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Szanowni Państwo, 

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach 

otwartych organizowanych przez Intertek, w ramach Akademii Intertek. 

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem i globalnym zasięgiem działania, 

doskonale wiemy jak ważną częścią prawidłowego funkcjonowania  

organizacji są szkolenia oraz ciągłe doskonalenie. Niejednokrotnie  

to właśnie szkolenia są takim obszarem, który jest niezbędny,  

aby odnieść oczekiwany sukces i aby w pełni wykorzystać posiadany  

potencjał. Szkolenia to element układanki, którego nie warto pomijać  

w budowaniu biznesu  - zachęcamy zatem do zapoznania się z ofertą  

szkoleń specjalistycznych Akademii Intertek zawartą w niniejszym  

katalogu.  

Niniejsza broszura powstała w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe  

naszych klientów. Opracowane programy szkoleń oparte  

są na najnowszym stanie wiedzy,  praktycznej wiedzy naszych trenerów  

oraz na ich wieloletnim doświadczeniu. Eksperci Akademii Intertek  

to praktycy biznesu — gotowi wesprzeć Państwa wysiłki nie tylko  

w trakcie szkoleń otwartych, ale także zamkniętych, skrojonych na miarę  

i dopasowanych do Państwa indywidualnych potrzeb. Wychodzimy  

do Państwa z propozycją cyklicznych spotkań w formie webinarów.  

A wszystko dlatego, że jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym 

— oferujemy najwyższym poziom usług i już dziś zapraszamy  

do współpracy. 

 

 

Ewa Borcz-Wdowiarska                                                            Milena Nestoruk 

Managing Director Poland     Training Academy Manager 

 

 

Intertek chroni Twój biznes, markę i reputację 

Witamy	w	Akademii	Intertek	

3 

Intertek Poland jest częścią Intertek Group plc, globalnego lidera  

w badaniach i certyfikacji produktów, usług i procesów.  

Działalność w Polsce firma rozpoczęła w 2004 roku. Intertek wspiera  

przewagę konkurencyjną na rynku poprzez: 

� Inspekcje - szeroki zakres usług inspekcyjnych dla przemysłu,  

wiarygodne wsparcie dla produktów, projektów i procesów. 

� Audyty - pomagające zapewnić zgodność z wymaganiami  

i regulacjami poszczególnych rynków w przemyśle. 

� Badania i analizy - niezależne, akredytowane laboratoria badawcze 

dostarczające  wiarygodnych informacji i podnoszą wartość  

oraz atrakcyjność rynkową produktów. 

� Certyfikację  - prowadzenie audytów certyfikacyjnych, jako niezależna 

jednostka certyfikacyjna, dostarczając wartości dodanej  

przedsiębiorstwu. 

� Outsourcing - pomoc w optymalizacji kosztów działalności, wsparcie 

przedsiębiorstw w prowadzeniu usług badawczych, inspekcyjnych, 

jakościowych. 

� Szkolenia - najlepsi eksperci w swoich dziedzinach, dzielący się  

swoją wiedzą i doświadczeniem, szkoląc i doradzając w zakresie  

jakości, bezpieczeństwa i aktualnych wymagań prawnych w branży. 

 

Intertek jest globalnym dostawcą jakościowych 

usług technicznych dla przemysłu: począwszy  

od usług inspekcyjnych i audytorskich poprzez  

badania laboratoryjne, szkolenia, doradztwo  

jakościowe a także certyfikację. 

Posiadając sieć ponad 1000 laboratoriów i biur  

oraz zatrudniając ponad 40 000 pracowników  

w ponad 100 krajach, Intertek wspiera firmy  

na globalnym rynku od ponad 130 lat. Historia 

firmy sięga lat 1880 – 1900, kiedy to pojawiły się 

pierwsze niezależne laboratoria badawcze. 

	 Dlaczego	właśnie	Intertek?	
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Szkolenia	Akademii	Intertek	

 

Szkolenia oferujemy w  następujących formach: 

� szkolenia  otwarte — prowadzone w siedzibie w Warszawie  

i na terenie całego kraju, omawiające interesujące obszary  

tematyczne z różnych dziedzin, aktualne tematy i  duża dawka 

wiedzy. 

