INSTRUKCJE DLA BIURA
Informacje dla uczestników i deklaracja

Bureau Veritas

KURS AUDITOR WIODĄCY BHP
DODATKOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
Osoby pragnące uczestniczyć w kursie muszą otrzymać na piśmie następujące
informacje:
Wymagania wstępne:
Uczestnicy muszą posiadać wykształcenie co najmniej średnie, a najlepiej –
pomaturalne. Słuchacze zainteresowani uzyskaniem certyfikatu auditora lub auditora
wiodącego będą musieli spełnić wymaganie rejestracyjne posiadania co najmniej
średniego wykształcenia.
Uczestnicy powinni posiadać kwalifikacje auditorskie (stopień auditora wiodącego) w
innych dyscyplinach (SZJ, BHP, itd.).
Kurs nie został przewidziany jako przygotowanie do wdrażania, ani nie został
opracowany z myślą o wyszkoleniu ekspertów w dziedzinie prawodawstwa BHP, czy
też zapewnieniu właściwego poziomu przeszkolenia uczestnikom nie dysponującym
wcześniejszą znajomością normy lub nie posiadającym kwalifikacji auditorskich w
innych dziedzinach (SZJ, SZŚ, itd.). Słuchacze powinni dysponować znajomością
normy BS OHSAS 18001:2007 uzyskaną przed przybyciem na szkolenie i nie
zakładamy, by uczestnicy nie posiadający wiedzy z dziedziny zarządzania BHP oraz
znajomości systemów zarządzania BHP byli w stanie pomyślnie ukończyć szkolenie.
Od uczestników wymagane jest dostarczenie pisemnego oświadczenia, że spełniają
powyższe wymagania wstępne. (patrz: załączony formularz).
Szkolenie dla auditorów/auditorów wiodących systemów zarządzania BHP.
Słuchacze nie posiadający kwalifikacji auditorów w innych dziedzinach (SZJ, BHP
itp.) powinni wziąć udział w 5-dniowym kursie IRCA/2020 dla auditorów / auditorów
wiodących systemów zarządzania BHP.
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Oświadczenie
Zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
Kurs przekwalifikowujący dla auditorów systemów zarządzania BHP jest
przeznaczony dla osób już posiadających kwalifikacje auditora w innej dziedzinie (np.
zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskiem, itd.).
Kurs nie został przewidziany jako przygotowanie do wdrażania, ani nie został
opracowany z myślą o wyszkoleniu ekspertów w dziedzinie prawodawstwa BHP, czy
też zapewnieniu właściwego poziomu przeszkolenia uczestnikom nie dysponującym
wcześniejszą znajomością normy lub nie posiadającym kwalifikacji auditorskich w
innych dziedzinach (SZJ, SZŚ, itd.). Słuchacze powinni dysponować znajomością
normy BS OHSAS 18001:2007 uzyskaną przed przybyciem na szkolenie, a
uczestnikom nie posiadającym wiedzy z dziedziny zarządzania BHP oraz znajomości
systemów zarządzania BHP może być trudno pomyślnie ukończyć szkolenie.
Oświadczam, że dysponuję znajomością normy BS OHSAS 18001:2007 i
zarządzania BHP oraz że posiadam kwalifikacje auditora ……….…….. .
Imię i nazwisko:

Podpis:
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