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Akcent Studio mgr Jarosław Gęza

ul. śabieńska 10, 33-200 Dąbrowa 

Tarnowska

W obecnej zabudowie Firma funkcjonuje od 2005 r.W obecnej zabudowie Firma funkcjonuje od 2005 r.



Dokładna topograficzna 

lokalizacja zakładu

Mapka zakładu



Rozpoczęcie działalności Firmy Akcent Studio



Właściciel  

- Administracja 1 osoba

- Dział projektowy 3 osoby

- Drukarnia 2 osoby

- Modelarnia 3 osoby

- Ślusarnia 4 osoby

Ogólna liczba zatrudnionych osób: 13

Struktura zatrudnienia



Pracodawca  posiada odpowiednie szkolenia z zakresu bhp



1997 r. powstanie Akcent Studio

Pierwsza siedziba firmy

ul. Graniczna  3,  Dąbrowa Tarnowska



2000 – 2001 nowa lokalizacja Akcent Studio

Budynek biurowy oraz warsztat przy 

ul. śabieńskiej 10 w Dąbrowie  Tarnowskiej 

został wyremontowany oraz dostosowany do 

potrzeb firmy oraz charakteru  działalności.



2005 r. rozbudowa Akcent Studio

Systematyczny rozwój firmy oraz rosnące potrzeby 

rynku, spowodowały konieczność powiększenia 

firmy. Do istniejącej części administracyjnej została 

dobudowana drukarnia oraz zmodernizowana 

pracownia projektowa.



Rekreacja

W bezpośrednim sąsiedztwie firmy znajduje się
kompleks parkowy. Teren zielony jest zaaranŜowany

i przygotowany do relaksu i odpoczynku podczas 

przerw w pracy.

Park stanowi znakomite uzupełnienie części 

administracyjno technicznej.



Zaplecze socjalne

Do dyspozycji pracowników jest w pełni wyposaŜona 

kuchnia wraz z jadalnią. W pogodne dni pracownicy mogą
korzystać z sąsiadującego z firmą parku.



Zaplecze socjalne



Pracownia projektowa

Projektujemy kompleksowy Wizerunek firmy

- znaki graficzne

- poligrafia

- systemy komunikacji zewnętrznej

- materiały POS

- wizualizacje



Druk cyfrowy i wielkoformatowy

Druk Cyfrowy wykonywany ploterami solwentowymi



Frezowanie i grawerowanie CNC

Pracownia CNC  - Specjalistyczne obrabiarki 

frezująco - tnące. Obróbka mechaniczna 

wielu materiałów: stali, drewna, tworzyw 

sztucznych.

;



Pracownia modelarska

W pracowni modelarskiej

wykonywane są min. kasetony, litery 

przestrzenne. Wszystkie elementy 

podświetlane są na Ŝyczenie klienta 

technologią LED



Obróbka metalu

W pełni wyposaŜony warsztat ślusarski wykonuje:

- ciecie,

- spawanie,

- zgrzewania.

Wykonujemy konstrukcje stalowe oraz aluminiowe.



Malarnia



Stała współpraca z Biurem Doradczo-Usługowym BHP

W 2005 roku firma Akcent Studio rozpoczęła 

współpracę z Biurem Doradczo-Usługowym BHP

z Dąbrowy Tarnowskiej reprezentowanym przez 

specjalistę do spraw BHP mgr Andrzeja Dziedzica.

Efektem współpracy jest wysoka kultura BHP, 

a wszyscy pracownicy są regularnie szkoleni.

Systematycznie przeprowadza się badania 

czynników środowiska pracy i inne niezbędne 

pomiary potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa 

pracy.

Prowadzi się teŜ modernizację procesu 

technologicznego tak, aby praca była bardziej 

bezpieczna.



Indywidualna ochrona pracowników

Wszyscy nasi pracownicy  wyposaŜani są syste-

matycznie w elementy ochrony osobistej



Ochrona przeciwpoŜarowa



Szkolenie praktyczne z pierwszej pomocy



Instrukcje, znaki bhp i ppoŜ.



Podnoszenie Kwalifikacji Pracowników

Firma dba o systematyczne 

szkolenie pracowników



Transport wewnętrzny



Systematyczne szkolenia BHP



Ochrona przed hałasem

Dzięki zastosowaniu wskaźnika 

dozymetrycznego do monitorowania 

naraŜenia na hałas na stanowiskach 

pracy, przeprowadza się na bieŜąco 

pomiary środowiskowe. Pomiary 

hałasu są zgodne z NDN.



Koszty poniesione w ostatnich latach związane

z poprawą BHP i zwiększeniem komfortu pracy

� rozdzielono architektonicznie poszczególne działy firmy celem zapewnienia 
lepszego komfortu pracy – 35 000 pln netto,
� wprowadzono zintegrowany system komputerowy łączący  informatycznie 
wszystkie działy - 20 000 pln netto,
� zakupiono i zmodernizowano stanowiska grafików / oprogramowanie, 
ergonomiczne i atestowane krzesła, klimatyzacja/ - 30 000 pln netto,
� zmodernizowano kotłownie w budynku administracyjnym na ekologiczną
i bardziej wydajna cieplnie – 20 000 pln netto,
� wyposaŜono pracownie druku w nowoczesne plotery drukujące wraz z osprzętem 
i oprogramowaniem – 180 000 pln netto,
� wykonano dostosowanie hali produkcyjnej pod drukowanie – oddzielenie 
ścianami przeszklonymi z aluminium, wyciągi mechaniczne – 18 000 pln,
� zakupiono nowoczesne CNC frezująco-tnące gwarantujące bezpieczna obsługę
– 150 000 pln,
� oddzielono drzwiami szklanymi działy techniczne celem redukcji hałasu 
– 3000 pln
� zakupiono wiertarko-frezarkę spełniającą normy CE – 15 000 pln
� wykonano remont posadzki w hali magazynowej – 8 000 pln
� zakupiono nowy samochód montaŜowy (komfortowo wyposaŜony) – 65 000 pln



Comiesięczne koszty ponoszone na utrzymanie higieny

•Środki ochrony osobistej – kwota około 250 złotych

•Środki czystości – kwota około 250 złotych

•OdzieŜ robocza – kwota około 400 złotych

•Pranie – kwota około 100 złotych

•Woda mineralna do dystrybutorów + kawa – kwota

350 złotych



Sponsoring

Jesteśmy widoczni w róŜnych miejscach



Działania na rzecz społeczności lokalnej
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