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Załącznik 1 

 
Założenia  i  analiza finansowania projektu pilotażowego 

 
1. Wykonawcą projektu pilotażowego będzie: 

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 
zwane dalej Stowarzyszeniem przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy 
Państwowym Instytutem Badawczym zwanym dalej CIOP BIP na podstawie podpisanego 
porozumienia. 
 

2. Udział w projekcie pilotażowym  weźmie 8 – 10 firm tworzących Grupę Projektu 
Pilotażowego – GPP. 
 

3. Z każdej z firm tworzących Grupę Projektu Pilotażowego  wyznaczony zostanie Lider  
odpowiedzialny za realizację projektu w zakresie wdrożenia / migracji normy PN-ISO 
45001:2018 w swojej organizacji. 
 

4. Prace Grupy Projektu Pilotażowego przyjmą formę: 
- warsztatów szkoleniowych – spotkanie wszystkich uczestników, 
- wizyt w organizacji - zgodnie z ustalonym harmonogramem i potrzebami organizacji, 
- konsultacji  - telefon, mail, Skype, wideokonferencja. 
 

5. Wypracowane wspólne rozwiązania mogą być przyjęte przez uczestników GPP, 
dowolnie modyfikowane lub nieprzyjęte. Obowiązuje nienaruszalna zasada zgodności  
z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018. 
 

6. Zakres merytoryczno-kosztowy dla uczestników GPP przedstawia tzw. „PAKIET” , który jest 
obowiązkowy podczas realizacji projektu. 
 

7. Załącznik nr 3 przedstawia „Zakres i przebieg etapów projektu pilotażowego wdrożenia  
normy PN-ISO 45001:2018 / migracji SZBHP na wymagania normy PN-ISO 45001:2018” 
 

8. Każdy z uczestników GPP może rozszerzyć indywidualnie potrzeby realizacji projektu o 
opcje zawarte w załączniku nr 2 - „Zakres merytoryczno-kosztowy PAKIETU dla 
uczestników GPP”, zaznaczając potrzebną ilość dni dodatkowych w kolumnie wariant IV. 
 

9. Koszty projektu ponoszą wszyscy uczestnicy GPP 

 Koszy uczestnictwa w projekcie zgodnie z wybranymi wariantami: 
Wariant I  –  29000 zł + VAT – w projekcie uczestniczy  - Lider GPP;  
 
Wariant II  –  36000 zł + VAT – w projekcie uczestniczy  - Lider GPP + 1 przedstawiciel 
organizacji; 
 

 Wariant III – 43000 zł + VAT – w projekcie uczestniczy  - Lider GPP + 2 przedstawicieli 
organizacji; 



 Firma, której Zarząd zaakceptuje zakres i koszty „PAKIETU” podpisuje umowę ze 
Stowarzyszeniem na realizacje projektu; 

 Firmie, która określi zakres dodatkowych działań wybranych z opcji, sporządzona 
zostanie przez Stowarzyszenie rozszerzona oferta merytoryczno – kosztowa. 

 Firma, której Zarząd zaakceptuje rozszerzoną  ofertę merytoryczno – cenową  
podpisuje umowę ze Stowarzyszeniem na realizacje projektu; 
 
Uwaga – dotyczy wariantów I; II; III. 
(Ustalona kwota po wyborze wariantów będzie przeznaczona na pokrycie kosztów 
realizacji i organizacji projektu  przez  Stowarzyszenie i CIOP PIB, w tym koszty 
organizacyjne i techniczne, materiałów, wynagrodzenia wykonawców, ich dojazdu, 
pobytu i inne. ) 

 Koszty swojego dojazdu i zakwaterowania podczas spotkań, szkoleń, warsztatów 
każdy z uczestników GPP pokrywa indywidualnie. ( Istnieje możliwość włączenia 
kosztów noclegów uczestników GPP do kosztów projektu. Zakłada się koszt 
wszystkich 12 noclegów 1 osoby na kwotę 3500 zł +VAT ). 
 
Wariant IV –  w projekcie uczestniczy  - Lider GPP + 2 przedstawicieli organizacji + 
inni przedstawiciele organizacji; 

 Uczestnik GPP poza obowiązującym „PAKIETEM”, indywidualnie określi zakres 
udziału w projekcie; 

 Na podstawie ustalonego zakresu sporządzona zostanie przez Stowarzyszeniem 
oferta merytoryczno - kosztowa skierowana do zainteresowanej firmy; 

 Firma, której Zarząd zaakceptuje zakres i koszty podpisuje umowę ze 
Stowarzyszeniem na realizacje projektu; 

 Koszty swojego dojazdu i zakwaterowania podczas spotkań, szkoleń, warsztatów 
każdy z uczestników GPP pokrywa indywidualnie lub koszty te mogą być zawarte w 
ustalonym z firmą indywidualnym zakresie udziału w projekcie. ( Istnieje możliwość 
włączenia kosztów noclegów uczestników GPP do kosztów projektu. Zakłada się 
koszt wszystkich tj. 12 noclegów 1 osoby na kwotę 3500zł +VAT ). 
 

10. Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 
podpisze z każdym z uczestników projektu pilotażowego umowę z określeniem zakresu 
merytoryczno – kosztowego.    

 


