Akademia BSI
ISO 45001 Wdrożenie zmian normy
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 zajmują się Państwo planowaniem, wdrażaniem lub
nadzorowaniem Systemu Zarządzania BHP szkolenie to pomoże
zrozumieć kluczowe różnice między BS OHSAS 18001 a ISO
45001 z perspektywy wdrażania. Dowiedzą się Państwo, w jaki
sposób opracować plan działania umożliwiający wdrożenie nowej

normy za pomocą wytycznych w zakresie dobrych praktyk.
Aby w maksymalny sposób wykorzystać szkolenie, uczestnicy
powinni wziąć wcześniej udział w naszym jednodniowym szkoleniu
Wymagania normy ISO 45001.
Szkolenie składa się z praktycznych ćwiczeń, dyskusji w grupie
i zajęć w sali wykładowej, aby pomóc utrwalić zdobytą wiedzę
w celu wdrożenia skutecznego Systemu Zarządzania BHP.
Nasi doświadczeni trenerzy dołożą wszelkich starań, aby zdobyli
Państwo odpowiednią wiedzę do wdrożenia zmian w systemie
zgodnych z normą ISO 45001. Jesteśmy przekonani, że po
ukończeniu kursu, będą Państwo w stanie zastosować nową
wiedzę w praktyce w swojej organizacji.

Program szkolenia
•
•
•
•
•
•
•
•

Powitanie i wprowadzenie
Cele, założenia i struktura szkolenia
Najważniejsze różnice między OHSAS
18001 a ISO 45001
Ogólny proces zarządzania projektem
Różnice w udokumentowanych
informacjach i wymogi procesu
Analiza luk – udokumentowane
informacje i procesy
Procesy niezbędne do wyeliminowania
zagrożeń i umożliwiające wykorzystanie
szans
Przypomnienie dotyczące Załącznika SL
i Architektury Wysokiego Poziomu

•
•
•
•
•
•
•
•

Analiza luk – Załącznik SL Dodatek 2
Określenie kontekstu
Kultura organizacyjna
Przywództwo i zaangażowanie
Analiza luk – punkty 4–6 (różnice
charakterystyczne dla danej dyscypliny)
Zagrożenia i szanse dotyczące Systemu
Zarządzania BHP
Formalna ocena ryzyka i zmniejszanie
ryzyka
Analiza luk – punkty 7–10 (różnice
charakterystyczne dla danej dyscypliny)

•
•
•
•

Rozważania dotyczące wdrażania
Cele i procesy dotycząc ciągłego
doskonalenia
Chronologia ISO 45001
Pytania i podsumowanie szkolenia

Zarejestruj się na
bsigroup.com/szkolenia

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

ISO 45001 Wdrożenie zmian normy
Chcemy zapewnić jak najlepsze doświadczenia w zakresie uczenia się. W tym celu oferujemy szereg szkoleń na różnym
poziomie: od początkującego do eksperckiego. 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:

• Uczestniczyli Państwo w

• Kurs dwudniowy
• Prowadzony przez

jednodniowym szkoleniu
Wymagania normy ISO 45001

• Są lub będą Państwo
zaangażowani w planowanie,
wdrażanie lub nadzorowanie
mogracji na normę ISO 45001

Jakie korzyści przyniesie szkolenie?

•

Zrozumieją Państwo, co należy
zmienić w obecnym Systemie
Zarządzania BHP

•

Będą Państwo w stanie określić
różnice między OHSAS 18001 a ISO
45001 z perspektywy wdrażania

•

Zdobędą Państwo informacje na
temat migracji

•

Będą Państwo mieli okazję
wymienić się wiedzą i
doświadczeniami z osobami z
innych organizacji

•

Otrzymają Państwo certyfikat BSI

doświadczonego wykładowcę BSI

• Bezstresowe i komfortowe
środowisko nauczania

• Kompleksowe materiały
szkoleniowe

• Posiadają już Państwo
odpowiednią wiedzę na temat
OHSAS 18001

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.
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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.

