
Szkolenia dedykowane Akademii BSI

Od wielu lat jednym z głównych zadań firmy BSI jest wnikliwe ana-

lizowanie i monitorowanie zdarzeń zachodzących w dynamicznie 

zmieniającym się otoczeniu gospodarczym naszych klientów. 

Każdy rok dostarcza nowych spostrzeżeń i wniosków, co do 

zakresu i formy realizowanych przez nas szkoleń. Będąc wiodącą 

na świecie firmą w zakresie tworzenia standardów, dążymy do te-

go, aby merytoryka oferowanych przez nas szkoleń, odpowiadała 

najwyższej jakości wiedzy w danym obszarze. 

Cieszymy się, że blisko 3000 osób rocznie obdarza nas za-

ufaniem wybierając nasze szkolenia. 

Decydując się na szkolenie dedykowane w BSI można wybrać 

dowolny kurs spośród naszej bogatej oferty. Poświęcamy czas 

na wnikliwą analizę obszarów wymagających doskonalenia, 

aby zaproponować najlepiej dopasowane szkolenie, które od-

powie na bieżące potrzeby rozwoju pracowników. 
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Szkolenia szyte na miarę potrzeb Twojej organizacji

Dlaczego warto wybrać szkolenie dedykowane w BSI?
Jakie korzyści przyniesie to Twojej organizacji?

Szkolenie ”szyte na miarę” 
Każde szkolenie możemy dostosować do potrzeb 
organizacji. Umożliwia  to przeprowadzenie kursu 
opierającego się na informacjach rynkowych i branżo-
wych, pomagając uzyskać przewagę nad konkurencją.

Celem naszych szkoleń dedykowanych jest sprawie-
nie, aby uczestnicy wyciągnęli jak najwięcej korzyści 
z kursu i aktywnie wykorzystywali nabytą wiedzę w 
codziennej pracy.

Wzrost efektywności

Organizując szkolenie dedykowane w siedzibie swojej 
firmy możesz uniknąć dodatkowych kosztów związa-
nych z nieobecnością pracowników oraz kosztami po-
dróży i zakwaterowania.

Oszczędności

Możesz zwiększyć efektywność swojego programu 
szkoleniowego poprzez symulację auditu, wspieraną 
przez Trenera BSI. Takie praktyczne podejście spra-
wia, że kurs jest jeszcze bardziej przydatny, gdyż poza 
przekazaniem wiedzy może pomóc uniknąć potencjal-
nych niezgodności podczas „prawdziwego” auditu mi-
nimalizując dodatkowe koszty i utratę zasobów.

Kontrola

http://bit.ly/2ybsUoC


Współpraca z Akademią BSI
Możemy przeprowadzić szkolenie w wskazanym miejscu i dos-

tosować jego program do potrzeb Waszej organizacji, skupia-

jąc się na wybranych obszarach zainteresowania.  

Gwarantuje to, iż pracownicy poznają najlepszą praktykę 

pasującą do ich miejsca pracy, w warunkach, w których będą 

ją wykorzystywać.

Programy wyceniane są według stawki dziennej, a nie za

uczestnika, co umożliwia oszczędności na szkoleniach 

grupowych, a także na kosztach podróży i pobytu.

Szkolenia prowadzą doświadczeni Trenerzy, którzy posiadają 

wieloletnie doświadczenie oraz ogromną wiedzę nabytą pod-

czas pracy zawodowej.

Ścisła współpraca z BSI zaowocuje zwiększeniem kompetencji 

kadry oraz ulepszeniem procesów i systemów zarządzania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oraz 

aby zapewnić ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji wpły-

wających na zaangażowanie i lojalność pracowników  zachę-

camy do skorzystania z naszej oferty szkoleń dedykowanych.

Współpraca z Akademią BSI to wyjątkowa szansa na szkolenie większej 
liczby pracowników w niższej cenie

Powodzenie biznesu zależy od ludzi

Badania rynku pokazują, że inwestycje 
w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji 
pracowników przynoszą wymierne korzyści.

Dlaczego BSI? 

Dlaczego 
szkolenia  
są ważne?

