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IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI – OZNAKOWANIE CE 

1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 

2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych 
 

 

CEL: Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem 

prawnym i wymaganiami dla producentów, 

importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych 

ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego  

po 1 lipca 2013 r.. 

 

ADRESAT: Producenci, importerzy, dystrybutorzy  

wyrobów budowlanych oraz wszystkie osoby 

zainteresowane tematem. 

ZAKRES: 

 Nowe regulacje europejskie obowiązujące  

od 1 lipca 2013 r. – zmiany wprowadzone 

Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 

dotyczące wyrobów budowlanych, 

 Wymagania prawa krajowego w aspekcie 

w/w zmian, 

 Dodatkowe obowiązki dokumentacyjne 

wynikające z nowych przepisów, 

 Procedury oceny zgodności wyrobów 

(wymagania zasadnicze i szczegółowe), 

 Obowiązki wynikające z odpowiedzialności 

za wyrób w odniesieniu do wymagań 

prawnych, 

 Procedury związane z prowadzeniem 

nadzoru rynku, 

 Specyfikacje zharmonizowane, 

 Rola jednostek notyfikowanych w ocenie 

zgodności wyrobów, 

 Deklaracja własności użytkowych, 

 Oznaczenie zgodności na wyrobach 

(oznaczenie CE i znak budowlany „B”), 

 Wymagania dotyczące zakładowej kontroli 

produkcji. 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: Zaświadczenie             

o uczestnictwie w szkoleniu. 
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2. Auditor Zakładowej Kontroli Produkcji  

Czas trwania: 3 dni / 24 godziny lekcyjne 
 

 

CEL: Omówienie wymagań międzynarodowych  

i krajowych standardów dot. Zakładowej Kontroli 

Produkcji w aspekcie auditowania. Podczas zajęć  

w formie wykładów, pracy grupowej i ćwiczeń 

symulacyjnych uczymy auditowania zgodnie  

z wytycznymi normy PN-EN ISO 19011. 

 

ADRESAT: Skierowany jest on przede wszystkim  

do pracowników firm wprowadzających do obrotu 

wyroby budowlane, które są zobowiązane  

do wdrożenia i utrzymania Zakładowej Kontroli 

Produkcji, a zwłaszcza dla kandydatów na auditorów 

wewnętrznych ZKP. 

ZAKRES: 

 System oceny zgodności,  

 Podstawy prawne, 

 Zakładowa Kontrola Produkcji jako element 

systemu oceny zgodności, 

 Zakładowa Kontrola Produkcji: cel 

stosowania ZKP, główne wymagania, 

obszary funkcjonalne organizacji objęte 

ZKP, 

 Wymagania dla ZKP przy produkcji  

i badaniach wyrobów na podstawie norm 

branżowych w aspekcie auditowania, 

 Auditowanie wg wytycznych normy  

ISO 19011: cele auditu, podstawowe 

pojęcia, planowanie auditów, realizacja 

auditów,  

 Zasady dokumentowania, 

 Ćwiczenia praktyczne: lista pytań 

auditowych, prowadzenie wywiadu 

auditowego, odniesienie dowodów z auditu, 

identyfikacja niezgodności, analiza 

raportów z auditu, 

 Egzamin. 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: Kurs kończy się 

egzaminem. Każdy uczestnik, który uzyska 

pozytywną ocenę z egzaminu, otrzyma Certyfikat 

Auditora Zakładowej Kontroli Produkcji. 
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3. Wymagania środowiskowe dotyczące sprzętu elektrotechnicznego  i elektronicznego 

– aktualne przepisy  

Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych 

 

CEL: Zapoznanie uczestników z wymaganiami 

dotyczący sprzętu elektrotechnicznego i 

elektronicznego w sposób szczegółowy. 

 

ADRESAT: Producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy, 

zbierający i przetwarzający zużyty sprzęt 

elektrotechniczny i elektroniczny.  

