Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

ISO 28000:2007 - Jak skutecznie
wdrożyć, utrzymać i doskonalić
System Zarządzania
Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw?
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa doradcza

Podrodzaj usługi

Doradztwo

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/12/31125/303399

Cena netto

9 600,00 zł

Cena brutto

11 808,00 zł

Cena netto za godzinę

400,00 zł

Cena brutto za
godzinę

492,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

24

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-03-15

Termin zakończenia
usługi

2019-05-15

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-13

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-03-14

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług doradczych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

TransAuditors.eu Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Łukasz Centkowski

E-mail

lcentkowski@transauditors.eu

Telefon

+48 717333783

Cel usługi
Cel biznesowy
Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw, poprzez opracowanie
dokumentacji systemowej i spełnienie wymagań normy, ma na celu uzyskanie certyfikatu zgodnego z
normą ISO 28000, co przyczyni się między innymi do zwiększenia konkurencyjności i znaczenia
przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym.

Cel edukacyjny
Usługa ma na celu podniesienie wiedzy kadry zarządzającej, jak również zwiększenie poziomu
świadomości wszystkich pracowników na temat bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Pracownicy
przedsiębiorstwa nabędą istotną wiedzę z zakresu normy ISO 28000 i najlepszych praktyk
dotyczących bezpieczeństwa. Uczestnicy usługi doradczej zdobędą umiejętności w celu utrzymania i
ciągłego doskonalenia systemu. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik zdobędzie również
istotną wiedzę w zakresie sposobów komunikacji.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi
Producenci poszukują bezpiecznych dostawców. Przedsiębiorstwa z certyﬁkatem ISO 28000 stają się
preferowanym dostawcą towarów i usług. Certyfikat ISO 28000:
- ułatwia pozyskiwanie klientów, którzy doceniają jakość oraz bezpieczeństwo,
- pomaga pozyskać nowe zlecenia,
- ułatwia relacje z obecnymi kontrahentami.
Certyﬁkat ISO 28000 to rozpoznawany i uznawany międzynarodowo standard opisujący System
Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw. Stanowi potwierdzenie, że organizacja spełnia
wymagania bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przewożonych towarów.
Pomaga zwiększyć świadomość i wiedzę pracowników w obszarach bezpieczeństwa.

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

Audyt wstępny
Przeprowadzamy audyt wstępny obejmujący swoim zakresem:
- sprawdzenie dotychczasowych sposobów działania,
- badanie istniejących procesów, struktur i podziału odpowiedzialności,
- identyfikacja głównych obszarów ryzyk.

Szkolenie wstępne z zakresu normy ISO 28000 oraz warsztaty z przeprowadzania analizy
ryzyka.
Indywidualne wsparcie doradcze
Przeprowadzamy indywidualne wsparcie doradcze dla osób zarządzających oraz mających realny wpływ
na łańcuch dostaw w zakresie:
- przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw,
- identyfikacji i oceny ryzyka w łańcuchu dostaw,
- metod zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem,
- zarządzania podwykonawcami.
Ocena ryzyka
Przeprowadzamy wsparcie doradcze w zakresie:
- metod identyfikacji, analizy i oceny ryzyka,
- sposobu mapowania ryzyka,
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów mających wpływ na łańcuch dostaw i jego bezpieczeństwo.

Opracowanie i wdrożenie rozwiązań
Przeprowadzamy wsparcie doradcze w zakresie:
- określenia celów związanych z Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw,
- ustalenia polityki bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw,

- opracowanie instrukcji w celu poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia
zidentyfikowanych ryzyk,
- określenie zasad sprawdzania gotowości reagowania na zagrożenia.
Przygotowanie do certyfikacji
Przeprowadzamy wsparcie doradcze w zakresie:
- przygotowania do certyfikacji systemu zarządzania przez niezależną jednostkę
certyfikacyjną,
- przeprowadzenia audytu wewnętrznego, przeglądu zarządzania,
- wyboru niezależnej jednostki certyfikacyjnej.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Ogólnym rezultatem usługi doradczej jest:
- wdrożenie systemu zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw opartego o wytyczne
międzynarodowej normy ISO 28000,
- gotowość do certyfikacji ISO 28000 przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.

Uczestnik szkolenia:

zapozna się z wymaganiami normy ISO 28000:2007,
zdobędzie wiedzę z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw,
zapozna się z zasadami dokumentowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha
Dostaw,
zdobędzie certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu normy ISO 28000:2007.

