumentację opisującą postępy prac: zachowujemy dokumentację dotyczącą

usług porządkowych oraz dokumentację ze spotkań zarządu naszej firmy ze

zleceniodawcą; dokumenty są przechowywane przez okres 12 miesięcy lub dłużej w

przypadku życzenia klienta. Miejscem przechowywania dokumentacji jest placówka,

której świadczymy usługi.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Polityka zachowania poufności

Polisa ubezpieczeniowa będzie zapewniana indywidualnie i będzie zawierać wszystkie 

wymagania wyszczególnione w umowie. Zostanie ona przedłożona działowi prawnemu 

naszego klienta do akceptacji.

Poza wcześniej wspomnianą polisą ubezpieczeniową, każda z firm konsorcjum CEJS 

dysponuje aktywnym ubezpieczeniem od wypadków:

Republika Czeska – 1,5 mln euro

Słowacja –2 mln euro

Polska –1 mln euro
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KOORDYNATOR TECHNICZNY

MENEDŻER OBIEKTU

Osoba organizująca kursy szkoleniowe pracowników 
oraz częste kontrole jakości prac.

PRACOWNICY PORZĄDKOWI

TECHNOLOG 

Osoby odpowiedzialne za utrzymywanie czystości w całej 
placówce. Osoby te posiadają aktualne badania medyczne 
i zdrowotne oraz odbyły szkolenie BHP. Zostały one 
przeszkolone przez technologa w kwestii zastosowań 
środków chemicznych i użycia sprzętu. Pracownicy 
otrzymują odzież roboczą zgodnie z wymaganiami.

Osoba do dyspozycji, wyspecjalizowana w kwestii doboru
środków chemicznych i odpowiedniego sprzętu do prac
objętych warunkami umowy.

Nasza firma przykuwa duża wagę do odpowiedniego 
wyboru i szkolenia pracowników. Podczas pracy nasza 
załoga nosi odzież firmową oraz imienne 
identyfikatory.

Regularne kursy szkoleniowe naszych pracowników
na temat utrzymywania czystości są prowadzone
przez wyspecjalizowane firmy takie jak: Henry Kruze
Polska oraz Centrum Edukacji Zawodowej Cargo,
realizujące m.in. dostawy naszych środków
chemicznych oraz udzielające wsparcia
technologicznego oraz bieżącej pomocy.

Na życzenie kontrahenta zapewniamy również
ochronę informacji niepublicznych.

Każdy pracownik odbywa szkolenie BHP adekwatne
do zajmowanego stanowiska oraz inne szkolenia
sprawiające, że jego praca jest bardziej efektywna i
przynosi pożądane efekty.

Informacje ogólne

Personel
Osoba odpowiedzialna za kontakty z kontrahentem ze
strony CEJS. Osoba ta jest informowana o możliwych
wskazówkach, propozycjach zmian, dodatkowych
zadaniach i innych kwestiach związanych z pracami w
danej placówce. Kontakt: telefoniczny, mailowy lub
bezpośredni na życzenie kontrahenta. Ta osoba jest
również odpowiedzialna za kontrolę jakości prac
świadczonych w placówce.
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Środki chemiczne zatwierdzone przez naszego technologa
i pochodzące od naszych dostawców umożliwiają nam
świadczenie usług na najwyższym poziomie.

W momencie podpisania umowy nasi kontrahenci
otrzymują załącznik do umowy z opisem wszystkich
produktów, a nasz personel zna ich dokładne właściwości,
skład, wartości PH oraz sposoby użycia konkretnych
środków w praktyce.

Środki chemiczne
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Nasza firma sprzątająca używa wyłącznie środków chemicznych renomowanych firm takich jak:



Portfolio naszych usług

TERENY ZIELONE ADMINISTRACJA TECHNICZNA 
BUDYNKÓW

USŁUGI ZIMOWE BEZPIECZEŃSTWO POMOC TYMCZASOWA DDD LOGISTYKA

PRZEPŁYW ODPADÓW HIGIENASPRZĄTANIE
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Usługi porządkowe

Kompleksowa usługa bez żadnych zmartwień

• Nasze konsorcjum zapewnia usługę kompleksowego sprzątania powierzchni 
komercyjnych i prywatnych,

• Świadczymy prace porządkowe dla powierzchni biurowych, magazynów, hal produkcyjnych oraz  hoteli,

• Oferujemy naszym klientom usługę sprzątania jednorazowego oraz regularnego; w ramach codziennych 
obowiązków świadczymy również usługi higieniczne oraz dezynfekcyjne,

• Posiadamy kompletne portfolio profesjonalnych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii,

• Nasi pracownicy są dokładnie sprawdzani i monitorowani; świadczymy nasze usługi w szybki 
sposób z zachowaniem standardów wysokiej jakości i naciskiem na indywidualne podejście.

