
 
 

 

 

 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
Zespół ds. Szkoleń 

zaprasza na szkolenie: 

 

„PEŁNOMOCNIK I AUDITOR  
ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI” 

 

 

Symbol szkolenia: 
PC-170 

Czas trwania szkolenia: 
3 dni -24 godzin 

Termin szkolenia: 
Zgodnie z harmonogramem szkoleń 

otwartych PCBC S.A. 

Miejsce: 
Warszawa  

Opis: 
Trzydniowe szkolenie skierowane do 

kandydatów na Pełnomocników ds. ZKP 

oraz osób pełniących tę funkcję w 

Polsce, chcących poznać podstawy 

regulacji prawnych  i przygotowania 

dokumentacji Zakładowej Kontroli 

Produkcji (procedury, instrukcje, 

formularze), a także obowiązki 

Pełnomocnika ZKP oraz zasady i techniki 

auditowania ZKP. 

Uczestnicy: 

• Kandydaci na Pełnomocników ds. ZKP 
oraz osoby pełniący tę funkcję  
w organizacji. 

• Osoby odpowiedzialne za Zakładową 
Kontrolę Produkcji w firmie 

• Wszystkie osoby zainteresowane tą 
tematyką, chcące uaktualnić swoją 
wiedzę 

 

Cena:                                          1450,-zł (netto) + VAT (23%)/osobę  

(Cena obejmuje organizację szkolenia, materiały, certyfikat uczestnictwa, obiady, przerwy kawowe), cena 

nie zawiera zakwaterowania. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcm7247PjTAhXiYZoKHRhoAZkQjRwIBw&url=http://archiwum.allegro.pl/oferta/zarowka-global-72led-smd-e14-bulb-biala-ciepla-i5658061698.html&psig=AFQjCNG4NYBfEqTQqk3WsoiFGBAY1gHIjw&ust=1495176305333631


 
 

 

 

 

Korzyści:  

• Uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania dokumentacji Zakładowej kontroli 
Produkcji, a także przygotowanie do funkcji 
Pełnomocnika i Auditora ZKP. 

 
 

 Program szkolenia: 

• Przepisy dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do 
obrotu: system europejski i krajowy. 

• Obowiązki producentów wyrobów budowlanych, zakładowa 
kontrola produkcji (omówienie na podstawie przykładów wyrobów 
zaproponowanych przez uczestników). 

• Zasady znakowania wyrobów znakiem CE (system  europejski)  
i B (system krajowy). 

• Wprowadzenie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych. 

• Przygotowanie dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji 
(procedury, instrukcje, formularze). 

• System zarządzania jakością wg ISO 9001 a ZKP (zintegrowanie 
dokumentacji) 

• Opracowanie planu badań dla wyrobów. 

• Sporządzanie deklaracji Właściwości Użytkowych i oznakowania CE. 

• Sporządzanie Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych i 
oznakowania B. 

• Oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu dla wyrobów 
budowlanych produkowanych nieseryjnie. 

• Obowiązki Pełnomocnika ds. ZKP. 

• Zasady audytowania systemu ZKP, opracowanie programów 
audytów, przygotowanie listy kontrolnej. 

• Przygotowanie auditu dla systemu ZKP, przygotowanie  
raportu z auditu. 

• Egzamin końcowy. 

 

DO ZOBACZENIA NA NASZYCH SZKOLENIACH!! 

Zespół ds. Szkoleń 
 

 

Katarzyna POSTEK 

Koordynator Zespołu ds. Szkoleń   

Tel:+48 22 46 45 258           

Kom: +48  665 464 606 

email:kpostek@pcbc.gov.pl 

Mariola FIJEWSKA 

Specjalista ds. Szkoleń 

Tel. +48 22 46 45 508 

Kom.+48 665 464 661 

email:mfijewska@pcbc.gov.pl 

Emilia MAŁEK 

Młodszy Specjalista ds. Szkoleń 

Tel. +48 46 45 363 

Kom.+48 691 335 534 

email:emalek@pcbc.gov.pl 


