
Gotowi na
audyt kultury
bezpieczeństwa 
żywności?

Nowy, wiodący w branży moduł 
oferuje bezkonkurencyjny 
nadzór i analizę porównawczą 
działalności. 
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W firmie, która dąży do zachowania najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa żywności, każda osoba zaangażowana 
w produkcję żywności musi spełniać stawiane jej wymagania. 
To samo w sobie tworzy kulturę bezpieczeństwa żywności 
w organizacji i nią kieruje. Ale jak możemy zmierzyć kulturę 
bezpieczeństwa żywności i nią zarządzać? Moduł można 
zastosować niezależnie od norm bezpieczeństwa żywności 
stosowanych w danej organizacji, więc z jego zalet mogą 
korzystać również jednostki nieposiadające certyfikacji BRC. 

Cheryl Stevens – Menadżer ds. Klientów Strategicznych, 
Bezpieczeństwo Żywności – BRC w Lloyd’s Register 
opowiada o roli kultury w kształtowaniu zaangażowania 
na rzecz bezpieczeństwa żywności w oparciu o moduł BRC 
Food Safety Culture Module.



Jestem głęboko 
przekonana, że ten 
moduł to przełom 
w branży, i nie mam 
żadnych wątpliwości, 
że firmy, które 
zdecydują się na ocenę 
i poprawę swoich 
praktyk kulturowych 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
żywności, osiągną 
prawdziwe, 
długoterminowe 
korzyści finansowe 
oraz poprawią 
swoją reputację, 
ograniczając 
jednocześnie ryzyko 
dla klientów.

zapewnienia bezpieczeństwa 
żywności. W ankiecie połączono 
zagadnienia z psychologii, kultury 
organizacyjnej i bezpieczeństwa 
żywności.

Można również skorzystać z opcji 
premium, która zapewnia dostęp 
do platformy zawierającej wszystkie 
wyniki ankiet w formie umożliwiającej 
firmie ich szczegółową analizę. 
Widziałam, jak to narzędzie jest 
skutecznie wykorzystywane do 
wprowadzania trwałych ulepszeń 
i prawdziwych zmian w sposobie 
pracy niektórych firm.

Jak wspomniano na stronie BRC, 
Taylor Shannon International (TSI) 
jest liderem w branży w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, zarządzania, 
edukacji i kultury organizacyjnej. Ich 
inżynierowie opracowali model oceny 
bezpieczeństwa żywności, 
przekształcając na ogół szeroki 
i niewyraźny koncept w mierzalny 
wynik i analizę, które, jeśli ocena jest 
powtarzana co roku, zapewniają 
solidny punkt odniesienia do oceny 
sukcesu bieżących inwestycji i zmian. 

To narzędzie zostało opracowane na 
podstawie 15 lat badań i jest jednym 
z najskuteczniejszych narzędzi, jakie 
kiedykolwiek widziałam, które 
pomaga wprowadzić zmiany 
w prowadzonej działalności i nimi 
kierować. 

Jaka jest rola 
kierownictwa 
w kreowaniu kultury 
bezpieczeństwa 
żywności? 

Kulturą w danej organizacji powinni 
żyć i oddychać wszyscy pracownicy. 
Z mojego doświadczenia wynika, 
że najlepsze wyniki uzyskuje się, 
kiedy przykład idzie z góry. 

Model Doskonałość Kultury pozwala 
na zmierzenie szerokiego zakresu 
kryteriów, takich jak komunikacja, 
współpraca, wartości, strategia, 
wykorzystanie wskaźników, 

Dlaczego kultura jest 
tak ważna?

Kultura organizacji ma ogromny 
wpływ na jej wydajność. Wystarczy 
spojrzeć na kilka dobrze znanych 
zdarzeń, które w ostatnich latach 
miały miejsce w różnych branżach, 
aby przekonać się, że kultura pracy 
jest czynnikiem silnie wpływającym 
na powstawanie złych praktyk. 

Zachowanie ludzi wywiera wpływ 
na wszystkie aspekty prowadzenia 
działalności, a w sektorze produkcji 
żywności może także mieć wpływ na 
bezpieczeństwo i jakość produktu. 
To przyczynia się do powstawania 
bardzo realnych zagrożeń dla 
konsumentów, pracowników 
i szkodzi reputacji marki. 