Usługi porządkowe

• Podstawowe usługi porządkowe naszej firmy składają się z codziennego sprzątania oraz usług 
specjalistycznych; w ramach usług porządkowych świadczymy usługi związane z higieną i 
dezynfekcją, sprzątaniem terenów budowlanych oraz sprzątaniem obiektów przemysłowych,

• Nasza firma korzysta z nowoczesnego sprzętu najlepszych producentów rynkowych;
korzystamy z maszyn czyszczących, polerujących, zamiatających oraz komunalnych,
profesjonalnych odkurzaczy i wielu innych,

• Używamy również PuraQleen w celu czyszczenia dużych zewnętrznych powierzchni szklanych.
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Sprzątanie regularne

• Kontrolujemy zewnętrzne oraz wewnętrze
usługi porządkowe celem kontroli
efektywności,

• Sprawdzamy dokumentację budynku, standardy 
sprzątania, plan higieny, przygotowujemy szkic 
planu sprzątania oraz kalkulacje dotyczące 
profesjonalnych usług porządkowych i środków 
chemicznych,

• Szkolimy wykwalifikowany personel do 
świadczenia usług porządkowych,

• Zapewniamy dostępność przeszkolonego 
menedżera, który będzie odpowiedzialny za 
organizację oraz kontrolę prac zgodnie z 
potrzebami klienta, a także rozwiązywanie 
sytuacji awaryjnych.

Regularne usługi porządkowe świadczone w
formie outsourcingu pozwolą na oszczędność
czasu. Profesjonalne podejście w tym zakresie
przyniesie oszczędności oraz standaryzację
jakościową. Zapewniamy pełen profesjonalizm,
złożoneusługi i indywidualne podejście do klienta.

W kwestii wewnętrznych usług porządkowych
przestrzegamy standardów Stowarzyszenia
Usług Porządkowych.

Szersze spektrum usług 
porządkowych

Sprzątanie specjalistyczne i ogólne

Oferujemy sprzątanie specjalistyczne oraz usługi związane z higieną naszym stałym klientom
oraz wszystkim nowym klientom, którzy nie posiadają jeszcze pełnego outsourcingu usług
porządkowych.
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Sprzątanie przemysłowe

• Nasza firma zapewnia złożone usługi związane ze sprzątaniem przemysłowym powierzchni produkcyjnych, magazynów oraz wszelkich hal i zespołów budynków; świadczymy usługę sprzątania 
przemysłowego oraz czyszczenia sprzętu przemysłowego, podłóg oraz wszelkich powierzchni i struktur,

• Korzystamy z opatentowanych procesów oraz specjalnych środków czyszczących w celu usuwania brudu atmosferycznego (pył, dym, kwaśne deszcze, itp.) oraz organicznego (pleśń, wodorosty, grzyby, itp.) z 
systemów izolacyjnych, ścian, kafelków oraz innych powierzchni,

• W celu usuwania farb, lakierów oraz innych nieczystości z powierzchni takich jak gips, cegły, drewno, metale oraz inne materiały korzystamy ze sprawdzony technologii takich jak PURACLEAN.
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Sprzątanie po pracach budowlanych

Pozostaw sprzątanie po pracach budowlanych naszemu 
konsorcjum. Przygotujemy obiekt do normalnego 
funkcjonowania, czyli:

• Pełne sprzątanie budynku,

• Ciągłe sprzątanie w czasie trwania budowy w celu 
minimalizacji czasu ostatniego sprzątania,

• Usunięcie pozostałości materiałów budowlanych na 
wszystkich powierzchniach,

• Mycie wysokociśnieniowe z wykorzystaniem 
najnowszej technologii w celu uniknięcia rozprysków,

• Czyszczenie okien, ram okiennych oraz innych 
szklanych powierzchni,

• Czyszczenie placówki (grzejniki, drzwi, futryny, 
poręcze, schody, itp.),

• Czyszczenie kabiny windy,

• Mechaniczne i ręczne czyszczenie podłóg.

