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ZROZUMIEĆ PROCES 
PRZEJŚCIA NA NORMĘ  
ISO 45001

ISO 45001: 2018 to nowa międzynarodowa norma                      
w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem                 
i higieną pracy. Zastępując obecną normę OHSAS 
18001, ma ona na celu pomóc organizacjom wszystkich 
typów i rozmiarów w tworzeniu i wdrażaniu systemów,                      
które proaktywnie zapobiegają urazom i chorobom 
związanym z pracą.

Ta broszura w pełni wyjaśnia korzyści wynikające z przyjęcia systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.  Przedstawia 
wymagania nowej normy ISO 45001: 2018 i korzyści z uzyskania 

certyfikatu.  Podaje również szczegółowe informacje na temat kluczowych 
różnic z istniejącymi normami dotyczącymi BHP.

data opublikowania 
normy

ofiar śmiertelnych 
każdego dnia   w wyniku 

wypadków lub chorób 
związanych z pracą: to 

ponad 2,2 miliona zgonów 
związanych z pracą rocznie

pracowników rocznie 
poszkodowanych w 

wyniku wypadków przy 
pracy,które prowadzą                
do absencji przez 3 dni 

lub dłużej

6000 270 millionów 

Twój czas na 
zrealizowanie 

procesu przejścia

ostateczny termin 
zakończenia 

procesu przejścia

MARZEC 2018 3 LATA MARZEC 2021

źródło: MOP źródło: MOP

rocznie wypadków                         
i chorób związanych                     

z pracą, z których wiele 
skutkuje przedłużającą się 

nieobecnością w pracy

374 millionów 

źródło: MOP

ISO
45001



Konsumenci stają się coraz bardziej 
wymagający względem firm, od których 
kupują produkty i usługi, jak również 

względem organizacji, które funkcjonują w 
naszym społeczeństwie.W szczególności oczekują 
od nich przestrzegania wysokich standardów 
odpowiedzialności środowiskowej i społecznej, 
a także przejrzystości finansowej i właściwego 
traktowania pracowników. Negatywne postrzeganie 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) 
przez organizację może mieć wpływ na jej reputację, 
zaufanie konsumentów, a ostatecznie na przychody.

BHP ma też bezpośredni wpływ na obroty. Szacuje 
się, że w skali światowej około 4% PKB jest 
stracone  z powodu kosztów urazów, wypadków 
śmiertelnych i chorób skutkujących  nieobecnością 
w pracy, leczeniem, inwalidztwem i wypłatami rent   
(    Źródło: MOP ).  Ponadto, dla społeczeństwa istotny 
jest potencjalny wpływ na systemy zabezpieczeń 
społecznych, infrastrukturę opieki w nagłych 
wypadkach oraz koszty bezrobocia wynikające                         
z niezdolności do pracy.

USTANOWIENIE 
NORMY   
dla poprawy biznesu 
i zdrowszego 
społeczeństwa

JEST STRACONE Z POWODU 
KOSZTÓW URAZÓW, WYPADKÓW 
ŚMIERTELNYCH I CHORÓB 
ZAWODOWYCH SKUTKUJĄCYCH 
NIEOBECNOŚCIĄ W PRACY, 
LECZENIEM, INWALIDZTWEM                      
I WYPŁATAMI RENT

W SKALI 
ŚWIATOWEJ 
PKB

DLACZEGO WARTO WDROŻYĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA 
BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY I DLACZEGO 
WARTO WYBRAĆ ISO 45001?
Przyjęcie uznanej międzynarodowej normy umożliwia 
organizacjom każdej wielkości z dowolnego 
sektora  umiejscowienie kwestii związanych                                         
z bezpieczeństwem i higieną pracy w centrum 
rozsądnych praktyk biznesowych. Norma                                                                
ISO 45001:2018 została opracowana w celu 
wspierania organizacji w procesie wdrażania lub 
doskonalenia istniejących systemów zarządzania BHP.

