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Popraw swoją 
efektywność 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
Wywiad ze Stevem Williamsem, 
kierownikiem ds. systemów i zarządzania 
w firmie Lloyd's Register 
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Seria podcastów 
Lloyd's Register 
ISO 45001 stanowi 
wprowadzenie do 
nowej 
międzynarodowej 
normy dla systemów 
zarządzania w zakresie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Podcast 1: 

Słuchaj teraz (w języku 
angielskim) 

Dlaczego ISO 45001? 

W tym podcaście Steve Williams 
wyjaśnia, dlaczego opracowano 
ISO 45001, dlaczego publikacja została 
opóźniona oraz jaki jest oczekiwany 
termin publikacji i migracji do nowego 
standardu. 

Mimo że standard OHSAS 18001 został 
z powodzeniem zastosowany w wielu 
krajach na całym świecie, istnieje wiele 
innych funkcjonujących 
międzynarodowych standardów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Powstała potrzeba stworzenia 
międzynarodowego standardu, który 
mógłby być stosowany na całym świecie 
i który pozwoliłby organizacjom 
stosować te same kryteria przy 
opracowywaniu systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). 

Dlaczego publikacja została opóźniona? 

Norma musi być taka, jak należy. 
Ważne, żeby nowa norma 
odzwierciedlała potrzeby różnych 
zainteresowanych stron, i konieczne 
jest, aby standard mógł być stosowany 
niezależnie od wielkości organizacji. 
ISO 45001 musi mieć zastosowanie 
zarówno w przypadku ŚMP, jak i dużych 
międzynarodowych korporacji. 

Co się teraz wydarzy? 

Lloyd's Register zaleca, aby osoby 
odpowiedzialne za migrację 
z OHSAS 18001 do ISO 45001 
przeczytały ISO 450001. Ważne, aby 
przeczytali każdą część normy, w tym 
definicje i dodatki, aby dokładnie 
zrozumieć wymogi. Jest to zupełnie 
nowa norma, a definicje i dodatki są 
równie ważne jak wymagania. 

Podcast 2: 

Słuchaj teraz (w języku 
angielskim) 

Czym jest ISO 45001 

W naszym drugim podcaście Steve 
Williams mówi o różnicy między 
OHSAS 18001 a ISO 45001, jak również 
o zmianach i konsekwencjach 
związanych z ISO 45001 podczas 
migracji do nowej normy. 

Co nowego w ISO 45001? 

Podobnie jak w przypadku 
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, 
ISO 45001 została napisana przy użyciu 
wspólnej struktury „Załącznika SL”, więc 
jeśli ktoś jest zaznajomiony z ISO 9001 
i 14001, to rozpozna te same sekcje. 
Obecnie większy nacisk kładzie się na 
zaangażowanie kierownictwa wyższego 
szczebla i wymogi dotyczące 
uczestnictwa pracowników. Ryzyko 
i szanse w zakresie BHP będą w dalszym 
ciągu poddawane ewaluacji, ale nowa 
norma wymaga również identyfikacji 
innych zagrożeń biznesowych 
i możliwości, które mogą mieć wpływ na 
systemy zarządzania BHP. W normie 
obecne są także nowe definicje, które 
należy dobrze przyswoić, aby zrozumieć 
sens całego dokumentu. 

Czy ISO 45001 bardzo się różni od 
OHSAS 18001? 

Oprócz wprowadzenia struktury 
załącznika SL, klauzule obecne 
w OHSAS 18001 znajdują swoje 
odzwierciedlenie w 45001, 
w szczególności w zakresie ryzyka 
i sposobów jego zarządzania. 

 

Steve Williams, kierownik ds. systemu 
i zarządzania w firmie Lloyd's Register, 
jest również członkiem komisji 
projektowej ISO odpowiedzialnej za 
rozwój ISO 45001, omawia podstawy 
nowej normy, nowości w ISO 45001 
i sposoby przygotowania się do 
ISO 45001. 

http://www.lrqa.pl/normy-i-standardy/iso45001/pobierz/iso45001-podcasts.aspx
http://www.lrqa.pl/normy-i-standardy/iso45001/pobierz/iso45001-podcasts.aspx
http://www.lrqa.pl/normy-i-standardy/iso45001/pobierz/iso45001-podcasts.aspx
http://www.lrqa.pl/normy-i-standardy/iso45001/pobierz/iso45001-podcasts.aspx
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Co według Pana stanowi największą 
różnicę między OHSAS 18001 oraz 
ISO 45001? 

