
 

 

 

 

 
 

 
W ramach naszych usług proponujemy: 

 

 Audyty specjalne obiektów rafineryjnych pod kątem eliminowania strat związanych z kradzieżą produktów 

firmy przez wyprowadzanie towarów poza jej teren.  

 Rozpracowywanie drobnych kradzieży pracowniczych; 

 Rozpracowywanie metod realizacji dużych kradzieży przez zorganizowane grupy. 

 Kontrola transportów paliw pod kątem nielegalnych poborów paliwa przez  podmioty realizujące transport 

paliwa: 

 Transporty autocysternami; 

 Transporty kolejowe. 

 Kontrola rurociągów produktowych pod kątem istnienia nielegalnych miejsc poboru paliwa. 

 Kontrola realizacji zadań ochronnych w przypadku korzystania  przez zleceniodawcę z firm zewnętrznych 

lub realną ocenę własnych pracowników ochrony pod kątem realizacji planu ochrony obiektu. 

Propozycja skierowana do dużych przedsiębiorstw oraz korporacji zajmujących się obrotem paliw płynnych. 

Usługę audytową realizujemy  na terenie całej Polski i obejmuje ona weryfikację oraz eliminację zjawiska 

przywłaszczania paliw zarówno z cystern kolejowych jak i autocystern. Rozpoznawanie zjawisk, których 

konsekwencją jest stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz mienia.  

Przykładowe działania:  

 Weryfikacja istnienia zjawiska przestępczej działalności przywłaszczania paliwa określonej w treści art.: 

278§1kk , 279 kk, 283kk. 

 Weryfikacja procederu wynikającego z treści art. 182kk, 160 kk, 163kk. 

 Obserwacja wybranych punktów w łańcuchu dostaw produktów w logistyce wtórnej oraz pierwotnej. 

 Rejestracja zdarzeń kradzieży paliwa oraz innych istotnych zjawisk w łańcuchu dostaw paliw. 

 Współpraca z organami ścigania celem koordynacji działań zmierzających do ujęcia sprawców. 
 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? 

● Konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie pracy z firmami z sektora naftowego 

● Korzystając z naszych usług, zwiększa się wiarygodność świadczonych przez Państwa usług. 

● Nasze usługi pomogą w zredukowaniu ewentualnych procederów kradzieży, a w związku z tym 

przyniosą oszczędności. 

● Zaletą audytów fizycznych są także działania profilaktyczne, które zapobiegają potencjalnym 

nielegalnym zdarzeniom. 

● Zakres oferowanych działań jest indywidualnie dobierany do Państwa potrzeb, jesteśmy elastyczni.  

 

Skontaktuj się z nami: biuro@tz-c.pl  (22) 786-85-45  dołącz do nas w mediach 

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE 

AUDYTY FIRM PALIWOWYCH ORAZ FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ TRANSPORTEM PALIW 

mailto:biuro@tz-c.pl
https://www.tz-c.pl/dolacz-do-nas-w-mediach.html
https://www.tz-c.pl/szkolenia-otwarte-i-aktualnosci.html

