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ISO 45001 Auditor Wewnętrzny
Norma ISO 45001 nowym standardem ISO, dotyczącym systemu
zarządzania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP).
Kluczowe zagadnienia normy kładą nacisk na zarządzanie
ryzykiem i szansami, innowacyjność i ciągłe doskonalenie,
zwiększając szansę organizacji na osiąganie zamierzonych celów
i spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. Przedmiotowa norma jest odpowiednia dla dużych i małych
organizacji, z każdego sektora i ma zastąpić normę BS OHSAS
18001.
Jeżeli są Państwo zaangażowani w przeprowadzanie auditów,
utrzymanie lub nadzorowanie systemu zarządzania BHP, szkolenie
to pomoże zainicjować audit systemu zgodnie z wymaganiami

normy ISO 45001, przygotować i wykonać działania związane z
auditem, sporządzić i rozpowszechnić sprawozdania z auditu oraz
zakończyć działania poauditowe. Zdobędą Państwo wiedzę na
temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditu systemu
zarządzania zgodnie z ISO 19011:2011 oraz zastosowania tych
wytycznych w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z
wymaganiami normy ISO 45001.
Szkolenie składa się z praktycznych zajęć w zakresie auditu, dyskusji
w grupie i nauki w sali wykładowej. Nasi doświadczeni wykładowcy
dołożą wszelkich starań, aby po ukończeniu szkolenia, byli Państwo
w stanie zastosować nową wiedzę w praktyce, bezpośrednio po
powrocie do swojej organizacji.
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Cele, założenia i struktura
szkolenia, quiz odświeżający
wiedzę na temat normy ISO
45001
Przegląd punktów normy ISO
45001
Wymagania dotyczące auditów
wewnętrznych
Wytyczne dotyczące auditów
systemów zarządzania ISO
19011
Warunki i definicje dotyczące
przeprowadzania auditów
Zamierzone wyniki ISO 45001
Czym jest audit systemu
zarządzania
Planowanie, przeprowadzenie,
dokumentowanie i zamknięcie
auditu
Proces, kryteria i dowody
auditowe
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Zasady dotyczące
przeprowadzania auditów i
typowe działania
Program auditu
Cel, zakres i kryteria auditu
Obowiązki auditora
Rozpoczęcie auditu
Przegląd dokumentów
Próbkowanie
Plan auditu
Opracowanie dokumentów i
list kontrolnych
Spotkanie otwierające
Komunikacja i odpowiednia
postawa
Weryfikacja informacji i
rejestrowanie faktów
Video dotyczące auditu
wewnętrznego
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Podsumowanie dnia
pierwszego
Ustalenia w zakresie auditu
Dokonywanie ustaleń w
zakresie auditu – symulacja
auditu
Niezgodności dotyczące
dokumentacji
Opracowywanie wniosków z
auditu
Spotkanie zamykające
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Przeprowadzenie spotkania
zamykającego
Sprawozdanie z auditu
(typowe treści)
Przeprowadzenie działań
poauditowych
Quiz dotyczący szkolenia,
podsumowanie i pytania
końcowe

Zarejestruj się na
bsigroup.com/szkolenia

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo certyfikat BSI uznawany na całym świecie. .

ISO 45001 Auditor Wewnętrzny
Celem naszego szkolenia jest zapewnienie Państwu najbardziej optymalnych warunków do zdobywania wiedzy.
Zapewniamy doskonałe warunki do nauki, aby mogli Państwo nabyć umiejętności, które będzie można efektywnie
wykorzystać po zakończeniu szkolenia. Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne, dyskusje w grupach oraz materiały
szkoleniowe w celu głębszego zrozumienia materiału oraz uzyskania większej efektywności w pracy zawodowej.

Proszę się upewnić, czy szkolenie to jest dla Państwa odpowiednie.
Szkolenie jest odpowiednie, jeżeli:

Informacje dotyczące kursu:

•

Posiadają już Państwo wiedzę
na temat normy ISO 45001 oraz
Systemu Zarządzania BHP

• Kurs dwudniowy
• Prowadzony przez doświadczonego

Przeprowadzają Państwo audit
wewnętrzny w swojej organizacji

•

Prowadzili Państwo działania w
zakresie auditu wewnętrznego
w odniesieniu do OHSAS 18001 i
chcą się Państwo dowiedzieć w jaki
sposób zastosować je do auditu
wewnętrznego wg normy ISO 45001

•

•
•

Jakie korzyści przyniesie szkolenie?

•

Zyskają Państwo pewność w zakresie
planowania, prowadzenia działań

wykładowcę BSI

auditowych w ramach ISO 45001 oraz
podejmowania działań poauditowych

Bezstresowe i komfortowe
środowisko nauczania

•

Będą Państwo w stanie sporządzić
merytoryczne sprawozdania z auditów

Kompleksowe materiały szkoleniowe

oraz zasugerować działania naprawcze

•

Zrozumieją Państwo wytyczne dotyczące
przeprowadzania auditów systemu
zarządzania zgodnie z ISO 19011:2011

•

Będą Państwo mogli rozwinąć się
rozwinąć się zawodowo, poszerzając
swoją wiedzę i kompetencje w zakresie
auditowania SZ BHP

•

Otrzymają Państwo certyfikat BSI

Dlaczego BSI?

Opcja ta może być wygodnym i oszczędnym
rozwiązaniem, jeżeli mają Państwo więcej niż
4 uczestników. Szkolenie będzie dostosowane
indywidualnie do organizacji i jej potrzeb.

Kolejne kroki z Akademią BSI
Chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej?
Zapraszamy na pozostałe szkolenia z tego zakresu
Auditor Wiodący systemów zarządzania BHP wg ISO
45001

Dowiedz się więcej
+48 22 330 61 72/82/84/88
szkolenia@bsigroup.com
bsigroup.com/szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o. o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
+48 22 330 61 80
infopoland@bsigroup.com
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Szkolenia dedykowane
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Uczestnicząc w szkoleniu oferowanym przez BSI, mają Państwo zajęcia z naszymi trenerami, którzy są najlepszymi ekspertami
w branży i z pasją dzielą się wiedzą. Są to wykładowcy z wieloletnią praktyką i doświadczeniem biznesowym, dlatego nasze
kursy pozwolą na zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także wielu praktycznych umiejętności.

