Akademia Szkoleniowa BSI
Szkolenie na Auditora Wiodącego
ISO 45001 certyfikowany przez CQI i IRCA
Podstawowe informacje dotyczące szkolenia
Norma ISO 45001 jest pierwszą na świecie normą ISO dotyczącą systemu zarządzania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Nacisk, jaki kładziony jest w ramach normy na
zapobieganie ryzyku, innowacje i ciągłe doskonalenie, zapewnia organizacjom możliwość uzyskania tej światowej normy
przez zwiększenie trwałości organizacji. Przedmiotowa norma
jest odpowiednia dla dużych lub małych organizacji z każdego
sektora i ma zastąpić normę BS OHSAS 18001 wdrażaną na
szeroką skalę.
Nasze szkolenie na Auditora Wiodącego ISO 45001 certyfikowane przez CQI i IRCA to intensywny pięciodniowy kurs, podczas którego poznają Państwo techniki najlepszych praktyk
w zakresie przeprowadzania auditów uznawane na całym świecie, aby mogli Państwo zaplanować, przeprowadzić działania

Poziom
auditowe w swojej organizacji, sporządzić sprawozdanie na ich
temat oraz przeprowadzić działania poauditowe z nimi związane.
Podczas tego pięciodniowego szkolenia wykorzystane zostaną innowacyjne techniki przyspieszonego kształcenia w celu
zmaksymalizowania efektów uczenia się; zdobędą Państwo
umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia auditu,
sporządzania sprawozdania z auditu oraz prowadzenia działań
poauditowych z nim związanych, zgodnie z ISO 19001. Szkolenie kończy się piątego dnia pisemnym egzaminem, a po jego
pomyślnym zaliczeniu uzyskają Państwo kwalifikacje w zakresie auditu uznawane w skali międzynarodowej. Szkolenie to
nie tylko przyniesie Państwu korzyści po powrocie do Państwa
organizacji, ale również może być szansą na rozwój kariery
i zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu certyfikowanym
przez CQI i IRCA.
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Pełny program szkolenia
Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

• Cele, założenia i struktura szkolenia
• Audity pierwszej, drugiej i trzeciej

•

•

strony

• Typowe działania auditowe
• Cele, zakres i kryteria auditu
• Zasoby w zakresie auditu
• Role, obowiązki i poufność
• Metody w zakresie auditu
• Etap 1 auditu
• Etap 2 auditu
• Plan auditu
• Dokumenty dotyczące pracy
• Spotkanie otwierające
• Dowody z auditów
• Efektywna komunikacja
• Ustalenia auditu
• Spotkania dotyczące auditu
• Spotkanie zamykające
• Sprawozdania z auditów
• Działania następcze w związku

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cele i korzyści związane z Systemem
Zarządzania BHP
Terminologia
Model ISO 45001 i cykl
planuj-wykonaj-sprawdź-działaj
Procesy związane z BHP
Określenie wymogów prawnych
i innych wymogów
Rola auditora BHP
Dokumentacja z zakresu BHP
Rozpoczęcie auditu
Przegląd dokumentów
Plan auditu
Dokumenty dotyczące pracy
Spotkanie otwierające
Obserwacje
Wywiad z „kadrą
pracowniczą wyższego szczebla”

•

•
•
•

•
•

Egzamin Próbny: przegląd Sekcji 1 i 2
oraz przygotowanie procesu auditu
Kalibracja pod kątem wszelkich udokumentowanych informacji (np. kontekst, planowanie, MR), tj. potwierdzenie „pola widzenia” w odniesieniu
do Systemu Zarządzania BHP
Video – wywiad z przedstawicielami
pracowników
Procesy auditowe: Projekt, sprzedaż
techniczna i zamówienia publiczne
(+WRULD, stres)
Procesy auditowe: populacja Obwodów Drukowanych (PCB) oraz lutowanie falowe (+bezpieczeństwo elektryczne)
Ścieżki auditu
Procesy auditowe: Konstrukcja
i montaż ramy (+WRULS, stres)

