
Usługi dedykowane
Audity dopasowane do potrzeb
klienta

Współczesne modele biznesowe wymagają ciągłego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia. Wraz ze wzro-
stem świadomości konsumenckiej, przed przedsiębiorcami postawione zostało wiele nowych wyzwań, którym mu-
szą sprostać, aby pozostać konkurencyjnymi. Obecnie organizacje, które chcą zagwarantować swoim klientom naj-
wyższą jakość świadczonych usług lub wytwarzanych produktów powinny pamiętać o istotcie niezależnych inspekcji  
i auditów, które będą stanowiły wartość dodaną dla przedsiębiorstwa. 

Jak możemy pomóc?

Audity wewnętrzne

Audity drugiej strony

Audity wewnętrzne, najczęściej nazywane auditami pierwszej strony, są prowadzone samodzielnie przez organizację lub  
w jej imieniu przez niezależnych ekspertów lub jednostkę certyfikującą. Audit wewnętrzny jest realizowany w oparciu o zdefiniowane 
potrzeby i wymagania klienta. Celem auditu wewnętrznego jest weryfikacja skuteczności wdrożonych w organizacji procesów i syste-
mu zarządzania.

Audity drugiej strony, nazywane również auditami dostawców, są najczęściej realizowane przez organizacje w odniesieniu do uczest-
ników łańcucha dostaw. Celem auditu drugiej strony jest weryfikacja zgodności procesów zachodzących w firmach dostarczających 
do Twojej organizacji z określonymi wymaganiami. Audity dostawców realizowane są w takich obszarach jak: odpowiedzialność spo-
łeczna (CSR), zrównoważony rozwój i środowisko, zarządzanie jakością, motoryzacja, produkcja żywności oraz dóbr konsumenckich, 
bezpieczenstwo i higiena pracy, ciągłość działania, antykorupcja, bezpieczeństwo informacji. BSI Group Polska, jako część międzynarodowej 
grupy BSI, świadczy niezależne usługi, czyli gwarantuje, że decyzje są podejmowane w sposób wolny od oddziaływania mogącego wpływać 
na obiektywność.

Rozwiązania zaprojektowane z myślą o sukcesie Twojej firmy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, przygotowaliśmy pakiet usług dedykowanych, zaprojektowanych od po-
czątku zgodnie z indywidualnymi potrzebami organizacji, a także dostosowanych do zdefiniowanych wymagań klien-
ta, czy też wymagań normatywnych. Naszym celem jest pomoc Twojej firmie w zarządzaniu ryzykiem i szansami  
w takich obszarach jak zdrowie i bezpieczeństwo, prywatność i bezpieczeństwo informacji, odporność łańcucha dostaw i ciągłość 
biznesu.
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Audity drugiej strony - od czego zacząć?

Przebieg auditów drugiej strony

Opracowując program auditów drugiej strony, ekspert BSI w pierwszej kolejności przeprowadza szczegółowy wywiad z przedstawicie-
lami organizacji, dla której takie audity mają być zrealizowane. Aby usługa przyniosła zakładane efekty, potrzebne są takie informacje 
jak branża, w której działa Klient, jego potrzeby oraz charakter działalności. Audity dostawców mogą być prowadzone zgodnie z autor-
skimi programami BSI, zidentyfikowanymi wcześniej wymaganiami Klienta lub ogólnodostępnymi programami branżowymi. 
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Spotkanie biznesowe

Opracowanie planu usługi Weryfikacja efektów

Przeprowadzenie usługi

• omówienie potrzeb klienta
• ustalenie warunków współpracy
• podpisanie umowy

• przygotowanie szczegółowego planu auditu
• powołanie dedykowanego zespołu auditowego
• przygotowanie niezbędnych narzędzi
• zapoznanie klienta z opracowanym planem

• weryfikacja KPI
• wprowadzenie działań korygujących
• monitoring skuteczności usługi

• ustalenie termin auditu
• przeprowadzenie auditu
• przygotowanie raportu z auditu i przesłanie do klienta
• rozliczenie usługi

Skontaktuj się z nami w celu przedstawienia oferty:

certyfikacja@bsigroup.com

www.bsigroup.com/audity-dedykowane

+48 (22) 209 01 01

Dowiedz się więcej na naszej  
stronie internetowej
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