SPRZĄTANIE PO PRACACH BUDOWLANYCH PRACA NA WYSOKOŚCIACH

• Mycie fasad oraz innych powierzchni pionowych,

• Pokrycie fasad warstwą ochronną (certyfikacja 
producenta oraz NPU),

• Czyszczenie oraz mycie wentylacji, szybów oraz 
systemów dystrybucyjnych,

• Czyszczenie struktur oraz urządzeń.

• Zbieranie gruzu oraz pozostałości po pracach 
budowlanych.

UTYLIZACJA ODPADÓW
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Sprzątanie hoteli

Profesjonalna i bezbłędna obsługa hotelowa to istotny czynnik świadczący o jakości 
hotelu. Dlatego proponujemy outsourcing usług sprzątania hoteli do naszej firmy.

Świadczymy szerokie spektrum profesjonalnych usług hotelowych i skupiamy się na maksymalnej
jakości oraz profesjonalizmie naszych pracowników. Przekazanie takich usług naszej firmie pozwala
hotelowinaefektywnąredukcję kosztóworazzwiększenieprzejrzystościświadczonychusług.
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Pomoc tymczasowa

POMOC TYMCZASOWA

Pomoc tymczasowa, która jest nowoczesną metodą
zarządzania personelem, oferuje chwilową pomoc w czasie
okresów przejściowych, na przykład celem wsparcia podczas
bardziej intensywnych okresów lub w czasie choroby
pracownika.

Pracownik tymczasowy to osoba z naszej firmy, która
przyjmuje wszystkie zobowiązania kodeksu pracy i
należycie wypełnia swoje obowiązki. Klient pomocy
tymczasowej jest obciążany zgodnie z godzinami
przepracowanymi przez pomoc tymczasową lub zgodnie z
ustalonymi warunkami.

USŁUGA POMOCY TYMCZASOWEJ POLEGA NA:

Szukaniu odpowiedniej załogi zgodnie z opisem 
stanowiska:

• Rozmowa kwalifikacyjna, weryfikacja umiejętności,

• Zawarcie umowy o pracę,

• Monitorowanie raportów pracy oraz opłacanie 
pracownika,

• Informacja zwrotna od klienta.

ZAKRES POMOCY TYMCZASOWEJ ODPOWIEDNI DLA OBI:

• Uzupełnianie produktów na półkach,

• Operatorzy wózków widłowych,

• Pracownicy magazynowi,

• ZAPEWNIAMY RÓWNIEŻ WSPARCIE PRZY REGAŁACH 
PALETOWYCH, SORTOWANIU ORAZ ZNAKOWANIU 
TOWARÓW.
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Konsorcjum CEJS zapewnia złoże usługi związane z higieną oraz 
sprzedaje materiały higieniczne. Nasze usługi są podzielone na 
wiele obszarów, gdzie oferujemy szeroki wybór, wysoką jakość 
oraz funkcjonalność, zdrowe i bezpieczne produkty w 
korzystnych cenach:

• Czyszczenie oraz technologia czyszczenia,

• Chemia do sprzątania oraz dezynfekcji,

• Maty oraz dywany przemysłowe,

• Szerokie spektrum produktów higieny osobistej,

• Jednorazowy ekwipunek roboczy.

WDRAŻANIE PROGRAMU HIGIENY

Tworzymy propozycję programu  higieny dla firmy naszego klienta. 
Dopasowany program higieny to podstawa utrzymania 
standardów higieny oraz ochrony zdrowia w miejscu pracy.

USŁUGI ZWIĄZANE Z HIGIENĄ ZGODNE Z PLANEM SANITARNYM

W ramach codziennego sprzątania, nasza firma uzupełnia środki higieny zgodnie z potrzebami i standardami naszego klienta. 
Monitorujemy również zużycie poszczególnych materiałów. Agenda zarządzania i dostępnych środków jest bezpłatnie dołączana do 
kontraktu.

