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2 Outsourc ing

Wszyscy klasycy gatunku przywołują słowa legendarnego 
guru zarządzania i innowacji H. Forda, jako najlepiej opisu-
jące istotę i podstawową zaletę korzystania z outsourcingu.  
To właśnie jemu przypisują zasługę stworzenia i rozbudowy-
wania idei outsourcingu w przemyśle na świecie.

Model usługi Outsourcingu BHP stworzony przez naszą 
firmę składa się z kilku komponentów, które wprowadzone 
razem dają najlepsze efekty oszczędnościowe dla klienta. Co 
istotne, zaimplementowane indywidualnie również do-
starczą oszczędności w wielu obszarach.

Nadrzędny cel wprowadzenia Outsourcingu BHP jest je-
den — OSZCZĘDNOŚĆ W KOSZTACH ZAKUPÓW I ZARZĄ- 
DZANIA W OBSZARZE BHP W FIRMIE!

Komponentami modelowego rozwiązania są:
- Magazyn Konsygnacyjny (Program MOR),
- System prania i serwisowania odzieży pracowniczej,
- System dystrybucji na stanowisku pracy – vending,
- Platforma zakupowa.
Wszystkie te elementy obsługiwane są przez specjalistycz-

ny program informatyczny o nazwie MOR, będący autorskim 
programem Prosave.pl.

Prosave.pl od ponad 10 lat promuje i wprowadza na pol-
ski rynek usługę Outsourcingu BHP, zdobywając coraz 
więcej klientów i budując swoje doświadczenie
i kompetencje profesjonalnego dostawcy BHP dla 
wszystkich branż!

Model Outsourcingu BHP 
według Prosave.pl

Wprowadzenie pełnego modelu Outsourcingu BHP w fir-
mie gwarantuje oszczędności w wydatkach na środki ochro-
ny indywidualnej i odzieży pracowniczej minimum 20%   
—  a nierzadko 30% — i więcej.

Tak działający system usprawnia również działanie organi-
zacyjne działu zakupów, działu BHP, czy wreszcie działu ma-
gazynowania i logistyki wewnątrz firmy. Są to więc — obok 
oszczędności widocznych w liczbach — oszczędności trudne 
do oszacowania, a jednak istotne i realne, bo dotyczą 
sprawności funkcjonowania poszczególnych działów
i komórek firmy. Są to zatem oszczędności zwane 
oszczędnościami pośrednimi.

Jak to wygląda w praktyce? Aby zrozumieć model działa-
nia Outsourcingu BHP trzeba poznać jego elementy składo-
we, stąd poniższe opracowanie.

„
„

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej 
i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili  
i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, 
kto zrobi to lepiej niż my. Henry Ford
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Jest to rozwiązanie systemowe, gdy dostawca usług/towa-
rów — w tym przypadku Prosave.pl — przejmuje na siebie 
obowiązek prowadzenia magazynu BHP/odzieży pracowni-
czej na terenie zakładu klienta.

Prowadzenie magazynu opiera się na umowie wynajmu 
powierzchni koniecznej do stworzenia magazynu (jeśli już 
istnieje, następuje jego umowne przejęcie przez Prosave.pl).

W przypadku braku wolnej powierzchni magazynowej ist-
nieje możliwość zainstalowania kontenera magazynowego 
na terenie zakładu.

Wyposażenie magazynu i jego przygotowanie do funkcjo-
nowania spoczywa na Prosave.pl.

Zespół do prowadzenia magazynu konsygnacyjnego, 
jego obsługi i obsługi pracowników klienta jest zespołem 
osób zatrudnionych przez Prosave.pl lub pracowników 
klienta.

Magazyn konsygnacyjny Prosave.pl jest centrum dys-
trybucji ŚOI i odzieży pracowniczej w zakładzie pracy. To 
z tego magazynu pracownicy klienta pobierają — zgodnie 
z czasookresami albo gdy zaistnieje potrzeba — ŚOI i odzież 
pracowniczą. Dzieje się tak w ustalonym trybie dni i go-
dzin funkcjonowania zakładu pracy. W oparciu o magazyn 
konsygnacyjny Prosave.pl może również świadczyć usługę 
dostawy określonych ŚOI/odzieży pracowniczej na wybra-
ne działy/stanowiska pracy. Wówczas to pracownicy ma-
gazynu przygotowują gotowe zestawy/sorty — najczęściej 
imienne — dla wybranych pracowników i dostarczają je 
odbiorcom.

