Załącznik 3

Zakres i przebieg etapów projektu pilotażowego
wdrożenia normy PN-ISO 45001:2018 / migracji SZBHP na wymagania
normy PN-ISO 45001:2018
1. Warsztaty szkoleniowe w zakresie praktycznej interpretacji wymagań normy PN-ISO

45001:2018
a) 3 dniowe warsztaty szkoleniowe
b) organizacja i prowadzenie: CIOP i Stowarzyszenie
c) spotkanie wszystkich uczestników
d) Program warsztatów szkoleniowych:
1. Okres przejściowy dla norm OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004
2. Struktura SZBHP według normy PN-ISO 45001:2018 z uwzględnienie Aneksu A
3. Przegląd wymagań normy PN-ISO 45001:2018 w porównaniu do norm OHSAS
18001:2007 oraz PN-N-18001:2004 w szczególności:
 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
 Procesy BHP – zasady opracowywania i dokumentowania
 Ocena ryzyk BHP i innych ryzyk dla SZBHP
 Ocena szans BHP i innych szans dla SZBHP
 Określenie wymagań prawnych i innych mających zastosowanie w organizacji oraz
ocena zgodności
 Przywództwo w zarządzaniu BHP i polityka BHP
 Współudział pracowników w zarządzaniu BHP
 Działania operacyjne – zarządzanie zmianą, outsourcing, hierarchia nadzoru,
wykonawcy, zakupy
 Monitorowanie i ocena wyników SZBHP – wybór i zastosowanie wskaźników BHP
 Audity, przegląd zarządzania
4. Wypracowanie i omówienie sposobu wykorzystania listy kontrolnej niezbędnej do
przeprowadzenia auditów „zero”
5. Etapy wdrożenia / migracji funkcjonujących SZBHP na nową normę PN-ISO 45001:2018
6. Dyskusja, przykłady rozwiązań.
UWAGA - punkt zawarty w pakiecie

2. Wykonanie auditów zerowych zgodności istniejących SZBHP w organizacjach uczestników

GPP z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018.
a) wykonanie auditu „zero”
Audit „0” stanowić będzie przegląd organizacji i zarządzania pod kątem spełniania wymagań normy
PN-ISO 45001:2018. Przegląd ten będzie polegał na analizie istniejących elementów organizacji i
zarządzania ( w tym dokumentacji) i ich porównaniu z wymaganiami ww. normy
UWAGA - Opcja – wybór przez uczestnika GPP dodatkowych ( poza pakietem ) dni szkoleń lub
konsultacji na rzecz organizacji.
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b) Wykonania oceny zgodności z wymaganiami prawnymi
Audit „0” obejmie również ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi
zastosowanie w organizacji
UWAGA - Opcja – wybór przez uczestnika GPP dodatkowych ( poza pakietem ) dni szkoleń lub konsultacji
na rzecz organizacji.

c) wypracowanie raportów
Na podstawie uzyskanych informacji z auditu „0” sporządzony zostanie pisemny raport
zawierający wnioski i zalecenia do realizacji, propozycję harmonogramu uzupełnienia
funkcjonujących elementów SZBHP o wymagania normy PN-ISO 45001:2018, oraz wykaz
dokumentacji niezbędnej do wdrożenia i certyfikowania SZBHP.
Sporządzony będzie również raport z oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi
zawierający informacje w zakresie spełnienia lub ich braku. Raport będzie stanowił wykaz /
rejestr wymagań prawnych w zakresie BHP i P.POŻ mających zastosowanie w organizacji.
UWAGA - Opcja – wybór przez uczestnika GPP dodatkowych ( poza pakietem ) dni szkoleń lub konsultacji
na rzecz organizacji.
3. Opracowanie, sprawdzenie i weryfikacja rozwiązań dla elementów SZBHP w zakresie ich

