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SPRZĄTANIE PO ZMARŁYCH, USUWANIE 

MATERIAŁÓW ZAKAŹNYCH. 

Jeśli współpracować w zakresie takich czynności, jak 

dezynfekcja, odgrzybianie, czyszczenie budynków po pożarach 

oraz sprzątanie po zmarłych, to tylko z firmą doświadczoną i 

wyspecjalizowaną w dziedzinie szeroko pojętego utrzymania 

czystości. Przez lata wypracowywaliśmy rozwiązania, które 

obecnie należą do najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych 

w branży. Korzystamy z nowoczesnych technologii, które 

umożliwiają dokonywanie dokładnej dezynfekcji po 

zanieczyszczeniach rożnego typu, w tym po zgonach. 

Działamy na terenie całego kraju, korzystając ze 

specjalistycznej wiedzy poświęconej dezynfekcji pomieszczeń 

z niebezpiecznych dla zdrowia pozostałości po zwłokach, 

gromadzonych śmieciach, odchodach oraz pożarach. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy zespołem 

doświadczonych 

specjalistów, którzy na 

podstawie wieloletnich 

obserwacji oraz 

prowadzenia własnej 

działalności, wyodrębnili 

najskuteczniejsze 

rozwiązania w dziedzinie 

szeroko pojętego 

utrzymywania czystości. 

 

Więcej informacji znajdziesz 

na… 

www.bio-clean.com.pl 

www.usuwanieszkod.pl 
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Dezynfekcja po zmarłych 

Czyszczenie po osobach zmarłych jest jedną z najbardziej 

skomplikowanych i niebezpiecznych usług.  

Należy pamiętać o wielu niebezpieczeństwach jakie 

powoduje śmierć człowieka w zamkniętym pomieszczeniu. 

Wszystko oczywiście jest uzależnione od rodzaju śmierci i 

czasu ewentualnego rozkładu ciała. Ale zawsze wchodząc do 

pomieszczeń, gdzie nastąpił rozkład lub inne zdarzenie, 

którego skutkiem była czyjaś śmierć, należy być 

zabezpieczonym odpowiednią odzieżą oraz mieć maski na 

drogach oddechowych.  

Proces dekontaminacji pomieszczeń zawsze zaczyna się od 

kompleksowej dezynfekcji. Należy usunąć wszelkie ślady 

biologiczne jakie mogą stanowić niebezpieczeństwo. Całe 

sprzątanie zazwyczaj trwa od 1 do 3-4 dni. Czynności jakie 

podejmujemy są uzależnione zawsze od indywidualnego 

przypadku. 

Cały proces kompleksowej usługi sprzątania jest uzależniony 

od rodzaju śmierci lub od rodzaju np. nieszczęśliwego 

wypadku. Zawsze kiedy mamy do czynienia z rozkładem w 

pomieszczeniu, zaczynamy od dezynfekcji całego 

wyposażenia. Następnie zabezpieczamy wszystkie 

niebezpieczne odpady. W kolejnym etapie opróżniamy całe 

pomieszczenie lub lokal. Usuwamy wszystkie meble, 

wyposażenie oraz przedmioty osobiste, które przeznaczamy do 

utylizacji. Dokładnie czyścimy chemicznie oraz dezynfekujemy 

wszystkie powierzchnie, które zostają np. ściany, sufity, okna, 

drzwi itp. Czyszczenie jest bardzo istotne w takich 

przypadkach, owady , które wylęgają się roznoszą 

zanieczyszczenia po wszystkich powierzchniach. Następnie 

stosujemy specjalistyczne preparaty do wstępnego usunięcia 

zapachu, zamgławiania a na koniec ozonowanie. Ozonowanie 

ma bardzo silne właściwości dezynfekujące oraz idealnie 

sprawdza się w usuwaniu zapachu po osobie zmarłej. 

