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Systemy Zarządzania Bezpieczeostwem i Higieną Pracy 

OHSAS 18001 / 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. 

Norma PN-N-18001 jest polskim odpowiednikiem OHSAS 18001.  

OHSAS 18001 stanowi, podobnie jak PN-N-18001 podstawę do certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeostwem i Higieną 

Pracy.  

 

BS-OHSAS 18001:2007 
Jest aktualnie obowiązującą normą dla Systemów Zarządzania Bezpieczeostwem i Higieną Pracy. System OHSAS promuje 

bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, oferując strukturę, w ramach której organizacja może spójnie określad i kontrolowad 

zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeostwa i zmniejszad prawdopodobieostwo wypadków, co sprzyja dostosowaniu 

się do obowiązujących przepisów i podniesieniu ogólnej wydajności. 

 

Norma OHSAS 18001 jest zgodna z normami serii ISO 9001 i ISO 14001, co pomaga organizacji w wydajnym spełnianiu 

stawianych przez nie wymogów w zakresie bezpieczeostwa i higieny oraz integracji tych systemów. 

 

Norma OHSAS 18001 obejmuje następujące kluczowe obszary: 

 planowanie rozpoznawania zagrożeo, oceny i kontroli ryzyka; 

 program zarządzania OHSAS; 

 struktura i odpowiedzialnośd; 

 szkolenia, świadomośd i kompetencje; 

 konsultacje i komunikacja; 

 kontrola operacji; 

 przygotowanie i działania na wypadek awarii; 

 pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności. 

 

Certyfikacja systemu zarządzania OHSAS 18001 jest dowodem, że System Zarządzania ustanowiony w organizacji 

jest zgodny z wymaganą specyfikacją, i zapewnia firmie następujące korzyści: 

 potencjalne zmniejszenie liczby wypadków; 

 potencjalne ograniczenie przestojów i obniżenie związanych z nimi kosztów; 

 demonstracja zgodności z prawem i przepisami; 

 poświadczenie troski o bezpieczeostwo i higienę; 

 demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia; 

 zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych; 

 lepsze zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeostwa, dzisiaj i w przyszłości; 

 potencjalna redukcja kosztów ubezpieczeo zobowiązao publicznych. 

 

OHSAS 18001 / PN-N-18001 może byd stosowana w każdej organizacji, która chce wdrożyd formalną procedurę 

ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeostwem i higieną środowiska pracy w odniesieniu do pracowników, 

klientów i osób postronnych. 

 

 

 

 

http://www.bsigroup.pl/templates/FourTabContent.aspx?id=103121&epslanguage=PL
http://www.bsigroup.pl/templates/FourTabContent.aspx?id=103118&epslanguage=PL
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PN-N-18001:2004 "Systemy zarządzania bezpieczeostwem i higieną pracy. Wymagania" 

 
Podstawowym celem normy PN-N-18001 jest wspomaganie działao na rzecz bezpieczeostwa i higieny pracy poprzez 

określenie wymagao dotyczących skutecznego systemu zarządzania bezpieczeostwem i higieną pracy.  

Opisany w niej system jest, podobnie jak systemy zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, wzorowany 

na systemie zarządzania jakością wg ISO 9001. Jest on oparty na koncepcji ciągłego doskonalenia. System pomaga 

w ustanowieniu polityki i celów w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy oraz w ich realizacji i ocenie skuteczności 

podejmowanych działao. Sukces jego wprowadzenia uzależniony jest od zaangażowania wszystkich służb 

na wszystkich poziomach organizacji, w szczególności najwyższego kierownictwa.  

W normie zawarte są wymagania dotyczące między innymi identyfikacji zagrożeo występujących w organizacji 

oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. 

Norma funkcjonuje w dobrowolnym obszarze certyfikacji. Nie ustanawia bezwzględnych wymagao dotyczących 

efektów działao w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy. Wymaga jedynie podjęcia zobowiązania wyrażonego 

w polityce bezpieczeostwa i higieny pracy, że organizacja będzie działała zgodnie z odpowiednimi przepisami 

prawnymi oraz, że zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia. 

Właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu 

bezpieczeostwa i higieny pracy, pożądanego zarówno ze względu na koniecznośd przestrzegania przepisów prawa 

obowiązujących w tej dziedzinie, oczekiwania społeczne, jak i na możliwośd uzyskania pozytywnych efektów 

ekonomicznych dla organizacji. 

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeostwem i higieną pracy służy organizacjom do wykazania 

zainteresowanym stron, że właściwy system jest w organizacji wdrożony i utrzymywany.  


