
  
 

Stowarzyszenie Polskie Forum 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 
42 – 200 Częstochowa, ul. Faradaya 53 lok 44 
e-mail: sekretariat@pfiso45000.pl    www.pfiso45000.pl 

„Doskonalenie zarządzania BHP z uwzględnieniem wymagań nowej normy ISO 45001” 

Data 11 – 13. 04.2018r 

Miejsce 
Hotel Kmicic Belvedere & SPS 

42 – 253 Złoty Potok /k Częstochowy, ul. Wrzoska 35,  

Koszt 
szkolenia 
- netto  

  880 zł – członkowie Wspierający  
  990 zł – członkowie  Zwyczajni 
1100 zł – pozostali uczestnicy szkolenia 

Dla Członków Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem  
i Higieną Pracy ISO 45000  obowiązuje niższa cena tj.: 
 - członkowie Wspierający - 20% wartości szkolenia 
 - członkowie Zwyczajni - 10% wartości szkolenia 

Cel szkolenia 
Zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami dla systemów zarządzania 
BHP w nowej normie ISO 45001 i dostosowywanie systemów zarządzania BHP 
zgodnych z normą PN-N-18001 do tych wymagań.  

Dla kogo 
Pracodawcy, pełnomocnicy SZBHP i ZSZ, auditorzy, specjaliści ds. BHP, osoby 
zainteresowane. 

Czas 
szkolenia 

11.04.2018.  godz. 11:00 – rejestracja; 13:00 – obiad; 14:00 - 18:00 – zajęcia 
12.04.2018r. godz. 09:00 – 18:00 – zajęcia  
13.04.2018r  godz. 09:00 – 13:00 – zajęcia ; 14:00 - obiad  

Program szkolenia 

Moduł 1 

Omówione zostaną cele i struktura systemu zarządzania BHP według nowej normy 
międzynarodowej ISO 45001 oraz wymagania i wytyczne tej normy odnoszące się 
do podstawowych procesów zarządzania BHP.  Wymagania te zostaną porównane 
z wymaganiami i wytycznymi polskich norm serii PN-N-18000 w celu określenia 
zasad dostosowania systemów zarządzania BHP spełniających wymagania tych 
norm do wymagań normy ISO 45001. 
W skład modułu wchodzą następujące jednostki tematyczne: 

 Cele i struktura systemu zarządzania BHP według nowej normy 
międzynarodowej ISO 45001 

 Kontekst organizacji i zakres  systemu zarządzania BHP  

 Przywództwo w zarządzaniu BHP i polityka BHP 

 Współudział pracowników w zarządzaniu BHP 

 Planowanie w systemie zarządzania BHP 

 Działania wspierające zarządzanie BHP 

 Działania operacyjne w zarządzaniu BHP 

 Ocena wyników i ciągłe doskonalenie w zarządzaniu BHP  

Moduł 2 

Zrozumienie kontekstu organizacji oraz ocena ryzyk i szans związanych  
z czynnikami tworzącymi ten kontekst    
W skład modułu wchodzą następujące jednostki tematyczne: 

 Zrozumienie kontekstu organizacji według normy  
ISO 45001 

 Identyfikacja czynników tworzących kontekst zewnętrzny i wewnętrzny 
organizacji  

Analiza ryzyk i szans związanych z czynnikami tworzącymi kontekst zewnętrzny  
i wewnętrzny organizacji 

Moduł 3 

Ocena ryzyk i szans jako podstawa planowania działań w systemie zarządzania 
BHP według wymagań nowej normy ISO 45001 
W skład modułu wchodzą następujące jednostki tematyczne: 

 Ocena ryzyk i szans w systemie zarządzania BHP 
Określanie celów i planów ich osiągania w systemie zarządzania BHP 
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Moduł 4 

Monitorowanie i ocena wyników w systemie zarządzania BHP 
W skład modułu wchodzą następujące jednostki tematyczne: 

 Wskaźniki do monitorowania i oceny procesów i wyników w systemie 
zarządzania BHP  

Wybór wskaźników wynikowych i wiodących  do monitorowania i oceny procesów  
i wyników w systemie zarządzania BHP 

Moduł 5 Podsumowanie szkolenia, dyskusja, rozdanie zaświadczeń.  

Wykładowcy  
 

Dr inż. Zofia Pawłowska, kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem  
i Higieną Pracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu 
Badawczego, członek powołanego do opracowania normy ISO 45001 Komitetu 
Projektowego ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems, a 
także Komitetu Technicznego KT 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy; od wielu lat prowadzi prace badawcze dotyczące zarządzania BHP oraz oceny 
ryzyka zawodowego, a także działania szkoleniowe i doradcze w tym zakresie; jest 
autorem licznych publikacji na ten temat. 
 
Dr Małgorzata Pęciłło, adiunkt w Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego,  
od wielu lat prowadzi prace badawcze dotyczące najnowszych kierunków rozwoju 
zarządzania BHP, a także działania szkoleniowe i doradcze w tym zakresie; jest 
autorem licznych publikacji na ten temat. 

Kontakt 
 

Stowarzyszenie Polskie Forum  
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000  
42 – 200 Częstochowa, ul. Faradaya 53 lok 44  
tel. +48 34 321 43 81,  
e-mail: sekretariat@pfiso45000.pl  
Andrzej Kowalkow tel. +48 504-255-340, a.kowalkow@biuro-system.com 
Dariusz Okraska tel. +48 504-255-339, d.okraska@biuro-system.com 
 
Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J. 
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44 
Ewa Gosławska    tel. +48 34 321 43 80. 
e-mail: sekretariat@biuro-system.com 

Zgłoszenie 
uczestnictwa 
w szkoleniu 
 
 

Jak zgłosić uczestnictwo w szkoleniu: 
1. Pobierz formularz, wydrukuj, uzupełnij i prześlij na numer fax 34 361 45 24. 
2. Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres            
    sekretariat@pfiso45000.pl    lub   sekretariat@biuro-system.com 
3. Wpłaty na rachunek:  
    PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398  
    należy dokonać najdalej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. 
    W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł szkolenia. 
 
Uwaga: 
Termin zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do 06.04.2018r  
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