Norma umożliwia organizacjom:

Opracowanie i wdrożenie polityki i celów BHP;

Określenie zagrożeń i ryzyk związanych                   
z ich działaniami;

Ustanowienie procesów analizy kontekstu 
organizacji, ryzyk i szans, jak też  wymagań 
prawnych i innych;

Wdrożenie nadzoru operacyjnego w celu 
zarządzania ryzykiem BHP, wymaganiami 
prawnymi i innymi;

Ocenę i poprawę efektów działalności w zakresie 
BHP poprzez podjęcie odpowiednich działań;

Zapewnienie aktywnego udziału pracowników  
w BHP i podniesienie świadomości ryzyk BHP                     
u pracowników;

Zmniejszenie przestojów, kosztów wypadków 
przy pracy i składek ubezpieczeniowych;

Polepszenie reputacji dzięki międzynarodowemu 
certyfikatowi systemu zarządzania BHP.
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Od OHSAS 18001 do ISO 45001: 

CO ULEGA ZMIANIE? 

Przez wiele lat norma OHSAS 18001 była 
stosowana przez firmy, które  chciały 
wdrożyć ramy i wytyczne do identyfikacji                     

i nadzoru nad  ryzykiem, zapobiegania wypadkom 
oraz oceny skuteczności działania w zakresie 
BHP.  Podczas gdy norma odegrała kluczową rolę 
w poprawie przepisów i wymagań BHP na całym 
świecie, to ISO 45001 idzie znacznie dalej, tworząc 
nową międzynarodową normę i dostosowując 
certyfikację systemu zarządzania BHP do innych 
systemów zarządzania określonych normami ISO.

Zwrócono również uwagę na dostosowanie normy 
ISO 45001 do już istniejących norm, takich jak 
Wytyczne BHP Międzynarodowej Organizacji Pracy a 
także do Międzynarodowych Standardów i Konwencji 
Pracy MOP (ILS). Przejście na ISO 45001 będzie dla 
organizacji stosunkowo proste, jako że wymagania tej 
normy są spójne  z wymaganiami innych norm.

Struktura nadrzędna ułatwia organizacjom 
jednoczesne wdrażanie kilku norm ISO dotyczących 
systemów zarządzania.  Upraszcza również proces 
certyfikacji organizacji, które muszą jednocześnie 
spełniać wymagania kilku norm, na przykład 
umożliwiając łączenie audytów różnych norm. 
Dzięki temu można uzyskać i utrzymywać wiele 
certyfikatów, które wspierają efekty działalności        
w biznesie  w sposób efektywny kosztowo.

TWORZENIE SYNERGII POPRZEZ STRUKTURĘ 
NADRZĘDNĄ WSPÓLNĄ Z INNYMI STANDARDAMI

Niektóre części nowej normy, takie jak Działania 
operacyjne, Ocena efektów działalności  i 
Doskonalenie, będą znane organizacjom już 
certyfikowanym na OHSAS 18001. Jednak w 
wielu aspektach ISO 45001 ma więcej wspólnego 
z normami ISO 9001 i ISO 14001 dotyczących  
zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego 
niż z OHSAS 18001. Wykorzystuje tę samą Strukturę 
Nadrzędną (HLS), co inne normy ISO dotyczące  
systemów zarządzania. Opiera się na tym samym 
podstawowym tekście, terminologii i definicjach, a 
także zawiera te same nowe pojęcia, w szczególności 
Kontekst Organizacji, Przywództwo i Planowanie.

Liczba urazów  i chorób zawodowych 
drastycznie zmalała od początku stulecia. 
W 2016 r. w USA* odnotowano ok. 2,9 
miliona wypadków przy pracy bez skutku 
śmiertelnego i chorób zawodowych 
zgłaszanych przez pracodawców sektora 
prywatnego - czyli ok. 42% mniej niż w 
2003 r. Największą poprawę odnotowano 
w branżach wysokiego ryzyka, takich 
jak budownictwo i produkcja, natomiast 
w handlu i handlu detalicznym 
zaobserwowano bardziej umiarkowaną 
poprawę. Normy dotyczące zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy pojawiły 
się pod koniec lat dziewięćdziesiątych. 
Spadek liczby urazów i chorób zawodowych  
zbiega się z okresem ich wprowadzenia i 
może być postrzegany jako rezultat działań 
firm w zakresie zarządzania ryzykiem bhp 
poprzez stosowanie tych norm. 

Urazy i choroby: 
W JAKI SPOSÓB 
KSZTAŁTUJE SIĘ  TWÓJ 
BIZNES?

