
                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

TÜVPOL Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 5 

53 – 332 Wrocław 

tel./fax: + 48 (71) 361 12 38 

e-mail: info@tuvpol.pl 

www. tuvpol.pl 

Bank: BZ WBK S.A.27 o/Wrocław 

Nr rachunku: 

74 1090 2398  0000 0006 0802 4999 

KRS     0000101289   

NIP   899-15-41-295  

REGON: 930896367  

 

 

 

 

                               
ZAPRASZA STUDENTÓW DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH 

 
Dlaczego warto się szkolić? 

 

 W dzisiejszych czasach,gdy konkurencja na rynku pracy jest coraz większa,koniecznym staje się 
stałe rozwijanie swoich umiejętności. Aby być jak najbardziej atrakcyjnym w oczach 
pracodawców, należy wykazać się licznymi cechami, wyróżniającymi spośród innych kandydatów.  
 

 Tytuł magistra, stanowiący kiedyś o przewadze konkurencyjnej, nie wystarcza już jako atut sam  
w sobie. Studenci, którzy poważnie myślą o swojej karierze zawodowej, pragnący odnieść 
sukces, powinni poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności i kompetencje. 
 

 Poprzez organizację szkoleń pragniemy wspierać studentów  uczelni w ich wysiłkach 
prowadzących do zdobycia nowych umiejętności i poszerzaniu już posiadanych aby pomagać im 
w skutecznym wejściu na trudny rynek pracy. 
 

 
 1.OPIS SZKOLENIA 

 

Przedstawiciel kierownictwa (pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania 

 Jakością wg PN EN ISO 9001:2015.” 
 
Obejmuje wszystkie zagadnienia związane ze spełnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w 
zakresie systemu zarządzania jakością (SZJ), wdrożeniem, dokumentowaniem, utrzymaniem i 
doskonaleniem SZJ. Jednocześnie przybliża kursantowi możliwości i metody radzenia sobie z 
problemami związanymi z w/w zagadnieniem. 
Czas szkolenia jednej osoby wynosi: 3 dni . 
Sposób organizacji szkolenia: część teoretyczna (wykłady) i praktyczna (ćwiczenia). Po zakończeniu 
kursu, kursanci muszą zdać egzamin testowy, pozytywny wynik uprawnia do otrzymania certyfikatu 
kompetencji w w/w zakresie oraz pełnienia funkcji pełnomocnika ds. SZJ. 

 
Cele szkolenia. 

 
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji umożliwiających efektywne wdrożenie systemu 
zarządzania w organizacji, doskonalenie systemu oraz budowanie kultury organizacyjnej firmy 
poprzez m.in. prezentację rozwiązań pomocnych w praktyce. 
 



                                                                                                         

 

 
 

Uczestnicy dokonują opłaty za szkolenie bezpośrednio na konto Firmy TÜVPOL Sp. z o.o. Po uzyskaniu informacji zwrotnej 

od organizatora o zakwalifikowaniu na dany termin szkolenia:   

TÜVPOL Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław 

B.Z. WBK S.A. 27 O/WROCŁAW 
74 1090 2398 0000 0006 0802 4999 

    Tytułem: ”Imię i nazwisko – opłata za szkolenie nazwa_szkolenia – AGH” 

 
 
Program szkolenia 

 Istota podejścia procesowego w PN-EN ISO 9001:2015. 

 Wymagania  PN-EN ISO 9001:2015. 

 Metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością – ogólne wytyczne. 

 Dokumentacja systemu zarządzania jakością: 
-polityka jakości; 
-identyfikacja i modelowanie procesów; 
-księga jakości; 
-procedury i zapisy (przykłady). 

 Wymagania, obowiązki, prawa i odpowiedzialność Pełnomocnika. 

 Problemy we wdrażaniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemu. 

 Egzamin i omówienie wyników. 