SPRZEDAŻ TOWARÓW

Nasza firma zapewnia stałe dostawy zarówno złożonego programu higieny, jak i spełnianie indywidualnych potrzeb zgodnych z życzeniami i 
potrzebami klienta. Są to produkty bezpośrednio związane z higieną takie jak mydła, papier, papierowe ręczniki, papier toaletowy oraz 
środki czyszczące.

MATY CZYSZCZĄCE ORAZ STREFY CZYSZCZĄCE

Zapewniamy maty oraz strefy czyszczące w rozmiarach zgodnych z życzeniem klienta. Zapewniamy również maty z nadrukami, które spełniają zarówno
funkcję sprzątającą, jak i marketingową. Do mat możemy dodać takie rzeczy jak szczota przy drzwiach wejściowych, zabezpieczenia krawędzi,
oraz pasy antypoślizgowe.

PROFESJONALNA INSTALACJA

Każdy element naszego katalogu podlega profesjonalnej instalacji przeprowadzonej przez naszą firmę. Oferujemy wyposażenie producentów takich 
marek jak: CWS, Kimberly Clark, Merida, Vencl, Tork.

Usługi związane z higieną
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Tereny zielone

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH ORAZ PARKÓW

Nasze bogate doświadczenie w pielęgnacji terenów 
zielonych pozwala nam na świadczenie złożonych usług 
począwszy od przygotowania dokumentacji, poprzez 
wdrażanie, aż po profesjonalny program dbania o tereny 
zielone.

Spełniamy oczekiwania naszych klientów i pomagamy im 
stworzyć przyjemną atmosferę w najbliższym otoczeniu. Nasi 
wykwalifikowani pracownicy korzystając ze sprzętów 
opartych o najnowsze technologie.

PIELĘGNACJA ZIELENI ZEWNĘTRZEJ

Chodzi tutaj głównie o pielęgnację terenów zielonych, 
projektowanie krajobrazu oraz tworzenie prywatnych 
przestrzeni ogrodowych. Plany indywidualne są 
realizowane zgodnie z potrzebami naszych klientów.

PIELĘGNACJA ZIELENI WEWNĘTRZNEJ

Profesjonalna pielęgnacja zieleni wewnętrznej jest 
oparta o takie rzeczy jak nawozy oraz codzienne zabiegi, 
zwłaszcza w przestrzeniach publicznych oraz budynkach 
administracyjnych. Pielęgnacja zieleni wewnętrznej jest 
przeprowadzana zgodnie z indywidualnym planem 
przygotowanym dla danego klienta.
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Nilfisk City Ranger 3500 5 Nowoczesne urządzenie przeznaczone do koszenia 
trawy na dużych powierzchniach.

Zetor Proxima universal 1 Traktor dostosowany do koszenia dużych powierzchni 
trawiastych.

Honda HF 2417 HM 3

Sprawdza się bardzo dobrze na dużych przestrzeniach, gdzie praca z wykorzystaniem zwykłego 
sprzętu trwałaby wiele godzin. Kosz zamocowany z tyłu ma dodatkowy wpływ na przyspieszenie 

procesu koszenia. Szerokość ścinania - 102 cm, wysokość ścinania od 30 mm do 90 mm,
Pojemność kosza - 300 l.

Husqvarna Rider 115 C 4 Husqvarna Rider 115 C jest wyposażona w przegubowy układ sterowania co zapewnia niezwykłą 
zwrotność. Maszyna tnąca zamontowana na czole zapewnia doskonały dostęp do rogów, okolic 
krzewów oraz pod ławkami.

SPRZĘT ZASTOSOWANIELICZBA

Tereny zielone
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Viking MB448XT Liczba niezbędna do 
wypełnienia kontraktu Sprzęt do ręcznego koszenia trawy.

Stihl FS 
310

Liczba niezbędna do 
wypełnienia kontraktu Kosiarka z silnikiem spalinowym.