Kulturę organizacji tworzą i utrzymują 
ludzie, którzy się jej uczą, przekazują 
ją innym i wzmacniają poprzez swoją 
pracę, pozwalając jej przeniknąć do 
wszystkich podejmowanych przez 
nich działań; dobrze zakorzeniona 
kultura doskonale zwiększa 
wydajność, optymizm i sukces. 

Te czynniki wewnętrzne wpływają 
na zewnętrzne zaangażowanie 
udziałowców w kontekście reputacji 
marki i zaufania konsumentów, 
a ostatecznie mogą okazać się 
znaczącym czynnikiem różnicującym 
rynek. 

Co to jest moduł BRC 
Food Safety Culture? 

Moduł BRC Food Safety Culture to 
łatwe w użyciu narzędzie do oceny 
online, której pracownicy dokonują 
anonimowo, aby w ten sposób 
zapewnić kadrze kierowniczej 
rzeczywisty wgląd w opinie 
pracowników, ich nastawienie 
i zachowania. 

Dzięki temu narzędziu możemy 
zobaczyć, co dzieje się poza 
procedurą audytu. Daje nam ono 
głębsze spojrzenie na mocne i słabe 
strony w zakresie potencjału 
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upełnomocnianie, inwestowanie 
i świadomość ryzyka, choć to tylko 
kilka przykładów. Tym co je łączy, 
jest wpływ kierownictwa, dlatego 
rola liderów jest istotna nie tylko 
dla sprawnego zarządzania 
przedsiębiorstwem, ale również 
dla zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa żywności.
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• Zapobieganie; w ostatnim 
obszarze badania sprawdza się 
podejście organizacji do 
ograniczania zagrożeń dla 
bezpieczeństwa żywności oraz 
stosowane środki kontrolne 
mające na celu identyfikację 
i kontrolę tych zagrożeń.

Po wypełnieniu ankiety generowany 
jest raport zawierający 25 kluczowych 
ocen popartych analizą porównawczą 
branży i kategorii produktów oraz 
wyszczególniający konkretne mocne 
i słabe strony organizacji. 

Uzbrojone w taki komplet danych 
organizacje mogą podjąć odpowiednie 
działania, aby podnieść jakość oraz 
zwiększyć zaangażowanie kulturowe.

W jaki sposób systemy 
pomiaru bezpieczeństwa 
żywności oparte na 
zachowaniu uzupełniają 
normalne, oparte 
na ryzyku kontrole 
systemowe i procesowe, 
które LR przeprowadza 
podczas normalnego 
audytu? 

Kultura to pojęcie bardzo złożone; 
teoretyk kultury organizacyjnej 
i jeden z wiodących ekspertów 
akademickich w tej dziedzinie, Edgar 
Schein, wyróżnił trzy poziomy kultury 
organizacyjnej: 

• Przedmioty, które są widoczne 
dla wszystkich; w branży 
spożywczej może do nich należeć 
widoczna czystość, uniformy, 
zapisy systemu zarządzania, 
plakaty na ścianie.

• Wartości mówione; możliwe do 
zdefiniowania, choć trudniej 
dostrzegalne, ponieważ ich ocena 
wymaga czasu i większego 
zaangażowania, takiego jak udział 
w spotkaniach i ocenie 
pracownika.

Jak działa moduł BRC 
Food Safety Culture? 

Jest to prosty proces, w którym 
pracownicy każdego szczebla 
odpowiadają online na pytania 
ułożone w sekwencjach. W procedurze 
biorą udział menedżerowie wyższego 
szczebla, przełożeni oraz pracownicy 
wykonawczy. 

Ankieta skupia się na czterech 
kluczowych obszarach:

• Ludzie; seria pytań 
identyfikujących podstawowe 
tendencje w sposobach motywacji 
pracowników, np. czy są oni 
nagradzani i wyróżniani za 
pozytywne zachowania w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, a także 
pytania dotyczące szkoleń 
i programów rozwoju pracowników, 
które są wdrażane w organizacji.

• Proces; dobre podejście do 
bezpieczeństwa żywności zależy 
od wprowadzenia właściwych 
procesów organizacyjnych. 
Ta sekcja ankiety dotyczy takich 
kluczowych obszarów, jak 
standaryzacja i wzorcowanie 
spójnych metod pracy; pomaga 
określić jak dobra jest współpraca 
w ramach organizacji między 
różnymi działami, jak dobrze 
zarządza się bezpieczeństwem 
żywności i nadzoruje je 
w relacjach z pracownikami 
(co podkreśla potrzebę 
przywództwa), a także ustalić 
ogólny stosunek pracowników 
do wdrożonych procesów.

