
W ramach projektu EASIMS opracowane zostaną innowacyjne nar-
zędzia szkoleniowe dla “Managera IMS” (IMS - zintegrowany 
system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem) dla firm 
produkcyjnych. W ramach projektu opracowana zostanie ścieżka szko-
leniowa (program nauczania) dla osoby odpowiedzialnej 
za IMS, materiały szkoleniowe z zakresu zarządzania procesami dos-
tępne online w pięciu językach oraz narzędzie programowe 
ułatwiające projektowanie i wdrażanie IMS w firmie.

Grupa docelowa

Firmy z branży meblarskiej i ich pracownicy, a w szczegól-
ności ci na nowo utworzonym stanowisku “Manager IMS” 
lub jemu podobnym. Kolejni uczestnicy zostaną wybrani z 
sektora dostawców VET i sektora IT.

Ankieta

Zespół EASIMS przeprowadził badanie ankietowe do-
tyczące umiejętności wymaganych do opracowania i 
wdrożenia IMS - Zintegrowanego Systemu Zarzą-
dzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeńs-
twem.
W badaniu wzięło udział 128 specjalistów z (62,5%) 
lub bez (37,5%) wcześniejszego doświadczenia w opra-
cowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania. Prawie 
połowa wszystkich uczestników pochodziła z branży me-
blarskiej. Uczestnicy bez wcześniejszego doświadczenia z 
IMS ocenili systemy zarządzania jakością jako na-
jbardziej interesujące. Systemy te obie grupy oceniły rów-
nież jako najważniejsze ze względu na znaczenie posiada-
nia wiedzy na temat wymagań norm, zbliżonej do wartości 
norm środowiskowych i bezpieczeństwa oraz 
zdrowotnych.

Kolejna część ankiety została skie-
rowana na pytania dotyczące zarzą-
dzania procesami, gdzie wyniki poka-
zały jak ważna jest wiedza na 
temat projektowania i wdraża-
nia tego typu systemów w przed-
siębiorstwach. Dokładniej mówiąc, 
jak identyfikować, ulepszać, 
projektować, przeglądać i 
wdrażać te procesy. Ostatnia 
część dotyczyła wiedzy związanej 
z oprogramowaniem. Odpowiedzi 
obu grup pokazywały podobne wy-
niki dotyczące znaczenia posiadania 
wiedzy na temat korzystania z opro-
gramowania o średniej i wysokiej 
wartości. Jednak poziom wiedzy to 
obszar, w którym specjaliści bez wc-
ześniejszego doświadczenia z syste-
mami zarządzania przyznali, że dos-
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Rezultaty dla firm

• ●Identyfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji 
wymaganych dla stanowiska Managera IMS.
• ●Kurs zarządzania procesami dostępny na platfor-
mie e-learningowej.
• ●Oprogramowanie do projektowania i wdrażania 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania (IMS).

trzegają większą lukę w edukacji. 
Informacje te ujawniają, że mamy do 
czynienia z kolejną realną potrzebą 
szkoleniową, choć o mniejszym 
znaczeniu niż szkolenie w zakresie 
zarządzania procesami i wymagań 
standardów.

Dzięki zróżnicowanej i porównawc-
zej analizie odpowiedzi obu grup 
specjalistów mogliśmy zidentyfi-
kować, które z nich są najistotnie-
jszym obszarem wiedzy, jaką 
osoba odpowiedzialna - Menedżer 
IMS / Osoba odpowiedzialna 
za IMS - musi posiadać, aby za-
projektować, wdrożyć i utrzymywać 
ZINTEGROWANY SYSTEM ZAR-
ZĄDZANIA (IMS) w MŚP produku-
jącym meble.

EASIMS podejmie wysiłki w celu 
opracowania treści szkoleniowych 
w dziedzinie zarządzania pro-
cesami, ponieważ dziedzina ta 
została uznana za najważniejszą 
przez doświadczonych specjalistów 
i w której niedoświadczeni specjaliści 
przyznają się do posiadania średniej 
- niskiej wiedzy.

Dlatego też pierwszym i bezpośred-
nim rezultatem oczekiwanym przez 
EASIMS jest zapewnienie nowych 
innowacyjnych narzędzi szko-
leniowych: konkretnego, innowacy-
jnego i otwartego kursu szkoleniowe-
go on-line dla menedżerów IMS w 
MŚP.



Wcześniejsze cele i kluczowe działania

O1 – Umiejętności wymagające doskonalenia i struktura 
IMS
Data rozpoczęcia: 01/11/2018 – Data zakończenia: 
31/05/2019 (7 miesięcy)
O2 – Realizacja i zatwierdzenie nowego wspólnego pro-
gramu nauczania
Data rozpoczęcia: 01/04/2019 – Data zakończenia: 
31/10/2019 (7 miesięcy)

Drugie spotkanie w ramach projektu EASIMS

W dniach 3-4 czerwca w Paryżu odbyło się drugie 
spotkanie projektu EASIMS: InnovativE trAining Solu-
tion for implementing Integrated Management System 
(IMS) in SME.

Celem spotkania była ocena dotychczasowej pracy 
konsorcjum i zaplanowanie przyszłych zadań.
Ponadto tematem rozmów było również ustalenie os-
tatecznej wersji Planu Upowszechniania.

Podczas spotkania omawiano kwestie administracy-
jne, takie jak przygotowywanie raportów czy twor-
zenie niezbędnej dokumentacji projektowej. Poruszo-
no także temat finansów i oceny jakości tworzonych 
treści.

Partnerzy odwiedzili laboratoria FCBA i platformę in-
nowacyjną.

Poniżej przedstawiono konkretne cele i kluczowe 
działania w trakcie realizacji

O3 – Kurs on-line Managera Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania (IMSM)
Data rozpoczęcia: 01/09/2019 – Data zakończenia: 
31/01/2021 (17 miesięcy)
O4 – Platforma e-learningowa i materiały szkoleniowe
Data rozpoczęcia: 01/09/2019 – Data zakończenia: 
31/01/2021 (17 miesięcy)
O5 – Demonstrator procesów EASIMS
Data rozpoczęcia: 01/11/2019 – Data zakończenia: 
30/09/2020 (11 miesięcy)