Zamień 
naszą wiedzę 
w Twój sukces

83% osób uważa, że 
pracownicy są kluczem 
do utrzymania przewa-
gi konkurencyjnej*

45% pracowników mówi,  
że czują się bardziej zmoty-
wowani, jeśli ich organizacja
inwestuje w szkolenia*

Firmy są 2,5 x bardziej podatne 
na niepowodzenie, jeśli nie 
szkolą swoich pracowników*

BSI spędza 232 000 dni w roku z klienta-
mi. Dzięki stałym i długoletnim relacjom 
znamy i rozumiemy potrzeby firm

Nasi wykładowcy mają wieloletnie 
doświadczenie w pracy z systemami 
zarządzania 

94% uczestników naszych szkoleń 
oceniło naszych wykładowców 
na 9 lub 10 w skali od 1 do 10

Nadaliśmy kształt 
takim światowym 
standardom, jak:  
ISO 9001, ISO 14001 
i BS OHSAS 18001

55% firm z FTSE 100** 
jest klientami BSI

W 2018 roku przeszkoliliśmy  
ponad 212 000 osób na świecie.
W 2018 roku w Polsce w naszych 
kursach otwartych brało udział 
blisko 3000 uczestników!

*   Źródło: City of Bristol Benefits of Training article 
**  Skrót z ang. Financial Times Stock Exchange – indeks akcji spółek giełdowych



          Warszawa, 3 października 2018

“ W dniach 24-25 i 27-28 września br. BSI Group Polska Sp. z o.o. zrealizowała szkolenie w zakresie: ,,Wymagania EASA Part-M, 

Part-66, Part-145”.  Szkolenie zostato przeprowadzone profesjonalnie i przyczyniło się do poszerzenia i usystematyzowania 

naszej wiedzy.  Z przyjemnością rekomendujemy BSI Group Polska Sp. z o.o. jako doświadczonego i odpowiedzialnego partnera.”

            Maciej Reizer

           Kierownik Działu Jakości

            SPRINT AIR

Jakie są dodatkowe korzyści ze współpracy z BSI?

Jeszcze większe oszczędności
Umowa ramowa gwarantuje niższą stawkę dzienną za 
szkolenie, także oczędności na szkolenia są znaczne w 
stosunku do stawek standardowych.

Rabaty na szkolenia otwarte
Oprócz preferencyjnych stawek na szkolenia dedyko-
wane udzielamy także rabatów na szkolenia otwarte 
w ramach programu Lojalność Popłaca.

Dodatkowe wsparcie
Zależy nam na tym, aby stale podnosić jakość naszych 
usług, dlatego kolejną korzyścią jest wsparcie  opieku-
na Klienta.

Materiały szkoleniowe  i gadżety
Materiały szkoleniowe dostosowujemy specjalnie do 
potrzeb organizacji, a podczas szkolenia omawiane są 
także istotne dla firmy kwestie biznesowe.
Oferta umowy ramowej łączy się również z organizo-
wanymi promocjami tematycznymi, w których oferu-
jemy atrakcyjne gadżety.

          Warszawa, 25 września 2018

“Niniejszym zaświadczamy, iż firma BSI Group Polska Sp. z o.o. przeprowadziła szkolenie ,,Auditor Wewnętrzny Systemu 

Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016” w terminie 21-22.06.2018r. 

W czasie realizacji szkolenia BSI Group Polska Sp. z o.o. wywiązała się  ze zobowiązań w sposób profesjonalny i rzetelny.

Trener interesująco przedstawił zagadnienia związane z poruszaną tematyką, a jego umiejętności i doświadczenie pozwoliły na 

dobry kontakt z uczestnikami. 

Na efektywność zajęć wpływ miały też materały szkoleniowe przygotowane przez Wykonawcę , które spełniły oczekiwania

uczestników szkolenia. Polecamy BSI Group Polska Sp. z o.o. jako profesjonalistę godnego zaufania w zakresie realizacji szkoleń 

z zakresu Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych wg ISO 13485:2016.”

           LINA MEDICAL Polska

          Warszawa, 26 września 2018

“ Mamy przyjemność zaświadczyć, że firma BSI Group Polska przeprowadziła dla naszych pracowników szkolenie 

w temacie” Wymagania norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015”, które odbyło się w dniach 07-08.04.2018r. w Lublinie.  

Usługa została wykonana na wysokim poziomie bez żadnych zastrzeżeń. Uczestnicy bardzo pozytwnie ocenili merytorykę prze-

prowadzonego szkolenia. Materiały szkoleniowe zostały przygotowane starannie i przejrzyście. Szkolenie odbyło się zgodnie

z przedstawionym harmonogramem, a BSI dało się poznać jako rzetelny i profesjonalny organizator szkoleń z systemów 

zarządzania.  Z przyjemnoscią rekomendujemy firmę BSI Group Polska jako rzetelnego kontrahenta wszystkim potencjalnym 

zleceniodawcom dbającym o rozwój zawodowy swoich pracowników.”

