Ar pasinaudosime ISO standart 2015 m.
poky iais, didinant gyvendinam ir
sertifikuojam KVS veiksmingum ?
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SAFER, SMARTER, GREENER

150 met

patirties rizikos valdyme

Det Norske Veritas (DNV) buvo kurta 1864 Norvegijoje
Pagrindin veiklos sritis buvo identifikuoti, vertinti ir pad ti suvaldyti rizik
–pirmiausiai tai buvo j rini draudimo kompanij interesas.
2013 m. rugs jo 12 d. apie savo susijungim paskelb DNV ir GL (Germanischer
Lloyd) – tai apie 16500 darbuotoj turinti globali atitikties vertinimo organizacija
dirbanti energetikos, laivybos, IT, transporto, maisto, sveikatos apsaugos
ir kitose paslaug bei pramon s srityse.
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Vadybos sistema–
organizacijos veiklos gerinimo priemon

Standartizuota vadybos sistema - rankis organizacijos ilgalaikei s kmei
gyti siekiant nuolatos, ilgalaik je perspektyvoje ir tvariai tenkinti
klient bei kit suinteresuot
šali poreikius ir l kes ius.
– Ilgalaik s km gali b ti pasiekta rezultatyviai valdant organizacij ,
suvokus organizacijos aplink , mokantis ir tinkamai gyvendinant
patobulinimus ir inovacijas.
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Probleminiai aspektai
Vadybos sistema – labai dažnai priemon sertifikatui gauti, kuris reikalingas veikti tam tikrus
verslo vystymo barjerus:
– viešieji prikimai;
– siekis dalyvauti tarptautin je rinkoje;
– vaizdžio gerinimo instrumentas (kartais tai apsiriboja tik organizacijos vadovybe).
Profesional

(konsultantai, sertifikuojan ios staigos ir pan.) kompetencijos stoka:

– Akcentuojama aprašomoji dokumentacija ir biurokratinis reikalavim

forminimas;

– „Copy-paste“ metodu tiražuojami dokumentai turintys labai mažai bendro su vadybos
sistema;
– Stengiamasi nesigilinti veiklos tobulinimo aspektus, rizik
(vartotoj , darbuotoj ir pan.) l kes ius bei traukim .

ir suinteresuot

šali

– Vadybos sistemos kontekste neber pi real s veiklos rezultatai ir kaip jie takojami
organizacijos valdymo praktik .
„Skatinamo priemon s“ orientuotos trumpalaik s km (finansin parama sertifikavimui,
viešojo sektoriaus iniciatyvos) lemia „suimituot “ vadybos sistem k rim ir gilina atotr
nuo integralios organizacijos valdymo praktikos;
Tai ne tik Lietuvos problemos....
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Aukšto Lygmens Strukt ra – trumpai
ISO 2012 m. nusprend , kad visi vadybos sistem standartai turi naudoti bendr
strukt
, apiman :
– Suvienodint Aukšto Lygmens Strukt
– Bendr tekst ir terminij
– Individualus vadybos sistemos standartas pagal poreik gali
prid ti konkre ius specifinius reikalavimus.
Pagrindiniai privalumai, kuriuos suteikia padidintas
standart suderinamumas:
– Lengviau diegti naujus standartus
– Lengviau integruoti skirtingas vadybos sistemas
– Didesn vert vartotojams
– Padid

s standart tobulinimo efektyvumas techniniuose komitetuose

ISO 9001 ir ISO 14001 standartai jau pritaikyti ALS strukt rai 2015-taisiais metais.
2016-taisiais planuojama išleisti ISO 45001 Darbuotoj saugos ir sveikatos
vadybos sistemos standart
http://www.irca.org/en-gb/resources/Guidance-notes/Annex-SL-previously-ISO-Guide-83/
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Kuo gi unikali ALS?
Pagrindin žinia - atkreipkite d mes
sien !

tai kas yra už organizacijos

Aukštesnio lygio sistema reiklalauja, kad J s žvelgtum te pla iau:
“ Nustatytum te ir suprastum te, kokie išor s ir
vidaus dalykai/aspektai (problemos) yra susij su
organizacijos tikslais ir kurie daro tak jai siekiant
norim rezultat . (4.1)

“Nustatytum te suinteresuotas šalis, susijusias su
organizacija ir identifikuotum te ši suinteresuot
šali poreikius). (4.2)

“Naudotum te sukauptas žinias identifikuojant
rizik ir galimybes. (6.1)
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Kokie pasikeitimai ISO9001?
Kas pašalinta?
– Privalomos dokumentuotos proced ros
– Reikalavimas tur ti Kokyb s vadov /knyg
– Privalomas vadovyb s atstovas
– Sisteminis poži ris kaip kokyb s principas
– Prevenciniai veiksmai
– Išimtys (kitas poži ris)
Kas papildomai pakeista? ….
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Mes tikime, kad standartai:
skatina J

vadybos sistemos tobulinim kreipiant d mes bei pritaikant

manomai plat

poži

aspektus, kurie galina ilgalaik verslo s km .

Sertifikuokite savo veikl pirmiausiai tam, kad gytum te platesn supratim
ir žinias apie veiklos rizik bei galimybes panaudoti vadybos sistem
standartus tam, kad jas suvaldyti.
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už d mes

Audrius Šileika
audrius.sileika@dnvgl.com
+370 687 71651

www.dnvgl.com

SAFER, SMARTER, GREENER
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