Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny
Systemu Zarządzania BHP wg ISO
45001:2018
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Nie

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/12/04/7188/498229

Cena netto

1 200,00 zł

Cena brutto

1 476,00 zł

Cena netto za godzinę

100,00 zł

Cena brutto za
godzinę

123,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Nie

Liczba godzin usługi

12

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-09

Termin zakończenia
usługi

2020-03-10

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-27

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-02

Maksymalna liczba uczestników

6

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu

Izabela Brzyska-Mazur Instytut Kształcenia
Menadżerów Jakości

Osoba do kontaktu

Edyta Gajda

E-mail

biuro@ikmj.com

Telefon

12 4140125

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO
45001. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. SZBHP i Audytora
Wewnętrznego. Szczegółowe omówienie wymagań normy pozwala na uczestnictwo w szkoleniu
nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z systemami zarządzania. Będzie również
świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w Systemie Zarządzania
BHP

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży
uczestników.
Harmonogram szkolenia:
Dzień 1:

Zasoby
Kompetencje
Świadomość
Komunikacja
Informacje udokumentowane
Kontrola udokumentowanych informacji
Odniesienia normatywne
Terminy i definicje
Kontekst organizacji:
Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych zainteresowanych stron
Zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Przywództwo i partycypacja pracowników
Polityka BHP i higieny pracy
Role, obowiązki i władze organizacyjne
Konsultacje i uczestnictwo pracowników
Planowanie
Działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i możliwościom

Cele w zakresie ochrony zdrowia pracujących i planowania ich realizacji
Wsparcie
Eksploatacja
Planowanie operacyjne i kontrola
Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe
Ocena wyników
Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena działania
Audyt wewnętrzny
Przegląd zarządzania
Doskonalenie
Incydent, niezgodność i działania naprawcze
Ciągłe doskonalenie
Dzień 2:
Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
Zastosowanie normy ISO 19011 i innych dokumentów
Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
Przebieg audytu
Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy?
Przebieg spotkania otwierającego
Audytowanie – jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
Egzamin

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Szkolenie zakończone jst egzaminem. Po jego zdaniu uczestnik otrzyma certyﬁkat uprawniający do
pełnienia obowiązków Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego omawianego systemu.

Grupa docelowa
Osoby zaczynające swoją przygodę z ISO 45001
Osoby, które szukają potwierdzenia uprawnień Audytora SZJ
Osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę w zakresie Systemu Zarządzania BHP
Specjaliści ds. BHP szukający dodatkowych rozwiązań związanych doskonaleniem jakości w swojej
firmie
Audytorzy Systemu Zarządzania BHP chcący szczegółowo poznać sposoby przeprowadzania
audytów wraz z technikami audytowania

Materiały dydaktyczne
Materiały szkoleniowe przykazywane elektronicznie

Harmonogram

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Wymagania ISO
45001

2020-03-09

09:00

15:00

6:00

2

Audyty Wewnętrzne

2020-03-10

09:00

15:00

6:00

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Piotr Domagała

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Henryka Sienkiewicza 59
90-009 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

