
WYZWANIA
ZMIANA KLIMATU

  

Reguły się zmieniają - przemysł energetyczny 
musi się przekształcić.

  

KONKURENCYJNOŚĆ

Konsumenci oczekują energii elektrycznej 
po możliwie najniższych kosztach.
  

Nowi gracze i modele biznesowe sprawiły, 
że konkurencyjność nigdy nie była ważniejsza.
  

BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW

INieregularne dostawy energii odnawialnej 
i stabilność sieci wymagają kompromisów 
pod względem elastyczności wytwarzania.

 

Branża wciąż poszukuje rozwiązania w celu 
pełnego wycofania paliw kopalnych.
  

DIGITALIZACJA

Wszystko staje się cyfrowe i bardziej połączone.  
Zakłady przekształcają się w celu dostarczenia 
zupełnie nowych usług.  

OCHRONA ŚRODOWISKA

Coraz bardziej surowe normy środowiskowe 
oznaczają coraz większy nacisk na marże.
  

Starsze aktywa wymagają odpowiedniego 
wycofania z eksploatacji, napraw bądź wymiany. 
  

  Bureau Veritas  jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection, Certification). 
Dostarczamy usługi mające na celu pomoc klientom w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych 
z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną.

  Od 190 lat oferujemy wsparcie techniczne i inżynieryjne, ocenę zgodności i możliwość uzyskania certyfikacji. 
Pomagamy klientom poprawić wyniki w całym cyklu życia zasobów i produktów - poprzez ciągłe doskonalenie
ich procesów i systemów zarządzania.

  

Nasze zespoły na całym świecie mają ten sam cel: ochronę osób, aktywów i środowiska 
poprzez określanie, ograniczanie oraz zarządzanie ryzykiem. 

GLOBALNY LIDER 
BADANIA, INSPEKCJE I CERTYFIKACJA

Zmiany w produkcji i dystrybucji energii są jednym 
z głównych wyzwań współczesnego świata. 
Poszukiwanie zastępczych źródeł dla paliw 
kopalnych jest koniecznością dla zachowania 
zrównoważonego systemu rozwoju.
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WYTWARZANIE
ENERGII

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
W CYKLU ŻYCIA 
INWESTYCJI 
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ZAPEWNIJ BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ SWOICH AKTYWÓW W RAMACH CAŁEGO ŁAŃCUCHA DOSTAWWYTWARZANIE ENERGII

ZAMÓWIENIAPROJEKTY I ZEZWOLENIA

Przegląd projektu

Ocena wpływu na środowisko

Wsparcie przy uzyskaniu zezwoleń

Weryfikacja analiz ryzyka

Usługi dla inwestorów/dostawców

Wsparcie w przetargach

Certyfikacja produktów (CE, ASME)

Ocena techniczna dostawców

Inspekcje warsztatowe (QA/QC)

Nadzór nad terminowością dostaw

   

BUDOWA

ZARZĄDZANIE 
ZASOBAMI

USPRAWNIENIA 
PROCESÓW

  Wsparcie w zarządzaniu inwestycjami 
i projektami budowlanymi

Kontrola jakości na placu budowy

Koordynacja bezpieczeństwa na placu budowy

Usługi spawalnicze i certyfikacja spawaczy

Nadzór nad uruchomieniem i rozruchem  próbnym

Kontrole pogwarancyjne

  

  Monitorowanie i ocena 
stanu aktywów

Zarządzanie integralnością 
aktywów

Optymalizacja wydajności

Ocena i przedłużanie cyklu życia  

Inspekcje okresowe

Badania nieniszczące (NDT)

BHP w miejscu pracy

BHP w ramach procesów

Monitorowanie środowiska

Wsparcie w przypadku przestojów

Weryfikacja analiz ryzyka

Ocena/kontrola jakości na placu budowy

Koordynacja bezpieczeństwa na placu budowy

WYCOFYWANIE 
Z EKSPLOATACJI

 ZMNIEJSZ RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWOJEM UZYSKAJ DOSTĘP DO GLOBALNEGO 
ŁAŃCUCHA DOSTAW

OGRANICZ 
CZAS 

PRZESTOJÓW

ZAPEWNIJ 
DOSTĘPNOŚĆ

OPTYMALIZUJ 
KOSZTY I CZAS

NADAJ PRIORYTET HSSEWYDŁUŻ CYKL ŻYCIAPOPRAW WYNIKI

 NADAJ PRIORYTET  HSSE

Nafta i gaz

Paliwa kopalne
Energia jądrowa

Usługi w zakresie energii słonecznejDystrybucja

Przesył

Energia wiatrowa

BUREAU VERITAS

NASZA OFERTA

ZACHOWAJ 
ODPOWIEDNIĄ 

JAKOŚĆ

Certyfikacja systemów zarządzania 