ZAKRES: 

 Wymagania prawne – szczegółowe 

omówienie, 

 Rejestr przedsiębiorców, 

 Obowiązki wprowadzającego sprzęt na 

rynek (oznakowanie, odzysk i recykling), 

 Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt, 

 Obowiązki sprzedawcy, 

 Obowiązki prowadzącego odzysk i 

recykling, 

 Podsumowanie. 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: Zaświadczenie        

o uczestnictwie w szkoleniu. 
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4. Ocena zgodności wyrobów w Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan) 

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych 
 

 

CEL: Zapoznanie uczestników z zasadami oceny 

zgodności wyrobów Unii Celnej Rosji, Białorusi  

i Kazachstanu, z uwzględnieniem wszystkich 

funkcjonujących systemów – zarówno unijnego, jak  

i krajowych. 

ADRESAT: Przedsiębiorcy eksportujący wyroby na 

rynki wschodnie lub przedsiębiorcy planujący 

nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami 

wschodnimi, pracownicy działów eksportu i kontroli 

jakości.  

 
ZAKRES: 

 Ogólne informacje o systemach oceny 

zgodności, 

 Ocena zgodności wyrobów w Unii Celnej 

 Decyzja Komisji Unii Celnej nr 620, 

 Przepisy sanitarno –

epidemiologiczne, 

 Dyrektywy bezpieczeństwa 

technicznego, 

 Szczegółowe informacje o systemie 

certyfikacji Unii Celnej, 

 Systemy oceny zgodności krajowe i Unii 

Celnej – podstawowe różnice, 

 Systemy oceny zgodności Unii Celnej i Unii 

Europejskiej – podstawowe różnice, 

 Współpraca z jednostkami certyfikującymi  

i laboratoriami badawczymi w Unii Celnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: Zaświadczenie            

o uczestnictwie w szkoleniu. 
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5. Ekoprojekt – dyrektywa 2009/125/WE  dla produktów zużywających energię, 

oznakowanie efektywności energetycznej lamp i opraw oświetleniowych 

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych 

 
 

 

CEL: Zapoznanie uczestników z nowymi 

wymaganiami względem producentów, importerów  

i dystrybutorów lamp oraz opraw oświetleniowych 

odnośnie informowania konsumentów o 

efektywności energetycznej. 

 

ADRESAT: Producenci, importerzy, dystrybutorzy, 

lamp oraz opraw oświetleniowych.  

ZAKRES: 

 Ekoprojekt - dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady Nr 2009/125/WE dla 

produktów wykorzystujących energię:  

 Cel i zakres dyrektywy,  

 Przepisy obowiązujące i planowane 

rozporządzenia do opublikowania, 

 Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki wdrażające dyrektywę, 

 Przepisy dotyczące wymogów ekoprojektu 

(Rozporządzenie Komisji Nr 1194/2012 dla 

lamp kierunkowych, LED i sprzętu, z 

którym współpracują): 

 Cel i zakres rozporządzenia,  

 Wyjaśnienie definicji,  

i zastosowanych pojęć, 

 Omówienie wymagań, 

 Przepisy dot. etykietowania 

(Rozporządzenie delegowane Komisji Nr 

874/2012 dla lamp oświetleniowych i opraw 

domowych): 

 Cel i zakres rozporządzenia,  

 Wyjaśnienie definicji,  

i zastosowanych pojęć, 

 Omówienie wymagań, 

 Rozporządzenie oraz zmiana 

rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy pracach związanych z 

ekspozycją na promieniowanie optyczne 

(Dz.U. nr 100, poz. 643 z dnia 27.05.2010; 

Dz.U. 2012, poz. 787 tom I), 

 Norma zharmonizowana do dyrektywy LVD: 

PN-EN 62471:2010P „Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów 

lampowych”, 

 Normy regulujące pomiary fotometryczne,  

 Klasyfikacja, charakterystyka i porównanie 

wybranych rodzajów lamp i opraw 

oświetleniowych, 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: Zaświadczenie             

o uczestnictwie w szkoleniu. 
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 Wnioski, dyskusja i zamknięcie.  
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6. Ocena zgodności wyrobów elektronicznych i elektrotechnicznych   –  dyrektywa 

LVD 2006/95/WE  

Czas trwania: 2 dni/ 16 godzin lekcyjnych 
 

CEL: Przygotowanie uczestników do samodzielnego 

przeprowadzania oceny zgodności, sporządzania 

dokumentacji technicznej i nadawania oznakowania 

CE. 

