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Zawartość merytoryczno-cenowa pakietu uczestnictwa w 
programie 

Koszty 1 dnia uczestnictwa GPP  
w PAKIECIE po wyborze wariantu 

Opcjonalny wybór 
przez uczestnika 

GPP dodatkowych 
ilości dni szkolenia, 

konsultacji. 

Termin realizacji  
– miesiące od rozpoczęcia projektu 

Temat 

Czas 
trwania  

w 
dniach 

1500zł+VAT 2000zł+VAT 2500zł+VAT 

I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  Lider GPP 

 
Lider GPP 
 + 1  osoba 

Lider GPP 
 + 2  osoby 

Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV   

Etap I - Przygotowanie 

1.  
Warsztaty szkoleniowe w zakresie praktycznej interpretacji wymagań 
normy PN-ISO 45001:2018 

3 4500 zł 6000 zł 7500 zł  
            

2.  

Wykonanie auditów zerowych zgodności istniejących SZBHP w 
organizacjach uczestników GPP z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018. 

-     
 

- wykonanie auditu „zero” Opcja                 

- wykonanie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi innymi Opcja                 

3.  

Opracowanie, sprawdzenie i weryfikacja rozwiązań dla elementów SZBHP 
w zakresie ich poprawności i przydatności dla poprawy stanu BHP. 

-     
 

- cykl ( 3 razy x 2 dni) warsztatów wdrożeniowo - dyskusyjnych wszystkich 
uczestników GPP w celu wypracowania modelowych rozwiązań dla 
poszczególnych elementów normy 

6 9000 zł 12000 zł 15000 zł  

            

- konsultacje w siedzibie każdego z uczestników GPP  Opcja                 

- 3-dniowe warsztaty wszystkich uczestników GPP związane z prezentacją 
wypracowanych rozwiązań – dobrych praktyk 

3 4500 zł 6000 zł 7500 zł  
            

4.  
Zapoznanie się oraz ocena możliwości wykorzystania z wypracowanych 
przez CIOP PIB narzędziami w zakresie systemów zarządzania dla wsparcia 
w spełnieniu wymagań normy PN-ISO 45001:2018. 

1  1500 zł 2000 zł 2500 zł  

            

5.  
Wyjazd techniczny do firmy zagranicznej z funkcjonującym systemem 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018 

Opcja     
            

Etap II - Wdrożenie 

6.  
Wdrażanie wypracowanych rozwiązań w ramach SZBHP wg PN-ISO 
45001:2018 w przedsiębiorstwach uczestników GPP 

Opcja  
  

 
            

7.  

Szkolenia dla wybranych grup pracowników przedsiębiorstw  -      

- szkolenie kierownictwa i dozoru (z ew. udziałem CIOP) Opcja                 

- szkolenie zespołu wdrożeniowego Opcja                 

- szkolenie pracowników Opcja                 

- szkolenie auditorów Opcja                 

Etap III - Sprawdzenie 

8.  Audity sprawdzające / * kwota niezależna od wybranego wariantu, przyjęto 
4 dni auditowe 

4 8000 zł * 8000 zł * 8000 zł *  
            

9.  Przegląd zarządzania  Opcja                 

Etap IV - Promocja wyników 

10.  Podsumowanie wyników projektu pilotażowego   1 1500 zł 2000 zł 2500 zł              

11.  
Opracowanie poradnika / Zbioru dobrych praktyk „Wdrożenie 
efektywnych dla BHP rozwiązań w zakresie systemu zarzadzania 
bezpieczeństwem i ochroną zdrowia wg PN-ISO 45001:2018” 

Opcja  
 

  

            

 Razem pakiet 18 29 000 zł 36000 zł 43 000 zł   
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