Magazyn konsygnacyjny

Cały obieg towarowy i dokumentowy w magazynie kon-
sygnacyjnym odbywa się przy użyciu programu zamówie-
niowo-magazynowego — Programu MOR, gdzie powstaje 
system kartotek pracowników.

To co najbardziej istotne z punktu widzenia oszczędno-
ści finansowych dla klienta, to fakt, iż klient obciążany jest 
pierwszą fakturą dopiero miesiąc po zakończeniu miesiąca, 
w którym następowały potwierdzone wydania ŚOI i odzieży 
pracowniczej. Rozliczenie następuje tylko za produkty wy-
dane, a nie znajdujące się na magazynie konsygnacyjnym. 
Korzyści tego rozwiązania jest więcej, lecz najważniejsze 
z nich to:

- pełna dostępność ŚOI w zakładzie pracy, możliwość na-
tychmiastowego pobierania ich przez pracowników, 
oszczędność czasu i pełne zabezpieczenie pracowników 
(nagłe potrzeby i wypadki),

- uwolnienie potencjału pracowników klienta i możliwość 
skupienia się przez nich na wykonywaniu zadań w firmie,

- kontrola pobrań z pełną identyfikacją pobierającego; niż-
sza ilość pobrań = niższe zużycie,

- pełna i dokładna ewidencja pobrań dzięki programowi 
MOR — kontrola i raporting,

- odroczony termin płatności i płatność tylko za pobrane 
materiały — korzyści finansowe,

- ułatwiony proces wymian/reklamacji, problemy rozwią-
zywane są „od ręki”.

O szeregu pozostałych korzyści można przekonać się 
w praktyce.

PROGRAM 
MOR

PRACOWNIK

PRACOWNICY
KLIENTA

Magazyn
konsygnacyjny
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4 Outsourc ing

System prania i serwisowania 
odzieży pracowniczej

W ramach Outsourcingu BHP świadczonego przez Prosave.pl 
zapewniany jest serwis prania i naprawy odzieży pracowniczej.

Prosave.pl oferuje swoim klientom dwa modele współpra-
cy, zależnie od warunków i potrzeb zakładu pracy, a także 
specyfiki klienta – profilu produkcji/działania.

Jest to tradycyjny leasing odzieży pracowniczej lub wy-
najem odzieży.

nia odzieży i dużą fluktuacją kadry, proponujemy klientom 
model wynajmu odzieży pracowniczej. Również w tym 
modelu Prosave.pl dostarcza czystą odzież pracowniczą 
w uzgodnionym cyklu, np. tygodniowym i odbiera odzież 
zabrudzoną, jednak rozliczenie z klientem tej usługi wygląda 
inaczej.

Klient uiszcza opłatę miesięczną za wynajem odzieży dla 
każdego pracownika  — jest to stała opłata najmu przez cały 
okres umowy (najczęściej 36 miesięcy). Po upływie okresu 
umowy odzież przechodzi na własność klienta — nie istnieje 
w tym przypadku żadna opłata wykupu odzieży. Opłatą od-
dzielnie uiszczaną przez klienta jest opłata za pranie odzieży 
pracowniczej, lecz tylko za liczbę sztuk oddanych do prania. 
Nie zaistnieje zatem przypadek, w którym ryczałtowo klient 
obciążany jest za 100% pracowników zatrudnionych w za-
kładzie w przypadku, gdy do prania oddawanych jest tylko 
20% - 30% sortów odzieżowych. Takie rozliczenie powoduje, 
że generują się bardzo duże oszczędności dla firmy korzysta-
jącej z usługi Prosave.pl.