 

ADRESAT: Szkolenie warsztatowe dla producentów, 

importerów, dystrybutorów oraz osób 

zainteresowanych praktycznym podejściem do oceny 

zgodności i bezpieczeństwa wyrobów.  

ZAKRES: 

 Wprowadzenie – obowiązki 

i odpowiedzialność producenta, importera  

i dystrybutora – wymagania prawne 

(dyrektywy LVD, EMC, ROHS), 

 Co to jest CE – podstawowe definicje, 

 Rola jednostek notyfikowanych, 

 Normy 

zharmonizowane/domniemanie 

zgodności, 

 Nadzór rynku, 

 Omówienie szczegółowych wymagań, 

 Normy zharmonizowane, 

 System jakości – Kontrola 

produkcji, 

 Najczęściej spotykane 

niezgodności,  

 Dokumentacja techniczna, 

 Warsztaty – zajęcia w grupach, 

 Kontrola wyrobu i wymagane zapisy, 

 Deklaracja zgodności i oznaczanie CE, 

 Omówienie wyników zajęć warsztatowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: Zaświadczenie        

o uczestnictwie w szkoleniu. 
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7. Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw 

nowego podejścia - oznaczenie CE 

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych 
 

 

CEL:  Zapoznanie z zasadami oceny zgodności 

wyrobów dostosowanymi do wymagań Unii 

Europejskiej, polskimi aktami prawnymi w ww. 

obszarze oraz praktyczną informacją na temat 

procedur wdrażania oznakowania CE. 

 

ADRESAT: Producenci (również ich upoważnieni 

przedstawiciele), eksperci, importerzy artykułów 

objętych Dyrektywami Nowego Podejścia. 

ZAKRES: 

 Aktualne przepisy prawne, 

 Odpowiedzialność za wyrób i obowiązki 

wynikające z aktualnych przepisów 

prawnych, 

 Procedury oceny zgodności wyrobów  

z zasadniczymi i szczegółowymi 

wymaganiami, 

 Udział jednostek notyfikowanych, 

 Zasadnicze wymagania (dyrektywy nowego 

podejścia i rozporządzenia), 

 Normy zharmonizowane (domniemanie 

zgodności), 

 Nadzór rynku (wyniki nadzoru, główne 

przyczyny niezgodności i procedury 

postępowania w przypadku stwierdzenia 

niezgodności), 

 Przygotowanie dokumentacji, 

 System jakości, 

 Wystawienie dokumentu potwierdzającego 

zgodność wyrobu, 

 Znakowanie wyrobów znakiem CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: Zaświadczenie               

o uczestnictwie w szkoleniu. 
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8. Zasadnicze i minimalne wymagania dla maszyn nowych, modernizowanych oraz już 

użytkowanych przez pracowników podczas pracy wg dyrektyw europejskich 

2006/42/WE i 2009/104/WE  

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych 
 

 

CEL: Omówienie zagadnień związanych  

z zasadniczymi i minimalnymi wymaganiami dla  

maszyn wg dyrektyw europejskich 2006/42/WE  

i 2009/104/WE. Ponadto podczas szkolenia 

zostaną zaprezentowane przykłady związane z 

prawidłowym stosowaniem ww. dyrektyw w 

odniesieniu do obszaru działalności firm 

reprezentowanych przez uczestników. 

