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Warunki 

1. ZGŁOSZENIE 

Na szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety 

Expert) można się zapisać poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego CMSE, który można 

pobrać ze strony internetowej www.CMSE.com 

lub pozyskać od lokalnej organizacji CMSE. 

 

Formularze należy przesyłać wyłącznie w 

formacie arkusza Excel. Formularze w innym 

formacie nie będą akceptowane.  

 

W przypadku błędów lub braków w zgłoszeniu 

CMSE formularz może zostać zwrócony do 

kandydata w celu doprecyzowania lub podania 

brakujących informacji. 

 

2. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW 

Szkolenie CMSE przeznaczone jest dla osób 

zawodowo zajmujących się specyfikacjami 

maszyn, ich projektowaniem i budową, dla osób 

zajmujących się bezpieczeństwem, zwłaszcza 

konserwacją lub unowocześnianiem maszyn lub 

linii produkcyjnych, w tym dla inżynierów ds. 

automatyki, mechaniki lub instalacji 

elektrycznych, konserwatorów, inżynierów 

projektowych, inżynierów ds. bezpieczeństwa 

oraz kierowników ds. BHP. 

 

Kandydaci muszą wykazać się przynajmniej 

rocznym doświadczeniem na jednym lub kilku 

stanowiskach związanych z bezpieczeństwem 

maszyn (np. w obszarze technologii, 

projektowania i konstrukcji systemów 

bezpieczeństwa, konserwowania i naprawy 

systemów bezpieczeństwa). 

 

Idealnie, kandydaci powinni posiadać 

wykształcenie w ogólnej dziedzinie nauki / 

inżynierii / technologii / projektowania i budowy 

lub konserwacji i naprawy maszyn uzyskane na 

uniwersytecie / politechnice, na których nauka 

trwała co najmniej 2 lata.   

 

W przypadku braku wykształcenia zawodowego 

lub tytułu uzyskanego na uniwersytecie / 

politechnice pod uwagę może zostać wzięte 

wieloletnie doświadczenie zawodowe.  

 

Kandydaci mogą zostać poproszeni o 

przedstawienie kopii elektronicznej dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje w celu weryfikacji 

wymagań. Przedłożyć należy wyłącznie 

certyfikaty aktualne.  

 

3. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA 

Kandydaci, którzy spełniają wymagania 

dotyczące uczestnictwa w szkoleniu, otrzymają 

pisemne potwierdzenie rejestracji w ciągu pięciu 

dni roboczych. Jako że liczba miejsc jest 

ograniczona, zgłoszenia będą przyjmowane na 

podstawie kolejności wpłynięcia. Uczestnicy 

otrzymają pisemne potwierdzenie zawierające 

datę szkolenia, lokalizację etc. przed jego 

rozpoczęciem.  

 

Przesyłając formularz zgłoszeniowy CMSE, 

uczestnicy zobowiązują się przestrzegać 

warunków CMSE. 

 

Firma Pilz skontaktuje się z uczestnikami, którzy 

nie spełniają wymagań dotyczących przyjęcia, w 

celu udzielenia im informacji o możliwych 

alternatywach. 

 

4. SZKOLENIE 

Opłata za szkolenie pokrywa następujące 

koszty: uczestnictwo w szkoleniu, dokumentacja 

szkoleniowa, egzamin oraz certyfikat TÜV 

NORD po pomyślnym zdaniu egzaminu. 

 

W ramach opłaty zapewnione jest obiad oraz 

napoje i przekąski udostępne w czasie przerw. 
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5. EGZAMIN 

Każdy uczestnik musi wziąć udział w pięciu 

modułach szkoleniowych CMSE oraz przystąpić 

do egzaminu mającego formę testu 

wielokrotnego wyboru. Wszyscy uczestnicy 

muszą przestrzegać zasad obowiązujących w 

czasie egzaminu. Egzamin przygotowany będzie 

w języku kraju, w którym firma Pilz organizuje 

szkolenie CMSE. 

 

Uczestnicy mają 60 minut, aby rozwiązać 40 

pytań testowych wielokrotnego wyboru. Podczas 

egzaminu można korzystać z własnych 

materiałów. Aby uzyskać certyfikat CMSE, 

należy odpowiedzieć poprawnie na minimum 32 

pytania z 40 (czyli uzyskać wynik przynajmniej 

80% poprawnych odpowiedzi). 

 

Wyniki egzaminu zostaną przesłane e-mailem 

do każdego uczestnika trzy tygodnie po 

egazaminie – wyniki nie będą podawane przez 

telefon. Uczestnicy, którzy nie zdadzą 

egzaminu, zostaną poinformowani o terminach, 

kiedy można ponownie do niego przystąpić. 

 

6. CERTYFIKACJA 

Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin CMSE, 

otrzymają akredytowany certyfikat TÜV NORD, 

który ważny jest przez okres czterech lat. Po 

upływie czterech lat uczestnicy muszą zgłosić 

się na jednodniowe szkolenie aktualizujące w 

celu odnowienia certyfikatu. Na szkoleniu 

aktualizującym poruszony zostanie temat zmian 

w prawie, dotyczących bezpieczeństwa maszyn 

oraz zostaną omówione nowości dotyczące 

technologii i rozwiązań z tego obszaru. 

