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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ BUREAU VERITAS

ŚWIATOWY LIDER ŁĄCZĄCY SIEĆ GLOBALNĄ Z WIEDZĄ LOKALNĄ

Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Stworzona w 1828 roku 
Grupa zatrudnia ponad 74000 osób w około 1400 biurach i laboratoriach na całym świecie. Oferując swoje usługi  
i innowacyjne rozwiązania, Bureau Veritas pomaga poprawiać wyniki już ponad 400 000 klientów. Staramy się wspierać 
organizacje w spełnianiu norm i regulacji związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska 
oraz odpowiedzialnością społeczną.

Wysoko wykwalifikowani profesjonaliści Bureau Veritas, specjalizujący się w pomocy naszym klientom, oferują im 
uznane międzynarodowe know-how połączone z wiedzą lokalną (w zakresie krajowych i międzynarodowych norm oraz 
regulacji prawnych). 

ZROZUMIENIE BIZNESU I SPECJALISTYCZNA WIEDZA NA TEMAT ŻYWNOŚCI

 

Bureau Veritas może pomóc każdemu uczestnikowi łańcucha produkcji żywności w spełnieniu najwyższych norm jakości 
i  bezpieczeństwa  żywności,  higieny  pracy,  jak  również  wymagań  związanych  ze  środowiskiem  i  odpowiedzialnością 
społeczną.  Szeroki  wachlarz  naszych  usług  obejmuje  pełne  spektrum  usług  badań,  inspekcji  i  audytów.  Nasi  klienci 
cenią  sobie  globalną  dostępność  naszych  inspektorów  i  audytorów  posiadających  kwalifikacje w zakresie 
większości systemów certyfikacji żywności oraz laboratoriów badawczych.

Nasi eksperci ściśle współpracują z klientami i partnerami, tworząc globalne programy monitorowania bezpieczeństwa 
żywności, zgodnie z przepisami, najlepszymi praktykami i wymaganiami branży. Przez lata zdobyliśmy szeroką wiedzę 
na temat różnych sektorów przemysłu spożywczego.
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ZNAK ŚWIATOWEGO UZNANIA

Znak Bureau Veritas to rozpoznawalny na całym świecie symbol ciągłego zaangażowania  
organizacji w dążenie do doskonałości, trwałości i niezawodności.
Bureau Veritas Certification*, wiodąca na świecie jednostka certyfikująca, posiada 
akredytację licznych krajowych i międzynarodowych jednostek uwierzytelniających, takich 
jak UKAS, ANAB, COFRAC, ENAC i DANAK. Nasi eksperci działają w kilkunastu komitetach 
technicznych.

Laboratoria należące do naszej sieci globalnej otrzymują akredytację w oparciu o różne 
międzynarodowe systemy (np. ISO 17025, GAFTA czy A2LA).

Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy kontaktować się z Działem Certyfikacji:

e-mail: certyfikacja@pl.bureauveritas.com, tel.: +48 22 549 04 00

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa 

www.bureauveritas.pl

Inteligentne rozwiązanie audytowe 
i szkoleniowe dla zagwarantowania 
bezpiecznej działalności 
gastronomicznej

obsługiwany przez 

* Niezależna jednostka certyfikująca Bureau Veritas.

A smart auditing and 
coaching solution for safer 
retail operations

Why Choose Bureau Veritas

A WORLD LEADER COMBINING A GLOBAL NETWORK
WITH LOCAL KNOWLEDGE

BROAD FOOD EXPERTISE AND BUSINESS UNDERSTANDING

MARK OF GLOBAL RECOGNITION

Bureau Veritas is a world leader in laboratory testing, inspection and certification services. Created in 1828, the Group 
has more than 66,700 employees in approximately 1,400 offices and laboratories located all around the globe. Bureau 
Veritas helps its over 400,000 clients to improve their performance by offering services and innovative solutions. We 
ensure that their assets, products, infrastructure and processes meet standards and regulations in terms of quality, 
integrity, health and safety, environmental protection and social responsibility.

Bureau Veritas highly qualified professionals are dedicated to serve our clients, offering them recognized international 
know-how combined with local knowledge (language, culture, laws, regulations, customs, etc.).