ISO 45001
ma zastąpić 

od 2018 roku
OHSAS 18001 
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Od OHSAS 18001 do ISO 45001:
CO ULEGA ZMIANIE?
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ZWIĘKSZENIE UCZESTNICTWA W CELU POPRAWY 
SKUTECZNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nowa norma wymaga rozważenia wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych kwestii 
istotnych dla Twojego systemu zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym potrzeb                     
i oczekiwań różnych zainteresowanych stron.                  
Należą do nich pracownicy i menadżerowie, ale 
także wszyscy podwykonawcy wykonujący pracę                          
pod nadzorem organizacji. Faktycznie, podkreślona 
rola pracowników jest być może najważniejszą                      
z nowych koncepcji ISO 45001. Wymaga ona, 
aby pracownicy uczestniczyli i byli konsultowani                          
w kwestiach dotyczących systemu zarządzania, 
co czyni ich głos kluczowym czynnikiem sukcesu 
systemu.

ISO 45001 kładzie szczególny nacisk na procesy, 
poprzez które pracownicy mogą brać udział                                       
w określaniu ryzyka. Może to, na przykład                                 
przybierać formę reprezentatywnego zespołu,                                                                         
w skład którego wchodzą specjaliści i kierownicy 
ds. BHP, najwyższe kierownictwo, przedstawiciele 
pracowników i członkowie  związków zawodowych. 
Zróżnicowane forum nie tylko zapewni reprezentację 
różnych punktów widzenia, ale także pozwoli 
członkom na stworzenie kanału komunikacji z ich 
odpowiednimi zespołami, powodując, że  informacje i 
pomysły przepływają w obu kierunkach i że zagrożenia                              
i ryzyka są identyfikowane na wszystkich poziomach 
organizacji. 

Norma wymaga również, aby najwyższe kierownictwo 
wykazywało  wyraźne zaangażowanie w kwestie  
bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakkolwiek, zgodnie 
z normą  pewne odpowiedzialności i uprawnienia 
mogą być przypisane pracownikom, ostatecznie to 
najwyższe kierownictwo ponosi odpowiedzialność           
za działanie systemu zarządzania BHP

WYKORZYSTANIE MYŚLENIA OPARTEGO NA RYZYKU 
JAKO MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA

Niektóre z koncepcji, które stanowią trzon                                      
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 pozostają również 
kluczowe dla ISO 45001. Przykładowo, myślenie 
oparte na ryzyku to kluczowa koncepcja, która została 
wprowadzona (otwarcie lub pośrednio) do wszystkich 
punktów nowej normy.

II kolumna, BHP Myślenie oparte na ryzyku to coś, co 
wszyscy robimy automatycznie i często nieświadomie. 
Podczas gdy słowo “ryzyko” ma negatywne konotacje 
i implikuje zagrożenie, myślenie oparte na ryzyku 
może w rzeczywistości być pozytywne i pomóc                                       
w identyfikacji możliwości doskonalenia.Tego 
typu podejście sprawia, że organizacje są bardziej 
proaktywne niż reaktywne; gdy system zarządzania 
opiera się na ryzyku, działanie zapobiegawcze staje 
się automatyczne. Oczekuje się, że globalne przyjęcie 
tej normy doprowadzi do znacznego zmniejszenia 
liczby wypadków śmiertelnych w miejscu pracy                               
i innych wypadków związanych z pracą.

BHP 
Jakie jest ryzyko gdy 
zignorujemy jego 
zasady?

USZCZERBEK                                      
NA REPUTACJI FIRMY

ROZPAD TWOJEJ                
BAZY TALENTÓW

TRUDNOŚĆ Z ZATRUDNIANIEM 
NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW

KOSZTY PROCESOWE              
I ODSZKODOWAŃ

UTRATA PRZYCHODÓW                    
ZE WZGLĘDU NA NIEOBECNOŚĆ 
PRACOWNIKA

“Aby być skutecznym, każdy program 
bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga 
znaczącego udziału pracowników i ich 
przedstawicieli. Pracownicy mają wiele 
do zyskania dzięki udanemu programowi 
i najwięcej do stracenia, jeśli program się 
nie powiedzie. Często też maja największą 
wiedzę w zakresie potencjalnych zagrożeń 
związanych z ich pracą. Udane programy 
wykorzystują tę bazę wiedzy.

