
 

Wzrost wydajności, 
ograniczenie ryzyka 

 
 
 
 

Usługi doradztwa biznesowego spełniające 
Twoje indywidualne wymagania 
 
Bezpieczeństwo korporacyjne • Łańcuch logistyczny • 
Indywidualne szkolenia i doradztwo • Zarządzanie ryzykiem 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wstęp 
 
 
 
 
 
 

 

John Rowley  

Dyrektor 
zarządzający LRQA 

 
Wyzwania związane z globalizacją, zmieniającymi się wymaganiami 
klientów, ustawodawstwem i nowymi technologiami powodują, że 
organizacje na całym świecie coraz częściej sięgają po usługi doskonalenia 
zarządzania w organizacjach z sektora biznesu, oparte na specyficznych 
kryteriach klienta, pomagające im w osiągnięciu ustalonych celów 
organizacyjnych. 

 
W LRQA rozumiemy, że Twoja organizacja jest wyjątkowa. Jej potrzeby, cele i 
wyznaczone zadania różnią się od innych organizacji. To Cię wyróżnia i 
zapewnia przewagę nad konkurencją, ale może również wymagać 
spersonalizowanego podejścia do sposobu, w jaki Twoje procesy biznesowe i 
programy są identyfikowane, zarządzane, oceniane i ulepszane. 

 
Niezależnie od tego, czy dążysz do 
zwiększenia bezpieczeństwa żywności, 
zrównoważenia środowiskowego, 
odpowiedzialności społecznej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ciągłości działania, bezpieczeństwa, a 
nawet zapewnienia łańcucha 
logistycznego, sposób, w jaki Twoja 
organizacja zarządza tymi programami 

i metody ich oceny mogą wymagać 
niestandardowego podejścia - takiego, 
które uwzględnia specyficzne potrzeby 
biznesowe i cele Twojej organizacji. 
 
Być może już opracowałeś lub chcesz 
opracować własne normy dla swojej 
firmy i możesz chcieć porównać je z 
międzynarodowymi normami, takimi 

jak ISO 9001, ISO 14001 lub FSSC 22000. 
Niezależnie od tego, którą drogą 
podążysz, lub którą zamierzasz podążać, 
będziesz potrzebował regularnej, 
niezależnej oceny i weryfikacji 
pozwalającej zapewnić spełnienie 
Twoich wymagań, efektywne 
zarządzanie ryzykiem i ochronę 
wizerunku. 
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Usługi zaprojektowane dla Twojej organizacji, 
przynoszące korzyści Twojemu biznesowi 
LRQA oferuje szereg usług wspierających działalność 
biznesową, aby zapewnić, że Twoje programy szkoleniowe 
i programy zapewnienia jakości są efektywne, wydajne i w 
pełni dostosowane do zapewnienia bezproblemowej 
efektywności realizacji i wydajności operacyjnej - w całej 
organizacji i łańcuchu logistycznym. 
 
 

Nasze możliwości poprawy działalności biznesowej 
LRQA rozumie potrzeby Twojej działalności; nasze szerokie 
możliwości w tej dziedzinie są powiązane z celami 
strategicznymi, co pozwala nam zmniejszyć ryzyko i zapewnić 
ciągłą poprawę i przewagę nad konkurencją. 
Dysponujemy czterema głównymi obszarami wsparcia. Dzięki temu niezależnie od Twoich 
potrzeb organizacyjnych, będziemy w stanie dopasować dla Ciebie odpowiednie usługi. 
 
Wybierz jedną z poniższych opcji:   

 

Indywidualny program 
szkoleniowy i 
doradztwo 

Doradztwo w 
łańcuchu dostaw Doradztwo korporacyjne i sektorowe Zarządzanie ryzykiem 

Dedykowane rozwiązania 
szkoleniowe 

Weryfikacja 
dostawców 

Zarządzanie 
zmianami 

MSA (Analiza systemu 
pomiarowego) 

Ocena ryzyka i 
dochodzenia 
powypadkowe 

Audyty drugiej strony Etyczne i zrównoważone 
dostawy 

Zarządzanie 
informacją 

Six Sigma Efektywne akcje 
prewencyjne 

Rozwijanie indywidualnych 
standardów i procesów 

Ochrona danych Coaching i 
mentoring 

FMEA (analiza 
rodzajów i skutków 
możliwych błędów) 

Identyfikacja, analiza i 
redukcja ryzyka 

Rozwiązania 

e-learningowe 

Programy audytów drugiej 
strony dla łańcucha 
dostaw 

Kultura 
organizacyjna 

SPC (Statystyczna 
Kontrola Procesu) 