Klient w tym modelu płaci ryczałtowo opłatę miesięczną 
za pracowników (100% zatrudnionych), która jest kosztem 
za dostarczenie odzieży pracowniczej dla każdego pracow-
nika (1 pracownik = 1 komplet odzieży pracowniczej) łącznie 
z kosztem za usługę prania tej odzieży. Jest to rozwiązanie 
ryczałtowe, w którym klient płaci opłatę miesięczną bez 
względu na aktualną ilość pracowników aktywnych i bez 
względu na ilość odzieży przekazanej do prania. Przyjmuje 
się zatem, że 100% pracowników ujętych w umowie korzysta 
z tego serwisu. Takie podejście do zagadnienia prania i ser-
wisu odzieży sprawdza się przede wszystkim w branżach, 
w których funkcjonują najwyższe standardy czystości i hi-
gieny pracy, a normy HACCP są bardzo sztywne, np. w pro-
dukcji spożywczej. To również idealne rozwiązanie dla branż, 
w których zabrudzenia odzieży są częste i obejmują dużą 
powierzchnię odzieży.

Po zakończeniu umowy leasingu, odzież w dalszym ciągu 
nie jest własnością klienta, lecz należy do Prosave.pl.

Tam gdzie nie mamy do czynienia z wysokimi wymagania-
mi środowiska pracy i raczej z niskim poziomem zabrudze-

Tradycyjny leasing odzieży polega w tym przypadku na 
tym, iż pracownicy klienta wyposażani są w odzież pracowni-
czą i odzież ta jest prana i naprawiana w cyklu — najczęściej 
tygodniowym. To Prosave.pl we współpracy z firmą part-
nerską (pralnią) dostarcza do zakładu w każdym tygodniu 
odzież czystą i odbiera do prania odzież brudną.

BRUDOWNIK SKANOWANIE

SKANOWANIE

RAPORT DO PRANIA

RAPORT Z PRANIA
SZAFKA WYDAJĄCA

KLIENT PRALNIAodzież brudna

odzież czysta

TRADYCYJNY
LEASING ODZIEŻY

Modele
zarządzania systemem

prania odzieży

WYNAJEM
ODZIEŻY + PRANIE
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System dystrybucji  
na stanowisku pracy – vending

Przemysłowe maszyny vendingowe stały się dla naszych 
klientów doskonałym narzędziem w porządkowaniu i opty-
malizowaniu łańcucha dostaw. Sprawiły, że łańcuch ten uległ 
skróceniu, a sam proces dostawy i dystrybucji produktów 
wydawanych z maszyn vendingowych stał się bardziej efek-
tywny i tym samym tańszy. Dzięki maszynom vendingowym 
dostawcy produktów technicznych, BHP lub MRO w dosta-
wie do klienta pomijają magazyn surowców i części zamien-
nych swojego odbiorcy. Towary będące przedmiotem umo-
wy między klientem a jego dostawcą trafiają bezpośrednio 
do maszyn vendingowych znajdujących się na stanowisku 
produkcyjnym i stamtąd są pobierane przez pracowników do 
procesu produkcji. Każde pobranie jest ewidencjonowane 
poprzez zapis pobrania na serwerze maszyny vendingowej. 
Istnieje możliwość wprowadzania limitów pobrań, czy też 
blokowanie niektórych produktów tylko do użytku wybra-
nych pracowników, etc. W ten prosty sposób klient przejmu-
je pełną kontrolę nad pobraniami i ma pełną wiedzę, która 
jest bezcenna dla optymalizacji kosztów produkcji. Korzyści 
czerpie również dostawca, który otrzymując powiadomienia 
z systemu maszyny vendingowej jest informowany o potrze-
bie uzupełnienia stanu produktów w urządzeniu. Dysponuje 
zatem wiedzą pomagającą optymalizować swoje dostawy.

