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Auditor Wiod ący wg PN-N 18001/OHSAS 18001  

(system zarządzania BHP) 

 

Skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) znakomicie wpływa 
na ograniczanie strat w organizacji. Wiedza prezentowana podczas szkolenia umoŜliwi 
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. 

Zakres merytoryczny szkolenia: 

• 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. 

Korzyści: 

• przygotowanie do fachowego prowadzenia auditów systemów zarządzania BHP: 
badania skuteczności systemu, poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, 
identyfikacji potencjalnych zagroŜeń – źródeł wypadków i strat, 

• wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe,  
• inspiracja do kreowania i implementowania rozwiązań wpływających na wzrost 

„kultury pracy”: poprawa jakości i wydajności w przyjaznym środowisku 
zawodowym. 

Uczestnicy szkolenia: 

Szkolenie jest skierowane do kandydatów na auditorów wiodących BHP, a takŜe do osób 
wdraŜających i nadzorujących BHP, chcących rozszerzyć i doskonalić swoją wiedzę i 
umiejętności auditorskie. 
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Informacje dodatkowe: 

Kurs składa się z wykładów, dyskusji i warsztatów, podczas których uczestnicy zapoznają się 
z najlepszymi technikami auditowania. 

Ocena uczestników:  

egzamin pisemny 

Pozostałe informacje: 

Szkolenie trwa 5 dni i jest prowadzone przez akredytowanych trenerów i audytorów 
wiodących firmy BSI Group Polska. 

Miejsce szkolenia: 

BSI Group Polska 
ul. Królewska 16 
00-103 Warszawa 

Koszt szkolenia: 

Audytor Wiodący wg PN-N 18001: 2 100 zł + 23% 
w koszt szkolenia wliczone zostały materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat 

 