Stihl SH86
Liczba niezbędna do 

wypełnienia kontraktu Dmuchawa do ściętej trawy i 
liści.
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Usługi związane z ochroną

W ramach kompletnej usługi związanej z ochroną świadczymy naszym klientom wszystkie profesjonalne działania zapewniające bezpieczeństwo budynków przemysłowych i 
administracyjnych.
Nasza firma oferuje indywidualne rozwiązania dla każdego klienta. Nasze doświadczenie i profesjonalizm naszych pracowników to gwarancja usługi na najwyższym poziomie.

Usługi związane z ochroną składają się z:

• Ochrony obiektów,

• Recepcji,

• Systemów kamer,

• Audytu ochrony.
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Administracja techniczna budynków

TECHNICZNE ZARZĄDZANIE 
OPERACYJNE

W ramach kompleksowego zarządzania 
budynkami, obejmującego ich obsługę w 
oparciu o długoterminową umowę, 
zapewniamy naszym klientom usługi 
związane z bieżącą eksploatacją i konserwacją 
tych obiektów. Chodzi tutaj zwłaszcza o 
sprawdzanie stanu urządzeń technicznych, 
konserwację i naprawy, konserwację budynku 
oraz okresowe inspekcje.

Poniższe prace są regularnie przeprowadzane 
zgodnie ze wszystkimi niezbędnymi 
wskazówkami dostępnymi w instrukcji 
producentów:

• Kontrola zużycia,

• Działanie urządzenia zgodne z opisem 
producenta lub instrukcją,

• Wymiana smarów i olejów,

• Sprawdzenie zużycia energii.

NAPRAWA ORAZ KONSERWACJA SPRZĘTU 
TECHNICZNEGO I BUDYNKU

Na zgodę klienta lub zgodnie z planem 
konserwacji na dany okres przeprowadzamy 
rewizje budynków i urządzeń, drobne naprawy i 
regularną konserwację nieruchomości oraz 
sprzętu technicznego:

• Rutynowa konserwacja i naprawa sprzętu,

• Umówione lub awaryjne naprawy sprzętu 
większego kalibru, często przy współpracy 
z firmami specjalistycznymi,

• Ogrzewanie, ślusarstwo, 
glazurowanie oraz hydraulika,

• Malowanie, kładzenie warstw 
ochronnych na podłogę.

REGULARNE INSPEKCJE I 
AUDYTY

Wszystkie inspekcje budynków są 
przeprowadzane zgodnie z ważnymi licencjami.

• Urządzenia ciśnieniowe – zbiorniki, 
dylatacje,

• Instalacje gazowe – kotłownia, 
dystrybucja gazu,

• Sprzęt elektryczny – transformatory, 
dystrybucja, urządzenia,

• Windy,

• Sprzęt przeciwpożarowy,

• Profesjonalny pomiar ilości technicznych –
jakość sieci elektrycznej, termowizja, 
monitoring środowiska wewnątrz budynku.

POMNIEJSZE NAPRAWY ZWIĄZANE Z 
FUNKCJONOWANIEM BUDYNKU

• Obsługa szklarni,

• Prace hydrauliczne,

• Ślusarstwo,

• Murarstwo,

• Prace malarskie,

• Pomniejsze prace budowlane.
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Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja

Świadczymy złożone usługi związane z higieną budynku i pobliskiego
otoczenia. W skład tych usług wchodzi również zwalczanie
szkodników, insektów oraz trwała eliminacja mikroorganizmów.

DERATYZACJA
Pozbycie się szkodników takich jak myszy, czy szczury.

DEZYNSEKCJA
Eliminacja insektów oraz pajęczaków takich jak karaluchy, mrówki, robaki, komary.

DEZYNFEKCJA
Trwała eliminacja mikroorganizmów takich jak bakterie i wirusy.

CEJS świadczy profesjonalne usługi zwalczania pasożytów i
szkodników. Dysponujemy systemem, który skutecznie
eliminuje problem.

Nasi specjaliści korzystają ze sprzętu oraz środków
chemicznych zgodnych z certyfikatami. Wyszkolony personel
wykonuje usługi z zakresu DDD w dyskretny i skuteczny
sposób.
Każda usługa jest przez nas szczegółowo zaplanowana – plan
działania zależy od rodzaju szkodnika, miejsca oraz
indywidualnych oczekiwań klienta. Zawsze dbamy o wysokie
standardy bezpieczeństwa, pracując jednocześnie ze 100%
efektywnością.
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Logistyka

OUTSOURCING USŁUG LOGISTYCZNYCH

Masz problemy z własną logistyką lub niewystarczającą liczbę
pracowników? Brakuje ci środków finansowych na potrzeby
własnej logistyki? Wykorzystaj nasze usługi związane z
outsourcingiem logistyki.