Administracja ds. BHP,                                   
Departament Pracy USA“
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POSZERZANIE DEFINICJI ZAGROŻEŃ                                          
I WZMOCNIENIE PLANOWANIA 

Wymagania dotyczące planowania są 
bardziej szczegółowe niż w poprzedniej 
normie OHSAS 18001. Organizacja musi 

identyfikować ryzyka i możliwości ukierunkowane               
na BHP - ale także inne ryzyka i szanse, które mogą 
mieć wpływ na podejście do BHP. Identyfikacja 
zagrożeń jest lepiej zorganizowana niż w OHSAS 
18001 i  „idzie” o wiele dalej.

Właściwe zarządzanie BHP od dawna było kluczowym 
zagadnieniem w branżach budowlanej, jądrowej                      
i petrochemicznej, w których może stanowić kwestię 
życia lub śmierci. Jednak nowa norma obejmuje 
szczegółowo zagrożenia występujące w mniej 
niebezpiecznych zawodach i miejscach pracy, takich 
jak biura, w których, na przykład, dolegliwości 
spowodowane powtarzającym się napięciem mięśni 
i bóle pleców będące skutkiem źle dostosowanych 
stanowisk pracy, są powszechnym problemem.            
W USA zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego 
związane z pracą stanowią ponad połowę wszystkich 
zgłaszanych chorób zawodowych, a według Bureau 
of Labor Statistics w Stanach Zjednoczonych około 
jedna trzecia wszystkich przypadków chorób 
zawodowych jest wynikiem  nadmiernego wysiłku                                     
lub wykonywaniem tych samych ruchów.

ISO 45001:2018 rozszerza również zakres  
bezpieczeństwa od czysto fizycznego bezpieczeństwa 
do uznania znaczenia dobrostanu psychicznego 
pracowników – zwracając uwagę, na przykład,                    
na zagrożenia związane z wypaleniem, znęcaniem 
się lub chorobą spowodowaną stresem. Punkt ten 
wprowadza znaczącą zmianę w normie, zastępując 
prewencję ciągłym działaniem proaktywnym, 
redukując w ten sposób potrzebę stosowania działań 
korygujących.

W LATACH 2015-2-16                                                
W WIELKIEJ BRYTANII STRESS ZWIĄZANY 
Z PRACĄ BYŁ PRZYCZYNĄ

Stres 
KOSZTUJE 
PIENIĄDZE

WSZYSTKICH 
PRZYPADKÓW 
CHORÓB 
ZAWODOWYCH

WSZYSTKICH DNI 
PRACY STRACONYCH 
Z POWODU CHORÓB 
ZAWODOWYCH*

*Źródło: Deloitte
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w ISO 45001: 2018 zagrożenie 
zdefiniowane jest jako “źródło                               

o potencjale spowodowania urazów                        
i chorób zawodowych”, w tym „ źródła 

o potencjale spowodowania szkody             
lub niebezpiecznych sytuacji lub 

okoliczności o potencjale narażenia 
prowadzącego do urazów i chorób 

zawodowych”.

Innymi słowy, jakie cechy Twoich procesów mają 
zdolność szkodzenia ludziom?  Czy pracownicy 
biurowi pracują na stanowiskach, które mogą 
prowadzić do dolegliwości spowodowanych 
powtarzającym się napięciem mięśni? Czy 

wykorzystujesz  maszyny lub chemikalia, które 
mogą wpływać na zdrowie pracowników? 

W normie ryzyko jest określone jako “wpływ 

niepewności” a “wpływ  jest odchyleniem               

od oczekiwań – pozytywnym lub negatywnym “.

Tak więc, podczas gdy zagrożenie  stanowi 
część Twojego procesu, które może potencjalnie 

wpływać na samopoczucie pracowników, 
ryzyko jest związane z prawdopodobieństwem  
wystąpienia  szkody. W rezultacie, porównując 

dwie sytuacje wymagające zastosowania 
szczególnie niebezpiecznej maszyny                                

i zakładając, że jedna z nich ma  zdarza się dwa 
razy dziennie, a druga dwa razy w miesiącu, to 

częściej występujące zagrożenie będzie wiązało 
się z większym ryzykiem. 

WDRAŻANIE SYSTEMU WSPARCIA W CELU ROZWOJU 
KOMPETENCJI

Punkt normy dotyczący wsparcia łączy w 
całość wszystkie niezbędne wymagania 
dotyczące tworzenia i utrzymania systemu 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,                                                    
w tym zasoby, kompetencje, świadomość, 
komunikację i udokumentowane informacje.

