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TEAMAT SZKOLENIA 

Wdrożenie i stosowanie skutecznego systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP). 
 
CEL SZKOLENIA 

Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej ustanowienia, udokumentowania, wdrożenia, 
utrzymania i oceny systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) wyrobów budowlanych. 
 
ODBIORCA SZKOLENIA 

 kadra zarządzająca, 
 osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie systemu Zakładowej Kontroli 

Produkcji w firmach produkujących wyroby budowlane, 
 pracownicy pełniący lub mający pełnić funkcję pełnomocnika ds. zakładowej kontroli 

produkcji,  
 auditorzy wewnętrzni, 
 pracownicy jednostek certyfikujących wyroby budowlane, 
 inspektorzy prowadzący inspekcje zakładowej kontroli produkcji. 

 
PROGRAM SZKOLENIA 

MODUŁ 1 - WYMAGANIA PRAWNE  

 
1. Wymagania prawne wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów 

budowlanych. 
2. Zharmonizowane specyfikacje techniczne i krajowe specyfikacje techniczne. 
3. Obowiązki producentów wyrobów budowlanych. 
4. Obowiązki jednostek certyfikujących (notyfikowanych). 
5. Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. 
6. Oznakowanie CE i informacje towarzyszące temu oznakowaniu. 
7. Oznakowanie B i informacje towarzyszące temu oznakowaniu. 
8. Deklaracja właściwości użytkowych (CE). 
9. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oznakowywanych znakiem budowlanym B. 

MODUŁ 2 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 

 
1. Wymagania dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP). 
2. Dokumentacja systemu ZKP.  
3. Zakres funkcjonowania zakładowej kontroli produkcji. 
4. Odpowiedzialność i uprawnienia. 
5. Wymagania dla Pełnomocnika ds. ZKP oraz pozostałego personelu wykonującego 

zadania objęte zakładową kontrolą produkcji. 

MODUŁ 3 – PROCES OCENY I NADZORU NAD ZKP 

 
1. Audity wewnętrzne i zewnętrzne. 
2. Ocena udokumentowania, wdrożenia i stosowania systemu ZKP – lista pytań 

kontrolnych. 
 

Podczas szkolenia oprócz wykładów będą przeprowadzane ćwiczenia i warsztaty 
praktyczne. 
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Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę  
wykorzystywaną w codziennej pracy. 

UWAGA - Przed szkoleniem możecie Państwo skontaktować się  z trenerem (e-mailem)  
i zadać mu pytania, na które odpowiedzi chcielibyście Państwo poznać podczas szkolenia.  
 
 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA 

15-16.05.2023 (poniedziałek-wtorek), w godzinach 9:00-15:30  (13 godzin dydaktycznych). 
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone stacjonarnie albo w formie online. Forma zostanie wybrana 
zgodnie z decyzją osób zgłaszających się. 

 W przypadku wyboru szkolenia, w formie stacjonarnej, szkolenie odbędzie się w sali 
konferencyjnej w Warszawie. 

 W przypadku szkolenia, w formie online - Wykonawca zapewnia platformę na której 

zostanie przeprowadzone. 
 
PŁATNOŚĆ: 

1. 830 PLN netto* od osoby (szkolenie online). 
2. 1050 PLN netto* od osoby (szkolenie stacjonarne). 
3. Cena obejmuje: 

ˇ Udział jednej osoby w szkoleniu. 
ˇ Certyfikat ukończenia szkolenia. 
ˇ Materiały szkoleniowe. 
ˇ Catering (w przypadku szkolenia stacjonarnego). 

4. Płatność przelewem po szkoleniu (14 dni od wystawienia faktury). 
5. *Dla klientów, dla których przedmiotowe szkolenie jest związane z kształceniem zawodowym  

i finansują je w całości ze środków publicznych, możliwe jest zastosowanie stawki podatku VAT – 
zwolnione. W przypadku skorzystania z takiej opcji prosimy o podpisanie stosowanego 
oświadczenia zawartego w niniejszym zgłoszeniu. Dla uczestników dla których podmiotowe 
szkolenie nie jest związane z kształceniem zawodowym lub nie finansują go w całości ze środków 
publicznych obowiązuje stawka podstawowa VAT - 23%). 

 

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia,  
oraz przesłanie go na adres e-mailowy: biuro@tz-c.pl 

 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem:  (22) 786 85 45 

pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00-16:00. 
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