KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCY NOWELIZACJI NORMY
DOTYCZĄCEJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ PRACY
W związku z opublikowaniem w dniu 12 marca 2018 r. nowej normy PN-ISO 45001
(Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne
stosowania), informujemy Państwa, że:
- ze względu na obowiązywanie 3 letniego okresu przejściowego, firmy
certyfikowane na zgodność z normą PN-N-18001:2004 są zobowiązane do
przejścia na nową normę do 31 marca 2021 roku,
- w związku z sytuacją epidemiologiczną - występowaniem wirusa COVID-19 decyzją Międzynarodowego Forum Akredytacyjnego (IAF), termin końcowy
przejścia z normy PN-N-18001:2004 na normę ISO 45001 został wydłużony do 30
września 2021 r.,
- certyfikaty systemu zarządzania bhp wydane w oparciu o wymagania poprzedniej
edycji normy ważne są jedynie do dnia 30 września 2021 r.,
- certyfikaty wydane w oparciu o wymagania poprzedniej edycji normy dot. bhp
będą wymieniane na nowe edycje po pozytywnym wyniku auditu, przy czym
ważność certyfikatów wg nowej normy zostanie wydłużona do pełnych 3 lat, jeśli
pierwotnie wydane certyfikaty miały ważność skróconą (do 30 września 2021 r.),
- przejście na wymagania nowej normy może być realizowana podczas auditu
ponownej certyfikacji (odnowienie ważności certyfikatu) w ramach rozszerzonego
auditu w nadzorze lub dodatkowego auditu poza audytami planowymi.
W przypadku przejścia na wymagania nowej normy w ramach auditu nadzoru
dodatkowy czas auditu wyniesie około 40% czasu trwania tego auditu.
W przypadku auditu dodatkowego czas trwania auditu jest każdorazowo ustalany
indywidualnie,
- o terminie i formie przejścia decydują Państwo sami, biorąc pod uwagę powyższe
informacje oraz ocenę stopnia wdrożenia nowych wymagań zawartych w nowej
normie,
- auditorzy Jednostki Oceny Zgodności GIG podczas kontaktów z Państwem
podczas auditów informują o kwestiach dotyczących przejścia na wymagania
nowej normy; informacje przekazywane mogą być też podczas telefonicznych
kontaktów z Państwem,
- Prosimy o informowanie Jednostki o Państwa zamiarach w zakresie przejścia na
nowa normę, co ułatwi zaplanowanie działań związanych z uzyskaniem
certyfikatów według nowej normy PN-ISO 45001:2018.
W czasie trwania pandemii COVID-19 audity w obszarze normy ISO 45001, jak
również audit przejścia z normy PN-N-18001 na normę PN-ISO 45001, mogą zostać
przeprowadzone w formie auditu zdalnego.

