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W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o odesłanie e-mailem lub faksem 
wypełnionego formularza zgłoszenia znajdującego się na kolejnej stronie. 

Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. 
 

Czas trwania:      1 dzień  
Cena:    490 PLN netto 
Cena przy grupie minimum 8 osób 
 

Cena obejmuje: 
 udział w szkoleniu 
 materiały szkoleniowe 
 certyfikat uczestnictwa 
 przerwy kawowe 

 

Miejsce:  Intertek Poland Sp. z o.o. 
 

Istnieje możliwość organizacji 
szkolenia w dowolnej lokalizacji  
oraz jako szkolenie zamknięte,  
w siedzibie klienta. 

Program szkolenia: 
 Terminologia w normie ISO 9001:2015  
 Omówienie nowych wymagań normy ISO 

9001:2015 w układzie chronologicznym  
 Warianty spełnienia nowych wymagań 

normy ISO 9001:2015 w części dotyczącej 
dokumentacji systemowej oraz 
implementacji wymagań  

 Przykładowe rozwiązania ważniejszych 
wymagań normy  

 Projektowanie przez słuchaczy 
wskazanych przez trenera wymagań 
normy ISO 9001:2015 z uwzględnieniem 
przedmiotu działalności organizacji, na 
rzecz której słuchacze świadczą pracę   

Dla kogo? 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób 
pełniących funkcję pełnomocnika  
ds. systemu zarządzania jakością  
lub funkcję paralelną opartego o normę ISO 
9001:2008 oraz dla osób ubiegających  
o pełnienie funkcji pełnomocnika  
ds. systemu zarządzania jakości opartego  
o normę ISO 9001:2015. 
 
Metodyka szkolenia: 
Szkolenie obejmuje cześć teoretyczną  
(wykład z dyskusją) i praktyczną 
(warsztaty). Przewidziany jest również czas 
na pytania uczestników. Szkolenie kończy 
się egzaminem oraz wydaniem 
certyfikatów. 
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 

 
 

 

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. Romana 
Dmowskiego 8, 09-500 Gostynin Nr rachunku 93124031871111000031413310 
 

Tytuł przelewu:  
Szkolenie, tytuł szkolenia,  data, imię i  nazwisko, firma 
 

Kwota..................................... PLN netto 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 

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