z auditem

Dzień 4

Dzień 5

• Egzamin Próbny: przegląd Sekcji 3
•
Procesy auditowe: Testowanie szaf

• Oddanie pracy domowej – sprawoz-

(laboratorium badawcze) lub załadunek na samochód ciężarowy (+bezpieczeństwo elektryczne, stres i WRULD)
•N
 iezgodności
• Spotkanie zamykające
• Sprawozdanie z auditu
• Działania następcze w związku
z auditem
• Egzamin Próbny: Sekcja 4

danie z auditu

• Proces certyfikacji i akredytacji, rola
CQI IRCA, wymogi i kodeks postępowania CQI IRCA dotyczące certyfikacji auditorów BHP
• Pytania końcowe / ostateczny przegląd
• Ocena
• Wprowadzenie/gotowość
do egzaminu
• Egzamin
• Zakończenie szkolenia

Zarezerwuj termin już dziś
na stronie internetowej:
bsigroup.com/training
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Szkolenie na Auditora Wiodącego ISO 45001
certyfikowany przez CQI i IRCA
Chcemy zapewnić Państwu jak najlepsze doświadczenia w zakresie uczenia się. W tym celu oferujemy szereg szkoleń wspierających
nową normę. Zapewniamy pozytywne środowisko do nauki, aby mogli Państwo zachować zdobytą wiedzę i nabyć umiejętności,
które będą Państwo mogli wykorzystać po zakończeniu szkolenia.
Proszę się upewnić, czy szkolenie to jest dla Państwa odpowiednie.

Szkolenie jest dla Państwa
odpowiednie, jeżeli:

Informacje dotyczące kursu:

W jaki sposób odniosą
Państwo korzyści?

• posiadają

•
•

• Zyskają Państwo zaufanie potrzebne

już Państwo gruntowną
wiedzę dotyczącą wymogów normy
ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
• muszą Państwo przeprowadzić audit
strony drugiej w swojej organizacji
• pełnią Państwo funkcję kierownika
odpowiedzialnego za zespół auditorów wewnętrznychz auditem

•
•
•

Kurs pięciodniowy z pracą domową
Prowadzony przez doświadczonego
wykładowcę BSI
Bezstresowe i komfortowe środowisko nauczania
Otrzymają Państwo na własność

kompleksowe materiały szkoleniowe
Uczestnicy podejdą do dwugodzinnego egzaminu ostatniego dnia

do prowadzenia i zarządzania zespołem auditorów
• Będą Państwo przygotowani na pomyślny audit strony drugiej z zakresu
ISO 45001
• Będą Państwo w stanie przeprowadzić audit zgodnie z najlepszą praktyką uznawaną w skali międzynarodowej (ISO 19011)
• Będą Państwo mogli rozwinąć się
zawodowo oraz zdobędą Państwo
uznane kwalifikacje
• Nawiążą Państwo kontakt z osobami
o podobnych poglądach

Dlaczego warto zainwestować w szkolenia oferowane przez BSI?

Opcja ta może być wygodnym i oszczędnym
rozwiązaniem, jeżeli mają Państwo wielu kursantów.
Proszę skontaktować się z naszymi ekspertami
w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Kolejne kroki z Akademią BSI
Chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej?
Mogą być Państwo zainteresowani szkoleniami
BSI z zakresu usprawniania działalności, w tym
szeregiem szkoleń związanych z Lean i Six Sigma.

Dowiedz się więcej
+48 22 209 01 44|45|46|
szkolenia@bsigroup.com
bsigroup.com/szkolenia
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Szkolenie w wyznaczonym przez Państwa miejscu
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Uczestnicząc w szkoleniu oferowanym przez BSI, mają Państwo do czynienia z naszymi wykładowcami, którzy są najlepsi w branży;
z pasją dzielą się wiedzą i zapewniają Państwu najlepsze warunki do nauki. Są to zaufani eksperci z wieloletnią praktyką i doświadczeniem biznesowym, którzy ożywiają każdą treść dzięki odpowiednim i współczesnym przykładom, pozwalając Państwu skoncentrować się na nauce.