 

Kandydaci muszą zaakceptować Wymagania 

certyfikacyjne podane w formularzu 

zgłoszeniowym, aby móc wziąć udział w 

szkoleniu. Te wymagania to: 

• Informowanie firmy Pilz o każdej zmianie 

adresu.  

• Informowanie firmy Pilz o wszelkich 

skargach wniesionych przeciwko 

któremukolwiek z uczestników w obszarze 

objętym certyfikatem.  

• Pozyskiwanie najnowszej wiedzy w zakresie 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

maszyn. 

• Odbycie raz na cztery lata szkolenia 

aktualizującego. 

 

7. REZYGNACJA 

Zarejestrowani uczestnicy mogą zostać 

zastąpieni innymi w dowolnym momencie aż do 

rozpoczęcia kursu i nie jest pobierana za to 

żadna dodatkowa opłata.  

 

Opłaty za rezygnację podano w części 9 

formularza zgłoszeniowego CMSE. 

 

Jeśli na kurs szkoleniowy zgłosi się zbyt wielu 

chętnych lub zostanie on anulowany przez 

Organizację CMSE ze względu na zbyt małe 

zainteresowanie, uczestnicy zostaną 

poinformowani o tym fakcie z wyprzedzeniem 10 

dni roboczych. W takiej sytuacji organizator 

podejmie starania służące zorganizowaniu 

szkolenia w innym terminie. 

 

Organizacja CMSE zastrzega sobie prawo do 

zmiany daty lub miejsca szkolenia bądź jego 

odwołania. W takiej sytuacji uczestnicy 

otrzymają całkowity zwrot wniesionej opłaty. 

 

8. OPŁATA 

Opłata za kurs dotyczy jednego uczestnika i 

obejmuje koszty przeszkolenia i dokumentacji. 

Opłata oznacza cenę netto za osobę.  

 

Opłata może ulec zmianie i należy sprawdzić jej 

wysokość w momencie rezerwacji. Koszt 
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szkolenia nie obejmuje zakwaterowania 

uczestników. 

 

Warunki płatności opisano w części 9 formularza 

zgłoszeniowego CMSE. 

 

9. BEZPIECZEŃSTWO 

Począwszy od momentu przybycia na miejsce 

szkolenia, uczestnicy muszą przestrzegać 

wszystkich przepisów bezpieczeństwa  

przedstawionych przez firmę Pilz. W przypadku 

kursów prowadzonych w siedzibie klienta 

odpowiedzialność za zapewnienie 

bezpieczeństwa spoczywa na kliencie. 

Odpowiedzialność za wszelkie szkody 

materiałowe lub osobiste, które mogą wystąpić 

w siedzibie klienta spoczywa na kliencie 

 

10. WYŁĄCZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Firma Pilz zastrzega sobie prawo do anulowania 

kursów szkoleniowych, nawet jeśli uczestnictwo 

zostało już potwierdzone. Firma Pilz zastrzega 

sobie również prawo do zmiany daty lub miejsca 

prowadzenia szkolenia, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. Nie stanowi to podstaw dochodzenia 

roszczenia od firmy Pilz.  

 

Firma Pilz zrobi wszystko, aby zapewnić 

uczestnikom właściwe treści i materiały 

szkoleniowe. 

 

Ze względu jednak na często zmieniające się 

przepisy i normy, firma Pilz nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy ma 

ona charakter kontraktowy, deliktowy, w tym 

wynikający z zaniedbania lub naruszenia praw 

ustawowych, bądź inny, za żadne poniesione 

straty i szkody wynikające z zastosowania 

prezentowanych treści i materiałów jako 

konsekwencję lub na skutek informacji 

przekazywanych w trakcie szkolenia  

 

Firma Pilz nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

za błędy lub braki w informacjach technicznych 

przekazywanych pisemnie lub ustnie w czasie 

szkolenia bądź znajdujących się w dokumentacji 

szkoleniowej. Firma Pilz nie przyjmuje też 

odpowiedzialności za straty i szkody wynikające 

z zastosowania przekazywanych informacji.  

 

11. PRAWA AUTORSKIE 

Zabronione jest nagrywanie, w formie 

dźwiękowej, wizualnej bądź innej, jakichkolwiek 

czynności prowadzonych w czasie kursu 

szkoleniowego. Dokumenty szkoleniowe nie 

mogą być powielane, przekazywane, 

wykorzystywane ani udostępniane stronom 

trzecim w celach niedozwolonych. Wszelkie 

naruszenia praw autorskich upoważniają 

Organizację CMSE do domagania się 

odszkodowania. 

 

Wszystkie materiały szkoleniowe itp. stanowią 

własność intelektualną Organizacji CMSE i nie 

mogą być powielane w żadnej formie i na 

żadnym nośniku bez uzyskania wyraźnej 

pisemnej zgody firmy Pilz. 

 

Organizacja CMSE zastrzega sobie prawo do 

modyfikacji treści każdego kursu tak, aby 

odzwierciedlał on wszelkie zachodzące zmiany. 

 

CMSE stanowi zarejestrowany znak towarowy 

firmy Pilz GmbH & Co. KG. 
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