Bureau Veritas can help every player in the food value chain meet the highest standards of Quality, Product Integrity, 
Health & Safety, Environment and Social Responsibility compliance. Our comprehensive service portfolio covers the 
entire spectrum of testing, inspection and audit services. Our clients value the global presence of our specialized 
product inspectors, auditors qualified against most food certification schemes, and food testing laboratories (physical, 
microbiological, chemical and DNA testing).

Our experts work closely with our clients and partners in designing food safety monitoring programmes globally, 
complying with regulations, best practices, private specifications. We have gained a broad knowledge over the years of 
the different food sectors (seafood, dairy, meat, processed food, grain, F&V).

Contact:

For more information, please contact the Food Services departement: 
E-mail: safeops@bureauveritas.com

Bureau Veritas SA, 67-71 Boulevard du Château 92571 Neuilly-sur-Seine Cedex - France
www.bureauveritas.com

The Bureau Veritas Mark is a globally recognized symbol of your organization’s ongoing 
commitment to excellence, sustainability and reliability.
Bureau Veritas Certification*, the world’s leading certification body, is accredited by a 
large number of national and international accreditation bodies such as UKAS, ANAB, 
COFRAC, ENAC and DANAK. Our experts are involved in several technical committees.

The laboratories of our global network are accredited against various international 
schemes (ISO 17025, GAFTA, A2LA...)
*The independent certification body of Bureau Veritas
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STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE I KONTROLE W TABLECIE 
POSIADAJĄCYM INTERFEJS ZAPROJEKTOWANY TAK, BY LEPIEJ 
ZARZĄDZAĆ BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

 „Nie  zmieniaj  swojego  sposobu  pracy.  Po  prostu  ulepszaj
go za pomocą przyjaznego narzędzia”.

ZAPEWNIJ PRZEJRZYSTOŚĆ W OPARCIU O SPÓJNE DANE 
GROMADZONE W CZASIE RZECZYWISTYM

Nowa usługa cyfrowa pomagająca sieciom restauracyjnym  
w skutecznym i ekonomicznym zarządzaniu bezpieczeństwem żywności 
oraz w prowadzeniu działalności w sposób efektywny i opłacalny.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA BEZPIECZNIEJSZYCH DZIAŁAŃ

 

 

 

 
 

 

WSPIERAMY CIĘ W PODNOSZENIU POZIOMU 
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
■ WIEDZA SPECJALISTYCZNA

HACCP
Program najlepszych praktyk
Program kontroli prewencyjnych

■ USŁUGI SKONCENTROWANE NA CELU
Specjalny program szkoleniowy
Program audytowy dostosowany do poziomu ryzyka

■ NAJWIĘKSZA SIEĆ WYKWALIFIKOWANYCH AUDYTORÓW
Największa w Polsce grupa wykwalifikowanych
i doświadczonych audytorów działających w sektorze
spożywczym

■ PORTAL INTERNETOWY
Sprawdzaj raporty i dołączone do nich dowody (zdjęcia,
nagrania, dokumenty itp.).

obsługiwany przez 

 
 

 
 

 

 

■ NARZĘDZIE TERENOWE
Umożliwia dokonywanie codziennych kontroli
(w zakresie temperatury magazynowania i dostawy, etykietowania itp.). 
Zapewnia łatwy dostęp procedur i zarządzeń.
Umożliwia szkolenie zespołów.

■ ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE DANYCH
Zabezpieczone i zsynchronizowane dane w czasie rzeczywistym.

■ CENTRUM ZARZĄDZANIA
Zarządzaj swoją siecią dzięki skonsolidowanym danym z dostępem w czasie 
rzeczywistym.
Dzięki zebranym informacjom, na bieżąco rozwiązuj problemy w sklepach, 
których może dotyczyć ryzyko.
Aktualizuj dane w tabletach jednym kliknięciem.

Gromadzenie danych na temat 
bezpieczeństwa żywności, 
eliminujące stosowanie 
formularzy w formie papierowej.

Optymalizacja audytów, szkoleń  
i usług laboratoryjnych.

Pulpity obsługi klienta: 
mapowanie ryzyka w czasie 
rzeczywistym i zastosowanie 
powiadomień.




