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SZKOLENIE 

WDROŻENIE I DOSKONALENIE SZBHP 
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN-ISO 
45001:2018-06 
 

1 DZIEŃ 8 GODZIN LEKCYJNYCH Termin zgodnie z harmonogramem szkoleń  
otwartych PCBC S.A. dostępnym na stronie:  
www.pcbc.gov.pl ON-LINE SYMBOL: O133 
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O SZKOLENIU 

Wszystko o standardzie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania 
normy PN-ISO 45001:2018-06. 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 Struktura SZBHP według nowej normy PN-ISO 45001:2018-06 z uwzględnieniem Aneksu A. 
 Przegląd wymagań nowej normy PN-ISO 45001:2018-06 w porównaniu z normami OHSAS 

18001:2007 oraz PN-EN 18001:2004 w szczególności: 
• zrozumienie organizacji i jej kontekstu; 
• zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron; 
• ocena ryzyk i szans w SZBHP, w tym metody i wytyczne dotyczące oceny ryzyka 

zawodowego; 
• identyfikacja i aktualizacja wymagań prawnych i innych oraz ocena zgodności; 
• przywództwo w zarządzaniu BHP i polityka BHP; 
• współudział pracowników w zarządzaniu BHP; 
• działania operacyjne – zarządzanie zmianą, outsourcing, hierarchia kontroli, 

wykonawcy; 
• potencjalne sytuacje awaryjne i reagowanie na nie; 
• ocena skuteczności działań prewencyjnych i po wystąpieniu sytuacji awaryjnej; 
• monitorowanie i ocena wyników w systemie zarządzania BHP – wybór 

i zastosowanie wskaźników BHP; 
• badania, incydentów, w tym związanych z obszarem technicznym BHP, odpowiednie 

metody i praktyki w zakresie badania incydentów; 
• uwzględnienie analizy: przyczyn źródłowych, drzewa błędów, przyczyn (TOL) 

technicznych, organizacyjnych i ludzkich. 
 Migracja funkcjonujących SZBHP na nową normę PN-ISO 45001:2018-06. 
 Ćwiczenia, studium przypadku, dyskusja. 

 
 

KORZYŚCI  
 Poznanie standardu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagani 

normy ISO 45001:2018-06. 

650 ZŁ  
NETTO / OSOBA  

Cena obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line, 
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, 
certyfikat uczestnictwa w formie papierowej. 

 


