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TRUST

Czy Państwa organizacja jest 
przygotowana na wypadek katastrofy? 
Zdarzenia takie jak klęska żywiołowa, 
atak terrorystyczny, atak hackerów, 
błąd ludzki lub niestabilność 
polityczna mogą zagrozić bieżącej 
działalności każdej firmy. Dlatego 
proponujemy wzmocnienie odporności 
i ochronę reputacji przedsiębiorstwa 
przez aktywne zabezpieczenie 
firmowego łańcucha dostaw przed 
nieprzewidzianymi, najgorszymi 
scenariuszami. 

W dzisiejszym świecie globalnych, 
złożonych i wzajemnie zależnych 
łańcuchów dostaw obowiązkiem 
firmy wobec zainteresowanych stron 
jest zapewnienie jej bezpieczeństwa. 
SGS zaprasza do wspólnej  pracy nad 
stworzeniem bezpiecznych, trwałych 
i odpornych procesów zarządzania 
łańcuchem dostaw, które zapewnią 
Państwu bezpieczną przyszłość. 

FILARY ODPORNOŚCI 
ŁAŃCUCHA DOSTAW

Katastrofalne scenariusze zawsze 
wydają się fikcją – dopóki nie staną się 
faktem. W tym zaś momencie zaczyna 

się liczyć tylko to, czy dana organizacja 
ma skuteczną strategię reagowania. 
Wcześniejsze planowanie i niezawodne 
systemy sterowania pozwalają wskazać 
zagrożenia w łańcuchach dostaw  
i poradzić sobie z nimi – i to nie „jeżeli”, 
ale kiedy faktycznie się pojawią.

Pomagamy firmom skupić się na 
określeniu priorytetów i ciągłym 
doskonaleniu tych elementów, które 
decydują o odporności łańcucha dostaw 
na zakłócenia. Nasze rozwiązania 
dają pewność, że w każdym z tych 
elementów stosowane są najlepsze 
praktyki, a tym samym dana organizacja  
może funkcjonować na określonych 
poziomach i wywiązywać się 
ze zobowiązań. Pomagamy 
zbudować systemy zmniejszające 
ryzyko i podnoszące efektywność 
zarządzania procesami. Dzięki 
temu przedsiębiorstwo może 
zademonstrować zainteresowanym 
stronom, że jest przygotowane 
do poradzenia sobie z każdą 
ewentualnością.

Nasze rozwiązania koncentrują się na 
poniższych czterech filarach odporności 
łańcucha dostaw.



BUSINESS CONTINUITY

WPISANIE WYTRZYMAŁOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW W KULTURĘ ORGANIZACJI

CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU BCMS
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DATA SECURITY

RISK MANAGEMENT

Nawet jeżeli w danej firmie nigdy 
nie zdarzył się poważny incydent, 
utworzenie systemu BCMS (systemu 
zarządzania ciągłością działania), 
zgodnego z globalnymi standardami, 
pozwoli jej wykorzystać umiejętności 
planowania strategicznego i taktycznego 
do przygotowania się na zakłócenia  
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa  
i prawidłowego reagowanie na nie. 

STRONY  
ZAINTERESOWANE

NASZE ROZWIĄZANIA  
BCMS UŁATWIAJĄ OCENĘ 
RYZYKA I AKTYWNE 
ZARZĄDZANIE SKUTKAMI 
NAGŁYCH ZDARZEŃ 

ZARZĄDZANIE  
CIĄGŁOŚCIĄ  
DZIAŁANIA

Nasze rozwiązania BCMS umożliwiają 
jasną ocenę ryzyka i analizę skutków 
biznesowych, tak by przedsiębiorstwo 
mogło wskazać i priorytetowo  
uszeregować działania, zależności  
i zasoby. Dzięki nam firma może 
zapewnić lepszą ochronę swym 
głównym produktom i usługom 
oraz interesom partnerów i innych 
podmiotów, a w ostatecznym 
rozrachunku – skuteczniej chroni 
reputację swojej marki. 



ZARZĄDZANIE  
BEZPIECZEŃSTWEM  
INFORMACJI

Informacje o krytycznym znaczeniu 
dla przedsiębiorstwa muszą być 
bezpieczne i pod ciągłym nadzorem, 
tak by mieć pewność, że organizacja 
zapewnia zainteresowanym stronom 
najwyższy poziom ciągłości operacyjnej 
i ochrony danych. Wszelkie zakłócenia 
jakości, ilości, dystrybucji lub istotności 
danych mogą stworzyć ryzyko dla 
przedsiębiorstwa. 