� szkolenie zamknięte — skrojone na miarę, dopasowane  

do konkretnych potrzeb klienta — podczas tych szkoleń  

istnieje możliwość  pracy na  dokumentacji klienta, rozwiązania  

konkretnego problemu czy  obszaru, który jest problematyczny 

w danej organizacji. 

� webinary — doskonała szansa na spotkanie z ekspertem  

i wprowadzenie w ciekawe obszary tematyczne.  

 

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y  d o  z a p o z n a n i a  s i ę  z  o f e r t ą .  

Oferujemy a t r a k c y j n e  r a b a t y  dla klientów Intertek,  

dla stałych uczestników szkoleń  

oraz przy zapisie większej liczby osób z tej samej firmy.  

 

 Jeśli nie  znaleźli Państwo interesującego   szkolenia  

oraz jeśli macie specjalne oczekiwania  to 

prosimy o kontakt e-mailowy:  milena.nestoruk@intertek.com  

lub poprzez formularz kontaktowy na stroni internetowej. 

Szkolenia Intertek to gwarancja 

najwyższej jakości kształcenia  

oraz profesjonalizmu.  Ofertujemy 

szeroki zakres tematyczny szkoleń,  

dopasowany do wymagań  

oraz potrzeb szkoleniowych  

naszych klientów. 
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Szkolenia	dla	branży	kosmetycznej	

Dla osób pracujących w branży kosmetycznej  

lub  zainteresowanych tym obszarem tematycznym  

oferujemy następujące szkolenia: 

 

� Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) w przemyśle  

kosmetycznym wg normy ISO 22716:2009 

� Wprowadzanie kosmetyków do obrotu w świetle 

przepisów Rozporządzenia 1223/2009 

� Badania stabilności i kompatybilności kosmetyku  

z opakowaniem oraz testy starzeniowe  

(cześć wykładowa  oraz wycieczka po pracowni  

kosmetycznej w Intertek) 

� Kosmetyki i detergenty ekologiczne  

(standardy COSMO i ECOCERT) 

� Znakowanie kosmetyków / detergentów  

oraz artykułów higienicznych  

Dodatkowo w ofercie szkoleniowej znajdą Państwo szkolenia z zakresu: 

� deklaracji markeDngowych, 

� oceny toksykologicznej,   

oraz warsztaty związane z gromadzeniem dokumentacji niezbędnej  

do przygotowania Raportu Bezpieczeństwa 
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Dla osób z branży spożywczej oraz zainteresowanych tym obszarem  

tematycznym przygotowaliśmy  następujące szkolenia: 

� Food Defense — wytyczne dla producentów spożywczych, 

 

� Campylobacter spp. w produkcji żywności – identyfikacja  

i występowanie zagrożenia, diagnostyka, metody eliminacji (szkolenie 

z wizytą w laboratorium), 

� Szacowanie terminu przydatności dla żywności gotowej  

do spożycia w odniesieniu do Listeria monocytogenes  

(zgodnie z wymaganiami rozporządzenie WE nr 2073/200), 

� HACCP podstawowym narzędziem bezpieczeństwa żywności 

� Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością  

i bezpieczeństwem produktu (w oparciu o HACCP, ISO 22000, standar-

dy IFS Food v.6 oraz BRC Food v.7.) 

� Wymagania standardów BRC Food v.7 i IFS v.6. Podobieństwa  

i różnice. 

� Auditor Wewnętrzny BRC food wersja 7 

� Auditor Wewnętrzny IFS Food wersja 6 

� Alergeny w produkcji żywności.  
 

W ofercie szkoleniowej znajdą Państwo szkolenia z zakresu znakowania: 

� Znakowanie produktów mięsnych, wędlin, ryb i produktów nabiałowych 

� Znakowanie produktów spożywczych: miód, oliwa z oliwek, dżemy/

konfitury/galaretki; produkty mrożone; jajka; woda mineralna, napoje  

� Znakowanie suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego 

� Sposób podawania wartości odżywczej na etykietach produktów spo-

żywczych w świetle przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011  

 

Oferujemy również szkolenia zamknięte prowadzone w siedzibie  

klienta, omawiające istotne aspekty praktyczne: 

� podstawowa kontrola mikrobiologiczna w zakładzie produkcyjnym,  

� ocena skuteczności mycia  i dezynfekcji,  

� technika pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych 

� przeprowadzania audytów u dostawców  

� inne na życzenie klienta — grono  ekspertów dzieli się swoją  

wiedzą i doświadczeniem, aby wspomóc  bieżącą działalność  

operacyjną swoich klientów. 