Korzyścią płynącą z zastosowania przemysłowych maszyn 
vendingowych jest również dostępność produktów na sta-
nowisku pracy. Pracownicy nie muszą już „wędrować” po za-

Dzięki oznakowaniu odzieży kodami kreskowymi, Prosave.pl 
tworzy dla klienta zamknięty obieg odzieży, co umożliwia 
powtórne wykorzystanie tych samych jednostek odzieży do 
wyposażenia pracowników nowozatrudnionych w miejsce 
osób już niepracujących (pracownicy tymczasowi). Taka wy-
prana i zdezynfekowana odzież może zostać przekazana no-
wym pracownikom.

Naprawy i wszelki serwis odzieży pracowniczej w przy-
padku niewielkich uszkodzeń Prosave.pl wykonuje na rzecz 
klienta w ramach ceny usługi.

Oba modele serwisu prania i napraw odzieży pracowni-
czej mogą odbywać się w zakładzie przy użyciu szafek na 
odzież czystą i odzież brudną, w które Prosave.pl wyposaża 
klienta. To co istotne — w pierwszym przypadku szafki są 

leasingowane przez klienta bez prawa wykupu, natomiast 
w przypadku drugim przechodzą one na własność klienta 
po okresie obowiązywania umowy. Jest to zatem kolejna ko-
rzyść płynąca z rozwiązania nr 2.

Wydawanie i zbiórka odzieży, jeśli nie odbywa się przy 
użyciu szafek na czystą odzież i „brudowników”, może mieć 
miejsce z magazynu konsygnacyjnego – o ten proces zadba-
ją pracownicy Prosave.pl.

Cały obieg odzieży pranej i naprawianej dokumentowany 
jest przy użyciu programu zamówieniowo-magazynowego 
– Programu MOR. Program MOR daje dostęp do pełnych 
raportów obiegu odzieży, częstotliwości jej prania i napraw, 
a także wielu innych danych.

kładzie i tracić cennego czasu — kosztem czasu pracy — co 
ma również niebagatelne znaczenie dla firmy.

Oszczędności płyną także z faktu, iż w naturalny sposób 
taka maszyna vendingowa staje się mini składem konsygna-
cyjnym, z którego pracownicy pobierają materiały, a płat-
ność za zużyte materiały jest odroczona w czasie. Dostawca, 
który napełnia maszynę produktami, rozlicza klienta (najczę-
ściej w skali miesiąca) tylko z produktów wydanych pracow-
nikom.

I wreszcie — przemysłowe maszyny vendingowe „uczą” 
kultury pracowniczej. Są nowoczesnym rozwiązaniem, które 
zobowiązuje pracowników do bycia zaangażowanymi w lo-
gistykę dostaw i rozsądnego korzystania z zasobów. Czynią 
ich odpowiedzialnymi za pobrania i za zużycie, podnoszą 
świadomość jakości użytkowanych produktów, np. arty-
kułow  BHP. Można nawet rzec, że czynią ich życie łatwiej-
szym, ponieważ zawsze są „pod ręką”.

Przemysłowe maszyny vendingowe służą do dystrybucji 
różnych produktów technicznych, MRO, art. BHP, odzieży i in-
nych (SavePro, SaveSpring), ale oprócz tego mogą zajmować 
się także dystrybucją narzędzi i małych urządzeń. Stają się wte-
dy narzędziownią, z której pracownicy mogą pobierać narzę-
dzia, a czas pracy tymi narzędziami może być w prosty sposób 
rozliczany przez pracodawcę. Daje to pracodawcy pełną kon-
trolę nad miejscem i czasem użytkowania narzędzia oraz moż-
liwość identyfikacji jego użytkowników.

SaveSpring
Bębnowe

Maszyna wydająco-przyj-
mująca. Pojemność do 600 
produktow. Bardzo łatwy 

załadunek

SavePro
Spiralne

Maszyna wydająca.
Pojemność do 1200 
produktow. Łatwy 

załadunek.

SaveControl
Sterujące

Jednostka sterująca.

SaveBox
Szafkowe

Wiele typów maszyn 
skrytkowych, duży wybór 
rozmiarów, łatwy pobór 

i załadunek.

SaveReturn
Wrzutowe

Maszyna zbierająca, 
wrzutowa do kolekcjono-
wania odpadów, 3 rodzaje 

przedziałow.

