
Wszystkie osoby zaangażowane w 

planowanie, wdrażanie, utrzymywanie, 

nadzór lub przeprowadzanie auditu 

migracji ISO 45001.

Kto powinien wziąć udział?

Zarezerwuj szkolenie online na www.bsigroup.pl/szkolenia
Zadzwoń do nas już dziś +48 22 330 61 82/ 84/ 88
lub wyślij zapytanie  szkolenia@bsigroup.com

Kurs ten pomoże Państwu

• Zrozumieć kluczowe różnice między 

OHSAS 18001:2007 a ISO 45001

• Określić, co należy zmienić w obecnym 

systemie zarządzania BHP

• Zgromadzić informacje na temat 

przeniesienia certyfikatu do BSI

Jak skorzystam?

Zdobędą Państwo wiedzę dotyczącą

• Dodatku 2 do Załącznika SL i ram doty-

czących nowej architektury wysokiego 

poziomu ISO.

• Szczegółowych nowych wymogów 

związanych z Kontekstem, Przywódz-

twem, Planowaniem, Wsparciem i 

Funkcjonowaniem

• Nowych i zmienionych terminów i 

definicji mających zastosowanie 

do ISO 45001 

• Zmian dotyczących różnic pomiędzy 

wymaganiami nowej normy, a OHSAS 

18001:2007.

Czego się nauczę?

Nowa norma 
ISO/DIS 45001  - Omówienie zmian
Szkolenie jednodniowe
Czy znają już Państwo normę OHSAS 18001:2007 
i pragną Państwo zapoznać się z ISO 45001? Ten kurs wprow-
adzi Państwa w szczegóły dotyczące nowej architektury 
wysokiego poziomu ISO w odniesieniu do norm systemów 
zarządzania oraz pozwoli Państwu odkryć różnice między 
OHSAS 18001:2007 a ISO 45001. Biorąc udział w kursie, 
będą Państwo mogli określić luki w swoim obecnym
Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
(BHP) oraz zacząć planować przejście na nową normę.

?

Akademia BSI 



Akademia BSI nie tylko uczy jak speł-
niać wymagania standardów, ale bie-
rze czynny udział w ich tworzeniu. BSI 
dysponuje doskonałą wiedzą – jest 
pierwszą międzynarodową organizacją 
normalizacyjną oraz członkiem Mię-
dzynarodowej Organizacji Standaryza-
cyjnej ISO. Akademia BSI dysponuje 
szeroką wiedzą ekspercką oraz cennym 
doświadczeniem, którym chętnie dzieli 
się z Uczestnikami swoich szkoleń.

Wysoka skuteczność szkolenia wynika z 
intensywnego procesu uczenia się 
poprzez gromadzenie wiedzy wspie-
ranej zadaniami wskazującymi na za-
stosowanie w praktyce. Kurs bazuje 
na aktywizujących  zadaniach, których 
efektem jest lepsze zrozumienie tema-
tu i możliwość lepszego wykorzystania 
wiedzy i umiejętności w praktyce.

Nasza wiedza Nasze podejście

Dzięki naszym szkoleniom zdobędziesz 
wiedzę i umiejętności, dzięki którym 
wdrożysz standardy najważniejsze dla 
Twojej organizacji. Potwierdzeniem 
zdobytej wiedzy będzie imienny 
Certyfikat ukończenia szkolenia 
w Akademii BSI, który jest uznawany 
na całym świecie.

Nasi trenerzy to najlepsi specjaliści na 
rynku. Jako doświadczeniu auditorzy, 
przekazują swoją wiedzę w taki sposób, 
aby organizacje  skutecznie wdrażały 
standary i stale się doskonaliły.

Twoje kompetencjeNasi trenerzy

Akademia BSI 

  
Program szkolenia

• Powitanie i przedstawienie uczestników

• Korzyści płynące z kursu

• Cele, założenia i struktura

• Załącznik SL – Dodatek 2

• Kluczowe perspektywy i zasady

w ramach ISO/DIS 45001

• Pojawiające się zmiany

• Terminy i definicje

• Porównanie OHSAS 18001:2007

 i ISO/DIS 45001

• Podsumowanie kluczowych wyzwań

• Terminy i dalsze informacje dotyczące

 ISO 45001

• Uwagi i informacje zwrotne
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Wszystkie informacje dotyczące kursu są oparte na normie ISO/DIS 45001. Biorąc udział 
w tym kursie, po publikacji ostatecznej wersji normy otrzymają Państwo uzupełniającą ak-
tualizację zapewniającą Państwu dostęp do wszystkich informacji dotyczących wszelkich 
odstępstw od obecnego projektu 

UWAGA Jeżeli uczestniczyli Państwo wcześniej 
w jednym z naszych kursów dotyczących przejścia 
na normę ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2015 lub 
ISO 14001:2015, mogą Państwo zrezygnować z po-
rannej sesji tego kursu, która obejmuje architekturę 
wysokiego poziomu.