Szkolenia	dla	branży	spożywczej	
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Szkolenia	dla	branży	motoryzacyjnej	

W powyższym obszarze tematycznym prowadzone  

są następujące szkolenia: 

� Interpretacja standardu zarządzania jakością  

w motoryzacji IATF 16949:2016 

� Audytor wewnętrzny IATF 16949:2016 

 

 

 

 

Dodatkowo oprócz szkoleń ściśle związanych z branżą  

automoDve w ofercie znajduję się szkolenia wywodzące   

się z motoryzacji, ale adresowane do szeroko rozumianego  

przemysłu, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności  

produkcyjnej.  

Oferowane szkolenia doskonalące aspekty związane z organizacją  

i zarządzaniem produkcją oraz zarządzanie jakością: 

� Podstawy Lean Manufacturing, 

� 5S jako narzędzie organizacji stanowiska pracy, 

� MSA - Analiza systemów pomiarowych oraz Statystyczna kontrola 

Procesu SPC , 

� FMEA, PFMEA, APQP, PPAP. 
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Szkolenia	z	zakresu	doskonalenia		
systemów	zarządzania	

W tym obszarze tematycznym  oferujemy szeroką ofertę szkoleń  otwartych: 

 

� Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością  

wg ISO 9001:2015 

� Dostosowanie funkcjonowania systemu zarządzania  jakością opartego 

o normę ISO 9001:2008 do znowelizowanych wymagań zawartych  

w normie ISO 9001:2015. Wprowadzenie. 

� Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 

14001:2015 

� Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  

i Higieną Pracy wg OHSAS 18001 

� Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania  

wg ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 oraz PN-N/OHSAS 18001 

� Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

wg ISO/IEC 27001:2013 

Zachęcamy także do korzystania z oferty szkoleń zamkniętych.  

Podczas takiego szkolenia nasz ekspert nie tylko przedstawia  

wymagania normy, ale także prezentuje sposób ich spełnia w zakresie  

dokumentacji i implementacji, na wybranych procesach klienta, odnosi się 

do konkretnej sytuacji biznesowej . 

 

Oferta szkoleń zamkniętych obejmuje: 
 

� Dostosowanie funkcjonowania systemu zarządzania  jakością  

opartego o normę ISO 9001:2008 do znowelizowanych wymagań  

zawartych w normie ISO 9001:2015 

� Dostosowanie funkcjonowania systemu zarządzania   

środowiskowego opartego o normę ISO  14001: 2004  

do znowelizowanych wymagań zawartych w normie ISO 14001:2015.  

� Szacowanie ryzyka w systemach zarządzania opartych o normy ISO  

� Zarządzanie konfiguracją wyrobu  

� Zarządzanie ciągłością działania organizacji  
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Szkolenia	z	zakresu	CSR		
(Corporate	Social	Responsibility)	

Z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu prowadzone są 

następujące szkolenia: 
 

� Etyka w przedsiębiorstwie - przygotowanie do audytu  

socjalnego 

� Wprowadzenie do wymagań standardów bezpieczeństwa 

GSV / C-TPAT / SCS 

� Wprowadzenie do standardu EICC (zakres, weryfikacja  

wymagań, audyt) 

� Standard BSCI - zakres i sposoby weryfikacji wdrożonych  

wymagań 

 

Oprócz wymienionych wyżej jesteśmy w stanie przeszkolić  

w zasadzie z każdego standardu  — prosimy o kontakt w przypadku 

zainteresowania szkoleniem z zakresu CSR. 

Webinary	

W ramach Akademii Intertek zapraszamy do uczestnictwa  

w bezpłatnych webianarch. Odbywają się one cyklicznie   

w języku polskim i języku angielskim. 

 

Webinary Akademii Intertek to doskonała okazja na poszerzenie wie-

dzy, będąc w dowolnym miejscu, a nawet czasie (zainteresowanym —

zarejestrowanym uczestnikom udostępniamy nagranie). 

 

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej  

— w zakładce Akademii  zostaną podane wszystkie  szczegółowe  

informacje. 



