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Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM od 1999 roku prowadzi działalność konsultingową 

na terenie całej Polski. Ponad 520 klientów - przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zaufało 

nam w zakresie usług szkoleniowych i doradczych.  

Łącząc profesjonalną, wielodyscyplinarną wiedzę inżynierską z praktyczną i teoretyczną wiedzą 

dotyczącą zarządzania świadczymy usługi w następujących obszarach: 

 

- Projektowanie, wdrażanie i szkolenia w zakresie Systemów: 

• PN-EN ISO 9001:2009  - Jakość, również w Służbie Zdrowia, 

• PN-EN ISO 14001:2005, EMAS  - Środowisko, 

• PN-EN ISO 13485:2012  - Branża medyczna, 

• PN-N 18001:2004,  OHSAS 18001:2007 - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

• SQAS:2011 - Badanie Bezpieczeństwa i Jakości, 

• SCC:2011 - Zarządzanie Bezpieczeństwem, Zdrowiem i Środowiskiem, 

• PN-EN ISO/IEC 17025:2005  - Zarządzanie w Laboratorium 

• PN-EN ISO 15189:2008 – Zarządzanie w Laboratorium Medycznym 

• HACCP, PN-EN ISO 22000:2006, IFS Logistics,  IFS Food, BRC, Global Gap - 

Bezpieczeństwo Żywności 

• ISO/TS 16949:2009 - Specyfikacja technologiczna dla przemysłu 

motoryzacyjnego  

• PN-ISO/IEC 27001:2007 - Bezpieczeństwo Informacji  

• PN-EN ISO 22716:2009 - Produkcja kosmetyków   

• PN-EN 15038:2006 - Usługi tłumaczeniowe  

• PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 - Wyroby Przeznaczone do Użycia w Przestrzeni 

Zagrożonej Wybuchem, 

• AS/EN 9100 - Jakość dla przemysłu lotniczego, 

• ISO 26000 - Społeczna odpowiedzialność, 

• ZKP - Zakładowa Kontrola Produkcji,  

• WSK – Wewnętrzny System Kontroli,  

• AQAP – System Publikacji Standaryzacyjnej NATO 

• RABC – Kontrola i Analiza Skażeń Biologicznych 

i inne standardy. 

- Przygotowanie organizacji do uzyskania znaku CE; 

- Doradztwo związane ze startem w Nagrodach Jakości (w tym EFQM); 

- Audity marketingowe, logistyczne i inne; 

- Pomoc przy opracowywaniu wniosków z funduszy dotacyjnych; 

- Doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami; 

- Doradztwo i nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- Doradztwo i nadzór w zakresie kadr; 

- Szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu systemów zarządzania, ochrony środowiska, 

BHP i pierwszej  pomocy przedmedycznej. 

 

AGM jest akredytowanym wykonawcą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 

funduszach strukturalnych SPO WKP działanie 2.1 – Usługi Doradcze - Doradztwo w zakresie 

Jakości. Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP Katowice oraz do Krajowego 

Systemu Usług, który świadczy usługi wspierające polskich przedsiębiorców. Nasi doradcy są 

wpisani do bazy doradców CSR PARP mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie 

społecznej odpowiedzialności biznesu dla firm. 
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Projekt skierowany jest do pracowników MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH przedsiębiorstw z 

obszaru województw: 

 

1. śląskiego, 

2. małopolskiego, 

3. łódzkiego, 

4. dolnośląskiego, 

5. mazowieckiego, 

6. podkarpackiego, 

7. świętokrzyskiego 

 

 

 
Termin realizacji projektu: od lutego 2014 r. do czerwca 2015 r. 

 

Projekt realizowany będzie w 6 cyklach, każdy cykl obejmować będzie 5 tematów. 
 

Projekt zakłada przeszkolenie 300 osób z około 100 firm. 
 

Każdy uczestnik skorzysta ze szkoleń i doradztwa. 
 

