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m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o. 
to grupa zaufanych doradców, którzy stawiają sobie za cel ułatwianie działalno-
ści podmiotów aktywnych przede wszystkim w  branży produktów chemicznych 
transportowej, logistycznej i energetycznej oraz świadczenie obowiązkowych usług 
doradczych w zakresie bezpieczeństwa wobec środowiska, pracowników oraz oto-
czenia, w której działa Wasza organizacja.
Chcemy wyznaczać nowy standard obsługi, zapewniając kompleksowe doradztwo 
oraz pomoc w rozwiązywaniu Waszych problemów.
Od 2012 r. jesteśmy członkiem Sieci Ekspertów ds BHP, certyfikowanych przez 
Centralny Instytut Ochrony Pracy.
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Naszą misją jest ułatwić naszym klientom  
osiągnięcie sukcesu 
Z  tego względu, bardzo wielką wagę przykładamy do wiarygodności i  odpowie-
dzialności. Zarówno w  relacjach wewnętrznych, jak i  zewnętrznych, m/d/r/k pre-
feruje uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań. 
Cenimy jakość i  innowacyjność,  jesteśmy otwarci na współpracę dla wspólnego 
dobra, a także w celu budowania i utrzymywania zaufania wśród współpracowni-
ków i partnerów biznesowych. Równie ważne są dla nas szacunek i wyrozumiałość 
wobec współpracujących ze sobą osób, bez względu na zajmowane stanowisko, 
czy różnorodność poglądów.

Zapraszamy do współpracy.

Prezes Zarządu
Marek Różycki
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Naszą filozofią jest świadczenie 
usług na najwyższym poziomie
Chcemy zagwarantować nie tylko wypełnienie 
obowiązków lecz poprzez wpisanie się w struk-
turę organizacyjną i  procesy naszych klientów 
umożliwić zoptymalizowanie kosztów oraz zwięk-
szenie efektywności. Dokładamy starań, by wy-
korzystywać najnowsze zdobycze w  zakresie 
optymalizacji procesów biznesowych i zarządza-
nia za cel stawiając również sobie dążenie do sta-
łego doskonalenia naszej pracy. Z tego względu 
poza bieżącą aktywnością angażujemy się w pra-
ce naukowe oraz publikacje.

Specjalizujemy się
w doradztwie transportowym
w doradztwie logistycznym
w wykonywaniu obowiązków zgodnie z dyrek-
tywą SEVESO III dla Zakładów Dużego Ryzyka 
poważnej awarii przemysłowej
w bezpieczeństwie transportu i ochronie prze-
ciw pożarowej

Nasze produkty
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Optymalizacja
optymalizacja działalności firmy transportowej
doradztwo w zakresie mocowania ładunków
karta oceny kierowcy
doradztwo w zakresie magazynowania

Obsługa prawna
zastępstwo procesowe
obsługa podmiotów gospodarczych
postępowania administracyjne
reprezentacja przed organami kontrolnymi

Doradztwo ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO
doradztwo ADR (transport drogowy)
doradztwo RID (transport kolejowy)
doradztwo ADN (transport wodny śródlądowy)
doradztwo IMDG (transport morski)
doradztwo IATA-DGR (transport lotniczy)
doradztwo w zakresie transportu multimodalnego

Jakość
doradztwo w zakresie wdrożenia standardów jakości ISO serii 9000 oraz 18 000
SCC

Bezpieczeństwo
pełnienie obowiązków służby BHP
analiza ryzyka związanego z produktami chemicznymi
wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony PPOŻ

REACH & GHS
sporządzanie kart charakterystyki oraz dokumentacji oceny ryzyka
przedstawicielstwo REACH
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Nasze produkty

Optymalizacja
Optymalizacja działalności firmy transportowej
Aktywność przewozowa jest źródłem wielu problemów związanych z koniecznością 
zarządzania personelem, środkami transportu, infrastrukturą przy uwzględnieniu 
odpowiedzialności prawnej i finansowej. Brak przygotowania, błędy i niedopatrzenia 
pracowników, mogą skutkować poważnymi stratami, odpowiedzialnością cywilną, 
karną i administracyjną. W przypadku transportu międzynarodowego nieznajomość 
zasad prawnych i praktyk stosowanych w transporcie może doprowadzić dodatko-
wo do wielu problemów. Możemy pomóc w Państwa praktyce poprzez:

audyt Waszych procesów transportowych;
optymalizację zarządzania i wykorzystania zasobów;
wdrożenie systemów zarządzania i kontroli;
szkolenia.