Dlatego właśnie pomagamy  
w przekształceniu kultury firmy  
oraz jej podejścia do bezpieczeństwa 
danych. Nasze rozwiązania  
wprowadzają najlepsze praktyki  
w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, etyki 
pracowników i zachowania tajemnicy 
w miejscu pracy. W środowisku 
biznesowym, gdzie klienci zwracają 
coraz większą uwagę na kwestie 
bezpieczeństwa, nasze rozwiązania 
uwzględniają każde ryzyko  
o krytycznym znaczeniu dla wykrycia 
potencjalnych zagrożeń i pomagają 
w długoterminowym utrzymaniu 
bezpieczeństwa informacji.

GLOBALNY BIZNES 
WYMAGA NAJLEPSZYCH 
PRAKTYK W ZARZĄDZANIU 
LOGISTYKĄ  
I BEZPIECZEŃSTWEM

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ 
I BEZPIECZEŃSTWEM

Globalizacja światowych rynków  
i coraz bardziej dynamiczny handel 
międzynarodowy, podniosły znaczenie 
bezpieczeństwa transportowanych 
towarów. Zapewnienie go nie jest już 
obowiązkiem samych firm logistycznych, 
ale rozciąga się na cały łańcuch dostaw. 
Z definicji „Łańcuch Dostaw” jest 
całym łańcuchem wartości biegnącym 
od producenta do odbiorcy (i obejmuje 
przewozy, lotniska i porty, stacje 
kolejowe, składy celne, itd.). Na każdym 
z tych etapów może pojawić się 
okazja do kradzieży. Z kolei skuteczne 
zarządzanie wszystkimi elementami 
tworzącymi łańcuch jest podstawą 
„bezpiecznego łańcucha dostaw”.

Z naszego doświadczenia wynika, 
że najskuteczniejszymi systemami 
bezpieczeństwa są te, które potrafią 
łączyć platformę systemu zarządzania  
z wdrożeniem najlepszych praktyk  
w zakresie bezpieczeństwa (np. 
wymagań AEO, TAPA). Platforma 
systemu zarządzania jest wyposażona 
zarówno w narzędzia umożliwiające 
ocenę ryzyka, tworzenie planów 
ciągłości działania i weryfikację 
kwalifikacji pracowników, jak  
i w niezawodne procedury korygująco-
prewencyjne, komplementarne  
z zasadami bezpiecznego postępowania. 
Skuteczne systemy zarządzania 
bezpieczeństwem mogą wskazać 
obszary największych zagrożeń  
i kierować do nich dodatkowe  
lub rozszerzone siły oraz środki.  
W ten sposób systemy zarządzania 
bezpieczeństwem zostają zintegrowane 
z ogólnym systemem zarządzania 
organizacją. Wprowadzenie takiego 
rozwiązania – chroniącego reputację 
marki i zapewniającego satysfakcję 
klienta – w ostatecznym rozrachunku 
pozwala osiągnąć lepsze wyniki 
finansowe.

Nasza bogata oferta usług, obejmująca 
szkolenia, analizę luk, indywidualnie 
przygotowane audity oraz certyfikację, 
może wzmocnić systemy zarządzania 
bezpieczeństwem i zapewnia ochronę 
marek i produktów przemieszczających 
się w globalnych łańcuchach 
dostaw. Niezależnie od tego, gdzie 
funkcjonuje dany łańcuch dostaw, nasi 
specjaliści potrafią wskazać najlepszą 
drogę jego dalszego doskonalenia. 
Oferujemy rozwiązania łączące zalety 
narzędzia zarządzania biznesowego, 
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I KONTROLA

SAFETY

pozwalającego zademonstrować 
certyfikowane systemy zarządzania 
bezpieczeństwem, z odpornymi, 
niezawodnymi łańcuchami dostaw, 
których posiadanie jest coraz częściej 
warunkiem koniecznym stawianym 
przed każdą globalną firmą.

