
 

  

SZKOLENIE nr 3 NYSA 2014 

MIEJSCE: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie; ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa 

Harmonogram zajęć 07-08.03.2014 

Trener: Irena Sowińska 

 

GODZINA I DZIEŃ SZKOLENIA – PIĄTEK 07.03.2014 

16:15 – 18:30 Podstawowa terminologia i zasady systemów zarządzania jakością 

Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008  
Kompetencje Auditora wewnętrznego 
Stworzenie i utrzymanie kultury organizacji, w której pracownicy są zaangażowani w 
realizację działań, a także wykorzystywane są ich indywidualne zdolności i predyspozycje 
Techniki auditowania - ich rodzaje i zastosowania  

Kryteria planowania auditów wewnętrznych.  

18:30 – 18:45 Przerwa kawowa 

18:45 – 19:30 
Techniki auditowania - ich rodzaje i zastosowania  
Kryteria planowania auditów wewnętrznych.   

19:30 – 21:00 Zasady, przepisy dotyczące auditowania procesów . 

GODZINA II DZIEŃ SZKOLENIA – SOBOTA 08.03.2014 

9:15 – 11:30 Zasady przygotowania się do auditu wewnętrznego, zasady realizacji auditu, 

Zasady analizy i kwalifikacji wyników auditu wewnętrznego - niezgodności, spostrzeżenia, 
obszary doskonalenia. 

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa 

11:45 – 14:00 
Zasady przygotowywania raportów z auditów, ich rola w systemie zarządzania jakością 
Zasady przygotowywania działań korygujących, zapobiegawczych, doskonalących.  

14:00 – 14:30 Przerwa obiadowa 

14.30-16.00 
Działania poauditowe, 
Cały cyklu auditu wewnętrznego - analiza jego etapów, metody, zasady, wytyczne 
Wytyczne do auditowania wg normy ISO 19011:2011 cz. 1 

16.00-16.15 Przerwa kawowa 

16.15-17.45 
Wytyczne do auditowania wg normy ISO 19011:2011 cz.2 
Jednostki certyfikujące, audit nadzoru, recertyfikacje, certyfikacja 
Egzamin pisemny w formie testu zamkniętego  



 

  

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 14-15.03.2014 

Trener: Robert Kazimierowicz 

 

GODZINA III DZIEŃ SZKOLENIA – PIĄTEK 14.03.2014 

16:15-18:30 Teoria zarządzania zasobami ludzkimi  

18:30-18:45 Przerwa kawowa 

18:45-19:30 Teoria zarządzania zasobami ludzkimi  

19:30-21:00 Korzyści z wprowadzenia strategii zarządzania różnorodnością w firmie (w tym 
zarządzania wiekiem) 

GODZINA IV DZIEŃ SZKOLENIA – SOBOTA 15.03.2014 

9.15-10:45 Pojęcia i definicje: różnorodność w 3 wymiarach – pierwotnym, wtórnym i 
organizacyjnym, równość płci w znaczeniu społeczno-kulturowym, firma 
równych szans, zarządzanie różnorodnością 

10:45-11:00 Przerwa kawowa 

11:00-12:30 Analiza stereotypów, mechanizm powstawania dyskryminacji 

12:30-13:00 Przerwa obiadowa 

13:00-14:30 Mikro nierówności - sposoby przeciwdziałania 

14:30-14:45 Przerwa kawowa 

 

  



 

  

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 21-22.03.2014 

Trener: dr Jarosław Rubin 

 

GODZINA V DZIEŃ SZKOLENIA – PIĄTEK 21.03.2014 

16:15-18:30 Dobre praktyki dot. zarządzania różnorodnością – studium przypadków 

18:30-18:45 Przerwa kawowa 

18:45-19:30 Dobre praktyki dot. zarządzania różnorodnością – studium przypadków  

19:30-21:00 Tworzenie strategii zarządzania różnorodnością, opracowanie konspektów 
regulaminów i procedur 

GODZINA VI DZIEŃ SZKOLENIA – SOBOTA 22.03.2014 

9.15-10:45 Tworzenie strategii zarządzania różnorodnością, opracowanie konspektów 
regulaminów i procedur 

10:45-11:00 Przerwa kawowa  

11.00-12:30 Tworzenie strategii zarządzania różnorodnością, opracowanie konspektów 
regulaminów i procedur 

12:30-14:00 Przeprowadzenie zmiany organizacyjnej „krok po kroku” 

14.00-14.30 Przerwa obiadowa 

14.30-16.00 Przeprowadzenie zmiany organizacyjnej „krok po kroku” II 

16.00-16.15 Przerwa kawowa 

16.15-17.45 Audyt różnorodności 

17.45 – 19.15 Obowiązujący stan prawny (zapisy KP i przepisów szczególnych, możliwości 
prawne, w tym elastyczne formy czasu pracy, wzory umów) 

 

 

 


