PROEKO – Ing. Josef Marek, Lužná 2a, 160 00  Praha 6
poradenství a vzdělávání v životním prostředí


si Vás dovoluje pozvat
na seminář na téma



NOVELA ISO 19 011:2012 DOŠKOLENÍ AUDITORŮ



PRAHA
•
28. srpna 2012
•

Vážení přátelé, 

zveme Vás na seminář určený k seznámení interních auditorů i dalších zájemců s nově vydanou revizí normy ČSN EN ISO 19 011:2012. 

Mezinárodní norma ISO 19 011 se zaměřuje na provádění auditů systému managementu kvality a systému managementu životního prostředí. Tato norma byla revidována a od dubna 2012 je vydána i v České republice jako ČSN EN ISO 19 011:2012.  Aktuální znění této normy bere v úvahu širší rozsah auditování systémů managementu a poskytuje obecnější návod než předchozí revize.

Mezinárodní norma ISO 19 011 nestanovuje povinné požadavky na audity a auditory (to je věcí systémových norem), ale poskytuje užitečný návod k řízení programu auditů, plánování a provádění jednotlivých auditů systémů managementu a zabývá se nutnými osobními kompetencemi a způsoby hodnocení auditorů a týmu auditorů. Přiměřené použití normy prostředkem, jak zavést a řídit v organizacích účinný proces interního auditu.

Cílem semináře je poskytnout v přiměřeném časovém rozsahu ucelený výklad revidované normy a upozornit na rozdíly oproti předchozímu vydání, zaměřit se na novinky obsažené v revidované normě a nabídnout způsoby využití v podnicích.

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.
lektor semináře: 
Ing.  Josef Marek
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce, manažer a auditor IMS







PROGRAM SEMINÁŘE

NOVELA ČSN EN ISO 19 011:2012 - Doškolení auditorů

28. srpna 2012 – úterý - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00   	Registrace účastníků
09.00 - 12.15   	Přednášky – nové požadavky normy ČSN EN ISO 19 011
12.30 - 14.00   	Přednášky, příklady, dotazy účastníků, 
diskuse, závěr.

Účastníci semináře získají informace o revizi normy ČSN EN ISO 19 011, která vstoupila v platnost od 1. července 2012. 
Budou probrány hlavní změny oproti předchozímu znění a možnosti jejich začlenění a využití v auditech systémů řízení podniku i mimo ně. Dále bude probrán způsob použití a praktické zavádění systému interních auditů do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k jejich věrohodné funkci.
Výklad bude zaměřen také na zkušenosti z provádění auditů systémů řízení na podnikové úrovni. 

Především probíraná témata:

Termíny a definice, principy auditování,
	postup stanovení a řízení programu auditů,
	plánování a provádění auditů,
	kompetence a hodnocení auditorů,
	aplikace postupů ISO 19 011 v různých oborech (Příloha A).



INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději 24. srpna 2012.
2. Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ........................................ 2.250,- Kč.  Cena je stanovena jako smluvní.
Pro uživatele Věrnostní karty www.tretiruka.cz je sníženo vložné na: 1.900,- Kč.
3. Při neúčasti účastníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto případě zaslány přihlášenému poštou.
4. Vaše přihlášky jsou automaticky akceptovány. Zařazení účastníků nepotvrzujeme. Osobně vyrozumíme pouze ty účastníky, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný termín semináře a nabídneme jim buď náhradní termín, nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
5. Platbu vložného poukažte na Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu 3583647001/5500, variabilní symbol 2012702.
Naše IČO: 47145668, DIČ: CZ 5805062516, nejsme plátci DPH.
6. Při registraci na semináři předložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných případech po předchozí dohodě je možné zaplatit vložné i přímo u registrace. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.
7. Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o.,  Praha 6, Lužná 2a,  1. patro. 
8. Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj č. 15, 20 a 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.
9. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťováno. Na základě požadavku účastníka je možné zajistit rezervaci  hotelového ubytování poblíž místa konání akce. 
10. Pořadatel: 
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433, 
e-mail: marek-proeko@volny.cz.
Mediální partneři propagace: www.enviweb.cz a www. tretiruka.cz