PRZEKSZTAŁĆ KULTURĘ 
SWOJEJ FIRMY ORAZ 
JEJ PODEJŚCIE DO 
BEZPIECZEŃSTWA 
INFORMACJI

ZARZĄDZANIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ORGANIZACYJNĄ

Jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw, biznes, 
urzędy regulacyjne, klienci  
a także konsumenci oczekują od nich 
doskonałego funkcjonowania i pełnej 
przejrzystości. Rosną też ich wymagania 
dotyczące jakości, bhp, ochrony 



WPROWADŹ NAJLEPSZE 
PRAKTYKI W ZŁOŻONYCH 
ŁAŃCUCHACH DOSTAW

środowiska i spraw socjalnych – ma to 
zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, 
społecznościom i środowisku. Dla 
spełnienia tych wymagań konieczne jest, 
by prowadzona działalność była  
w każdym momencie uczciwa, zgodna  
z prawem i najlepszymi 
międzynarodowymi praktykami,  
a w efekcie, by przedsiębiorstwo  
było postrzegane jako część 
odpowiedzialnego łańcucha wartości 
i mogło wykazać się posiadaniem 
systemu zarządzania odpowiedzialnością 
organizacyjną.

Naszą rolą jest udzielenie pomocy  
w ocenie funkcjonowania wszystkich 
dostawców przedsiębiorstwa  
i przestrzegania przez nich odpowiednich 
wymagań poprzez przeprowadzanie 
profilaktycznych auditów due diligence 
u nowych lub potencjalnych partnerów 
firmy. Naszymi programami możemy 
objąć cały łańcuch dostaw i w ten sposób 
zapewnić interesariuszy, że wszyscy 

GŁÓWNE KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA ODPORNOŚCIĄ ŁAŃCUCHA DOSTAW 

• Wskazanie procesów krytycznych
• Lepsze zrozumienie „zakłócenia” i jego konsekwencji
• Zwiększenie odporności na zagrożenia
• Wzmocnienie zdolności do powrotu do stanu normalnego i zdolności do przetrwania 

zagrożenia
• Bezpośrednie zarządzanie ukierunkowane na obszary wysokiego ryzyka
• Promowanie koordynacji sił i środków

ORGANIZACJA

• Wykazanie zaangażowania w zarządzanie ryzykiem
• Utworzenie materialnej, opartej na dowodach dokumentacji
• Ćwiczenia oparte o prawdziwe scenariusze mające na celu budowanie rzeczywistych 

reakcji
• Umiejętność przekazywania pozytywnego komunikatu w sytuacjach kryzysowych
• Poprawa charakterystyki ryzyka ubezpieczeniowego i obniżenie składek 

ubezpieczeniowych

INTERESARIUSZE

• Znaczące zmniejszenie konsekwencji finansowych
• Zapewnienie szybkiej reakcji na zakłócenia w działalności firmy
• Osiągnięcie założonych poziomów operacyjnych (przewidzianych w umowach)
• Wykazanie profesjonalnego podejścia do zarządzania zakłóceniami
• Utrzymanie zaufania do usługi i oferty (nawet podczas niespodziewanych zdarzeń)

FINANSE

• Ocena procesów i systemów przez porównanie z najlepszą międzynarodową 
praktyką

• Spełnienie oczekiwań urzędów regulacyjnych, ubezpieczycieli i innych interesariuszy
• Zapewnienie ciągłego doskonalenia procesów

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI

• Wyróżnienie się jako firma pro-aktywna i bezpieczna
• Wyjątkowy atut marketingowy w postaci odporności na zagrożenia
• Pogłębienie zaufania interesariuszy, klientów i konsumentów

REPUTACJA

NIEZAWODNE 
FUNKCJONOWANIE 
DOSTAWCÓW JEST 
NAJWAŻNIEJSZE

dostawcy działają zgodnie z oczekiwaniami 
biznesowymi, społecznymi i etycznymi.

Nasze rozwiązania sprzyjają ciągłej 
poprawie wyników na wszystkich 
etapach zarządzania odpowiedzialnością 
organizacyjną. 

WŁĄCZ INTERESARIUSZY  
I DOSTAWCÓW W ZAPEWNIENIE 
ODPORNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW

W celu długoterminowego zmniejszenia 
zagrożenia dla odporności łańcucha 
dostaw wszyscy interesariusze i dostawcy 
muszą ze sobą współpracować. Tylko 
wówczas możliwe jest skoordynowanie 
wysiłków służących lepszemu zarządzaniu 

ludźmi, procesami i operacjami. Nasza 
oferta zawiera różnorodne usługi 
ułatwiające nawiązanie dialogu między 
głównymi partnerami firmy. Prowadzone 
przez nas kursy szkoleniowe w zakresie 
ciągłości działania, bezpieczeństwa 
informacji oraz zarządzania logistyką 
i bezpieczeństwem, umożliwiają 
wskazanie czynników potencjalnie 
zagrażających działalności. Dzięki naszej 
specjalistycznej pomocy wszystkie 
strony mogą lepiej zrozumieć, w jaki 
sposób należy skoordynować najlepsze 
praktyki, w całości obejmujące złożone 
łańcuchy dostaw, a tym samym dać 
większe bezpieczeństwo wszystkim 
zainteresowanym.



