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Firma INCERT oraz  

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS 

ogłaszają nabór na szkolenie: 

 

 

 

Auditor Wewnętrzny  

Systemu Zarządzania Jakością  

wg ISO 9001:2008 

Szkolenie  odbędzie  się już 12-13 marca 2011 r. 

 

 

 

 

Dla kogo: 

 auditorów wewnętrznych SZJ, 

 kandydatów na auditorów 

wewnętrznych systemu 

zarządzania jakością, 

 osób chcących poznać 

wymagania międzynarodowej 

normy ISO. 
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Warto wybrać się na nasze szkolenie, aby: 

 zdobyć szerokie umiejętności z zakresu:  

o przeprowadzania auditów wewnętrznych i auditów u dostawców   

o prowadzania prac związanych z wdrażaniem w organizacji 

Systemu Zarządzania Jakością, 

 uzyskać wysoko cenione  kwalifikacje Auditora Wewnętrznego Systemu 

Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008, 

 otrzymać dwa certyfikaty: 

o Certyfikat firmy INCERT; 

o  Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej BSI 

Management System. 

 

 

Program szkolenia: 

 Wprowadzenie w tematykę zarządzania jakością wg norm serii PN-EN 

ISO 9000, 

 System Zarządzania Jakością - interpretacja normy PN-EN ISO 

9001:2008, 

 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością (Księga Jakości, 

procedury),  

 Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością, 

 Omówienie normy ISO 19011, 

 Doskonalenie systemu zarządzania jakością, 

 Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego, 

 Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne), 

 Procedury dotyczące auditów wewnętrznych, 

 Opracowanie planu auditu i listy pytań kontrolnych, 

 Techniki komunikowania się, 

 Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków, 
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 Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, 

dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN 

ISO 9001:2008.13, 

 Zebranie zamykające i raport z auditu – umiejętność przeprowadzenie 

zebrania, 

 Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań 

korygujących. 

 

 

Uczestnikom zapewniamy: 

 profesjonalne materiały szkoleniowe,  

 dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO,  

po zdaniu testu kończącego szkolenie uzyskanie certyfikatów firmy 

INCERT,  

oraz akredytowanej, międzynarodowej jednostki certyfikującej – 

BSI Management Systems (w języku polskim), 

 Za dodatkową opłatą, każdy uczestnik może otrzymać certyfikaty  

w języku angielskim lub niemieckim. 
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Termin i czas trwania szkolenia:  

 12,13 marca, 2 dni (16 godzin). 

 

 

 

Miejsce szkolenia: 

 Wydział Ekonomiczny 

UMCS, sala A2. 

/parter/ 

Plac Marii Curie-

Skłodowskiej 5 

 

 

Koszt uczestnictwa  

w szkoleniu: 

 To jedyne - 290 zł!!! 

cena PREFERENCYJNA dla studentów Lublina!!! 

to naprawdę niewiele w porównaniu z innymi certyfikowanymi 

szkoleniami tego typu! 
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Jak się zapisać na szkolenie? 

 Wystarczy wysłać e-mail na adres     jakosc@orion.umcs.lublin.pl 

w TYTULE podając  „Auditor SZJ wg ISO 9001 – INCERT” 

a w TREŚCI maila:  • imię i nazwisko 

 • rok i kierunek studiów 

 • uczelnię 

 • tryb studiów (stacjonarny/niestacjonarny) 

 • datę szkolenia:   czyli 12-13marca 2011 r. 

 • ewentualne pytania do organizatorów 

 

 W zwrotnym mailu od nas otrzymacie numer konta na który  

NALEŻY WPŁACIĆ opłatę za szkolenie. 290zł 

opłata musi zostać uiszczona do dnia 7 marca 2011 r. 

 

 

 

Uwaga! 

Liczba miejsc 

ograniczona!!! 

 

 

 

Szczegółowe informacje: 

Anna Karczmarz   tel.: 661 250 011  

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS 

 

Strona WWW:      http://www.jakosc.umcs.lublin.pl 
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Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?  

W obecnych czasach Systemy Zarządzania wg norm ISO są standardami 

wyznaczającymi przedsiębiorstwom sposób działania. Coraz więcej firm 

szuka dostawców i kooperantów wyłącznie wśród przedsiębiorstw 

posiadających wdrożony i certyfikowany System Zarządzania. Posiadanie 

wdrożonego i certyfikowanego Systemu Zarządzania nie jest zatem modą lecz 

warunkiem konkurencyjności. Wymóg posiadania Systemu Zarządzania 

Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwa Informacji itd. dotyczy 

wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na wielkość, formę własności czy 

branżę. Wśród norm ISO największą popularnością cieszy się norma 9001, 

która stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów 

jakości.  

Rozwój technologiczny i coraz większe oczekiwania klientów, a także 

konkurencja ze strony przedsiębiorstw powodują, iż polskie firmy coraz 

częściej starają się o uzyskanie certyfikowanych systemów jakości, gdyż tylko 

w ten sposób mogą zagwarantować odbiorcom odpowiednią i powtarzalną 

jakość towarów lub usług.  

Stan ten powoduje wzrost 

zapotrzebowania na pracowników 

posiadających wiedzę i umiejętności 

w zakresie obsługi i doskonalenia 

systemów zarządzania jakością 

zgodnych z normą ISO 9001.  

W przypadku poszukiwania nowych pracowników częstym wymogiem 

pracodawców staje się posiadanie uprawnień auditora wewnętrznego. 

Specjaliści od systemów zarządzania jakością są potrzebni dziś i będą 

potrzebni jutro, gdyż wzrost liczby certyfikacji wśród firm jest nie tylko 
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związany ze wzrostem konkurencji, ale jest zgodny z polityką Unii 

Europejskiej, która jest zainteresowana wdrażaniem systemów jakościowych 

w coraz większej ilości branż. To powoduje, że nowo zdobyty zawód będzie się 

cechował stałością i zapewniał duży stopień bezpieczeństwa utrzymania 

zatrudnienia.  

W grudniu 2008 roku w życie weszła w życie nowa norma ISO 

9001:2008. Obecnie została ona wydana tylko w języku angielskim. 

Jednakże Polski Komitet Normalizacyjny przyjął normę PN-N ISO 9001:2008 

jako obowiązującą w Polsce w wersji angielskiej. Istotne jest, że program 

naszych szkoleń obejmuje już nowe wymagania, a wszyscy uczestnicy po 

zdaniu testu egzaminacyjnego otrzymują certyfikat wg nowego wydania 

normy. 
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