• Świadczymy profesjonalne usługi logistyczne. Bierzemy pełną 
odpowiedzialność za wszystkie twoje usługi związane z 
transportem i magazynowaniem, a ty możesz skupić się na 
spawach kluczowych dla twojego biznesu. Dzięki naszemu 
doświadczeniu pomożemy ci usprawnić przepływ towarów 
do twoich klientów,

• Skupiamy się na wysokiej jakości świadczonych przez nas 
usług, kładziemy duży nacisk na elastyczność oraz 
profesjonalizm naszych pracowników.

GŁÓWNE ZALETY OUTSOURCINGU 
LOGISTYKI:

• Zwiększenie poziomu świadczonych usług,

• Zwiększenie konkurencyjności,

• Zwiększenie produktywności,

• Skupienie na kluczowych działaniach,

• Optymalizacja kosztów.

USŁUGI LOGISTYCZNE OFEROWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

• Odbiór dóbr,

• Stany magazynowe,

• Układanie na paletach, pakowanie, oznaczanie 
produktów,

• Dystrybucja produktów,

• Przeładunki,

• Transport,

• Informacja zwrotna dotycząca przesyłek.

Przekazanie procesów logistycznych naszej firmie odbywa
się w poszczególnych krokach, zaczynając od analizy,
poprzez projektowanie, aż po wdrażanie usług
logistycznych przez naszą firmę.
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Artykuły konsumpcyjne

Usuwanie śniegu: procedura / zasady działania
Celem tej procedury jest zapewnienie naszemu klientowi
ciągłości działania niezależnie od warunków pogodowych oraz
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom.

Główne działania:

• Obserwacja pogody – dostęp do profesjonalnej prognozy 
pogody,

• Obserwacja terenu – ciągła obserwacja warunków 
pogodowych,

• Podjęcie działań przed wystąpieniem spodziewanego 
pogorszenia warunków pogodowych:
*wliczając w to rozsypywanie piasku i soli,

• Zabezpieczenie prac po ustaniu niesprzyjających warunków 
pogodowych,

Zasady działania

INFORMACJE OGÓLNE:

Załoga odpowiedzialna za monitorowanie warunków
pogodowych w imieniu CEJS pracuje 24/7 – monitorując
warunki aktualnej i spodziewanej pogody. CEJS wyznacza
pracownika odpowiedzialnego za organizację oraz nadzorowanie
prac zimowych w każdym obiekcie.

ZAPAS SOLI NA TERENIE OBIEKTU

Kontenery z solą i piaskiem znajdują się na terenie obiektu.
Minimalny zapas to 5 ton. Zapas soli jest również zapewniany
przez dostawcę, który jest w stanie zareagować w ciągu 1
godziny.

Usługi związane z okresem zimowym

Z uwagi na spore doświadczenie, nasza firma oferuje usługi
związane z usuwaniem śniegu. Nasz sprzęt jest w stanie gotowości i
czekana nadejście zimy!

Czas reakcji, czas pracy

Prace przygotowawcze, np. sypanie soli i piasku, powinny być 
przeprowadzone przed wystąpieniem złych warunków 
pogodowych. W momencie powstania złych warunków pogodowych 
rozpoczną się prace mające na celu usunięcie skutków takich jak:

• Opady śniegu,
• Deszcz ze śniegiem,
• Gołoledź,
• Prace trwają do odwołania lub pełnego usunięcia śniegu.
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Mercedes 1314 z dostawką zimową (+ posypywanie dróg)
Ciężki sprzęt do usuwania śniegu z dróg, parkingów oraz yardu.

Nilfisk City Ranger 3500 zamiatarka drogowa
Ciężki sprzęt do usuwania śniegu z dróg, parkingów oraz yardu.

Traktory
Ciężki sprzęt do usuwania śniegu z dróg, parkingów oraz yardu.