Typy przemysłowych maszyn vendingowych
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6 Outsourc ing

Platforma zakupowa 
– Pulpit Kontrahenta

Proponowana przez Prosave.pl platforma zakupowa dzia-
ła w oparciu o platformę systemową Programu MOR.

Jest to rozwiązanie najlepsze dla firm wielooddziałowych, 
z rozproszoną strukturą, gdzie osoby zamawiające towar 
pracują w różnych lokalizacjach (zdalnie).

Korzystanie z tego rozwiązania nie wymaga od klienta 
instalacji oprogramowania czy aplikacji. Niezbędne jest jed-
nak posiadanie loginu i hasła, czyli indywidualnych danych 
identyfikacyjnych nadawanych przez Prosave.pl. Po zalogo-
waniu na platformę zakupową, osoby do tego uprawnione 
mogą — bez żadnych trudności — składać zamówienia na 
wybrany dla nich wcześniej asortyment ŚOI i odzieży pra-
cowniczej. Ustalenia te są poczynione między Prosave.pl, 
działem zakupów i działem BHP klienta. Tak zdalnie złożone 
zamówienie generowane jest przez system i automatycznie 
przetwarzane w Prosave.pl, umożliwiając tym samym jego 
szybką realizację. Cały proces odbywa się online bez zbęd-
nej zwłoki. Zamówienie ma szansę być zrealizowane jeszcze 
w tym samym dniu (jeśli trafi do magazynu Prosave.pl do 
godz. 12.00). Korzystanie z platformy zakupowej jest łatwe
i intuicyjne. Pozwala mieć wgląd do wszystkich dedykowa-
nych klientowi towarów, warunków handlowych i warun-
ków dostawy. W systemie widoczne są opisy asortymentu. 

Występuje też podgląd stanu realizacji zamówień. Panel 
reklamacyjny i Panel do kontaktu ułatwiają komunikację 
z opiekunem klienta — pracownikiem Prosave.pl w przy-
padku pilnej potrzeby uzyskania informacji lub rozwiązania 
problemu.

Platforma zakupowa — Pulpit Kontrahenta jest doskona-
łym rozwiązaniem dla klientów, którzy po podpisaniu umo-
wy z Prosave.pl chcą mieć zapewniony szybki serwis dosta-
wy ŚOI i odzieży pracowniczej. Platforma zakupowa pozwala 
na dokonywanie zakupów w sposób kontrolowany
i przewi-dywalny i — co najważniejsze — wyłącznie 
produktów zaak-ceptowanych przez dział BHP (co do jakości) 
i dział zakupów (co do optymalizacji ceny zakupu). Dzięki 
temu rozwiązaniu pracownicy klienta będą wyposażeni tylko 
w sprawdzony sprzęt BHP w najlepszej, ustalonej cenie!

Platforma zakupowa daje więc przewagę — klient ma za-
pewnioną szybką realizację składanych zamówień, ponieważ 
na asortyment objęty umową Prosave.pl tworzy specjalny 
depozyt towarowy. Dzięki utrzymywaniu stałego stanu to-
warów na magazynie pod potrzeby klienta, wysyłki mogą 
być realizowane z dnia na dzień, a w przypadku asortymentu 
spoza umowy są realizowane priorytetowo.

Cały system oferowanych przez nas przemysłowych ma-
szyn vendingowych dopełnia najnowsza z nich — SaveRe-
turn. Jest to maszyna zbierająca wcześniej pobrane przez 
pracowników zużyte części i materiały. SaveReturn jest re-
cyclingową maszyną vendingową, dzięki której nasz klient 
może segregować odpady produkcyjne i mieć pełną kontro-
lę nad ich obiegiem. To nowoczesne rozwiązanie w połącze-
niu z urządzeniami wydającymi bije teraz rekordy popular-
ności wśród naszych klientów!

Wszystkie oferowane przez nas maszyny vendingowe 
zarządzane są jednym system informatycznym – SaveLog. 

