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Bureau Veritas - usługi TIC w zakresie Zrównoważonego Rozwoju
Aktualne strategie CSR traktujemy nie tylko przez pryzmat – niezmiennie istotnych – działań filantropijnych
i etycznych ale przede wszystkim poprzez kompleksowe i odpowiedzialne podejście do funkcjonowania
w biznesie. Tłumaczymy wartości CSR na konkretne działania i wymierne strategie rozwoju
Więcej o Bureau Veritas:
Założona w 1828 roku, firma Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection
and Certification) dostarczając wysokiej jakości usługi mające na celu pomoc klientom w spełnianiu stale
rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz
odpowiedzialnością społeczną. Najważniejszą cechą naszej firmy jest nastawienie na jakość usług i satysfakcję
klienta, a największym atutem są ludzie. Zatrudniamy 73 000 pracowników w 140 krajach, na wszystkich
kontynentach.

www.bureauveritas.pl
www.szkolenia.bureauveritas.pl
facebook.com/bureau.veritas.polska

CZYSTA WODA
I WARUNKI SANITARNE

KONIEC Z UBÓSTWEM


Audyty socjalne


Certyfikacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego ISO 14001



Weryfikacja i walidacja Systemu
Ekozarządzania i Audytu EMAS



Doradztwo w zarządzaniu wodą w organizacji



Doradztwo w realizacji działań związanych
z zarządzaniem wodą w kontekście
raportowania do organizacji Carbon
Disclosure Project w programie Water

KONIEC GŁODU


Audyty socjalne




















Certyfikacja z zakresu Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy ISO 45001
Audyt ATEX - Bezpieczeństwo
Wybuchowe i Bezpieczeństwo
Pożarowe
Certyfikacja z zakresu Systemu
Zarządzania Środowiskowego
ISO 14001
Weryfikacja i walidacja Systemu
Ekozarządzania i Audytu EMAS

ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA
I PRODUKCJA

CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA


Certyfikacja Systemu Zarządzania
Energią ISO 50001





Audyty energetyczne





Certyfikaty energetyczne budynków





Certyfikacja GlobalG.A.P. zintegrowane zapewnienie
bezpieczeństwa i jakości żywności
Certyfikacja produkcji wolnej
od GMO - VLOG
Certyfikacja integrowanej produkcji
roślin (IP)
Certyfikacja FSCC 22000
(Food Safety System Certification)
Certyfikacja IFS (International
Food Standard)



INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ,
INFRASTRUKTURA


Certyfikacja LEED, BREEAM
Green Rating



Audyty azbestowe



Ocena bezpieczeństwa maszyn
i urządzeń przemysłowych
Techniczna ocena dostawców
Ocena bezpieczeństwa maszyn
i urządzeń przemysłowych
Audyt ATEX - Bezpieczeństwo
Wybuchowe i Bezpieczeństwo Pożarowe







RÓWNOŚĆ PŁCI
Audyty socjalne



Certyfikacja SA8000











Audyty socjalne

Certyfikacja produkcji ekologicznej



Inspekcje w miejscu wytwarzania
(ang. shop inspection)



Nadzór inwestorski
Laboratoryjne i polowe badania materiałów
Kontrole techniczne










WZROST GOSPODARCZY
I GODNA PRACA

Audyty socjalne
Certyfikacja SA8000





DOBRE ZDROWIE
I JAKOŚĆ ŻYCIA

DZIAŁANIA
W DZIEDZINIE KLIMATU

MNIEJ NIERÓWNOŚCI












Certyfikacja Systemu Zarządzania
Środowiskowego ISO 14001
Weryfikacja i walidacja Systemu
Ekozarządzania i Audytu EMAS
Audyty odpowiedzialności społecznej
w łańcuchu dostaw (SMETA, PSCI)
Zrównoważone zarządzanie
zasobami naturalnymi,
w tym certyfikacja w łańcuchu dostaw
wyrobów gospodarki leśnej (FSC®)
rolnictwa i rybołówstwa (MSC)
Weryfikacja i certyfikacja w łańcuchu
dostaw biomasy oraz biopaliw
Analiza cyklu życia (LCA) produktów
Doradztwo w realizacji działań związanych
z wpływem organizacji na klimat
i zarządzaniem wodą w kontekście
raportowania do organizacji Carbon
Disclosure Project w programie
Supply Chain
Certyfikacja produkcji ekologicznej
Certyfikacja GlobalG.A.P.- zintegrowane
zapewnienie bezpieczeństwa
i jakości żywności
Certyfikacja produkcji wolnej
od GMO - VLOG
Certyfikacja integrowanej
produkcji roślin (IP)
Certyfikacja FSCC 22000
(Food Safety System Certification)
Certyfikacja IFS
(International Food Standard)
Inspekcje higieny
Inspekcje i usługi laboratoryjne zbóż,
pasz i olejów
Testy laboratoryjne
Audyty socjalne
Przedwysyłkowa kontrola towarów PSI (ang. preshipment inspection)
Weryfikacja Raportów
Zrównowazonego Rozwoju







Ślad węglowy organizacji –
obliczenia emisji gazów
cieplarnianych organizacji
Ślad węglowy produktu –
obliczenia emisji gazów cieplarnianych
w cyklu życia produktów
Ślad węglowy wydarzenia obliczenia emisji gazów cieplarnianych
w związku z organizacją wydarzeń
Weryfikacja śladu węglowego
przez niezależną trzecią stronę
Zarządzanie wpływem organizacji
na klimat (szkolenia, analiza działań
konkurencji, określenie ryzyk
i szans związanych ze zmianami
klimatu, zarządzanie
emisjami gazów cieplarnianych,
raportowanie, strategii PR/Marketing,
zarządzanie śladem węglowym dostawców)
Doradztwo w realizacji działań
związanych z zarządzaniem
wpływem organizacji na klimat
w kontekście raportowania
do organizacji Carbon Disclosure Project
w programie Climate Change

ŻYCIE POD WODĄ


Zrównoważone zarządzanie
zasobami naturalnymi certyfikacja w łańcuchu
dostaw rybołówstwa (MSC)

ŻYCIE NA LĄDZIE


Certyfikacja gospodarki drzewnej
FSC (Forest Stewardship Council),
PEFC (The Programme for the
Endorsement of Forest Certification Program Zatwierdzania
Certyfikacji w Leśnictwie)