Doradztwo w zakresie mocowania ładunków
Mocowanie ładunków jest sztuką, której nieznajomość rodzi odpowiedzialność 
i koszty. Ostatnie zmiany w prawie, oraz całkowicie nowa sytuacja prawna, z którą 
będziemy mieli do czynienia od 1 stycznia 2013 roku w zakresie mocowania ładun-
ków wymaga, by uczestnicy operacji transportowych tacy jak kierowcy, załadowcy, 
rozładowcy oraz spedytorzy uzupełnili swoją wiedzę.
UWAGA! Od 1 stycznia 2013 roku pojawi się w Polskim prawie nowa okoliczność. 
Jest nią wpisanie do umowy ADR konieczności stosowania normy EN12195 pod-
czas mocowania ładunków.

Możemy pomóc w wykonaniu obowiązków poprzez:
opracowanie planów ładunkowych pojazdów;
ekspertyzę w zakresie mocowania;
dobór środków mocujących;
optymalizację metod mocowania;
szkolenie uczestników przewozu.
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Karta oceny kierowcy
Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.

Doradztwo w zakresie magazynowania
Magazynowanie chemikaliów stwarza specyficzne problemy związane z  prawem 
ochrony środowiska, przepisami BHP i PPOŻ. Posiadamy wiedzę oraz doświadcze-
nie pozwalające na:

określenie rodzaju możliwych do składowania środków chemicznych;
przygotowanie analiz dla zagrożeń chemicznych;
opracowanie procedur i instrukcji postępowania;
 przygotowanie procesu zgłoszenia jako ZZR oraz ZDR (zakład Zwiększonego/
Dużego Ryzyka Poważnej Awarii Przemysłowej).
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Doradztwo ADR (transport drogowy)
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. wymaga, 
by każdy uczestnik operacji transportowej zaangażowany w:

przygotowanie przewozu towarów niebezpiecznych;
organizację przewozu;
przewóz;
załadunek i rozładunek;
 napełnianie i opróżnianie transportowych zbiorników ciśnieniowych w tym 
cystern;
inne czynności związane z transportem

wyznaczył na swój koszt co najmniej jednego dyplomowanego Doradcę ds. Bez-
pieczeństwa (DGSA) odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności 
przewozów z wymogami prawa międzynarodowego (Umowa ADR) oraz sporządza-
nie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie 
przewozów towarów niebezpiecznych.
Dodatkowo uczestnik przewozu jest zobowiązany do przeszkolenia wszystkich 
osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych.
Obowiązkiem uczestników przewozu jest także zatwierdzanie i przesyłanie w usta-
wowym terminie sprawozdania rocznego właściwemu ze względu na lokalizację 
WITD oraz archiwizację sprawozdań przez okres 5 lat.
Szczegółowe obowiązki doradcy określa wspomniana ustawa oraz przepisy Umowy 
Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie-
bezpiecznych z 1957 r którą Polska ratyfikowała w 1975 r.
Za niewyznaczenie doradcy, nieprzeszkolenie osób zaangażowanych i nieprzesłanie 
sprawozdania może być nałożona poprzez organy Inspekcji Transportu Drogowego 
kara w kwocie 5 000 PLN.
Oferujemy nowy wymiar usługi doradczej. Nie skupiamy się tylko na wykonaniu usta-
wowych obowiązków lecz dążymy do ułatwienia Państwa działalności oraz wykony-
wania obowiązków ustawowych w najbardziej ekonomiczny i bezpieczny sposób.

Nasze produkty

Doradztwo ADR
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Zanim przyjdzie kontrola możecie Państwo skorzystać 
z bezpłatnego* audytu naszych specjalistów
Oferta jest adresowana do MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) w ramach fun-
duszy pomocowych związanych z dostosowywaniem się do wymagań stawianych 
w ramach Unii Europejskiej.
W ramach oferty możemy wykonać dla Państwa audyt jednego z obszarów Waszej 
działalności, takich jak:

wykonywanie obowiązków w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
wykonywanie obowiązków w zakresie BHP;
wykonywanie obowiązków w zakresie PPOŻ.

Wynik określa stopień realizacji obowiązków oraz ryzyko związane z możliwością 
nałożenia przez organy kontrolne kar i sankcji.

