
BS OHSAS / PN-N-18001 
Chroń pracowników – dbaj o ich zdrowie – redukuj koszty 
  
 
W 2007 roku, na całym świecie, zdarzyło się ponad  250 000 000 wypadków przy pracy.  
To zatrważająca liczba w świetle ludzkich istnień, których dotyczyła. Musimy sobie 
 jednak uświadomić, że ma ona również realne odbicie w kosztach,  jakie ponoszą 
 organizacje ze względu na utracony czas pracy, nie wspominając ciężaru systemu 
 socjalnego i wynikających z tego tytułu opłat związanych z leczeniem i niezdolnością do pracy. 

 

 

 

 

Z tego względu coraz większa liczba przedsiębiorstw na całym świecie podejmuje 

decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki 

temu liczba oraz dotkliwość wypadków przy pracy ulega systematycznemu 

zmniejszaniu. W takich przedsiębiorstwach zdrowie i bezpieczeństwo miejsca pracy 

postrzega się jako odpowiedzialność kierownictwa, ukierunkowaną na lepszą opiekę 

nad pracownikami. Wspólna perspektywa organizacji przesuwa się coraz bardziej na 

zorientowane procesowo, całościowe spojrzenie na stanowiska i przepływ pracy. 

Patrzymy na nie teraz z perspektywy jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy. 

 

Kompatybilność normy z ISO 9001 (zarządzanie jakością) i ISO 14001 (zarządzanie 

środowiskowe) znacząco ułatwia wdrożenie i certyfikację zintegrowanego systemu 

zarządzania, zwiększając w ten sposób ich współdziałanie. Zintegrowane systemy 

zarządzania są fundamentalnymi narzędziami zarządzania, ich użycie dowodzi 

akceptowania odpowiedzialności – dla dobra ludzkości, społeczeństwa  

i każdej organizacji. 

 

 

  

 

 

 

Aspekty ekspertyz 
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Zgodność i wartość dodana 
 
 
Niezależne i fachowe ekspertyzy systemu zarządzania dostarczają 

najwyższemu kierownictwu dowody, że system spełnia wymagania normy. 

Jednak ważniejsze jest ukierunkowanie auditu na ocenę zdolności 

systemu zarządzania do osiągania zaplanowanych wyników. Jednostka 

certyfikująca wspiera proces podejmowania decyzji poprzez wskazanie 

możliwości doskonalenia. 

Jako kompetentny i bezstronny partner, DQS oferuje ekspertyzy nie tylko 

według ogólnie znanej normy BS OHSAS, ale również w oparciu o 

krajowe wymagania PN-N-18001. Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a 

PN-N-18001 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób 

trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka 

zawodowego na stanowiskach pracy.  Wymagania obydwu norm można 

zastosować w każdej organizacji, która chce wdrożyć formalną procedurę 

ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w 

odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych. Twórcy obu 

tych norm przy ich opracowaniu kierowali się wytycznymi 

Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO-OSH). 

DQS GmbH jest, akredytowaną przez TGA, jednostką prowadzącą 

certyfikację według BS OHSAS 18001:2007.  

Kompetencje DQS Polska sp. z o.o. do prowadzenia certyfikacji według 

PN-N-18001 potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

 

Kontakt: 
 

DQS Polska sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa 

Tel. +48 22 39 58 810 
biuro@dqs.pl 
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Korzyści 
 

Certyfikowany systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: 
 

 Pomaga utrzymywać pracowników w zdrowiu i „dobrej formie” – potencjalne  

zmniejszenie liczby wypadków i urazów przy pracy oraz absencji chorobowej 

 Usprawnia dostosowanie działań do mających zastosowanie wymagań prawnych 

 Obniża zagrożenia zawodowe poprzez systematyczną analizę prowadzonych działań 

 Obniża koszty poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy 

 Wspiera wymagania jakości dotyczące ciągłość działania i możliwości dostawy  

poprzez zapewnienie niezakłóconego przepływu pracy 

 Zwiększa zaangażowanie pracowników i ich motywację poprzez dostarczanie  

„bezpiecznych” stanowisk pracy, odpowiedzialność i współuczestniczenie 

 Przyczynia się do zwiększenia zaufania instytucji publicznych, klientów, banków i firm ubezpieczeniowych 

 Poprawia wizerunek i konkurencyjność firmy 
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Spotkanie informacyjne 
   (przedstawienie DQS,    
    zaprezentowanie oferty  
   DQS, omówienie procesu     
      certyfikacji DQS) 

 
Pierwszy etap auditu                                                                                                                                  

certyfikacyjnego 
 
 

Drugi etap auditu                                                                                                                                           
certyfikacyjnego 

 
 

Ocena systemu                                                                                                                                                          
i wydanie certyfikatu 

 
 

Pierwszy audit nadzoru                                                                                                                                                      
(w 1 roku ważności 

certyfikatu) 
 
 

Drugi audit nadzoru                                                                                                                                                      
(w 2 roku ważności 

certyfikatu) 

    Audit ponownej   
        certyfikacji  
  (w 3 roku ważności  
       certyfikatu) 
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