Oczywiście sprzątamy również klatki schodowe, widny oraz 

wszystkie powierzchnie, którymi się poruszaliśmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy usługi 
po: 

• Zabójstwach 
• Zgonach naturalnych 
• Samobójstwach 
• Wypadkach 

komunikacyjnych 
• Wypadkach podczas 

wykonywanej pracy 

Dodatkowo:  

• Usuwanie 
zanieczyszczeń w 
postaci krwi, moczu, 
kału, tkanek itp. oraz 
wszelkich oznak 
rozkładu i zgnilizny. 

• Kompleksowe 
sprzątanie po śmierci 
oraz dezynfekcja 
wnętrz pojazdów po 
wypadkach 
komunikacyjnych. 

• Wywóz oraz utylizacja 
odpadów. 

• Kompleksowe 
opróżnianie lokali. 

• Ozonowanie 
(dezynfekcja + 
usuwanie 
nieprzyjemnego 
zapachu). 

 

Chcesz wiedzieć więcej, 

pasz pytania – zadzwoń 

782-361-084  

 

 



 

Kompleksowe oczyszczanie i dezynfekcja 
pomieszczeń 

Naszą specjalnością jest oczyszczanie i odkażanie 
pomieszczeń wszelkiego typu. Wychodząc na przeciw 
oczekiwaniom naszych klientów, wykonujemy usługi 
pozwalające na przebywaniu w czystym i zdrowym otoczeniu. 
Wiemy jak w dzisiejszych czasach sterylność i dbałość o 
zdrowie jest ważne, warto wynająć profesjonalną firmę, która 
wykona usługę profesjonalnie i z dbałością o szczegóły. 
Osady, które wydzielają się podczas pożaru są bardzo 
szkodliwe dla zdrowia, ale również powodują szkody wtórne na 
różnego rodzaju powierzchniach takich jak metal, plastik, beton 
itp. 
Proces czyszczenia jest bardzo istotny w takich przypadkach, 
powoduje on usunięcie toksyn z otoczenia człowieka, ale 
również zatrzymanie procesu korozji budynku.  
Posiadamy profesjonalne środki chemiczne, które idealnie 
radzą sobie z najtrudniejszymi zanieczyszczeniami. Ale same 
preparaty to nie wszystko, najważniejsza przy tego rodzaju 
oczyszczaniu jest wiedza oraz praktyka naszych pracowników. 
Sam proces dekontaminacji budynku po pożarze lub 
zadymieniu podzielony jest zawsze na poszczególne etapy. 
Czynności jakie muszą być podjęte w danym przypadku 
zawsze poprzedzone są wizją lokalną naszego technika, który 
szczegółowo określa zakres prac. Oględziny oraz 
przygotowanie kosztorysu zawsze są bezpłatne. 
Czyszczenie obiektu może trwać od kilku do kilkudziesięciu dni 
roboczych. Uzależnione jest to od skali zniszczeń oraz 
wielkości obiektu. 
Nasza firma zazwyczaj przeprowadza sprzątanie 
kompleksowe, od czyszczenia ścian, sufitów, podłóg, 
wentylacji itp. po czyszczenie wyposażenia oraz sprzętów. 

Cały proces oczyszczania polega miedzy innymi na:  

o dokładnym odkurzeniem wszystkich powierzchni, 
ruchomości oraz przedmiotów z kurzu, roztoczy, 
alergenów oraz innych luźnych zanieczyszczeń, 

o oczyszczeniu powietrza dzięki filtrom HEPA, 
o ozonowaniu oraz dezynfekcji, 
o czyszczeniu specjalistycznymi preparatami. 

Dodatkowe usługi jakie wprowadziliśmy do naszej oferty to:  

o sprawdzenie wszystkich wyciągów (poprawność 
funkcjonowania), 

o badania mykologiczne 
o sprawdzenie wilgotności w pomieszczeniach 
o ocena środowiska mikrobiologicznego/testy 

kontroli czystości mikrobiologicznej 

 

Usuwanie materiałów 
biologicznych 

Nasza firma specjalizuje się 
w usuwaniu wszelkich 
materiałów i śladów 
biologicznych z otoczenia. 
Należy pamiętać, że nawet 
najmniejsze skażenie jest 
nośnikiem groźnych 
wirusów, bakterii, 
patogenów. W naszej pracy 
skutecznie usuwamy i 
neutralizujemy materiały 
tak, aby środowisko w 
późniejszym egzystowaniu 
było w 100% bezpieczne. 
Aby mieć pewność, że 
zanieczyszczenia są dobrze 
usunięte i zneutralizowane, 
po czyszczeniu 
przeprowadzamy test 
kontroli mikrobiologicznej. 
Po usłudze klient otrzymuje 
specjalny certyfikat. 