Audyt

niepewność nałożenia kary

ryzyko konsekwencji

wielkość sankcji

ryzyko ofiar

*  Oferta bezpłatnego audytu dotyczy przedsiębiorców spełniających definicję małego lub średniego 
przedsiębiorcy. m/d/r/k zastrzega sobie prawo do wstrzymania usługi w każdym czasie.
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Doradztwo RID (transport kolejowy)
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych dnia 19 sierpnia 2011 r. wymaga by 
każdy uczestnik operacji transportowej zaangażowany w:

przygotowanie przewozu towarów niebezpiecznych;
organizację przewozu;
przewóz;
załadunek i rozładunek;
 napełnianie i opróżnianie transportowych zbiorników ciśnieniowych w tym cystern;
inne czynności związane z transportem

wyznaczył na swój koszt co najmniej jednego dyplomowanego Doradcę ds. Bezpie-
czeństwa (DGSA), odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności prze-
wozów z wymogami prawa międzynarodowego (regulamin RID) oraz sporządzanie 
raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie prze-
wozów towarów niebezpiecznych.
Dodatkowo uczestnik przewozu jest zobowiązany do przeszkolenia wszystkich 
osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych.
Obowiązkiem uczestników przewozu jest także zatwierdzanie i przesyłanie w usta-
wowym terminie sprawozdania rocznego do Prezesa UTK oraz archiwizacja spra-
wozdań przez okres 5 lat.
Obowiązek wyznaczenia (zatrudnienia lub wynajęcia) doradcy wynika z  rozdzia-
łu 1.8.3 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebez-
piecznych (RID), który w pkt. 1.8.3.1 nałożył na każde przedsiębiorstwo, którego 
działalność obejmuje transport kolejowy towarów niebezpiecznych albo związane 
z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia 
jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w  transporcie towarów 
niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagro-
żeniom dla osób, mienia i środowiska.
Za niewyznaczenie doradcy, nieprzeszkolenie osób zaangażowanych i nieprzesła-
nie sprawozdania może być nałożona przez organy Urzędu Transportu Kolejowego 
kara w kwocie 5 000 PLN.
Oferujemy nowy wymiar usługi doradczej. Nie skupiamy się tylko na wykonaniu usta-
wowych obowiązków lecz dążymy do ułatwienia Państwa działalności oraz wykony-
wania obowiązków ustawowych w najbardziej ekonomiczny i bezpieczny sposób.

Nasze produkty

Doradztwo RID
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Doradztwo ADN

Doradztwo ADN (transport wodny śródlądowy)
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych dnia 19 sierpnia 2011 r. wymaga by 
każdy uczestnik operacji transportowej zaangażowany w:

przygotowanie przewozu towarów niebezpiecznych;
organizację przewozu;
przewóz;
załadunek i rozładunek;
napełnianie i opróżnianie transportowych zbiorników ciśnieniowych w tym cystern;
inne czynności związane z transportem

wyznaczył na swój koszt co najmniej jednego dyplomowanego Doradcę ds. Bez-
pieczeństwa (DGSA) odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności 
przewozów z wymogami prawa międzynarodowego (umowa ADN) oraz sporządza-
nie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie 
przewozów towarów niebezpiecznych.
Dodatkowo uczestnik przewozu jest zobowiązany do przeszkolenia wszystkich 
osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych.
Obowiązkiem uczestników przewozu jest także zatwierdzanie i przesyłanie w usta-
wowym terminie sprawozdania rocznego do Dyrektora UŻŚ oraz archiwizacja spra-
wozdań przez okres 5 lat.
Za niewyznaczenie doradcy, nieprzeszkolenie osób zaangażowanych i nieprzesłanie 
sprawozdania może być nałożona poprzez organy Urzędu Żeglugi Śródlądowej kara 
w kwocie 5 000 PLN.
Oferujemy nowy wymiar usługi doradczej. Nie skupiamy się tylko na wykonaniu usta-
wowych obowiązków lecz dążymy do ułatwienia Państwa działalności oraz wykony-
wania obowiązków ustawowych w najbardziej ekonomiczny i bezpieczny sposób.
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Doradztwo IMDG (transport morski)
Polskie prawo nie wymaga zatrudniania specjalnie wykwalifikowanego personelu, 
jednak zapisy kodeksu morskiego (IMDG) oraz przepisy wewnętrzne w niektórych 
krajach (np. w Niemczech) wymagają, by uczestnik operacji transportowej korzystał 
z pomocy osób odpowiednio w tym temacie przeszkolonych.
Oferujemy:

doradztwo i opiniowanie przewozów;
przygotowywanie dokumentacji przewozowej;
usługi telefonu alarmowego;
szkolenia.