W szczególności, norma precyzuje, że organizacje 
muszą określić niezbędne kompetencje pracowników, 
które wywierają lub mogą wywierać wpływ na efekty  
działalności BHP oraz zapewnić, że pracownicy są 
kompetentni (w tym w zakresie identyfikacji zagrożeń) 

na podstawie odpowiedniego wykształcenia, 
szkolenia lub doświadczenia. Zgodnie z normą, 
w razie potrzeby należy podjąć działania w celu 
zdobycia i utrzymania kompetencji poprzez 
zapewnianie szkoleń lub opieki mentorskiej, lub 
poprzez zmianę przydziału zadań pracownikom 
lub zatrudnienie kompetentnych osób. Co 
najważniejsze, zgodnie z normą,  skuteczność 
podjętych działań powinna być oceniona a 
odpowiednie udokumentowane informacje będą 
przechowywane jako dowód kompetencji.

ZROZUMIEĆ PROCES 
PRZEJŚCIA NA NORMĘ  
ISO 45001
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ZAGROŻENIE RYZYKO
ZROZUMIEĆ RÓŻNICĘ

KONTRA
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Wdrażanie ISO 45001:2018  

PRZEWODNIK  
PO KLUCZOWYCH 
KWESTIACH 

Od momentu publikacji normy w marcu 2018 r. 
organizacje posiadające już certyfikat OHSAS 
18001 mają trzyletni okres przejściowy 

na dostosowanie się do wymogów ISO 45001. 
Najprawdopodobniej przejście zajmie większości 
organizacji około roku.

Zgodnie z ISO 45001 wymagane jest przywództwo 
wyższego kierownictwa i konsultacje z pracownikami 
obydwie kwestie wymagają czasu. Z tego powodu, 
rozsądnie jest zacząć tak szybko, jak to możliwe.

Pierwszym krokiem w procesie przejścia jest 
przeprowadzenie audytu wewnętrznego obecnego 
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy w celu zidentyfikowania rozbieżności między 
istniejącą strukturą a wymaganiami normy.

Gdy to zostanie zrobione, 
należy podjąć serię 
logicznych działań, które 
uczynią resztę procesu 
bezbolesnym:

Powołaj grupę roboczą                            
i przeszkol wszystkich jej 
członków w zakresie ISO 45001

Rozpocznij proces konsultacji, tworząc 
forum uczestnictwa pracowników                        
i zbierając opinie wszystkich stron

Przeprowadź audyt wewnętrzny                 
i - w razie potrzeby - wykonaj 
dalsze działania korygujące

Zaplanuj wszystkie  działania 
korygujące  niezbędne do 
aktualizacji  i dostosowania się do 
nowych wymagań

Poinformuj o zmianach całą 
organizację

Wdróż zmiany w zawartości i procesach  
organizacji oraz w Systemie Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Złóż wniosek 
o certyfikację do 
Bureau Veritas!

1

3

6

2

5

4

7
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Bureau Veritas i ISO 45001:2018  

SZKOLENIE I 
CERTYFIKACJA BEZ 
PROBLEMÓW 

CO 
BUREAU VERITAS 
MOŻE DLA CIEBIE 
ZROBIĆ? 
Poprzez certyfikację ISO 45001:2018, 
wzmacniasz swoją reputację, informując o 
nieustannym zaangażowaniu organizacji w 
kwestie zdrowia i bezpieczeństwa Twoich  
pracowników. Certyfikowany system 
zarządzania BHP wskazuje  również, 
że zgodność z prawem jest skutecznie 
zarządzana, co może przyczynić się do 
zmniejszenia składek ubezpieczeniowych. 

Wybierając Bureau Veritas jako dostawcę 
usług szkoleniowych i certyfikacyjnych 
udowadniasz swoje zaangażowanie w 
doskonałość, współpracując z wiodącą na 
świecie firmą uznaną i szanowaną za jej 
niezawodność, zrównoważony rozwój i 
wiarygodność.