poprawności i przydatności dla poprawy stanu BHP.
a) Cykl ( 3 razy 2 dni) warsztatów wdrożeniowo - dyskusyjnych wszystkich uczestników GPP
w celu wypracowania modelowych rozwiązań dla poszczególnych elementów normy.
Uczestnicy GPP wypracują ogólne / modelowe projekty dokumentów SZBHP. Dokumenty te
zostaną przedyskutowane przez uczestników GPP a następnie uczestnicy ustalą niezbędne
uzupełnienia lub zmiany w tych dokumentach wynikające ze specyfiki danej firmy.
UWAGA - punkt zawarty w pakiecie

b) konsultacje w siedzibie każdego z uczestników GPP
Uczestnicy GPP na podstawie wyników auditu „0” uzgodnią i wypracują z grupą wdrożeniową
swoich organizacji projekty / uzupełnienia podstawowych dokumentów wymaganych przez
normę PN-ISO 45001:2018, tj. tzw. „udokumentowanych informacji”
Ponadto w celu prawidłowego funkcjonowania SZBHP zostanie zweryfikowana inna
funkcjonująca dokumentacja specyficzna, służąca do prowadzenia procesów (np. dokumentacja
ZSZ). Uczestnicy GPP wraz z grupą wdrożeniową dokonają przeglądu adekwatności
dokumentacji np. instrukcji stanowiskowych, kart, formularzy, raportów.
UWAGA - Opcja – wybór przez uczestnika GPP dodatkowych ( poza pakietem ) dni szkoleń lub konsultacji
na rzecz organizacji.

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

prezentacją

Uczestnicy GPP przedstawią wypracowane projekty dokumentów SZBHP. Dokumenty te zostaną
omówione i ocenione prze uczestników GPP pod względem spełnienia wymagań normy PN-ISO
45001:2018
UWAGA - punkt zawarty w pakiecie
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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.
Organizacja 1 dniowego spotkania tematycznego w siedzibie CIOP BIP
( wskaźniki SZBHP, koszty bhp koszt-korzyść, inne )
UWAGA - punkt zawarty w pakiecie
5. Wyjazd techniczny do firmy zagranicznej z funkcjonującym systemem zarządzania

bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018
Możliwość zapoznania się z modelem i funkcjonującymi praktycznymi rozwiązaniami w
zakresie SZBHP.
UWAGA - Opcja – wybór przez uczestnika GPP dodatkowych ( poza pakietem ) dni szkoleń lub konsultacji
na rzecz organizacji.
6. Wdrażanie wypracowanych rozwiązań w ramach SZBHP wg PN-ISO 45001:2018 w

przedsiębiorstwach uczestników GPP.
W przypadku potrzeb członków GPP w ich siedzibach przeprowadzone zostaną indywidualne
konsultacje dotyczące praktycznego wdrożenia wypracowanych rozwiązań.
UWAGA - Opcja – wybór przez uczestnika GPP dodatkowych ( poza pakietem ) dni szkoleń lub
konsultacji na rzecz organizacji.
7. Szkolenia dla wybranych grup pracowników przedsiębiorstw objętych pilotażowym

wdrożeniem.
UWAGA – Opcja dotyczy wszystkich wymienionych w punkcie 7 szkoleń – wybór przez uczestnika GPP
dodatkowych ( poza pakietem ) dni szkoleń na rzecz organizacji.