Najważniejszą korzyścią jest większe 
zaangażowanie najwyższego 
kierownictwa, na drugim miejscu jest 
udział pracowników w określeniu, co 
system zarządzania BHP musi osiągnąć 
i w jaki sposób osiągnąć te cele. 
Również wspólna struktura systemu 
zarządzania „Załącznik SL” umożliwi 
łatwiejszą integrację z innymi 
systemami zarządzania. 

Jakie są możliwe konsekwencje dla 
organizacji, które obecnie posiadają 
system zarządzania zgodny 
z OHSAS 18001? 

Organizacje, które obecnie posiadają 
certyfikat OHSAS 18001, będą musiały 
zapoznać się z nową normą i określić, co 
jest potrzebne do przeniesienia 
dotychczasowej certyfikacji do nowej 
normy ISO 45001. Proces ten będzie 
migracją, a nie przejściem, jak to było 
w przypadku ISO 14001: 2015 
i ISO 9001: 2015; ISO 45001 jest 
uważana za nową normę. ISO 
i Międzynarodowe Forum Akredytacji 
(IAF) obecnie pracują nad wymogami 
migracji dla jednostek akredytujących, 
jednostek certyfikujących i 
certyfikowanych organizacji. Proces 
migracji będzie trwał trzy lata, licząc od 
momentu publikacji nowej normy. 

Podcast 3: 

Słuchaj teraz (w języku 
angielskim) 

W jaki sposób należy 
się przygotować do 
ISO 45001? 

W ostatnim podcaście pierwszej serii 
Steve Williams doradza, jak najlepiej 
przygotować się do migracji, kto musi 
być zaangażowany i dlaczego warto 
przeprowadzić migrację jak 
najwcześniej. 

W jaki sposób organizacje mogą się 
przygotować do ISO 45001? 

Nie będzie dalszych technicznych zmian 
w ISO 45001, dlatego ISO 45001 
przekazuje organizacjom wszelkie 
niezbędne informacje na temat 
wymagań nowej normy. Organizacje 
powinny zapoznać się z nimi od deski 
do deski, definicje i załączniki są 
solidnym źródłem wiedzy na temat 
normy i wymagań. 

Należy rozpocząć rozmowy z jednostką 
certyfikującą na temat wymagań 
dotyczących migracji oraz innych 
potencjalnie oferowanych usług. 
Jednostka certyfikująca powinna 
zaoferować szkolenie i analizę luk 
w kontekście wymagań nowej normy. 
Grupa projektowa OHSAS, która jest 
odpowiedzialna za publikację 
OHSAS 18001, opublikuje przewodnik 
implementacyjny dotyczący migracji 
z OHSAS 18001 do ISO 45001. Jest to 
kolejny dokument, który warto 
przeczytać. 

Kto powinien zostać zaangażowany 
z perspektywy organizacji? 

Należy zaangażować najwyższe 
kierownictwo. Jego członkowie muszą 
wiedzieć, czego się będzie od nich 
wymagać, kiedy będą musieli 
skonsultować się ze swoimi 
pracownikami w związku z rozwojem 
systemu i kiedy pracownicy będą 
uczestniczyć w tym procesie rozwoju. 
Najwyższe kierownictwo musi 
zastanowić się nad ryzykiem i szansami 
związanymi z systemem BHP i zacząć 
identyfikować interesariuszy, którzy 
mogą wpłynąć na nową normę 
ISO 45001, lub którzy mogą odczuć 
skutki nowej normy. 

Czy są korzyści z wcześniejszej migracji 
do ISO 45001? 

Wydaje się, że trzy lata to dużo czasu, 
jednak czas szybko mija. 
Jak najwcześniejsze zidentyfikowanie 
słabości obecnego systemu BHP 
przyniesie dużo korzyści, ponieważ 
zapewni wystarczającą ilość czasu na 
skorygowanie słabych punktów. W razie 
zbyt późnego rozpoczęcia procedur 
może zabraknąć czasu na migrację do 
nowego standardu. 

Inną korzyścią płynącą z wczesnej 
migracji jest to, że można rozpocząć 
angażowanie najwyższego kierownictwa 
i pracowników, aby określić kolejne 
kroki opracowania nowego systemu 
BHP. Jest to również sygnał dla Państwa 
wewnętrznej i zewnętrznej społeczności, 
że zarządzanie BHP jest traktowane 
poważnie i że Państwa organizacja chce 
czerpać korzyści z nowego standardu. 

 

http://www.lrqa.pl/normy-i-standardy/iso45001/pobierz/iso45001-podcasts.aspx
http://www.lrqa.pl/normy-i-standardy/iso45001/pobierz/iso45001-podcasts.aspx
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