Oferujemy nowy wymiar usługi doradczej. Nie skupiamy się tylko na wykonaniu usta-
wowych obowiązków lecz dążymy do ułatwienia Państwa działalności oraz wykony-
wania obowiązków ustawowych w najbardziej ekonomiczny i bezpieczny sposób.

Nasze produkty

Doradztwo IMDG
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Doradztwo IATA-DGR
i w zakresie transportu
multimodalnego

Doradztwo w zakresie transportu lotniczego (IATA-DGR)
Transport lotniczy jest szczególny ze względu na częste zmiany przepisów. Bardzo 
często okazuje się, że zmiany następują częściej niż co 12 miesięcy. Jeżeli nadajecie 
Państwo przesyłki w transporcie lotniczym, nasza wiedza może okazać się bardzo 
pomocna.

Doradztwo w zakresie transportu multimodalnego
Nasze doświadczenie pokazuje, że w codziennej praktyce firm chemicznych, logi-
stycznych i transportowych bardzo wiele problemów stwarza konieczność przygo-
towania i zorganizowania przesyłem w transporcie z wykorzystaniem różnych gałęzi 
transportu. Posiadamy wiedzę pozwalającą uniknąć błędów związanych z niewła-
ściwym przygotowaniem i opisaniem przesyłek przygotowywanych z wykorzysta-
niem transportu morskiego i lotniczego.
Oferujemy nowy wymiar usługi doradczej. Nie skupiamy się tylko na wykonaniu usta-
wowych obowiązków lecz dążymy do ułatwienia Państwa działalności oraz wykony-
wania obowiązków ustawowych w najbardziej ekonomiczny i bezpieczny sposób.
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Obsługa prawna
We współpracy z  naszymi partnerami możemy zaproponować Państwu pomoc 
prawników. Specjalizujemy się w sprawach związanych z transportem oraz bezpie-
czeństwem chemicznym.
Posiadamy doświadczenie w prawie europejskim i polskim.
W oparciu o nasze doświadczenie możemy zaproponować Państwu:

 monitoring przepisów, w celu określenia obowiązków oraz możliwości optymali-
zacji procesów;
 pomoc w reprezentacji przed organami w zakresie kontroli oraz w zakresie pro-
wadzonych postępowań;
bieżące doradztwo w zakresie problemów transportowych;
oraz, jeżeli będzie to niezbędne, zastępstwo procesowe.

Nasze produkty

Obsługa prawna
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Bezpieczeństwo chemiczne i środowiskowe
Naszą przewagą jest kompetencja. Posiadamy doświadczenie pozwalające poru-
szać się na styku przepisów transportowych, chemicznych, w zakresie bezpieczeń-
stwa oraz PPOŻ.
W wielu organizacjach problematyka występowania chemii nie jest skoordynowana, 
co stwarza wiele komplikacji oraz powoduje generowanie nieuzasadnionych kosz-
tów. Możemy pomóc Państwu w uporządkowaniu wszystkich tych informacji.
Oferujemy:

audyt wymagań środowiskowych,
opracowania w zakresie wpływu na środowisko,
analizy ryzyka w oparciu o autorską metodologię oraz HAZOP, 
 doradztwo w wypełnianiu obowiązków w zakresie ochrony środowiska 
i składowania odpadów,
badania laboratoryjne,
przygotowanie zakładów do spełnienia wymagań dyrektywy SEVESO,
 opracowywanie raportów dla zakładów zwiększonego oraz dużego ryzyka 
poważnej awarii przemysłowej,
 tworzenie kart charakterystyki oraz wykonywanie obowiązków podmiotu 
reprezentującego w zakresie produktów chemicznych, substancji i mieszanin.

Specjalizujemy się w bezpieczeństwie!

Bezpieczeństwo 
chemiczne 
i środowiskowe
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Porządkujemy Twoje informacje

m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o.
ul. Rybnicka 43
43-190 Mikołów

tel.: +48 607 268 497
tel.: +48 601 868 646
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