 

 
 

Cel projektu:  

 

Celem projektu jest wzrost świadomości ekologicznej przedsiębiorstw z terenu całego kraju, 

poprzez podniesienie poziomu wiedzy w zakresie możliwych działań proekologicznych firm oraz 

dostępnych źródeł ich finansowania. 

 

 

Projekt jest w 100% finansowany ze środków europejskich i stanowi 

dla przedsiębiorcy pomoc de minimis 

 

Projekt „Ekologiczna świadomość w przedsiębiorstwach” podzielony jest na trzy 

etapy: 

 

 Etap I – szczegółowa analiza  potrzeb proekologicznych firmy; 

 Etap II – wsparcie szkoleniowe; 

 Etap III – doradztwo przy opracowaniu planu wdrożenia działań proekologicznych 

omówionych w etapie I i II. 
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Etap I – polega na szczegółowej analizie mającej na celu zidentyfikowanie obszarów, w których 

należy przeprowadzić w przedsiębiorstwie działania proekologiczne, jak również określenie luki 

kompetencyjnej i tematyki szkoleń niezbędnych do przeprowadzenia. Podczas analizy zostanie 

przeprowadzony przegląd organizacji pod kątem jej oddziaływania na środowisko.  

Po zakończonym etapie I przedsiębiorstwo otrzyma pisemną analizę co do działań jakie 

powinno podjąć: udział w szkoleniach oraz doradztwo. W rekomendacji zostaną zaproponowane 

tematycznie szkolenia, w których uczestnik powinien wziąć udział. Programy szkoleniowe będą 

uwzględniały indywidualne potrzeby uczestników, grupy szkoleniowe będą tworzone branżowo, 

tak by w cyklu szkoleniowym brali udział uczestnicy z branż napotykających podobne problemy 

dotyczące tematyki środowiska. 

Etap II – polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony środowiska, mających na 

celu: 

 podniesienie wiedzy uczestników projektu w zakresie wymagań środowiskowych oraz 

faktycznego wpływu działalności firmy na środowisko; 

 wzrost wiedzy na temat możliwych sposobów zmniejszania negatywnych efektów 

działalności firmy; 

 podniesienie wiedzy w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na działania 

proekologiczne firmy ze środków UE. 

Etap II podzielony jest na 5 tematów, z których uczestnik może wybrać przynajmniej jeden z 

nich: 

Lp. Temat Harmonogram 

1. 

 

Możliwe do 

wprowadzenia w firmie 

rozwiązania ekologiczne 

(i źródła ich 

finansowania) 

 

Diagnoza i perspektywy rozwoju firm w obszarze 

rozwiązań ekologicznych: 

 diagnoza funkcjonalna, 

 obszary i priorytety rozwoju, 

 elastyczne obszary działalności, 

 nowe obszary innowacji ekologicznej                      

i możliwości ich finansowania , 

 budżety zadaniowe -przegląd kompetencji 

pracowników/dostosowanie do 

wypracowanych standardów, 

 aktywizacja konsumentów poprzez 

oddziaływanie na wrażliwość ekologiczną                 

i kształcenie świadomości w tym zakresie 
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2. 

Budowanie ekologicznej 

marki produktu i 

wizerunku firmy 

Diagnoza potencjału firmy w obszarze ekologizacji 

działań: 

 priorytety w budowaniu ekologicznej marki i 

wizerunku firmy oraz działań promocyjnych, 

 certyfikacja marek ekologicznych, 

 zastosowanie nowoczesnych narzędzi w 

kształtowaniu świadomości ekologicznej, 

 analiza efektywności podejmowanych działań. 

 3. 