• Cel; ta część badania rzeczywiście 
odnosi się do kultury organizacji 
i dąży się w niej do określenia, 
czy pracownicy są zaangażowani 
w przestrzeganie deklarowanych 
wartości i realizują wizję 
bezpieczeństwa żywności 
w organizacji.

• Wartości podstawowe; są one 
najgłębsze oraz najtrudniejsze do 
uchwycenia i oceny, ponieważ są 
wyrażane bardziej subtelnie i mogą 
zaprzeczać przedmiotom 
i wartościom mówionym. Przykładem 
może być menedżer informujący 
zespół, że bezpieczeństwo żywności 
jest priorytetem, a następnie 
wyznaczający pracownikom inne 
obowiązki, które uniemożliwiają im 
spełnienie wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa żywności. 

Mając na uwadze wszystkie te 
poziomy, ocena kultury za pomocą 
tradycyjnych metod audytowych 
może być trudna. Dlatego też ocena 
kultury według TSI jest nowatorską 
metodą, która uzupełni każdą 
przeprowadzaną już ocenę. 

Należy zauważyć, że ocena kultury nie 
jest kontrolą techniczną, lecz oceną 
interakcji człowieka z systemem; 
mówiąc wprost, ocena kultury dostarcza 
nowy typ wskaźników, które wcześniej 
nie były dostępne, jednocześnie 
zapewniając nowy, wcześniej 
niedostępny poziom ich widoczności. 

Jakie korzyści daje ten 
moduł klientom? 
Moduł BRC Food Safety Culture ma 
wiele korzyści, z których podstawową 
jest zapewnianie wglądu w to, jak 
pracownicy organizacji postrzegają 
sprawę bezpieczeństwa żywności 
i zachowują się w odniesieniu do jego 
utrzymania.

Uzupełnia on również istniejącą 
ocenę certyfikacyjną BRC w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, 
zapewniając tym samym głębsze 
zrozumienie sposobu podejścia do 
kwestii bezpieczeństwa żywności 
w danej organizacji. 

Co ważne, moduł pozwala na 
określenie wymiernych mocnych 
i słabych stron pracowników i w razie 
potrzeby podjęcie działań 
naprawczych. Dzięki temu organizacje 
mogą ocenić zwrot z inwestycji 
finansowych i starań podejmowanych 
w zakresie szkoleń, systemów 
i inicjatyw.
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Inne korzyści to:
• możliwość porównania wyników 

do wyników konkurencji, dzięki 
anonimowym analizom 
porównawczym w ramach branży 
i dla poszczególnych kategorii 
produktów;

• lepsza reputacja marki i większe 
zaufanie klientów do marki, 
dzięki udostępnianiu wyników 
do wiadomości publicznej;

• wskazywanie słabych ogniw 
w łańcuchu dostaw lub wewnątrz 
organizacji;

• możliwość dostępu do użytkowników 
i ekspertów w celu uczenia się na 
podstawie ich doświadczeń i 
dzielenia się najlepszymi praktykami;

• zmniejszenie ciężaru audytu (a tym 
samym jego kosztów) poprzez 
zastosowanie w procesie 
elementów, które wcześniej 
wymagały przeprowadzenia 
osobnego audytu (na przykład 
audyty drugiej strony); 

• odpowiadanie na specyficzne 
potrzeby klienta związane 
z położeniem geograficznym, 
szczególnie jeśli właściciel marki 
wymaga włączenia w certyfikację 
dodatkowych wymagań.

Dlaczego organizacje 
powinny wybrać LR jako 
dostawcę usług w zakresie 
oceny bezpieczeństwa 
żywności? 
W LR obsługujemy ponad 33 000 
klientów z branży spożywczej na 
całym świecie i jesteśmy jedynym 
prawdziwym dostawcą usług "z pola 
na stół". Przez ostatnie 30 lat 
tworzyliśmy naszą ofertę z myślą 
o tym, aby odpowiadała na 
dynamicznie zmieniający się rynek 
i potrzeby klientów. 
Najważniejsze dla nas jest dostarczanie 
klientom dokładnie takiej usługi, jakiej 
potrzebują, a nie tego, co myślimy, 

