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Cel Projektu
Projekt:
Wsparcie szkoleniowo – doradcze
dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością
- szansą na wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego

Zwiększenie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
zlokalizowanych na terenie województwa kujawskopomorskiego poprzez objęcie firm oraz ich pracowników
wsparciem szkoleniowo-doradczym w zakresie wdraŜania
i funkcjonowania Systemów Zarządzania Jakością.

PRC.I.3040-UE/1116/2009

Cel Projektu cd

O projekcie

WdroŜenie SZJ wg normy ISO 9001:2009,

PomoŜemy Państwu sprawnie przygotować firmę do wdroŜenia

która poprzez swoją uniwersalność jest przystosowana
dla wszystkich przedsiębiorców bez względu
na charakter ich działalności pozwoli Państwu
na uzyskanie Certyfikatu ISO 9001:2009,
zwiększając konkurencyjność firmy.

Systemu Zarządzania Jakością, który później będzie moŜna w
łatwy sposób nadzorować i doskonalić.
PrzekaŜemy w przystępny sposób wiedzę na temat standardów
zarządzania, wspólnie zidentyfikujemy i opiszemy procesy
funkcjonujące w firmie wdraŜając przy tym niezbędne procedury.

Adresaci Projektu:

WSPÓŁPRACA
Ściśle współpracując z Państwem, opracujemy spójny,

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorstwa delegujące
swoich pracowników do projektu, które spełniają łącznie
następujące kryteria:

zgodny z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorstwa
• Przedsiębiorstwa zaliczające się do grupy firm mikro i małych
zgodnie z klasyfikacją MŚP;

program szkoleniowy.
Nasza Kadra będzie do Waszej dyspozycji w całym okresie
szkoleń i certyfikacji systemu oraz udzieli Państwu
specjalistycznych porad i konsultacji.
Zapewnimy Państwu równieŜ asystę podczas
auditu certyfikacyjnego

• Przedsiębiorstwa mające siedzibę, oddział lub zakład na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
• Przedsiębiorstwa delegujące do projektu pracowników
wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę (weryfikacja
na podstawie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu lub
oświadczenia pracodawcy);

Przedsiębiorstwa zaliczające się do grupy firm
mikro i małych:
W ramach kategorii MŚP:
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO:
definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niŜ 10
pracowników oraz którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 2 milionów Euro.
PRZEDSIEBIORSTWO MAŁE:
definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niŜ 50
pracowników oraz którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 10 milionów Euro.

Warunki uczestnictwa
• Dokonanie zgłoszenia przez przedsiębiorstwo - potencjalnego
Uczestnika Projektu
• Spełnienie wymagań regulaminowych

Pełny regulamin projektu jest dostępny na stronie
www.szkolenia-iso.eu oraz w Biurze Projektu.

Szczegóły dostępne na stronie:
http://www.parp.gov.pl/index/index/72

KOSZTY UCZESTNICTWA:
WYGODA

KOSZT = 0 zł !!!!
Szkolenia i doradztwo związane ze szkoleniami
Korzystając z Naszego Projektu macie Państwo niepowtarzalną
okazję do kompleksowego wdroŜenia Systemu Zarządzania
Jakością bez jakichkolwiek kosztów ze swojej strony, poniewaŜ
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Państwa udział w
Projekcie będzie wymagał jedynie zaangaŜowania załogi we
wdraŜaniu systemu.

będą odbywały się w siedzibach firm Uczestników Projektu
w oparciu o wiedzę na temat organizacji Uczestnika.
Będą ściśle dopasowane do danego przedsiębiorstwa
i związane z procesami w nim zachodzącymi.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU
PRC.I.3040-UE/1116/2009

1. W formularzu naleŜy wypełnić wszystkie białe pola. W polach, które nie
znajdują zastosowania w danym przypadku naleŜy wpisać „nie dotyczy” lub
postawić znak „-”.

I. Rekrutacja

2. KaŜde zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osoby upowaŜnione do
reprezentacji firmy (pracodawcy).

Uczestnik dostarcza do Biura Projektu lub siedziby Beneficjenta

3. Uczestnik aplikujący do Projektu musi podpisać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.

komplet wymaganych Regulaminem

4. Aby zgłoszenie było waŜne potencjalni Uczestnicy Projektu zobowiązani są
dostarczyć kompletną dokumentację wymaganą regulaminem tj: poniŜszy
formularz zgłoszeniowy (zał. Nr 1), podpisany regulamin uczestnictwa w
projekcie, dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa, NIP, REGON.

dokumentów, niezbędnych do rejestracji.

5. Kompletne zgłoszenie naleŜy dostarczyć do biura projektu za pośrednictwem
strony internetowej, pocztą lub osobiście.

O udziale w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Adres biura: 85-129 Bydgoszcz, ul. Poznańska 20, I piętro pok. nr 16 tel.
52/348 60 50, tel. kom. 511 55 99 33,
7. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej
oryginały wszystkich dokumentów naleŜy dostarczyć na adres biura (lub
siedziby Beneficjenta) w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Załącznik nr 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy cz. I
Tabela – lista imienna uczestników projektu
Oświadczenie Przedsiębiorstwa Uczestnika o wyraŜeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych
Podpisany regulamin uczestnictwa w projekcie
Dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa
NIP, REGON

Informacje wypełniane przez Beneficjenta przyjmującego formularz
Data i godzina przyjęcia formularza
Numer formularza w ewidencji:
Czytelny podpis osoby przyjmującej formularz
Czytelny podpis osoby sprawdzającej formularz

1

Tytuł projektu

2
3

Nr projektu
Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt

Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu
jakością-szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawskopomorskiego
PRC.I.3040-UE/1116/2009
VIII Regionalne Kadry Gospodarki

4

Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

5

Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest
projekt

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw.