Ekoinnowacje  

Diagnoza i perspektywy 

rozwoju firm w obszarze 

rozwiązań ekologicznych 

 diagnoza funkcjonalna, 

 obszary i priorytety rozwoju firmy, 

 elastyczne obszary działalności, 

 określenie nowych obszarów innowacji 

ekologicznej, 

 dotacje, 

 budżety zadaniowe, 

 przegląd kompetencji 

pracowników/dostosowanie do wypracowanych 

standardów, 

 aktywizacja konsumentów poprzez 

oddziaływanie na wrażliwość ekologiczną i 

kształcenie świadomości w tym zakresie. 

4. 

Zarządzanie 

środowiskowe w 

przedsiębiorstwie 

Zarządzanie środowiskowe jako jeden z priorytetów 

działalności firmy: 

 nawiązywanie kontaktów ze stronami 

zainteresowanymi tematyką ochrony 

środowiska, 

 polityka i cele środowiskowe -wymogi i 

regulacje prawne i inne w zakresie 

środowiskowych aspektów działalności firm, 

 wzbudzenie zainteresowania pracowników 

problemami ochrony środowiska, 

 planowanie środowiskowe obejmujące cykl 

życia produktu, 

 opracowanie procedur dążenia do 

wyznaczonych poziomów działania, 

 zapewnienie środków na cele organizacyjne, 

szkoleniowe, inwestycyjne. 
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5. 

Audyt ekologiczny 

Diagnoza i perspektywy 

zastosowania audytu 

ekologicznego w firmie 

 wpływ i oddziaływanie środowiska na 

rachunkowość, 

 uwzględnienie kapitałów: ekonomicznego, 

przyrodniczego i ludzkiego w systemach 

rachunkowości i sprawozdawczości, 

 rachunkowość ekologiczna zaawansowana 

metoda eko-zarządzania, 

 zestawienia eko-bilansowe, 

 rachunek kosztów środowiskowych, 

 przeprowadzanie kontroli zgodności stanu 

środowiska z wymogami przepisów ochrony 

środowiska, tj. przeprowadzenie ekoaudytu. 

 

 

Wszystkim uczestnikom oferujemy: 

 materiały szkoleniowe, 

 wykładowców posiadających wiedzę branżową oraz umiejętności dydaktyczne poparte 

doświadczeniem zawodowym, 

 zaświadczenie ukończenia szkolenia, 

 poczęstunek. 

 

Przewidywany czas trwania szkolenia:   

2 dni x 8 godzin lekcyjnych = 16 godzin lekcyjnych 

 

 

Etap III – doradztwo; polega na opracowaniu planu wdrożenia działań proekologicznych w 

przedsiębiorstwie. 

Plany zostaną przygotowane w oparciu o analizę działalności firmy i jej wpływu na środowisko 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klienta, specyfiki jego działalności i możliwości 

podejmowanych działań. Każdy plan będzie zawierał opis zidentyfikowanych obszarów dla 

których należy przeprowadzić działania w oparciu o wymierne wskaźniki służące ocenie 

skuteczności działań proekologicznych. 

W ramach każdego modułu szkoleniowego przeprowadzone będzie 6 h doradztwa 

dla uczestnika. 

 
Uwaga! Przedsiębiorcy zainteresowani projektem „Ekologiczna świadomość 

w przedsiębiorstwach”  nie mogą jednocześnie korzystać z innego projektu 
realizowanego w ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki - konkursu "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań 
proekologicznych". 
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Rekrutacja odbywa się poprzez zapisy w biurze Projektu, a także drogą pocztową poprzez 

przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych na adres Biura Projektu lub pocztą 

elektroniczną na adres:  

parp1@agm-konsulting.pl 

 

Komplet dokumentów oraz szczegółowe informacje na stronie :                                            

www.parp1.agm-konsulting.pl 

 

 

W razie jakichkolwiek nurtujących pytań czy niejasności prosimy o kontakt: 

 

 

Z poważaniem 

Joanna Bryndza 

 

Tel. : 32 230 93 98  

Tel. : 795 457 479  

parp1@agm-konsulting.pl 
 
 
 

* - Oferta ważna przez czas trwania projektu 
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