 

ADRESAT: Szkolenie jest adresowane do kadry 

kierowniczej, producentów oraz projektantów 

maszyn i urządzeń, służb utrzymania ruchu, 

pracowników inżynieryjno-technicznych zajmujących 

się problematyką bhp oraz wszystkich osób 

zainteresowanych tematem. 

 

ZAKRES: 

 Wprowadzenie, 

 Omówienie dyrektywy maszynowej 

2006/42/WE:   

 

 Rozszerzony zakres stosowania 

dyrektywy, 

 Nowe obowiązki i odpowiedzialności    

wynikające z dyrektywy 

maszynowej, 

 Podstawowe definicje, 

 Procedury oceny zgodności, udział 

jednostki notyfikowanej, 

 Normy zharmonizowane, 

 Ocena ryzyka (wymagania  

i przykładowe metody), 

 Dokumentacja techniczna – 

wymagania. 

 Omówienie dyrektywy 2009/104/WE 

(89/655/EWG) w sprawie minimalnych 

wymagań bezpieczeństwa i higieny 

użytkowania w pracy sprzętu roboczego 

przez pracowników: 

 Uzupełnienia i transpozycja do 

prawa polskiego, 

 Zakres stosowania, 

 Podstawowe definicje, 

 Zasadnicze i minimalne wymagania, 

 Normy zharmonizowane, 

 Dokumentacja techniczna – 

wymagania, 

 Najczęściej spotykane 

niezgodności. 

 Warsztaty, zajęcia w grupach: 

 Ocena dokumentacji, 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: Zaświadczenie          

o uczestnictwie w szkoleniu. 
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 Ocena ryzyka, 

 Ocena i dostosowanie maszyn,  

    i urządzeń – praktyczne zasady, 

 Omówienie wyników pracy      

grupowej. 
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9. Bezpieczeństwo maszyn – wymagania dotyczące elementów systemów sterowania w 

oparciu o ISO 13849 

Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych 
 

 

CEL: Omówienie zagadnień związanych  

z bezpieczeństwem maszyn w aspekcie wymagań 

dotyczących elementów systemów sterowania  

w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 

13849:2008. Ponadto podczas szkolenia zostaną 

zaprezentowane przykłady związane z prawidłowym 

stosowaniem ww. wymogów w odniesieniu do 

obszaru działalności firm reprezentowanych przez 

uczestników. 

 

ADRESAT: Szkolenie jest adresowane do kadry 

kierowniczej, producentów oraz projektantów 

maszyn i urządzeń, służb utrzymania ruchu, 

projektantów systemów bezpieczeństwa, służby 

systemów zarządzania bezpieczeństwem, 

pracowników inżynieryjno-technicznych zajmujących 

się problematyką bhp oraz wszystkich osób 

zainteresowanych tematem. 

ZAKRES: 

 Ocena ryzyka przy budowie i użytkowaniu 

maszyn, 

 Omówienie funkcji bezpieczeństwa układów 

sterowania wg PN-EN ISO 13849-1:2008 

oraz norm zharmonizowanych z Dyrektywą 

Maszynową 2006/42/WE,  

 Wyjaśnienie podstawowych pojęć, 

 Przykłady zastosowań odpowiednich norm  

w zależności od specyfikacji obwodu 

bezpieczeństwa.  

 Omówienie różnic między funkcjami 

bezpieczeństwa wg normy  

PN-EN 954-1 a PN-EN ISO 13849-1:2008  

oraz PN-EN 62061, 

 Dobór wymaganego poziomu niezawodności 

funkcji (PLr) bezpieczeństwa maszyny, 

 Definicje kategorii niezawodności obwodów 

bezpieczeństwa, 

 Parametry niezawodnościowe  

i diagnostyczne obwodów bezpieczeństwa 

oraz metody obliczeniowe, 

 Metodyka budowy i oceny systemu 

bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-1, 

 Weryfikacja i walidacja obwodów 

bezpieczeństwa, 

 Praktyczne zastosowanie normy, 

 Dyskusja. 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: Zaświadczenie                 

o uczestnictwie w szkoleniu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


