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Nasza specjalizacja 

Oferujemy naszym klientom 
praktyczne szkolenia, prowadzone 
przez wyszkolonych 
i wykwalifikowanych trenerów. 
Wiele naszych kursów jest 
zatwierdzonych przez odpowiednie 
organizacje profesjonalne i opiera się 
na naszym doświadczeniu w ocenie 
systemów zarządzania. 

Nasi prestiżowi klienci w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy powierzają Lloyd's Register 
dostarczanie spójnych 
i dopasowanych do potrzeb 
rozwiązań szkoleniowych wysokiej 
jakości. 

Pakiet szkoleniowy uwzględnia 
materiały wspomagające i regularne 
aktualizacje. 

Od wielu lat firma Lloyd's Register 
jest liderem rozwoju norm oraz 
zajmuje się audytami i certyfikacją 
systemów zarządzania BHP. 

 

 

Szkolenie ISO 45001 

Lloyd's Register opracował szereg 
kursów szkoleniowych ISO 45001, 
aby pomóc organizacjom w ich 
migracji z OHSAS 18001 do 
ISO 45001. 

Nasze kursy szkoleniowe w zakresie 
ISO 45001 przygotują i zwiększą 
kompetencje Państwa zespołu 
zarządzania oraz audytorów, 
zapewniając umiejętności niezbędne 
do wdrożenia i utrzymania systemu 
zarządzania w sposób spełniający 
wymogi nowej normy. 

Organizujemy szkolenia ISO 45001 
w całym kraju, przez cały rok, dzięki 
czemu zawsze mogą Państwo 
wybrać kurs w wygodnym miejscu 
i czasie. 

 

 

Szkolenie wewnętrzne ISO 45001 

Wszystkie nasze kursy szkoleniowe 
mogą odbywać się w Państwa 
siedzibie, co pozwala Państwu w pełni 
wykorzystać swój budżet szkoleniowy. 
Ilość uczestników kursu nie wpływa na 
jego koszt. 

Zainwestowaliśmy w rozwój zarówno 
wewnętrznych możliwości 
szkoleniowych, jak 
i wyspecjalizowanych trenerów 
Lloyd's Register, aby dostarczać 
rozwiązania najwyższej klasy. 

Szkolenie wewnętrzne Lloyd's Register 
ISO 45001 skupia się na aktualnych 
potrzebach biznesowych, celach 
konkretnych systemów zarządzania 
oraz potrzeb szkoleniowych Państwa 
pracowników. 

 

ISO 45001 SZKOLENIE BHP 

Przygotuj się do 
ISO 45001:2018 



 

 

Kontakt z nami 
W lrqa.pl 
E lrqa@lrqa.pl 
E  training.pl@lr.org  
T 58 555 75 00 

Staramy się, aby wszystkie informacje na stronie były aktualne 
i zgodne z prawdą. Lloyd's Register nie bierze jednak na siebie 
odpowiedzialności za wszelkie niezgodności lub zmiany 
w informacjach. 
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ISO 45001 – wymagania, intepretacja 

Czas trwania kursu: 1 lub 2 dni 
 

Omówiona zostanie cała norma ISO 
45001. Poznają Państwo zakres i 
charakter ISO 45001. Zdobędą 
Państwo wiedzę o Załączniku SL oraz 
jego wpływie na tworzenie w 
przyszłości wszystkich standardów 
systemów zarządzania. Kurs 
przeznaczony jest dla organizacji 
które przygotowują się lub są w czasie 
procesu wdrażania u siebie Sio 45001.  

Dowiedzą się Państwo . . 
• o Załączniku SL oraz jego wpływie 

na tworzenie przyszłości wszystkich 
standardów systemów zarządzania. 

• wpływie Załącznika SL na 
dodatkowe/zmienione wymagania 
określone w ISO 45001 

• jak długo trwa okres przejściowy, 
zanim zmiany staną się 
obowiązkowe. 

• Jak w sposób wprowadzić w swojej 
organizacji wymogi stawiane przez 
ISO 45001 i czego oraz kogo te 
wymagania dotyczą 

 

 

Przygotowanie do przejścia od 
ISO 45001 do OHSAS 18001 

Czas trwania kursu: 1 lub 2 dni 
 

Celem tego kursu jest wsparcie 
organizacji w trakcie procesu 
dostosowywania się do nowych 
wymagań, objaśnienie koncepcji 
i wymagań określonych w ISO 45001 
oraz ich różnic w odniesieniu do 
OHSAS 18001:2007. Sprawdzimy 
również, co może wymagać 
aktualizacji w Państwa obecnym 
systemie zarządzania BHP. 

Dowiedzą się Państwo . . 
• o koncepcjach i wymaganiach 

określonych w normie ISO 45001 
oraz różnic między nimi a 
OHSAS 18001: 2007 

• co może wymagać rewizji 
w Państwa obecnym systemie 
zarządzania BHP i jakie zastosować 
środki zaradcze 

• o znaczeniu kontekstu 
organizacyjnego i podejścia ryzyka 
i szans w zakresie zarządzania BHP 

• o myśleniu procesowym i jego 
zastosowaniach. 

 

ISO 45001 dla audytorów 
wewnętrznych 

Czas trwania kursu: 2 dni 
 

Praktyczne warsztay dające możliwość 
wzbogacenia swojego doświadczenia i 
zdobycia wiedzy na temat 
wykorzystania umiejętności 
przeprowadzania wewnętrznego 
audytu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w kontekście ISO 45001. Poznają 
Państwo najważniejsze zmiany 
wprowadzone przez ISO 45001 
i wymagania dotyczące myślenia 
procesowego, znaczenie „kontekstu 
organizacji” oraz sposób pomiaru 
i monitorowania ryzyka. 

Dowiedzą się Państwo . . 
• o rozszerzonych wymaganiach 

dotyczących myślenia procesowego 
i wykorzystania modelu procesu 
w celu przygotowania się do audytu 
wewnętrznego 

• jak kontrolować efektywne 
wdrażanie procesów, biorąc pod 
uwagę ryzyko i szanse oraz wymogi 
monitorowania i pomiaru 

• o wymaganiach w zakresie 
przywództwa i kontekstu 
organizacji. 
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