Proces wdrożenia systemu zarządzania wiąże się z istotnymi implementacjami rozwiązań,
które przyczyniają się do poprawy efektywności i optymalizacji w poniższych
dziedzinach:

Bezpieczeństwo ogólne
- wymagania prawne mogące mieć odniesienie do łańcucha dostaw
- posiadane licencje i zezwolenia, uprawnienia specjalistyczne, posiadane certyfikaty
- obszary wsparcia biznesu (HR, IT, księgowość, utrzymanie ruchu, bhp, itp.)
Ochrona ubezpieczeniowa
- ochrona ubezpieczeniowa własna (wysokość sum gwarancyjnych, okres ochrony
ubezpieczeniowej, zakres ochrony ubezpieczeniowej)
- ochrona ubezpieczeniowa podwykonawców (magazynowanie, spedycja/transport)
- inne posiadane ubezpieczenia (majątkowe, wypadkowe, środowiskowe, itp.)

Podwykonawcy i łańcuch dostawców / odbiorców / usługodawców (w tym transport)
- dobór, kryteria współpracy
- weryfikacja, audyty
- wymagania dla kluczowych uczestników łańcucha dostaw - podwykonawców (w tym z branży TSL:
magazynowanie, transport, spedycja, dystrybucja, logistyka).
- zarządzanie łańcuchem dostaw (procedury, umowy, itp.)
Komunikacja
- sposób komunikacji w firmie (komunikacja z podwykonawcami, Klientem, odbiorcą)
- zarządzanie dokumentacją (zlecenia,
podwykonawców, listy kontrolne)

dokumentacja

-

w

tym

przewozowa,

instrukcje

dla

- sytuacje awaryjne (zapobieganie, reagowanie, dokumentowanie, itp.)
Odpowiedzialność i procesy
- sposoby zarządzania kluczowymi obszarami (struktura, kompetencje, itp.),
- podział ról i odpowiedzialności oraz przepływ / współdzielenie informacji
- odpowiedzialność za główne procesy (wewnętrzne i zewnętrzne)

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU W PRZEDSIĘBIORSTWACH

rozwój pracowników
poprawa świadomości i komunikacji wśród pracowników
poprawa bezpieczeństwa
możliwości rozwoju, szczególnie na rynki międzynarodowe
zwiększona wiarygodność
sprawniejsza praca wewnątrz firmy
zaufanie kontrahentów
nowatorskie rozwiązania
możliwość pozyskiwania nowych zleceń
optymalizacja kosztów

Grupa docelowa
Usługa doradcza i warsztaty są przeznaczone dla przedsiębiorstw, które uczestniczą w
Łańcuchu Dostaw, a przede wszystkim:

pracowników, mających na celu zwiększenie
Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw,

wiedzy

na

temat

Systemu

Zarządzania

przedsiębiorstw i pracowników, którzy planują wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw,
przedsiębiorstw, dążących do uzyskania certyﬁkatu ISO 28000 wydawanego przez niezależną
jednostkę certyfikującą,
przedsiębiorstw, mających na celu zwiększenie konkurencyjności na rynku,
przedsiębiorstw, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Łańcuchu Dostaw,
przedsiębiorstw, mających na celu poprawę procesów wewnętrznych, stworzenie analizy ryzyka
oraz programów bezpieczeństwa,
przedsiębiorstw, które dążą do prawidłowego i skutecznego reagowania na sytuacje awaryjne.

Opis warunków uczestnictwa
24 godziny usługi doradczej są podzielone, jak poniżej:

Audyt wstępny, szkolenie, audyt wewnętrzny - w siedzibie klienta lub w siedzibie TransAuditors.eu (do
wyboru przez klienta)

Dokumentacja formalna - zdalnie

Materiały dydaktyczne
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

materiały szkoleniowe,
wzory dokumentacji,
ćwiczenia/warsztaty,
certyfikat ukończenia szkolenia.

Informacje dodatkowe
Jeśli zainteresowała Państwa oferowana przez Nas usługa doradcza, zachęcamy do kontaktu e-mail:
info@transauditors.eu lub telefonicznie: +48 71 733 37 83. Z przyjemnością przedstawimy
szczegółowe informacje oraz pomożemy w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania
dofinansowania oraz przedstawimy proces zmierzający do uzyskania refundacji.

Ograniczamy wypełnianie dokumentacji do minimum.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Chabrowa 4
52-200 Wysoka, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