Jako światowy lider w ocenie i wydawaniu 
certyfikatów ISO, posiadający wieloletnie 
doświadczenie we wspieraniu firm poprzez  

certyfikację OHSAS 18001, Bureau Veritas zajmuje 
wyjątkową pozycję w kwestii odpowiadania                           
na potrzeby organizacji, które chcą dokonać procedury 
przejścia z OHSAS 18001 na ISO 45001: 2018, włączając 
w to zarówno certyfikację, jak i szkolenia.

Opierając się na obszernych szkoleniach w zakresie BHP 
i innych norm ISO, które od dawna znajdują się w naszej 
ofercie, Bureau Veritas oferuje szereg narzędzi oraz 
kursy cyfrowe, w tym popularne wśród Klientów Pakiety 
Przejściowe, aby ułatwić płynne przejście na ISO 45001.

WSPARCIE W PROCESIE PRZEJŚCIA OD POCZĄTKU             
DO KOŃCA 

ZROZUMIEĆ PROCES 
PRZEJŚCIA NA NORMĘ  
ISO 45001



Omówienie normy ISO 45001:2018                         
Na szkoleniu omawiamy nową strukturę 
normy (High Level Structure) oraz główne 

zmiany w stosunku do OHSAS 18001. Omawiamy 
również poszczególny punkty normy oraz jej 
integrację z innymi systemami zarządzania takimi 
jak ISO 9001 czy ISO 14001. 

Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2018               
Poza omówieniem normy ISO 
45001 - szkolenie przygotowuje do 

przeprowadzania audytów wewnętrz organizacji, 
w oparciu o wytyczne ISO 45001:2018. Kurs 
uwzględnia rozwój głównych kompetencji 
wymaganych od audytora oraz wskazuje na 
skuteczne i sprawdzone techniki komunikacji 
między audytorem a audytowanym.

Audytor Wiodący ISO 45001:2015 
(kurs rejestrowany*)                                                                 
Poza omówieniem normy ISO 45001                                                                                                     

oraz rozwojem głównych kompetencji audytora                                             
- podczas tego kursu uczestnicy uzyskują wiedzę 
i umiejętności z zakresu audytów zewnętrznych. 
Szkolenie jest rejestrowane w CQI/IRCA*, 
międzynarodowej organizacji zrzeszającej                                 
i kwalifikującej audytorów. Certyfikat uzyskany 
po zdaniu egzaminu to prestiż i globalnie uznane 
kompetencje.
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*Bureau Veritas jest jedną z kilkudziesięciu organizacji szkoleniowych na świecie, które zdobyły kwalifikacje                                   
i uprawnienia potrzebne do nauczania pod patronatem The Chartered Quality Institute (CQI) / International Register 
of Certificated Auditors (IRCA). Współpracujemy z tą organizacją już od 1995 roku

ZROZUMIEĆ PROCES 
PRZEJŚCIA NA NORMĘ  
ISO 45001

PODSTAWOWE 
INFORMACJE  

O SZKOLENIACH 
BUREAU VERITAS



Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z Bureau Veritas:

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o 
ul. Migdałowa 4 
02-796 Warszawa 
certyfikacja@pl.bureauveritas.com 
szkolenia@pl.bureauveritas.com 
facebook.com/bureau.veritas.polska

www.bureauveritas.pl

0 BUREAU VERITAS

O LEAD

Bureau Veritas jest światowym 
liderem w testowaniu, inspekcjach 
i certyfikacji. Pomagamy klientom 
ze wszystkich branż stawiać czoła 
wyzwaniom w zakresie jakości, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony środowiska, ryzyka 
korporacyjnego i odpowiedzialności 
społecznej. Wspieramy ich w 
poprawie skuteczności działania  
przez cały okres użytkowania ich 
aktywów i produktów oraz poprzez 
ciągłe doskonalenie procesów                                                         
i systemów zarządzania. Celem 
działania naszych zespołów na całym 
świecie jest: ochrona ludzi, majątku 
i środowiska poprzez identyfikację, 
zapobieganie, zarządzanie                                  
i ograniczanie ryzyka.

LEAD to Globalna Linia Usług 
Certyfikacyjnych, która odnosi 
się do platform e-commerce 
wdrażanych na całym świecie 
w celu sprzedaży produktów 
certyfikacyjnych i szkoleniowych.

int.lead.bureauveritas.com
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szkolenia@pl.bureauveritas.com

     facebook.com/bureau.verit

www.bureauveritas.pl


