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Szanowni Państwo  
 

 

 Uprzejmie informuję, że efektem wieloletnich prac International Organization  

for Standardization jest ustanowienie w 2018 r. międzynarodowej normy ISO 45001:2018 

zawierającej wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  

w organizacjach. Zastąpi ona dotychczas funkcjonujące w przedmiotowym zakresie normy  

tj.: OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004. Polska wersja normy ISO 45001 jest obecnie  

w trakcie opracowywania w Komitecie Technicznym 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem  

i Higieną Pracy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w którym działają także przedstawiciele 

naszego Stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 

promuje skuteczne systemy zarządzania oparte na wymaganiach norm i przepisach prawnych 

w zakresie BHP. Jednym z priorytetów i celów statutowych działalności Stowarzyszenia jest 

szerokie stosowanie skutecznych i efektywnych systemów zarządzania BHP (SZ BHP). 

Dochodzące do nas sygnały wskazują na potrzebę wypracowania optymalnych metod  

i rozwiązań dla zarządzania BHP w organizacji przy wykorzystaniu modelu SZ BHP podanego  

w normie PN-ISO 45001:2018. Dlatego też wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – 

Państwowym Instytutem Badawczym zamierzamy zrealizować pilotażowy projekt wdrożenia 

wymagań nowej normy PN-ISO 45001:2018 lub migracji istniejącego SZ BHP na normę  

PN-ISO 45001:2018 dla wybranych 8 - 10 firm przemysłowych. Projekt zakłada powstanie 

wspólnej Grupy Projektowej, która wypracuje i wdroży pożądane rozwiązania  

dla poszczególnych elementów SZ BHP. Wspólna realizacja takiego projektu pozwoli  

na optymalizację procesu wdrażania w uczestniczących firmach.  

Efekty  i  korzyści dla firm uczestniczących  w projekcie pilotażowym są następujące: 

1. Wypracowanie optymalnych metod i rozwiązań dla zarządzania BHP w organizacji przy 

wykorzystaniu uniwersalnego modelu SZ BHP podanego w normie PN-ISO 45001:2018. 

2. Łatwiejsze dostosowanie się do wymagań nowej normy PN-ISO 45001:2018. 

3. Sprawne przygotowanie SZ BHP do certyfikacji poprzez udział w projekcie auditorów 

jednostek certyfikujących. 

4. Udoskonalenie SZ BHP. 

5. Optymalizacja kosztów wdrożenia wymagań nowej normy.  

6. Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń.  

7. Zapewnienie odpowiedniego powiązania elementów SZ BHP ze specyfiką obszaru BHP. 

8. Zapewnienie wiarygodności i pełnej zgodności z kierunkami rozwoju SZ BHP 

akceptowanymi przez organy administracji państwowej. 
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9. Poprawa integracji z systemami w obszarze jakości i środowiska poprzez udział  

w projekcie specjalistów w tym zakresie. 

 

Przykłady metod i rozwiązań w zakresie SZ BHP wypracował Centralny Instytut Ochrony Pracy-

Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu wieloletniego pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa i warunków pracy”. Z tego względu przedmiotowy projekt będzie realizowany 

przy aktywnym udziale specjalistów CIOP-PIB. Współpraca ta gwarantuje zapewnienie 

wiarygodności rozwiązań wypracowanych w ramach projektu oraz ich zgodność  

z wymaganiami normy  PN-ISO 45001:2018 i kierunkami rozwoju SZ BHP. 

Zakres i przebieg etapów projektu przedstawiono w załącznikach, gdzie znajdują się także 

szczegóły dotyczące finansowania projektu. Przewiduje się, że wszelkie zobowiązania 

wykonawców i uczestników projektu będą ujęte w dwustronnych umowach między 

Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 45000 i zainteresowanym przedsiębiorstwem.  

Grupa uczestników projektu będzie ograniczona do max 10 firm. 

Zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy nadsyłać do 15 marca 2019 r. na adres: 

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 4500, 42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok. 44 

lub mail: sekretariat@pfiso45000.pl 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Andrzej Kowalkow, Prezes Forum ISO 45000,  

mail: sekretariat@pfiso45000.pl; tel. 504 255 340. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i liczymy na aktywny udział Państwa w projekcie. 
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