To nasza ogromna przewaga na rynku!
Obsługa maszyn vendingowych, ich ładowanie, drobne 

naprawy, czy rekonfiguracje w usłudze Outsourcingu BHP 
proponowanym przez Prosave.pl, dokonywane są przez 
pracowników Prosave.pl zatrudnionych w magazynie kon-
sygnacyjnym. Raporty i prognozy są przygotowywane przez 
nasz zespół na życzenie klienta.

Wykaz pobrań z maszyn vendingowych jest implemento-
wany do systemu Programu MOR, aby klient miał pełną wie-
dzę o swoich wydatkach w obszarze BHP.

BACK OFFICE PULPIT KONTRAHENTA MAGAZYN DOSTAWA

System obsługi zamówień
PLATFORMA ZAKUPOWA - PULPIT KONTRAHENTA
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Etapy wdrożenia usługi  
Outsourcingu BHP

REFERENCJE

Każdy projekt — również Outsourcingu BHP świadczone-
go przez Prosave.pl — wymaga dobrego planowania i orga-
nizacji pracy zespołu projektowego. Wymaga również cza-
su. Model pełnego Outsourcingu BHP w firmie należy więc 
wprowadzać etapami poprzedzonymi pogłębioną analizą 
procesów zachodzących w firmie klienta, zidentyfikowaniem 
mocnych i słabych obszarów funkcjonowania i ustaleniem 
priorytetów.

W każdej firmie istnieją pewne zdefiniowane rozwiązania 
w obszarze dystrybucyjnym BHP. Każda firma ma inną spe-
cyfikę funkcjonowania, inne jest środowisko i warunki pracy, 
różne są uzgodnienia z załogą, etc. To wszystko sprawia, że 

Prosave.pl zaufało już ponad 30 firm z całej Polski. Są to 
firmy z różnych branż, różnej wielkości.

Nasza współpraca z wieloma z nich rozpoczęła się ponad 
8 lat temu i trwa nieprzerwanie aż do dziś.

Staliśmy się dla naszych Klientów, dzięki Outsourcin-
gowi BHP i wysokiej jakości serwisowi, nie tylko dostawcą 

planując wprowadzenie Outosurcingu BHP należy poruszać 
się z uwagą i rozwagą. Szczególnie ważne jest, by nie zakłócić 
rytmu funkcjonowania zakładu — tylko wtedy 
wprowadzone zmiany dadzą pozytywne efekty. 
Wprowadzenie modelu Outsourcingu BHP nie ma szans 
powodzenia bez pełnego zaangażowania przedstawiciela/i 
klienta — w tym nie tylko działu BHP, ale i działu zakupów, 
działu utrzymania ruchu, etc. To ich pełny udział, doradztwo, 
otwartość i aktywność warunkują powodzenie projektu.

Poniżej przedstawiono etapy wprowadzania Outsour-
cingu BHP:

artykułów BHP, ale przede wszystkim firmą doradczą i usłu-
godawczą. Pomagamy naszym Klientom podnosić stan-
dardy bezpieczeństwa, usprawniać procesy i wprowadzać 
oszczędności. To dlatego współpracują z nami tak długo – 
wciąż widzą w nas potencjał!

ANALIZA KLIENTA
ANALIZA

OPŁACALNOŚCI IMPLEMENTACJAUMOWAWZORY
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Korzyści płynące 
z wprowadzenia  
Outsourcingu BHP
• Oszczędności w zużyciu ŚOI rzędu 20% – 50%,

• Skrócenie czasu dostawy ŚOI swoim pracownikom,

• Zapewnienie całkowitej kontroli wydatków na BHP,

• Usprawnienie obsługi działów wewnętrznych firmy,

• Obniżenie kosztów zarządzania magazynem BHP,

• Redukcja/zniesienie kosztów utrzymania magazynu BHP,

• Usprawnienie zarządzania dokumentacją (elektroniczne kartoteki pracownicze),

• Zmniejszenie kosztów zaangażowanego kapitału firmy.

Współpraca z nami daje same korzyści! 
Porozmawiaj z nami o wprowadzeniu  
do Twojej firmy Outsourcingu BHP.

www.prosave.pl outsourcing@prosave.pl 
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