ISO 45001

12 marca 2018 r. opublikowano nową normę ISO 45001. Zastąpi
ona inne standardy BHP (w tym BS OHSAS 18001 oraz PN-N-18001)
Co zmienia się wraz z nową normą?
ISO 45001 ma jednolitą strukturę (HLS - High Level Structure), dostosowaną do innych standardów systemów zarządzania takich jak ISO 9001 czy ISO 14001
położono większy nacisk na potrzeby i oczekiwania pracowników oraz innych zainteresowanych stron
wprowadzono wymóg określenia ryzyk i szans wpływajacych na organizacje, także obejmujących wymogi
prawne i ogólny kontekst organizacji

Korzyści dla organizacji płynące z wdrożenia ISO 45001:
system ułatwia identyfikację zagrożeń i pozwala wcześnie im zapobiegać
umożliwia stworzenie kompleksowej polityki BHP, a tym samym kultury bezpiecznej pracy
wpływa na wzrost bezpieczeństwa pracy w organizacji dzięki znacznemu ograniczeniu wypadków oraz absencji
chorobowych, a co za tym idzie obniżenie kosztów działalności

Przewagą normy ISO 45001 nad BS OHSAS 18001 oraz PN-N-18001 jest jej lepsza integracja z innymi
normami dotyczącymi systemów zarządzania.
Bezpieczeństwo dostawców
Bezpieczeństwo zasobów

Skorzystaj ze szkoleń DEKRA i przygotuj swoją organizację do wymagań normy
ISO 45001.
Dodatkowe korzyści:
możliwość dofinansowania z BUR (Baza Usług Rozwojowych) dla małych i średnich przedsiębiorstw
zniżka za udział więcej niż 1 osoby z organizacji / wczesne zgłoszenie na szkolenie

Szkolenia DEKRA związane z ISO 45001:
Wymagania normy ISO 45001
ISO 45001 - warsztaty przejścia z OHSAS 18001/PN-N-18001
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Bezpieczeństwo pracowników przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych

Inne usługi
DEKRA
dla Państwa
biznesu:
Inne usługi
DEKRA
dla Państwa
biznesu:
Badania, audyty i certyfikacja wyrobów, materiałów i systemów
Usługi techniczne, inspekcje, kontrole
Bezpieczeństwo procesowe / przeciwwybuchowe

ZAPEWNIAMY

BEZPIECZEŃSTWO

Zarządzanie inwestycjami budowlanymi (od organizacji i projektowania,
poprzez realizację, odbiór i użytkowanie)
Rzeczoznawstwo samochodowe i zarządzanie flotą
Audyty dostawców i standardów firmowych
Szkolenia (normy i standardy branżowe, kompetencje techniczne) i doradztwo

Zapraszamy do kontaktu:
Tel.: +48.22.850-01-75 do 79

E-mail: szkolenia.pl@dekra.com

www.szkolenia.dekra.pl
www.dekra-certification.com.pl

WARSZAWA

WROCŁAW

sprzedaz.warszawa@dekra.com sprzedaz.wroclaw@dekra.com
Tel. +48.603.121-021
Tel. +48.514.457-958

KRAKÓW

POZNAŃ

TORUŃ

GDAŃSK

sprzedaz.krakow@dekra.com
Tel. +48.532.226-917

sprzedaz.poznan@dekra.com
Tel. +48.604.435-963

sprzedaz.torun@dekra.com
Tel. +48.668.030-250

sprzedaz.gdansk@dekra.com
Tel. +48.517.180-748