Przygotowanie i 
zarządzanie rejestrem 
ryzyka 

Przegląd zgodności wyników, 
ocena procesu, ocena 
punktów krytycznych 

Analizy trendów Zarządzanie 
przepływem 
informacji 

Akcje naprawcze i 
korygujące 

Monitorowanie i 
kontrola ryzyka 

Zarządzanie zmianami Usługi rządowe Organizacja 
warsztatów 

Lean Redukcja i 
transferowanie ryzyka 

 Zarządzanie zwrotami i 
wycofaniem z rynku 

Benchmarking Rozwiązywanie 
problemów i narzędzia 
jakościowe 

 

  Zaangażowanie 
pracowników 
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Dopasowanie do Twoich potrzeb 

Dzięki naszemu szerokiemu wachlarzowi 
usług usprawniania funkcjonowania 
działalności nasza ocena - oraz kryteria 
oceny - są przygotowywane 
indywidualnie, aby zapewnić Ci gwarancje 
skuteczności w obszarach, które są dla 
Ciebie najważniejsze. 

- Czy jesteś pewien swoich procesów, 
dostawców i ogólnej wydajności 
przedsiębiorstwa? 

- Czy jesteś pewien, że Twoje procesy lub 
dostawcy spełniają Twoje wymagania? 

- Czy jesteś pewien swojego systemu 
zarządzania, swoich procesów i 
skuteczności operacyjnej? 

- Czy potrzebujesz dostosowanych 
rozwiązań szkoleniowych, aby osiągnąć 
cele organizacyjne?  

 

- Czy jesteś świadom ryzyka? Jakie są 
kluczowe procesy, które stosujesz, aby 
kontrolować ryzyko? 

 

Usługi doskonalenia biznesu LRQA 
uwzględniają wszystkie te problemy a 
nawet więcej, zapewniając spełnienie 
Twoich wymagań. Poziom dostosowania 
usług zależy od Ciebie.   

 

Warsztaty ISO 9001:2015 były niezwykle użyteczne podczas 
dostosowania zespołu kierowniczego do nowych przepisów 
dotyczących zgodności. Wszelkie inicjatywy w zakresie doskonałości 
organizacyjnej i jakości muszą być wprowadzone począwszy od 
najwyższego kierownictwa, a takie zjawisko wyraźnie dominuje w Blue 
Dart. Nasza działalność zawsze była punktem odniesienia dla całej 
branży, a LRQA strategicznym partnerem w tej podróży. 

Asmita Malvankar 
Szef doskonalenia organizacyjnego, Blue Dart 
 

Koncentracja na dostarczaniu profesjonalnych usług 
klientom; nasze usługi poprawy biznesu w praktyce 

 

 

Usługi rozwoju biznesu LRQA koncentrują się na dostarczaniu klientom wartości, oferując 
różnorodne narzędzia, które pomogą Ci znaleźć właściwe rozwiązanie dla Twojej firmy. 

 

Stosując podejście czteroetapowe, po ocenie Twoich 
potrzeb, możemy określić metody pozwalające 
wyposażyć Cię w niezbędną wiedzę i opracować 
najbardziej odpowiednią usługę udoskonalenia 
działalności dopasowaną do Twoich wymagań. 

 
LRQA świadczy usługi doskonalenia biznesu, dzięki 
którym Twoje programy zapewnienia jakości będą 
efektywne, wydajne i w pełni dostosowane, a to 
zagwarantuje bezproblemowe działania operacyjne i 
wydajność - w całej organizacji i łańcuchu logistycznym.

 

     
 

W pierwszej kolejności 
LRQA pomoże Ci 
zrozumieć własne 
potrzeby, oczekiwania i 
wymagania. Kolejnym 
krokiem będzie 
współpraca przy ustalaniu 
celów i priorytetów.

Będziemy współpracować z 
Tobą w celu określenia 
odpowiedniego podejścia do 
oceny, kryteriów, metodologii 
i raportowania. Jeśli nie masz 
odpowiednich kryteriów 
zgodności, LRQA może 
współpracować z Tobą, aby 
określić Twoje wymagania, 
opracować własne normy 
dopasowane dla Twojej firmy i 
porównywać je z normami 
międzynarodowymi.

LRQA może przeprowadzać 
warsztaty i szkolenia, aby 
zapewnić właściwym 
osobom w organizacji pełne 
zrozumienie projektów, 
wymagań i celów. Następnie 
dostarczymy uzgodnione, 
niestandardowe usługi 
wsparcia (przeprowadzanie 
ocen w razie potrzeby), 
biorąc pod uwagę aktualne 
wskaźniki wydajności i 
obszary kluczowych 
wyników, sprawdzając, czy 
są one w pełni zgodne z 
celami biznesowymi.