KUBOTA 1
Ciężki sprzęt do usuwania śniegu z dróg, parkingów oraz yardu.

SPRZĘT ZASTOSOWANIE

Usługi związane z okresem zimowym
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Koparka z kierowcą Ciężki sprzęt do załadunku nadmiaru śniegu.

Przyczepa do wywożenia śniegu
Sprzęt do wywożenia nadmiaru śniegu. Bardzo efektywny w połączeniu z 
koparką.

Dmuchawa z operatorem
Sprzęt z personelem do oczyszczania chodników.

Personel do odśnieżania manualnego z łopatami i miotłami
Sprzęt do oczyszczania miejsc trudno dostępnych dla maszyn.

Kontenery z piaskiem i solą 150 litrów (215 kg)
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Każdego dnia potwierdzamy nasz
profesjonalizm

oraz niezawodność naszej firmy. Central Europien Janitorial Services 29



Zapewniamy szeroki zakres usług związany z utrzymaniem
czystości na terenie magazynu oraz całej placówki. Jedną z tych
usług jest przepływ odpadów.

Usługa ta zapewni twojej firmie nieprzerwane działanie i
odciąży twoich pracowników z realizacji prac takich jak:

• Segregacja odpadów,
• Opróżnianie koszy,
• Wywóz śmieci,
• Transport na terenie obiektu,
• Działanie zgniatarek.

Dodatkowo świadczymy usługi związane z audytem segregacji
lub pomagamy w procesie prawidłowej segregacji odpadów.

Przepływ odpadów

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Opróżnianie pojemników z następującymi materiałami:

• Zmieszane suche odpady,
• Kartony,
• Folia,
• Odpady kuchenne,
• Drewniane palety.

Kontenery są wymieniane na bieżąco, co zapewnia nieprzerwany tok prac.

CZAS DOSTAWY USŁUGI • 24/7,

• Zbieranie i ładowanie palet do utylizacji,

• Działanie zgniatarki – kontener na kartony,

• Transport kubłów,

• Wrzucanie kartonów do belownic,

• Obsługa wózka transportującego odpady na przyczepę.
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Firma CEJS zapewnia

nowoczesne oraz wydajne maszyny
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Firma CEJS posiada bogaty park maszynowy co

umożliwia nam wykonanie każdego zadania

związanego z utrzymaniem porządku również w

nietypowych placówkach. Stosujemy najbardziej

zaawansowane rozwiązania technologiczne.

Użycie wyspecjalizowanego sprzętu takich marek jak

Numatic, Hako, Vermop, Karcher

pozwala na osiągniecie wysokiej wydajności pracy.

Sprzęt

Poza sprzętem do czyszczenia placówek
dysponujemy również sprzętem do pracy na
wysokościach takim jak:

• Podnośnik koszowy,

• Podnośnik widłowy,

• Kompletny zestaw wspinaczkowy.

Oraz sprzętem dedykowanym 
utrzymaniu czystości na 
terenie zewnętrznym:

• Odśnieżarki,

• Zamiatarki,

• Sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych.
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Pragniemy zwiększyć świadomość klientów i naszych pracowników na temat usług świadczonych w danej placówce. Rozwinęliśmy systemyoraz aplikacje, które
podniosą jakość świadczonych usług. 

Innowacje

Platforma do 
zarządzania obiektem

System do 
sprawdzania 
satysfakcji

Inteligentne zegarki do 
zwalczania szkodników

(RFID)

Aplikacja do 
zwalczania 
szkodników Rewolucja w 

konserwacji podłóg

TOP 
Cleaner

Dezynfekcja 
obuwia

Central Europien Janitorial Services 33



Dezynfekcja obuwia

Zaawansowany system nano-srebra i ozonu przez 8 minut bombarduje znajdujący się wewnątrz 
przedmiot, dając gwarancję, że 650 rodzajów bakterii i 99,7 % grzybów ginie.

Uniwersalny dezynfektor nie wykorzystuje ciepła, płynów czy niebezpiecznych chemikaliów. 
Zapewnia maksymalną ochronę przed drobnoustrojami przy minimalnym wysiłku i zerowym 
ryzyku uszkodzenia dezynfekowanych przedmiotów.

