
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUDITOR WIODĄCY 
SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BHP wg PN-N-18001/OHSAS 18001 
 

Skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) znakomicie wpływa na ograniczanie strat 
w organizacji. Wiedza prezentowana podczas szkolenia umożliwi efektywne prowadzenie auditu systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zarządzania ryzykiem, zgodności z krajowymi 
i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi. Aktywność uczestników w wykładach, dyskusjach i warsztatach będzie 
poddawana ciągłej ocenie celem doskonalenia umiejętności. Kurs składa się z wykładów, dyskusji i warsztatów, podczas 
których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi technikami auditowania. 

 

Zawartość merytoryczna kursu: 
 

• wymagania PN-N-18001/OHSAS 18001, 
• odpowiedzialność, kwalifikacje, profil osobowościowy, 

wiedza i umiejętności auditora wiodącego, 
• krajowe i międzynarodowe wymagania prawne i inne, 
• zarządzanie ryzykiem, 
• ocena ryzyka – zasady i podejście, 
• prowadzenie auditu: planowanie, wykonanie, opracowanie 

wyników, przedstawienie niezgodności, 
• działania poauditowe. 
 

 
Do kogo skierowane jest szkolenie: 
 

• kandydaci na auditorów wewnętrznych systemów 
zarządzania BHP, 

• specjaliści od BHP, 
• osoby odpowiadające za zarządzanie programem auditów 

zgodnie z wymaganiami PN-N-18001/ OHSAS 18001, 
• osoby, które chcą rozszerzyć swoje umiejętności 

auditorskie. 

Korzyści dla Państwa organizacji: 
 

• przygotowanie do prowadzenia auditów systemów 

zarządzania BHP, w tym: badania skuteczności systemu, 

poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, identyfikacji 

potencjalnych zagrożeń – źródeł wypadków i strat, 

• możliwość wymiany doświadczeń, skutkująca 

przeniesieniem najlepszych praktyk do Twojej organizacji, 

• inspiracja do kreowania i implementowania rozwiązań 

wpływających na wzrost „kultury pracy”: poprawa jakości 

i wydajności w przyjaznym środowisku zawodowym. 

 

 
Informacje dodatkowe: 
 
 

W trakcie szkolenia prowadzona jest ciągła ocena postępów 

uczestnika w zakresie zaangażowania oraz zdobycia wiedzy 

teoretycznej jak i praktycznej. Uczestnicy, którzy zostaną 

pozytywnie ocenieni oraz zalicza egzamin pisemny 

otrzymują certyfikat ukończenia kursu auditora wiodącego 

systemów zarządzania BHP wg PN-N_18001/OHSAS 18001.
 
 

Czas trwania: 5 dni 
BSI zapewnia praktyczny, motywujący i inspirujący model prowadzenia szkoleń oparty na ćwiczeniach i wykładach. 

 
Pozostałe szkolenia wg serii norm PN-N-18001/OHSAS 18001 
• Wdrożenie systemów zarządzania BHP zgodnych z PN-N-18001/OHSAS 18001 i ocena ryzyka. 
• Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001/OHSAS 18001.  



 

SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP  
wg PN-N-18001/OHSAS 18001 
 
 
 
Chroń swoich pracowników i reputację z OHSAS 18001. 
Pewność, że zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
w miejscu pracy powinno być priorytetem każdej 
odpowiedzialnej organizacji. Nasze doświadczenie 
stawia nas w odpowiedniej pozycji do opracowywania 
rozwoju systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, które  
pomoże Państwu zredukować ryzyko, przy jednoczesnej  
ochronie siły roboczej, reputacji i marki.  
 
Każdego roku, miliony pracowników globalnie doznaje urazów, lub traci życie.  
Aby redukować ryzyko występowania tych incydentów, organizacje wszystkich  
rozmiarów i sektorów powinny wdrożyć wydajny system zarządzania.  
 
OHSAS 18001 jest odpowiedni dla organizacji, które chcą spełnić wymagania i procedury prawne dotyczące 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przyjmując postawę identyfikacji ryzyka w dokumentacji, będziesz w 
stanie zdecydować, czego potrzebuje Twoja organizacja.  
 
 
Klienci BSI, którzy uzyskali certyfikację OHSAS 18001, raportują największe korzyści w obszarach: 

 
 
 
 
 
 