…………………………………
…………………………………
Numer kolejny/rok
…………………………………
…………………………………

Oświadczam, iŜ przedsiębiorstwo:
•

Zalicza się do grupy firm mikro i małych zgodnie z klasyfikacją MŚP w
rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004
r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE;

•

prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego

•

nie naleŜy do sektora górnictwa węgla, nie pozostaje pod zarządem
komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania
upadłościowego i postępowania naprawczego.

Oświadczam, Ŝe pracownicy:
•

pracują w firmie bądź jej oddziale na terenie województwa kujawskopomorskiego,

•

nie uczestniczyli dotychczas w szkoleniach organizowanych w ramach tego
projektu

Data i podpis osoby upowaŜnionej do
reprezentowania Przedsiębiorstwa Uczestnika Projektu
………………..

pieczęć firmowa
…………………

Tabela-lista imienna uczestników projektu

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA-UCZESTNIKA PROJEKTU O
WYRAśENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Projektu „Wsparcie szkoleniowo-doradcze
dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością– szansą na wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iŜ przyjmuję do wiadomości, Ŝe:
1.

Oświadczam, Ŝe:
•
wymieni wyŜej pracownicy wyraŜają zgodę na uczestnictwo w projekcie oraz są uprawnieni do uczestnictwa w projekcie,
•
zostali poinformowani, Ŝe projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego,
•
mają świadomość, Ŝe szkolenie moŜe odbywać się w miejscowości innej od ich miejsca zatrudnienia,
•
wyraŜają zgodę na udział w badaniu ankietowym które odbędzie się po zakończeniu udziału w modułach szkoleniowodoradczych.

.....................................................................
Miejscowość, data

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

administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;

2.

moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi projektu;

3.

moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak równieŜ w celu
realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;

4.

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
moŜliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;

5.

mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania.

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

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

Miejscowość, data

Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania
Przedsiębiorstwa Uczestnika Projektu

Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania
Przedsiębiorstwa Uczestnika Projektu

III. UMOWA:
II. Weryfikacja zgłoszeń
Po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych
Po dostarczeniu kompletu dokumentów,

przystępujemy do etapu podpisania umowy o uczestnictwie w

następuje sprawdzenie pod kątem wymagań regulaminowych

projekcie. Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie zamyka

i rejestracja według kolejności zgłoszeń.

etap rekrutacji i umoŜliwia rozpoczęcie udziału części

Z zakwalifikowanymi Przedsiębiorstwami podpisane zostają

szkoleniowej Projektu, prowadzonej przez ekspertów w

umowy o uczestnictwie w projekcie.

dziedzinie wdraŜania Systemów Zarządzania Jakością.

Uwaga: Decydującym kryterium naboru jest kolejność
zgłoszeń !

SZKOLENIA I DORADZTWO

• 4 moduły szkoleniowe
• doradztwo związane ze szkoleniami
PEŁNE WDROśENIE SYSTEMU TO 4 MODUŁY
SZKOLENIOWE WRAZ Z DORADZTWEM
ZWIĄZANYM ZE SZKOLENIAMI

Moduł 1: Przygotowanie zasobów dla zarządzania jakością –
stworzenie środowiska dla skutecznego wdroŜenia SZJ (Systemy
Zarządzania Jakością), przekazanie wiedzy z zakresu SZJ
Moduł 2: Prawne aspekty systemów jakości – przekazanie wiedzy o
mających zastosowanie dla przedsiębiorstwa wymaganiach prawnych
obowiązujących dla branŜy koniecznych do uwzględnienia w trakcie
wdroŜenia SZJ
Moduł 3: Wymagania norm systemu zarządzania jakością ISO
9001:2009 - przekazanie wiedzy niezbędnej do zaplanowania działań
wdroŜeniowych
Moduł 4: WdroŜenie systemów zarządzania jakością zgodnego z
normą ISO 9001:2009 - przekazanie niezbędnej wiedzy o praktycznych
aspektach wdraŜania SZJ w przedsiębiorstwie

Konferencja Podsumowująca
PROFESJONALIZM:
Gwarantujemy najwyŜszą jakość szkoleń oraz doradztwa
związanego ze szkoleniami, potwierdzoną latami praktyki
i liczbą certyfikowanych Systemów Zarządzania Jakością
wdroŜonych przez naszą kadrę, która będzie z Państwem

Uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających
przygotowanie firmy do wdroŜenia
Systemu Zarządzania Jakością ISO.

współpracować.

Biuro Projektu:
85-129 Bydgoszcz, ul. Poznańska 20, I piętro pok. nr 16;
tel/fax: 52/348 60 50; tel. kom. 511 55 99 33

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!!
www.szkolenia-iso.eu

Beneficjent:
CENTRUM PROMOCJI BIZNESU:
Rzeszów, ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów
tel/fax: 017 852 56 46, 0603 100 900

e-mail: projekt@szkolenia-iso.eu

Anna Draus– Kierownik Projektu 17/85 25 646
Maciej Rataj– Administrator Projektu – 511 55 99 33

www.szkolenia-iso.eu, projekt@szkolenia-iso.eu

Wojciech Frankiewicz– Koordynator Szkoleń 511 58 95 89

