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Szkolenia z akredytacji - dofinansowane z
EFS
Skąd pomysł na projekt : ”Jakość i Ty” ?
W szkoleniach dotyczących systemów zarządzania jakością uczestniczą zwykle przedstawiciele
kierownictwa przedsiębiorstw, pełnomocnicy ds. jakości. Bardzo często pracownicy realizujący
działania produkcyjne i usługowe nie mają okazji na poznanie wymagań norm. Zdarza się, że nie
w pełni znają dokumenty opisujące system w przedsiębiorstwie.
Założeniem szkoleń realizowanych w ramach projektu „Jakość i Ty” jest ich dostępność dla
pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przygotowujących się do wdrożenia,

wdrążających lub doskonalących systemy zarządzania jakością. Tak naprawdę to od nich zależy
skuteczność systemu. Wszyscy pracownicy powinni uczestniczyć w tworzeniu systemu zarządzania.
Systemy zarządzania powstałe przy rzeczywistym zaangażowaniu pracowników z pewnością są
skuteczniejsze i bardziej efektywne od tworzonych wyłącznie przez kierownictwo firmy lub
konsultantów. Fakty te niestety w dalszym ciągu nie są doceniane przez przedsiębiorców – mimo, że
konieczność stałego doskonalenia (w tym przez udział personelu w szkoleniach) jest wymaganiem
standardów dotyczących jakości.
Jakie szkolenia prowadzone są w ramach projektu ?
Zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących 3 standardów:
1. Wymagania normy ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) Systemy Zarządzania jakością
wymagania a system zarządzania w moim przedsiębiorstwie
2. Wymagania normy ISO 13485:2003 (PN-EN ISO 13485:2005) Wyroby medyczne – Systemy
Zarządzania jakością – wymagania dla celów przepisów prawnych a system zarządzania w moim
przedsiębiorstwie
3. Wymagania normy EN ISO/IEC 17025:2005 (PN-EN ISO/IEC 17025:2005) Ogólne
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących a system
zarządzania w moim przedsiębiorstwie (laboratorium)
Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, żeby skierować pracowników na szkolenie
realizowane w ramach projektu „Jakość i Ty” ?
1. Należeć do sektora MSP czyli być mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. Na kategorię
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa,
które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.
2. Przekazać organizatorowi szkolenia informacje określone w wytycznych dotyczących realizacji
projektów współfinansowanych ze środków UE:
Informacje o przedsiębiorstwie
Dane uczestnika szkolenia
Informacje o uzyskanej pomocy innej niż de minimis
Zgodę uczestników szkolenia na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z projektem
3. Wpłacić tzw. „wkład własny” na podane przez organizatora konto projektu.
❍
❍
❍
❍

Jaki jest koszt szkolenia ?
Koszt szkolenia 1 pracownika wynosi ~406,00 zł. Odpłatność przedsiębiorcy (wkład własny) wynosi
60,39 zł. Pozostała kwota to dofinansowanie w ramach EFS.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby szkolenie miało charakter zamknięty – tzn. adresowane
było tylko dla pracowników danego przedsiębiorstwa (lub grupy przedsiębiorstw) ?
Szkolenia zamknięte organizujemy dla grup 10-15 osobowych. Są one wówczas organizowane
w pobliżu siedziby przedsiębiorstwa kierującego pracowników na szkolenie.
W jaki sposób zgłaszać pracowników na szkolenia ?
Na stronie www.wpq.pl dostępna jest ankieta - formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu wypełnionego

formularza kontaktujemy się z przedsiębiorstwem - ustalamy termin i miejsce szkolenia.
Jak długo trwa szkolenie i jakie materiały otrzymują uczestnicy ?
Szkolenie zaplanowane jest na 10 godzin lekcyjnych. W przypadku szkoleń zamkniętych program
szkolenia możemy dostosować do oczekiwań firmy. Najczęściej szkolenie odbywa się w ciągu
jednego dnia. Zapewniamy napoje w czasie przerw i obiad/lunch.
Uczestnicy otrzymują wydruk prezentowanych materiałów szkoleniowych i materiałów do ćwiczeń.
W przypadku szkoleń zamkniętych także materiały uzupełniające takie jak np. wyciągi
z dokumentacji systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa.
Dostępne są także stosowne dokumenty normatywne związane z tematyką szkolenia. Uczestnicy
otrzymują także zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Do kiedy prowadzone będą szkolenia w ramach projektu „Jakość i Ty” ?
Zaplanowano prowadzenie szkoleń do końca 2007 roku.
Zaplanowane terminy na 2006 rok podane są na stronie: www.wpq.pl
Terminy szkoleń zamkniętych uzgadniamy indywidualnie.
Czy przedsiębiorcy, którzy nie spełniają kryteriów MSP lub nie zakwalifikowali się do
udziału w szkoleniach ze względów na brak miejsc mogą liczyć na inną ofertę ?
W przypadku dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniach będziemy dążyć do rozszerzenia
projektu. Pracowników przedsiębiorstw nie spełniających kryteriów MSP zapraszamy do udziału
w szkoleniach nie podlegających dofinansowaniu.
Terminy szkoleń otwartych podane są na naszej stronie internetowej.
Dla szkoleń zamkniętych warunki organizacji szkoleń – do uzgodnienia.
Zapraszamy!
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