Walser TOP-cleaner
Ekologiczna maszyna czyszcząca wszelkie zabrudzenia z powierzchni różnego typu.

Walser Top-Cleaner działa w trzech krokach: para, detergent oraz czyszczenie termo-
mechaniczne. Usuwa nie tylko gumę, ale także smołę, żywicę, oleje oraz inne nieczystości przy
minimalnym zużyciu wody.
Walser Top-Cleaner to nowość rozwiązująca problem gum przyklejonych do różnych powierzchni.
Jest to jedna z najlepszych maszyn czyszczących na świecie.

Potrójna myjka podłogowa jest wykonana ze stali nierdzewnej i dzięki parze usuwa ciężkie zabrudzenia i
gumę z powierzchni poziomych. W szybki sposób usuwa wszystkie zabrudzenia, które mocno
przylegają do powierzchni. Służy ona do kompleksowego sprzątania całego obszaru, a nie jedynie
usuwania zabrudzeń.
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Platforma do zarządzania obiektem

Nasza platforma pozwala na nadanie indywidualnemu użytkownikowi imienia oraz hasła dla 
kontrahenta, co zapewni nieprzerwany dostęp do następujących informacji:

• Struktura organizacyjna firmy,
• Organizacja pracy w placówce - lista pracowników i zakresu ich obowiązków,
• Obowiązki oraz harmonogram i częstotliwość pracy,
• Opis kosztów związanych ze świadczeniem usługi,
• Opis zużycia środków higieny osobistej,
• Lista zakontraktowanych prac dodatkowych,
• Możliwość zamówienia dodatkowej usługi online,
• Dostęp do powtarzalnych raportów kontrolnych, indywidualny system kontroli placówki,
• Możliwość złożenia zażalenia,
• Dostęp do zarejestrowanych mankamentów i szkód na terenie placówki,
• Dostęp do dokumentów pracowników dot. BHP,

Platforma będzie nieprzerwanie aktualizowana przed Głównego Koordynatora oraz Centrum 
serwisowe.

System Sprawdzania Zadowolenia pozwala na szybki i łatwy dostęp do zbadania zadowolenia
Klienta w danych obszarach.

Każdy pracownik może w łatwy sposób ocenić jakość świadczonych usług dzięki dostępowi do
naszej aplikacji zainstalowanej na dowolnym tablecie.

System do sprawdzania satysfakcji
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Inteligentne Zegarki (RFID)

System pozwala na: 

• Przypisanie unikalnego kodu jednej osobie. Dzięki tej funkcji możliwe jest monitorowanie 
indywidualnych pracowników,

• Monitorowanie maszyn czyszczących,

• Mały rozmiar czytnika pozwala na ukrycie go w niezauważalnym miejscu,

• Zastąpienie tradycyjnych list papierowych,

• Śledzenie czasu pracy pracowników.

Usługi DDD - dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, HACCP, GMP, GHP, AIB, BRC. Jako jedyna
firma w Europie rozwinęliśmy zintegrowany system DDD w celu wyeliminowania dokumentacji
papierowej.

System pozwala na:

• Wyeliminowanie pułapek rozstawionych na terenie placówki poprzez wskazanie informacji,
które muszą zostać wprowadzone na temat pułapki. Ponadto system daje szansę na dodanie
komentarzy oraz zdjęć do raportu elektronicznego (iBeacon),

• Automatyczne powiadomienia dot. szkodników złapanych w konkretnej pułapce (iBeacon),
• Natychmiastowe tworzenie raportów,
• Wyeliminowanie pominięć którejkolwiek pułapki na terenie placówki,
• Zarządzanie i kontrolowanie pracowników,
• Generowanie, wyświetlanie oraz analizowanie raportów,
• Analizowanie tendencji oraz statystyk urządzeń i pracowników,
• Lokalizowanie techników podczas monitorowania placówki.

Zwalczanie szkodników (iBeacon)
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Zaufali nam
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DL2 SP.Z.O.O. SP. K.

Ul. Wagonowa 5-7
53-609 Wrocław

www.procleaner.pl

HONDL GLOBAL SERVICES A.S.

Huťská 371
272 01 Kladno

www.hgs.cz

SLOVCLEAN A.S.

Špitálska 27
811 08 

Bratislava
www.slovclean.sk


