
INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ADMINISTRACJI
Zaprasza do udziału w projekcie

„Międzynarodowy standard zarządzania. 
Program szkoleniowo-doradczy dla kadr świętokrzyskich firm”

realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”,
Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,

Poddziałania 8.1.1 „Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt adresowany jest do MMŚP i ich pracowników. 
Mikro, maili i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Pracownicy MŚP, oddelegowani przez swoje przedsiębiorstwa - uczestników 
projektu.
Grupa docelowa to:
-10 mikro, 15 małych i 5 średnich przedsiębiorców (MSP) i ich 150 pracowników, w tym 35% kobiet 
którzy spełniają następujące kryteria:
*przedsiębiorca w rozum. art. 4 ust. z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dział. gospod. (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)
*pracownik: w rozum. art. 2 ust. z dnia 26 czerwca 1974r. –Kod. pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, 
z późn. zm., właściciel,  pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, w tym partner prowadz. regularną 
dział. w przedsięb. i czerpiącego z niego korzyści finansowe
*przedsiębiorcy posiadający jednostkę organizacyjną na obszarze woj. świętokrzyskiego
*przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1
*pracownicy  przedsiębiorstw  prowadzących  działalność  w  branży:  metalurgicznej,  metalowej, 
maszynowej, spożywczej, turystycznej, hotelowej, sanatoryjno-zdrowotnej, usługowej, handlowej.
- przedsiębiorcy i pracownicy posiadający wykształcenie min. średnie (ze wzg. specyfikę szkoleń)

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Co można zyskać?

Głównym  celem  projektu  jest  wzrost  potencjału  kompetencyjnego  kadr  z  terenu  woj. 
świętokrzyskiego poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 150 pracowników z 30 
mikro,  małych i  średnich firm z Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001: 2008
Projekt obejmuje 4 moduły szkoleniowe:

oModuł  1:  System Zarządzania Jakością w MSP wg normy ISO 9001:  2008 – szkolenie  (16 
godzin) oraz doradztwo związane ze szkoleniem (przeciętnie 8 godzin).
oModuł 2: Efektywne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w kontekście niezbędnych 
zasobów  (ludzkich,  materialnych)  –  szkolenie  (16  godzin)  oraz  doradztwo  związane  ze 
szkoleniem (przeciętnie 16 godzin).
oModuł 3: Szkolenie Pełnomocników ds. jakości i  audytorów wewnętrznych – szkolenie (16 
godzin).
oModuł  4:  Dokumentacja  Systemu  Zarządzania  Jakością  –  szkolenie  (16  godzin)  oraz 
doradztwo związane ze szkoleniem (przeciętnie 24 godzin).



Jak aplikować do projektu?

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegóły dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie dostępne są 
w biurze projektu i na stronie: www.iso.ida-system.pl 

Szkolenie będą realizowane obszarze województwa świętokrzyskiego. Rozpoczną się w listopadzie 
2012r. i zakończą w grudniu 2013 r.

Więcej informacji:
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