
 

   

SEMINARIUM OTWARTE – ZDALNE   

CZAS TRWANIA  
1 DZIEŃ/6 GODZIN 
(11.00 – 15.00) 

RODZAJ SEMINARIUM  
OTWARTE BEZPŁATNE 

LICZBA UCZESTNIKÓW  
6-12 OSÓB 

TERMIN SEMINARIUM  
26.01.2021 r. 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 
18.01.2021 r. 

MIEJSCE SEMINARIUM  
ON-LINE 
PLATFORMA TEAMS 

JĘZYK  
POLSKI 

WYKŁADOWCA 
Ilona Olsztyńska – Inspektor wiodący 
Zakładowej Kontroli Produkcji                   
w obszarze drewna konstrukcyjnego, 
auditor certyfikacji kontroli 
pochodzenia drewna w oparciu  
o międzynarodowy standard FSC®, 
certyfikacji systemów zarządzania 
jakością w oparciu o standard ISO 
9001 i ISO 14001, certyfikacji kontroli 
pochodzenia drewna w oparciu                   
o wymagania EUTR,                          
brakarz II klasy oraz brakarz 
wytrzymałościowego sortowania 
tarcicy budowlano-konstrukcyjnej. 

 
KONTAKT 

AKADEMIA SGS 

SGS POLSKA SP. Z O.O. 
Derdowskiego 7 
81-369 Gdynia 
Tel. 58 661 07 09 
Tel. 58 661 07 10 
pl.szkolenia@sgs.com  
 

POBIERZ WARUNKI ZGŁOSZENIA  
I UDZIAŁU W SZKOLENIU ZDALNYM 
 

IINFORMACJE DODATKOWE 

▪ Udział w seminarium jest bezpłatny; jednakże w przypadku braku informacji 
o anulowaniu zgłoszenia do organizatora uczestnik / firma zgłaszająca 
zostanie obciążona kosztami w wysokości 200 zł netto 

▪ Decyduje kolejność zgłoszeń 
 
Zgłoszenia: TUTAJ 

PROGRAM SEMINARIUM 

• Konstrukcje drewniane - tarcica i drewno konstrukcyjne oraz prefabrykowane 
drewniane konstrukcje i elementy konstrukcyjne jako wyroby budowlane.  

• Wyroby budowlane na rynku Unii Europejskiej – przepisy i wymagania. 

• Wymagania producentów oraz podmiotów wprowadzających wyroby budowlane 
na rynek Unii Europejskiej. 

• Czym jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)? 

• Korzyści z wdrożenia systemu kontroli produkcji. 

• Organy kontroli i odpowiedzialność karana dla producentów i dystrybutorów 
wyrobów budowlanych. 

• Wymagania dla drewna konstrukcyjnego zgodnie z PN-EN 14081-1+A1:2011. 

• Wymagania dla prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych 
płytkami kolczastymi zgodnie z PN-EN 14250:2011. 

• Proces certyfikacji i nadzoru ZKP. 

• Pytania i dyskusja. 

 

 

 

GRUPA DOCELOWA 

Szkolenie adresowane jest do właścicieli                 
i pracowników tartaków, zakładów 
prefabrykacji drewna - elementów 
konstrukcyjnych łączonych płytkami 
kolczastymi, składów drzewnych, składów 
tarcicy i wyrobów budowlanych, importerów 
tarcicy i drewna konstrukcyjnego, a także 
projektantów budowlanych i architektów   
oraz Inspektorów dozoru budowlanego                   
i kierowników budów. 
 

 
 

CEL SEMINARIUM 

Zapoznanie uczestników  
z wymaganiami obowiązującego 
Rozporządzenia CPR nr 305/2011 
dotyczącego produkcji i wprowadzania 
wyrobów budowlanych na rynek Unii 
Europejskiej oraz wymagań dla 
konstrukcji drewnianych, w tym drewna 
konstrukcyjnego oraz prefabrykowanych 
elementów konstrukcyjnych łączonych 
płytkami kolczastymi. 

KONSTRUCJE DREWNIANE wg PN-EN 14081 i PN-EN 14250 
WYMAGANIA i CERYFIKACJA 

mailto:pl.szkolenia@sgs.com
https://www.sgs.pl/-/media/local/poland/documents/technical-documents/training-course-documents/warunki-zg%C5%82oszenia-i-udzia%C5%82u-w-szkoleniu-zdalnym.pdf
https://www.sgs.pl/-/media/local/poland/documents/technical-documents/training-course-documents/warunki-zg%C5%82oszenia-i-udzia%C5%82u-w-szkoleniu-zdalnym.pdf
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_rcoId=59260496&in_language_identifier=pl&in_region=pl&in_from_module=CLMSSHARE.PRMAIN

