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AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PN-N 18001:2004. 
 

 
Szkolenie: 

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu  dla przyszłych audytorów systemów zarządzania PN-N 
18001:2004. Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych a także do 

wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, 
pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania BHP. 
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego. 

 
Cel szkolenia: 

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do prowadzenia audytów wewnętrznych systemu 
zarządzania BHP PN-N 18001. 
 

Kwalifikacje: 

Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP według normy PN-N 18001:2004. 
otrzymają osoby, które zdadzą egzamin, uczestnicy szkolenia, którzy egzaminu nie zdadzą otrzymają 

zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. 
 
Program szkolenia: 

 podstawowe wymagania prawne z zakresu BHP; 

 systemowe podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 omówienie wymagań norm PN 18001/OHSAS 18001 pod kątem audytowania;  

 kompetencje oraz rola audytorów wewnętrznych;  

 wytyczne dotyczące audytowania-wymagania ISO 19011:2002;  

 planowanie audytów wewnętrznych;  

 przygotowanie do audytu;  

 prowadzenie działań audytowych;  

 dokumentowanie audytu;  

 raportowanie z audytu;  

 komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.  

 
Ćwiczenia realizowane w ramach szkolenia: 

Interpretacja wymagań normy, planowanie audytu, ocena dokumentacji, pytania audytowe, spotkanie 
otwierające, określanie niezgodności, analiza studium przypadku, raport z audytu, spotkanie 
zamykające. 

 
Metodyka szkolenia:  

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener .  
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Czas trwania kursu: 
Planowany czas trwania kursu to 8 godzin. 

Termin realizacji zgodnie z planem szkoleń otwartych w FDS lub do ustalenia ze zleceniodawcą przy 
szkoleniach prowadzonych u zleceniodawcy. 

 
Wymagania dla zleceniodawcy: 

 Pisemne zlecenie usługi (może być w formie meilowej) z wskazaniem czasu i miejsca szkolenia. 

 Zapewnienie sali z możliwością wykorzystania jej jako szkoleniowej, zalecane by była 

wyposażona w rzutnik/ projektor i ekran, w przypadku braku sprzętu należy powiadomić o tym 
usługobiorcę. 

 Zaleca się, aby zlecający posiadał w trakcie szkolenia chociaż jeden egzemplarz każdej normy 

(przypominamy: normy nie mogą być powielane/ kopiowane bez zgody PKN). 
  

Wymagania dla uczestników kursu: 
Należy pamiętać żeby odpowiednio wybrać kandydatów na Audytorów systemów zarządzania.   

 

Koszty: 
Szkolenie prowadzone w jednostce zleceniodawcy - koszt to 2000 zł. netto za szkolenie dla max. 10 

uczestników. 
Szkolenie prowadzone w jednostce FDS – koszt to 2400 zł. netto za szkolenie dla max. 10 
uczestników (w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

Udział w szkoleniu otwartym w jednostce FDS – koszt to 250 zł. netto od osoby, max. 10 uczestników 
(w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 

Zapraszamy do współpracy - Zespół FDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