W ramach naszych usług 
usuwamy zanieczyszczenia 
biologiczne takie jak:  

• krew 
• mocz 
• kał 
• wymiociny 
• włosy 
• tkanki 
• odchody 

ptaków/zwierząt 
• oraz wiele innych 

śladów biologicznych 

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej, 

pasz pytania – zadzwoń 

782-361-084  

 

 



O firmie… 

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy na 
podstawie wieloletnich obserwacji oraz prowadzenia własnej 
działalności, wyodrębnili najskuteczniejsze rozwiązania w 
dziedzinie szeroko pojętego utrzymywania czystości.  

Bio-Clean PPU jako jedna z nielicznych firm w Polsce oferuje 
kompleksowe usługi czyszczące. Przez cały czas jesteśmy w 
pełni dyspozycyjni. Działamy przez cały rok – 7 dni w tygodniu, 
przez 24 godziny na dobę. Dzięki temu, nasi Klienci mogą mieć 
pewność, że otrzymają niezbędną pomoc o każdej porze dnia i 
nocy. Docieramy w nawet najodleglejsze, niedostępne zakątki. 
Nasza główna siedziba mieści się we Włocławku, a filie w 
Warszawie, Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu. Gwarantujemy 
najwyższy poziom usług. Usuwamy nawet najtrudniejsze 
zanieczyszczenia, minimalizujemy skutki zniszczeń po 
pożarach, sprzątamy miejsca po zgonach, pomagamy podczas 
restytucji mienia osobistego, a także dezynfekujemy 
pomieszczenia. Podczas naszej pracy, stosujemy sprawdzone, 
specjalistyczne środki chemiczne wyłącznie najwyższej jakości. 
Ponadto, oferujemy płatność w kilku ratach, według 
indywidualnych ustaleń z Klientem. Nasze usługi kierujemy do 
małych firm, średniej wielkości przedsiębiorstw, jak i dużych 
korporacji. Oprócz tego, sporą część naszych Klientów 
stanowią osoby prywatne. 

Działalność pro-ekologiczna 

Od zawsze jako w pełni świadoma firma wartości 
proekologicznych oficjalnie zajęliśmy się działalnością 
ekologiczną. 

Podjęliśmy współpracę z jedną z fundacji.  Jednak na tym się 
nie skończy... poszerzamy swoje kontakty i wiedzę na temat 
ekologii i środowiska w jakim obecnie się poruszamy. Jako 
rodzinną firma otworzyliśmy swoją pasiekę którą się 
opiekujemy i finansujemy.  Sadzimy drzewa wraz z 
ochotnikami i szkołami. Planujemy w tym roku podjąć jeszcze 
większe działania na rzecz naszego środowiska. 

 

Wynalazki i prototypy 

Jako jedyna firma w Polsce działająca w branży czyszczenia i 
dekontaminacji stworzyliśmy dział prototypów i wynalazków. 

Na potrzeby nietypowych zleceń i bardziej wymagających 
tworzymy własne maszyny i urządzenia, wdrażamy 
innowacyjne rozwiązania tak aby nasza praca przebiegała jak 
najsprawniej.  

 

 

 

 

W siedzibie firmy 
wyodrębniliśmy ‘’Biolab” w 
którym te właśnie 
rozwiązania są 
opracowywane. Jesteśmy 
firmą produkcyjną, więc 
wszystko oparte jest o 
certyfikacje, odbiory i 
opracowania techniczne. 