że mogłoby im się przydać. Osiągamy 
to, wsłuchując się w ich problemy 
i proponując rozwiązania, które 
pomogą im je rozwiązać, jednocześnie 
chroniąc ich biznes.
Jesteśmy dumni z tego, że staliśmy się 
głównymi dostawcami standardów 
BRC na całym świecie i zbudowaliśmy 
nasze zasoby w taki sposób, aby 
sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu 
na certyfikację. Każdy, kto myśli 
o dowolnej certyfikacji BRC, powinien 
wiedzieć, że wybierając LR, będzie 
współpracować z dostawcą usług 
certyfikacyjnych, który nie tylko 
rozumie branżę i jest zaangażowany 
w przestrzeganie procedur, ale 
również ma odpowiednie zasoby 
i doświadczenie techniczne, aby 
dostarczyć usługę wysokiej jakości, 
przynoszącą rzeczywiste korzyści. 
LR jest wiodącą jednostką 
certyfikującą według BRC, a nasz 
zespół ekspertów rozumie procedury 
BRC i zna moduł Food Safety Culture 
od podszewki.
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Cheryl Stevens 
Menadżer ds. Klientów Strategicznych, 
Bezpieczeństwo żywności – BRC
Lloyd’s Register 

INFORMACJE O AUTORZE

Mająca ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze spożywczym, Cheryl 
Stevens pracowała jako Senior Account Manager dla największych światowych 
marek detalicznych, restauracji i marek z branży rozrywkowej. 

Dążąc do zwiększania korzyści i zapewniania sprawnej i efektywnej obsługi, 
Cheryl koncentruje się na dostarczeniu klientom, którzy zdecydują się na 
współpracę z nami, najlepszego w branży doświadczenia w zakresie BRC. 

Współpraca z licznym zespołem zaangażowanych specjalistów sprawiła, 
że zdolności przywódcze Cheryl odegrały zasadniczą rolę w umocnieniu 
pozycji LR jako jedynego prawdziwego dostawcy usług w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, zapewniającego uwzględnienie kompletnego 
łańcucha dostaw i specjalistyczną wiedzę. 

Niezależnie od produkowanego towaru, przedsiębiorstwa wybierające LR 
jako swojego partnera w certyfikacji BRC mogą mieć pewność, że będą mieć 
do czynienia z zespołem ekspertów, którzy rozumieją ich branżę i biorą pod 
uwagę presję, pod jaką znajdują się pracownicy, aby spełnić wymagania 
certyfikacyjne. 

Aby wysłać zapytanie dotyczące certyfikacji BRC i/lub modułu Food Safety 
Culture kierowane do Cheryl, należy kliknąć tutaj
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Czym się zajmujemy?
Pomagamy firmom ewoluować, 
ucząc przyszłościowego myślenia.

Dzięki połączeniu rozległej 
wiedzy technicznej i branżowej 
oraz głębokiemu zrozumieniu 
zakorzenionemu w ponad 250-letnim 
doświadczeniu, spełniamy nasz cel, 
a więc zapewniamy lepszą przyszłość 
naszym klientom, ich konsumentom 
i całemu światu.

Co czyni nas 
wyjątkowymi?
Rozległa wiedza techniczna 
i branżowa

Jesteśmy ekspertami, którzy nie 
tylko rozumieją potencjał kryjący się 
w nowatorskich pomysłach, ale także 
potrafią je wdrożyć w taki sposób, 
aby miały pozytywny wpływ dziś 
i w przyszłości.

Uczestniczymy również w wielu 
komitetach wspierających 
opracowanie specyficznych norm 
i programów branżowych poprzez 
nasze członkostwo w Niezależnej 
Międzynarodowej Organizacji 
Certyfikacji (IIOC). 

Pełne wsparcie

Analizujemy każdy problem 
z najwyższą dokładnością i precyzją. 
Nie pozostawiamy pytań bez 
odpowiedzi.

Niezależność

Jesteśmy zobowiązani do działania 
we właściwy sposób, osiągając 
najwyższe standardy i najlepsze 
wyniki dla wszystkich, dzięki czemu 
nasi klienci mogą zawsze ufać 
naszym decyzjom.

Głębokie zrozumienie

Przykładamy dużą wagę do 
zrozumienia potrzeb i wyjątkowych 
sytuacji naszych klientów oraz 
ich organizacji, co pozwala nam 
działać w sposób rozsądny, wrażliwy 
i ostrożny.