       Radosław Melgies

           Quality Manager

          ESSENTRA PACKAGING Sp. z o. o.



Szkolenia Akademii BSI
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By Royal Charter

ISO 9001 
Zarządzanie  
Jakością

ISO 31000
Zarządzanie 
Ryzykiem

ISO 50001
Zarządzanie
Energią

ISO/IEC 20000
Zarządzanie 
Usługami IT

(EU ETS)
Weryfikacja 
Emisji Gazów 
Cieplarnianych

ISO/IEC 27018 
Ochrona Danych 
Osobowych w Chmurze 
Obliczeniowej

ISO 13485 
Zarządzanie 
Jakością Urządzeń 
Medycznych

ISO/IEC 27001 
Zarządzanie 
Bezpieczeństwem 
Informacji

ISO 37001
System 
Antykorupcyjny

ISO 39001 
Bezpieczeństwo 
Ruchu Drogowego

PAS 99
Zintegrowane 
Systemy Zarządzania 

CHP Kogeneracja

ISO/IEC 27017 
Zabezpieczenia 
Usług w Chmurze 
Obliczeniowej

IATF 16949
Zarządzanie Jakością 
w Przemyśle 
Motoryzacyjnym 

ISO 22301 
Zarządzanie Ciągłością 
Działania

ISO 22000
Zarządzanie 
Bezpieczeństwem
Żywności

ISO 14001
Zarządzanie 
Środowiskowe

 ISO 45001
Zarządzanie
Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy

CSA STAR 
Bezpieczeństwo 
Danych w Chmurze 
Obliczeniowej

CERTYFIKACJA WYROBÓW
Oznakowanie CE
Kitemark™

RODO/GDPR
Ochrona
Danych
Osobowych

Zamieniamy naszą wiedzę
w Twoje doświadczenie

ISO 55001
Zarządzanie
Aktywami

HACCP
Zagrożenia
Bezpieczeństwa
Żywności

AS/EN 9100
Zarządzanie Jakością w 
branży lotniczej, kosmicznej 
i obronnej

Wybierz szkolenie skrojone na miarę potrzeb Twojej organizacji

Zapytaj o szkolenie
+48 22 330 61 82/84/88 
e-mail: szkolenia@bsigroup.com
bsigroup.com/szkolenia

http://bit.ly/2ybsUoC
http://bit.ly/2C72Aik
http://bit.ly/2C72Aik
http://bit.ly/2Edn3ok
http://bit.ly/2Edn3ok
http://bit.ly/2Pqf8Fz
http://bit.ly/2Pqf8Fz
http://bit.ly/2Ps5H8m
http://bit.ly/2QFt4M0
http://bit.ly/2Ps5H8m
http://bit.ly/2QFt4M0
http://bit.ly/2Ee0j7U
http://bit.ly/2OhZOhK
http://bit.ly/2Ee0j7U
http://bit.ly/2OhZOhK
http://bit.ly/2RD9Zv7
http://bit.ly/2RD9Zv7
http://bit.ly/2E9zUrx
http://bit.ly/2E9zUrx
http://bit.ly/2OO6AeA
http://bit.ly/2OO6AeA
http://bit.ly/2RLcSKC
http://bit.ly/2RLcSKC
http://bit.ly/2A2tTJ8
http://bit.ly/2A2tTJ8
http://bit.ly/2EdZWu2
http://bit.ly/2EdZWu2
http://bit.ly/2C72IOQ
http://bit.ly/2C72IOQ
http://bit.ly/2pKEq5Z
http://bit.ly/2pKEq5Z
http://bit.ly/2E9zZvl
http://bit.ly/2E9zZvl
http://bit.ly/2C8eVD9
http://bit.ly/2C9joWd
http://bit.ly/2C9joWd
http://bit.ly/2C8eVD9
http://bit.ly/2pMEhyP
http://bit.ly/2pMEhyP
http://bit.ly/2ytd5cm
http://bit.ly/2ytd5cm
http://bit.ly/2Olhc51
http://bit.ly/2Olhc51
http://bit.ly/2ysHzLD
http://bit.ly/2ysHzLD
http://bit.ly/2QIN2Wl
http://bit.ly/2QIN2Wl
http://bit.ly/2A2gr8b
http://bit.ly/2A2gr8b
http://bit.ly/2ycWlXL