Do tej pory stworzyliśmy 
kilkadziesiąt maszyn 
dezynfekcyjnych, 
dekontaminacyjnych, 
czyszczących. Do każdego 
urządzenia opracowaliśmy 
procedury i szkolenia w 
obsłudze. 

Dlaczego my? 

Warto zaufać firmie która 
specjalizuje się w tego typu 
specjalistycznych 
zleceniach. Usuwamy całe 
zanieczyszczenia oraz 
skażenia z otoczenia 
neutralizując je. Posiadamy 
profesjonalny sprzęt do 
czyszczenia, sprzątania, 
dezynfekcji, środki 
chemiczne a co 
najważniejsze wiedzę w tym 
co robimy. Cały czas firma 
się rozwija, inwestujemy w 
nowy, lepszy oraz 
nowocześniejszy sprzęt. 
Jesteśmy dyspozycyjni w 
każdym czasie, działamy na 
terenie całego kraju. 
Zaufało nam wiele dużych 
firm, instytucji Państwowych 
oraz niezliczona liczba osób 
prywatnych. 
Posiadamy pakiet 
ubezpieczenia OC od 
odpowiedzialności cywilnej. 

 



 

 

 

 

Oto nasze osiągnięcia 2020 roku: 

 

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy blisko 450 zleceń 

Jest to wzrost o blisko 30% w stosunku do roku 2019 

 

 

 

            Ok 80 % naszych kontrahentów to firmy, instytucje oraz 
korporacje. 

 

 

Poddaliśmy dekontaminacji po pożarach i po zakażeniach  

blisko 150 sklepów i marketów. 

 

 

 

           Oczyściliśmy i zdezynfekowaliśmy ok 550.000 m2 

powierzchni. 

 

 

Udało nam się przejechać 600.000 km po Polsce.  

‘ 

 

            Przepracowaliśmy łącznie 45.500 godzin w ciągu roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia 

Nasze wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm oraz 
współpraca z instytucjami Państwowymi pozwoliła na 
stworzenie specjalistycznych szkoleń. Szkolenia prowadzimy 
dla firm i instytucji w ramach zagrożeń biologicznych i 
chemicznych. 

1. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
osób wykonujących zadania związane z dekontaminacją 
funeralną 
czas trwania 10 godz 

2. Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
wykonujących specjalistyczne usługi funeralne 
czas trwania 6 godz 

3. Szkolenie na stanowisko sprzątania miejsc po osobach 
zmarłych koszt:  
a. szkolenie teoretyczne, czas trwania 6 godz.; 
b. szkolenie teoretyczne + praktyczne**, czas trwania 8 godz.; 

Szkolenia realizujemy wraz z Polską Izbą Branży Pogrzebowej 
oraz Stowarzyszeniem Firm Specjalistycznych. 

Szkolenie odbywa się we Włocławku, dla większej ilość 
uczestników możliwość przeprowadzenia szkolenia poza 
siedzibą firmy. Tematy poruszane w trakcie szkoleń 
dobrane są w taki sposób, aby jak najbardziej zobrazować 
tematykę oraz późniejszą pracę. 

Przygotowujemy głównie do posługiwania się materiałem 
zakaźnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeszkoliliśmy łącznie 
1000 osób w różnego 
rodzaju szkoleniach 

 

 

 

 

 

 

 

 

chcesz wiedzieć więcej, 
masz pytania, zadzwoń 
782-361-084 

 

 

 

 

                              

 



 

 

        Obszar działalnosci – cała Polska 

 

 

Więcej informacji znajdziesz na… 

www.bio-clean.com.pl 

www.usuwanieszkod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba firmy 

ul. Grodzka 44 
87-800 Włocławek 

Możesz skontaktować 
się z nami 24h/7 

+48 782-361-084 
+48 782-361-083 
biuro@bio-clean.com.pl 

Nasze oddziały 
terenowe 

• Warszawa,  
Ul Ringelbluma 3 

• Wrocław, 

• Katowice, 

• Łódź, 

• Toruń,  

• Bydgoszcz,  

• Kraków, 

• Poznań,  

• Trójmiasto 

 

 

 

http://www.bio-clean.com.pl/