W oparciu o kluczowe 
wskaźniki efektywności 
uzgodnione podczas fazy 
opracowywania, nasz zespół 
oceniający i zarządzający 
klientem przedstawi 
informacje na temat 
uzgodnionych obszarów, 
wskazując mocne i słabe 
strony, obszary ryzyka i 
proponowane działania 
korygujące, umożliwiające 
podjęcie działań tam, gdzie 
jest to najważniejsze.
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Gwarancja obiektywności, gdy 
jej najbardziej potrzebujesz 

 
LRQA to zaufana marka i pewność 
obiektywnej, wysokiej jakości oceny i 
zrozumienia potrzeb oraz jasny obraz 
poziomu zgodności w całej 
organizacji i łańcuchu dostaw. 

 
Dzięki rygorystycznej ocenie i 
rzetelnemu zrozumieniu stanu rzeczy 
jesteśmy naturalnym partnerem dla 
firm, które szukają ciągłego 
doskonalenia i przewagi 
konkurencyjnej. 

 

 

 

 

Ocena ryzyka i wymagań 
biznesowych na całym świecie

W ramach Lloyd's Register, LRQA 
posiada dostęp do zasobów 
umożliwiających podjęcie 
wszelkiego rodzaju prac 
związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa, obejmujących 
inspekcje, nadzór, certyfikację, 
szkolenia, weryfikację lub usługi 
audytowe mających na celu 
spełnienie specyficznych wymagań 
lub przepisów w większości gałęzi 
przemysłu na całym świecie. 

 
Mamy możliwość współpracy z Twoją 
organizacją i jej łańcuchem dostaw poza 
granicami państwowymi: od 
ustanowienia norm po ocenę ich 
zgodności; LRQA może być w miejscach, 
w których Twoja firma nie miałaby 
możliwości bezpośredniego pozyskiwania 
i dostarczania efektywnych kosztowo i 
wykwalifikowanych zasobów - bez 
zbędnych pytań i kompromisów.

Efektywność i koncentracja na  
zarządzaniu firmą 
 
Spójrzmy prawdzie w oczy. Twoja 
organizacja nie prowadzi działalności 
polegającej na analizie skuteczności 
biznesowej, ale LRQA jest i była na czele 
rozwoju kryteriów oraz wskaźników 
oceny i od ponad 30 lat zapewnia 
wiarygodne i niezależne ekspertyzy na 
całym świecie. 
 
Dzięki zaufaniu i współpracy z naszymi 
ekspertami, którzy przeszli szkolenie w 
zakresie spełniania Twoich wymagań, 
podczas zarządzania własnym 
programem audytów wewnętrznych 
lub dostawców możesz skupić się na 
tym, co najważniejsze - zarządzaniu 
własną firmą. 

Doświadczenie LRQA w zakresie 
systemów zarządzania oznacza, że 
posiadamy ugruntowaną globalną 
sieć wykwalifikowanych ekspertów z 
doświadczeniem branżowym 
mogących sprostać potrzebom 
organizacji na całym świecie. W 
rezultacie nasi cenni klienci mogą 
korzystać z naszej bogatej wiedzy, 
oceny i kompetencji technicznych, 
pomagającej nam świadczyć usługi 
doskonalenia biznesu mające na celu 
poprawę efektywności operacyjnej i 
organizacyjnej spółki oraz 
zmniejszenie ryzyka.

 
Bardzo cenimy sobie kompetentne 
doradztwo techniczne LRQA, 
niezależne ekspertyzy, specjalistyczną 
wiedzę branżową i elastyczność w 
dostosowywaniu rozwiązań do 
naszych specyficznych potrzeb 
biznesowych. 

Wang Yansong 
Asystent wiceprezesa, Mengniu Group 

 
 

05 

‘‘ 

” 



Nasza ekspertyza 

Eksperci światowej klasy 
Wiedza techniczna naszych uznanych 
na całym świecie, doświadczonych i 
doskonale wyszkolonych osób 
oceniających i szkoleniowców 
gwarantuje, że możemy dostosować 
nasze usługi doradztwa i szkolenia do 
potrzeb Twojej firmy. Oferujemy 
międzynarodową wiedzę i 
szczegółowy wgląd w obszary 
odpowiedzialne za jakość, wsparte 
najwyższej jakości zarządzaniem 
projektami i umiejętnościami 
komunikacyjnymi. 

 
Gwarancja uczciwości 
Nie posiadając własnych akcjonariuszy 
jesteśmy niezależni i bezstronni we 
wszystkim, co robimy. Cały czas 
zobowiązujemy się działać w sposób 
uczciwy i obiektywny. 

 
Mając na uwadze naszą akredytację 
ISO 17021 - która zawiera zasady i 
wymagania dotyczące kompetencji, 
spójności i bezstronności organów 
świadczących usługi audytu i 
certyfikacji wszystkich typów 
systemów zarządzania - każdy 
indywidualny wniosek o usługę jest 
sprawdzany, aby upewnić się, że nie 
występuje konflikt interesów. 