Co oferujemy?
Wsparcie

Specjalizujemy się w zapewnieniu 
zgodności systemów zarządzania, 
uwzględniając analizę luk, audyt 
i certyfikację, a wszystko w oparciu 
o fachowe porady opracowane 
z myślą o potrzebach Państwa 
branży. Analizujemy każdy problem 
z najwyższą dokładnością i precyzją. 
Nie pozostawiamy pytań bez 
odpowiedzi.

Szkolenia

Oferujemy naszym klientom 
praktyczne szkolenia, prowadzone 
na całym świecie w różnych 
językach przez doświadczonych 
i wykwalifikowanych trenerów. Wiele 
naszych kursów jest zatwierdzonych 
przez odpowiednie branżowe 
organizacje i opiera się na naszym 
doświadczeniu w ocenie systemów 
zarządzania. Oferujemy zarówno 
szkolenia otwarte, jak i szkolenia 
zamknięte, uwzględniające 
dostosowane do potrzeb klienta 
rozwiązania szkoleniowe.

Wsparcie indywidualne

Wyzwanie związane z globalizacją, 
zmieniającymi się wymaganiami 
klientów, ustawodawstwem 
i technologią oznacza, że 
organizacje na całym świecie coraz 
częściej sięgają po indywidualne 
programy wsparcia, oparte na 
specyficznych potrzebach klienta 
i ukierunkowane na osiąganie ich 
celów organizacyjnych.

Nasze niestandardowe rozwiązania 
koncentrują się na zapewnieniu 
klientowi korzyści poprzez 
oferowanie różnorodnych narzędzi 
i technik w celu znalezienia 
odpowiedniego rozwiązania 
dostosowanego do konkretnej 
działalności. Po dokonaniu oceny 
potrzeb klienta, możemy określić 
najbardziej odpowiednie metody, 
aby przekazać mu odpowiednią 
wiedzę i wdrożyć zalecane 
ulepszenia.

Bogaty zakres usług

Nie pozwól, aby Twoja podróż 
certyfikacyjna została zatrzymana; 
w Lloyd’s Register zapewniamy usługi 
certyfikacji, walidacji i weryfikacji 
do wszystkich wiodących 
światowych norm i programów, 
w tym dotyczących jakości, 
zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony 
środowiska, zrównoważonego 
rozwoju, zarządzania energią, 
ciągłości działania, bezpieczeństwa 
cybernetycznego i wielu innych. 

O nas
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O Lloyd’s Register: 

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 1760 roku 
jako morskie towarzystwo klasyfikacyjne. 
Dzisiaj jesteśmy jednym z największych 
na świecie dostawców profesjonalnych 
usług inżynieryjnych i technologicznych, 
podnoszących bezpieczeństwo 
i zwiększających wydajność kluczowej 
infrastruktury dla klientów z ponad 75 państw 
z całego świata. Osiągane zyski zasilają 
konto fundacji Lloyd’s Register Foundation, 
charytatywnej organizacji wspierającej 
badania naukowe i inżynieryjne, edukację oraz 
inicjatywy publiczne. Pomaga to osiągnąć cel, 
który przyświeca nam każdego dnia: wspólna 
praca na rzecz bezpieczniejszego świata.

Żyjąc w coraz bardziej złożonym świecie, 
przeciążonym danymi i opiniami, wiemy, że 
nasi klienci potrzebują do odniesienia sukcesu 
czegoś więcej niż technologii. Potrzebują 
doświadczonego partnera. Takiego, który umie 
słuchać, przebić się przez informacyjny chaos 
i skupić się na tym, co ma rzeczywiste znaczenie 
dla nich i dla ich klientów. Nasi inżynierowie 
i eksperci techniczni poświęcają swój czas 
na zapewnianie bezpieczeństwa. Oznacza to 
konieczność stosowania nowych technologii 
i głęboko zakorzenione pragnienie osiągania 
lepszych wyników. Z tego powodu analizujemy 
potrzeby naszych klientów bardzo starannie 
i ze zrozumieniem, a następnie wykorzystujemy 
naszą wiedzę i ponad 250-letnie doświadczenie 
do opracowywania właściwych rozwiązań dla 
każdego.

Istnieją bowiem sprawy, których technologia 
nie jest w stanie zastąpić.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę 
www.lr.org/pl
lub napisz na adres info.pl@lr.org

Kontakt z nami

Staramy się, aby wszystkie informacje na stronie były aktualne i zgodne 
z prawdą. Lloyd's Register nie bierze jednak odpowiedzialności za 
wszelkie niezgodności lub zmiany w informacjach. 
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