ROZWIĄZANIA SGS SŁUŻĄCE OCENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI 

• ISO 22301 (analiza luk, certyfikacja, szkolenia)
• Rozwiązania indywidualne
• Szkolenia (świadomość, wdrażanie, auditor wewnętrzny/wiodący, interpretacja)

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ 
DZIAŁANIA

• ISO/IEC 27001 (analiza luk, certyfikacja, szkolenia)
• Rozwiązania indywidualne
• Szkolenia (świadomość, wdrażanie, auditor wewnętrzny/wiodący)

ZARZĄDZANIE 
BEZPIECZEŃSTWEM 

INFORMACJI

• ISO 28000
• Normy TAPA (FSR, TSR)
• ISO 9001 
• Rozwiązania indywidualne
• Szkolenia (świadomość, wdrażanie, auditor wewnętrzny/wiodący)

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ  
I BEZPIECZEŃSTWEM

• Zarządzanie środowiskowe (ISO 14001)
• Zarządzanie jakością (ISO 9001)
• Zarządzanie BHP (OHSAS 18001; ISO 45001)
• SEDEX SMETA
• SA 8000 
• ISO 26000
• Rozwiązania indywidualne (odpowiedzialność społeczna, środowisko, system QHSE)
• Szkolenia (świadomość, wdrażanie, auditor wewnętrzny/wiodący)

ZARZĄDZANIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ORGANIZACYJNĄ

REPUTATION

AKTYWNIE ZARZĄDZAJ 
CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA, 
BEZPIECZEŃSTWEM 
I ODPORNOŚCIĄ NA 
ZAGROŻENIA SWEGO 
ŁAŃCUCHA DOSTAW

ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE OCENIE 
ZGODNOŚCI  
Z WYMAGANIAMI  
I SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA 

Oferujemy liczne rozwiązania podnoszące 
odporność łańcucha dostaw na 
zakłócenia, takie jak audity i certyfikacje, 
które można wykorzystać do wdrożenia 
systemu zarządzania lub wzmocnienia 
systemu już istniejącego. Dzięki naszym 
auditom i certyfikacjom organizacja 
może wykazać, że spełnia wymagania 
różnorodnych norm globalnych  
i regionalnych. Nasze usługi możemy 
dostosować do potrzeb naszych klientów, 
niezależnie od tego, czy potrzebny jest 
im samodzielny audit, zintegrowane 
podejście do zarządzania, czy też 
indywidualnie opracowane rozwiązanie. 
Naszym zadaniem jest udzielenie 
pomocy obejmującej wszystkie cztery 
filary odporności łańcucha dostaw na 
zakłócenia.



FURTHER EXCELLENCE

CERTYFIKACJA ZINTEGROWANYCH 
SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

W naszej ofercie znajdują się usługi 
certyfikacji systemów zarządzania prze-
znaczone dla organizacji, które potrzebują 
rozwiązania umożliwiającego zapewnie-
nie i wykazanie zgodności  
z wymaganiami jednego systemu zarzą-
dzania, nawet gdy składa się on z kilku 
standardów. Dzięki dogłębnej wiedzy  
o audicie zewnętrznym potrafimy opra-
cować zintegrowany program auditów, 
pozwalający równocześnie ocenić różne 
kombinacje systemów zarządzania.  
W efekcie, w porównaniu z sytuacją, gdy 
realizowanych jest kilka auditów, mniej-
sze są zarówno koszty, jak i zakłócenia  
w bieżącej działalności firmy. 
Nasze zintegrowane rozwiązania auditowe 
pozwalają wystawić potrzebne certyfikaty, 
a dodatkową korzyścią jest  
tu wprowadzenie skuteczniejszego  
i sprawniejszego systemu zarządzania 
obejmującego całą organizację. 