a) Szkolenia dla wybranych grup pracowników w organizacjach objętych projektem:
- szkolenie kierownictwa i dozoru
Wykonawca przeprowadzi cykl szkoleń dla najwyższego kierownictwa oraz kadry
kierowniczej. Szkolenie będzie miało na celu prezentację założeń, sposób funkcjonowania i
dokumentowania elementów SZBHP Wykonawca przygotuje dla każdego uczestnika materiały
szkoleniowe.
- szkolenie zespołu wdrożeniowego
Będzie to dwudniowe szkolenie przeznaczone będzie dla zespołu wdrożeniowego w
danej firmie , składającego się z Pełnomocnika ds. SZBHP oraz grupy osób wiodących w procesie
opracowania i wdrożenia SZBHP w organizacji uczestnika GPP. Szkolenie będzie obejmowało
szczegółowe przedstawienie i interpretację wymagań przedmiotowych norm oraz
przedstawienie praktycznego sposobu realizacji zadań wynikających z ustalonego
szczegółowego harmonogramu wdrożenia SZBHP. Zaleca się, aby uczestnikami szkolenia były
osoby, które będą brały bezpośredni udział w opracowaniu i wdrażaniu SZBHP w celu
przypisania i wyjaśnienia konkretnych zadań do realizacji,
- szkolenie pracowników
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Po opracowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji SZBHP, Wykonawca przeprowadzi cykl
szkoleń dla pracowników. Szkolenia mają na celu prezentację roli i zadań pracowników oraz
sposobu funkcjonowania i dokumentowania wymagań we wdrożonym SZBHP. Wykonawca
przygotuje dla każdego uczestnika materiały informacyjne.
- szkolenie auditorów
Audity wewnętrzne mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania SZBHP. Zadaniem
auditów jest ocena funkcjonowania SZBHP oraz w przypadku identyfikacji niezgodności
wprowadzenie działań korekcyjnych i korygujących. Audit wewnętrzny wykonywany jest przez
odpowiednio kompetentnych pracowników Zamawiającego. Personel prowadzący audit
powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat wymagań SZBHP, wiedzę specyficzną
dotycząca działalności organizacji w auditowanym obszarze oraz znajomość wymagań
prawnych i wewnętrznych wymagań organizacji. W ramach projektu będzie przeprowadzone
2-dniowe szkolenie auditorów wewnętrznych SZBHP ( grupa do 15 osób ). W celu zapewnienie
efektywności i dynamiki szkolenia prowadzone będzie przez 2 trenerów. Wykonawca wystawi
uczestnikom kursu zaświadczenia / certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

b) Inne szkolenia w zależności od potrzeb uczestników GPP
8. Audity sprawdzające.

a) Wdrożony i funkcjonujący w organizacjach SZBHP podlegać będzie auditowi
sprawdzającemu.
Audit będzie miał na celu sprawdzenie funkcjonowania SZBHP na zgodności z normą PN-ISO
45001:2018 oraz ocenę stopnia przygotowania do certyfikacji. Audit przeprowadzi grupa
niezależnych auditorów lub może być wykonany „crossowo” pomiędzy uczestnikami GPP.

b) Z przeprowadzonych auditów sporządzony zostanie raport zawierający rekomendacje w
przedmiotowym zakresie. W przypadku stwierdzonych niezgodności wypracowane
zostaną działania korygujące. Raport stanowił będzie udokumentowane informacje
potwierdzające obecny stan funkcjonowania SZBHP.
UWAGA - punkt zawarty w pakiecie
9. Przegląd zarządzania

Wykonawca wspólnie z uczestnikiem GPP przygotuje wymagane materiały wejściowe do
przeprowadzenie przeglądu zarządzania wykonanego przez Kierownictwo. Wynikiem
przeglądu będzie raport w zakresie funkcjonowania i doskonalenia SZBiHP
UWAGA - Opcja – wybór przez uczestnika GPP dodatkowych ( poza pakietem ) dni szkoleń lub konsultacji
na rzecz organizacji.

10. Podsumowanie wyników projektu pilotażowego

a) Organizacja otwartej konferencji podsumowującej projekt pilotażowy z udziałem
przedstawicieli PIP, PIS, WUG, UDT, jednostek certyfikujących
towarzyszenie i CIOP i jako organizatorzy, uczestnicy GPP jako prelegenci.
UWAGA - punkt zawarty w pakiecie
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11. Opracowanie poradnika / Zbioru dobrych praktyk – tytuł roboczy „Wdrożenie

efektywnych dla BHP rozwiązań w zakresie systemu zarzadzania bezpieczeństwem i
ochroną zdrowia wg PN-ISO 45001:2018”.
a) Wypracowanie przez uczestników GPP poradnika (materiałów szkoleniowych) w zakresie
wdrożenia / migracji na normę PN-ISO 45001:2018
b) Wypracowanie prezentacji i materiałów dydaktycznych do wykorzystania przez
uczestników GPP.
c) Publikacja poradnika przez Stowarzyszenie
UWAGA - punkt przewidywany nieujęty obecnie w projekcie , do uzgodnienia w trakcie trwania
projektu
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