HARMONOGRAM	SZKOLEŃ		
marzec-czerwiec	2017	

LP. SZKOLENIE DNI TERMIN 

1 
Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) w przemyśle kosmetycznym wg normy ISO 

22716:2009 
2 30-31.03.2017 

2 Etyka w przedsiębiorstwie - przygotowanie do audytu socjalnego 1 31.03.2017 

3 
Dostosowanie funkcjonowania systemu zarządzania  jakością opartego o normę ISO 

9001:2008 do znowelizowanych wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015 
1 06.04.2017 

4 

Szacowanie terminu przydatności dla żywności gotowej do spożycia w odniesieniu 

do Listeria monocytogenes  

(zgodnie z wymaganiami rozporządzenie WE nr 2073/2005)  

1 11.04.2017 

5 
Wprowadzanie kosmetyków do obrotu w świetle przepisów Rozporządzenia 

1223/2009 
1 27.04.2017 

6 Wprowadzenie do wymagań standardów bezpieczeństwa GSV/C-TPAT / SCS 1 27.04.2017 

7 
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  

wg ISO/IEC 27001:2013 
2 8-9.05.2017 

8 
Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu  

(w oparciu o HACCP, ISO 22000, standardy IFS Food v.6 oraz BRC Food v.7.) 
2 11-12.05.2017 

9 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 2 11-12.05.2017 

10 Wprowadzenie do standardu EICC (zakres, weryfikacja wymagań, audyt) 1 15.05.2017 

11 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną (ISO 2859-0 oraz ISO 2859-1) 1 06.06.2017 

12 Standard BSCI - zakres i sposoby weryfikacji wdrożonych wymagań 1 20.06.2017 

13 
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 oraz PN-N/OHSAS 18001 
3 22-23.06.2017 

14 
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  

wg OHSAS 18001 / 45001 
2 

nowe wydanie 

termin  

do potwierdzenia 

 Zapraszamy do kontaktu w sprawie terminów szkoleń Akademii Intertek: 

milena.nestoruk@intertek.com 

lub pod numerem telefonu +48 664 114 564 

Zgłoszenie	na	szkolenie	

TYTUŁ SZKOLENIA:   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Data:……………………………                                                                                  Miejsce: …………………................................. 

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon / Fax Adres email 

        

        

        

        

Nazwa oraz dokładny adres firmy / instytucji 
  
  
  
  

Informacje dotyczące płatności 

Przekazujemy na konto Intertek Poland Sp. z o.o. w Banku Polska Kasa Opieki SA, I Oddział w Gostyninie, ul. Roma-

na Dmowskiego 8, 09-500 Gostynin Nr rachunku 93124031871111000031413310 
  
Tytuł przelewu: 
Szkolenie, tytuł szkolenia,  data, imię i nazwisko, firma 

  

Kwota..................................... PLN nePo x ......................osób = ……………..................…......……. PLN + 23% VAT 

  
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat,  lunch, serwis kawowy. 

  
Niniejszym oświadczam, że upoważniam firmę Intertek Poland Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego 

podpisu oraz posiadamy numer identyfikacyjny NIP: 
  

............................................................................... 
  

Rezygnacja w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą szkolenia lub nieobecność 
zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od pokrycia kosztów szkolenia. 

  

  
Podpis Kierownika Instytucji / Firmy lub osoby upoważnionej do zgłoszenia uczestnictwa i pieczątka firmy 

  
  
  
......................................................................................................................................................................................... 
  

 Zgłoszenie prosimy odesłać e-mailem: milena.nestoruk@intertek.com  

lub  faksem na numer +48 22 863 33 15 



LOGO FIRMY 

 

Intertek Poland Sp. z o.o. 

Ul. Cyprysowa 23 B (II piętro) 

02-265 Warszawa 

 

Telefon: +48 22 886 32 80 

Faks: +48 22 863 33 15 

E-mail: labtest.poland@intertek.com  

 

Akademia Intertek: milena.nestoruk@intertek.com 

 

 

Akredytowane Laboratorium Badawcze 

Helenów 6 A 

09-500 Gostynin 

 

Telefon: +48 24 235 71 81 

Faks: +48 24 235 93 41 

E-mail: laboratorium.polska@intertek.com 

 

mailto:labtest.poland@intertek.com
mailto:laboratorium.polska@intertek.com