SZKOLENIA 

Nasza oferta zawiera szereg programów 
szkoleniowych, ułatwiających różnym 
organizacjom efektywne zarządzanie 
kwestiami związanymi z odpornością 
łańcucha dostaw na zakłócenia. Realizo-
wane przez nas szkolenia pozwalają  
w pełni zrozumieć zasadnicze wymaga-
nia dotyczące norm i systemów zarzą-
dzania. Niezależnie od tego, czy jesteś 
auditorem, czy członkiem kierownictwa 
zainteresowanym konkretną normą ISO 
lub konkretnym systemem zarządzania, 
organizujemy kursy odpowiadające 
potrzebom wszystkich uczestników, 
począwszy od kursów podstawowych  
i uświadamiających, aż po kursy 
akredytowane dla auditorów wiodą-
cych, spełniające kryteria szkoleniowe 
jednostek certyfikujących. Prowadzimy 
też szkolenia poświęcone procesom 
wykorzystywanym w nieakredytowanych 
systemach zarządzania.

Zapraszamy na stronę Akademii SGS 
gdzie można zapoznać się z harmonogra-
mami szkoleń.

Szkolenia zamknięte 

Przeprowadzenie kursu w lokalizacji 
naszego klienta pozwala dopasować 
przekaz i styl prezentacji do kultury danej 
organizacji. Jest to rozwiązanie najwy-
godniejsze i najbardziej opłacalne, gdy 
chodzi o przeszkolenie grupy pracow-
ników z tego samego miejsca lub gdy 
konieczne jest zachowanie poufności. 
Po uzgodnieniu terminów i miejsca 
szkolenia nasi specjaliści wraz z klientem 
określają i oceniają cele zajęć szkolenio-
wych i tak przygotowują ich program, by 
osiągnąć zamierzone efekty.

DLACZEGO SGS?

SGS jest światowym liderem w dzie-
dzinie inspekcji, weryfikacji, badań oraz 
certyfikacji. Założona w 1878 roku firma 
jest rozpoznawana jako światowy wzór 
jakości i uczciwości. Zatrudniamy prze-
szło 85 000 pracowników w blisko 1800 
laboratoriach i biurach zlokalizowanych 
na całym świecie.

Stale poszukujemy rozwiązań, które 
pomogą organizacjom sprostać codzien-
nym wyzwaniom. Nasze usługi doradcze, 
outsourcingowe i szkoleniowe stanowią 
uzupełnienie oferty podstawowych usług 
w zakresie kontroli, weryfikacji, badań 
i certyfikacji, we wszystkich gałęziach 
przemysłu.

Dziś skupiamy się na innowacyjnych 
sposobach dostarczania korzyści bizne-
sowych. To pozwala nam pomóc naszym 
klientom w podnoszeniu jakości, bezpie-
czeństwa, skuteczności, wydajności jak 
również podążać za rynkiem. Jednocze-
śnie ograniczamy ryzyko oraz budujemy 
zaufanie.

Dzięki naszej międzynarodowej sieci biur 
i laboratoriów, dostarczamy niezależne 
wyniki dostosowane do indywidualnych 
potrzeb branży czy sektora. Cieszymy się 
zaufaniem klientów do naszej wiedzy, 
doświadczenia oraz kompetencji, dzięki 
czemu jesteśmy w stanie pomóc im  
w osiągnięciu sukcesu w każdej dziedzi-
nie.

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH 
INFORMACJI O ROZWIĄZANIACH 
SGS SŁUŻĄCYCH ZARZĄDZANIU 
ODPORNOŚCIĄ ŁAŃCUCHA DOSTAW 
NA ZAKŁÓCENIA ZAPRASZAMY NA 
STRONĘ WWW.SGS.PL LUB O KON-
TAKT POD ADRESEM  
PL.CERTYFIKACJA@SGS.COM

KOMPLEKSOWE RAPORTY DOTYCZĄ-
CE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH  
Z ODPORNOŚCIĄ ŁAŃCUCHA DO-
STAW NA ZAKŁÓCENIA, W TYM  
O ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM 
I CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA, MOŻNA 
ZNALEŹĆ NA STRONIE  
WWW.SGS.COM/WHITEPAPERS

http://WWW.SGS.PL
http://www.sgs.pl/pl-PL/Training-Services
http://WWW.SGS.COM/WHITEPAPERS
mailto:PL.CERTYFIKACJA%40SGS.COM?subject=


WWW.SGS.COM
WWW.SGS.PL 
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