 
Gwarantuje to nie tylko utrzymanie 
naszego statusu akredytacji, ale 
przede wszystkim nie powoduje 
zagrożenia dla procesów certyfikacji 
trzeciej strony. Z tego powodu mogą 
jednak zaistnieć okoliczności, w 
których nie jesteśmy w stanie 
zapewnić konkretnych usług 
doradztwa biznesowego.

 

 

 Kształtowanie branży 
Nasi eksperci są rozpoznawalni w 
branży. Dzięki obecności w IIOC 
(Independent International 
Organisation for Certification) LRQA 

regularnie uczestniczy we 
wszystkich komitetach technicznych, 
pomagając kształtować przyszłość 
wiodących na całym świecie norm 
ISO, w tym ISO 9001 (jakość), ISO 
14001 (środowisko) i ISO 45001 (nowa 
norma ISO w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy zastępująca OHSAS 
18001). 

 
O nas 
LRQA to wiodąca organizacja 
profesjonalnych usług doradztwa. 
Specjalizujemy się w usługach oceny 
zgodności systemów zarządzania i 
profesjonalnym doradztwie 
dotyczącym szerokiego spektrum 
norm, systemów i niestandardowych 
programów zapewnienia jakości. 
Jesteśmy wspierani przez prawie 50 
jednostek akredytujących i 
dostarczamy nasze usługi klientom w 
ponad 120 krajach. 

 
Nasza unikalna metodologia oceny 
pomoże poprowadzić Twój system 
zarządzania od zgodności do 
wydajności, pozwoli zmniejszyć ryzyko 
biznesowe oraz zwiększyć 
skuteczność, wydajności i ciągłe 
doskonalenie systemu zarządzania. 

 

LRQA jest częścią Lloyd's Register 
Group oraz członkiem organizacji 
charytatywnej LR Foundation. 
Większość organizacji działa, aby 
zarabiać pieniądze, ale w Lloyd's 
Register zarabiamy pieniądze, aby 
działać. Część naszych zysków zawsze 
kierujemy do Fundacji LR. Za każdym 
razem, gdy wybierzesz LRQA, nie tylko 
otrzymujesz najlepsze w swojej klasie 
profesjonalne usługi doradztwa 
biznesowego, ale także przyczyniasz 
się do zmian w naszym świecie.

 

Rozmawiaj z nami 
 
Przy tak wielu uniwersalnych 
programach doradztwa 
biznesowego, LRQA może pomóc 
Ci w zidentyfikowaniu 
spersonalizowanego rozwiązania, 
które spełni Twoje oczekiwania. Od 
ponad 30 lat jesteśmy 
zaangażowani w tworzenie 
globalnych norm i procesów, które 
umożliwiają firmom dostrzeżenie 
rzeczywistych, mierzalnych różnic 
w zakresie ochrony swoich 
produktów, marki i konsumentów. 
Wykorzystujemy nasze 
ogólnoświatowe doświadczenie w 
zakresie weryfikacji, certyfikacji, 
szkoleń i doradztwa, aby pomóc 
naszym klientom w 
opracowywaniu dostosowanych do 
potrzeb klienta programów, które 
są trafne i wiarygodne. 

 
Porozmawiaj z LRQA - wiemy, jak 
słuchać i wykorzystywać nasze 
umiejętności i wiedzę, aby pomóc Ci 
zarządzać hierarchią potrzeb, 
ryzykiem i reputacją.

 

http://www.iioc.org/
http://www.iioc.org/


 
 

Ocena efektywności energetycznej LRQA 
została przeprowadzona przez ekspertów, 
którzy rozumieli kluczowe aspekty naszej 
działalności. 
Było to widoczne w obecnie 
wdrażanych zaleceniach wydanych 
odnośnie Camso Loadstar, które miały 
na celu zmniejszenie kosztów energii i 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.  

Amila Sampath 
Dyrektor zakładu, Ekala Tyre Division 01, Camso Loadstar 

 
 

 

Pomoc LRQA zapewniła DB Schenker 
Malaysia trwałe wzmocnienie 
bezpieczeństwa łańcucha dostaw, 
zabezpieczając w ten sposób interes 
firmy i zwiększając zaufanie 
współpracujących z nami klientów. 

Wolfgang Laabs 
Dyrektor zarządzający, DB Schenker Logistics, Malezja 
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Szkolenia i doradztwo 
T + 48 58 555 75 03 
E training.pl@lr.org 
W lrqa.pl/nasze-uslugi/szkolenia 
 
 
 

Certyfikacja 
T 48 58 555 75 10 
E lrqa@lrqa.pl 
W lrqa.pl 
 
 

http://www.lrqa.pl/nasze-uslugi/business-improvement/

