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ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
Szkolenie z zakresu systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

środowiskiem 
 

 proszę postawić krzyżyk () w polu wyboru po prawej stronie nazwy szkolenia 
 

Moduł I     Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z ISO 9001 (jakość), ISO 14001 
                 i EMAS (środowisko), ISO 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007 (bezpieczeństwo i higiena pracy) 
Moduł II    Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego z ISO 17025:2005 
Moduł III  Auditor wewnętrzny systemów zarządzania środowiskiem zgodnego z ISO 14001:2004 oraz EMAS 

ochrona 
środowiska 

 

Moduł I     Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z ISO 9001 (jakość), ISO 14001 
                 i EMAS (środowisko), ISO 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007 (bezpieczeństwo i higiena pracy)  
Moduł II    Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego z ISO 17025:2005 
Moduł III  Opracowanie księgi jakości i księgi procedur zgodne z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz  
                 wymogami PCA 

chemia  

 

Ja, niżej podpisany/a: 
 

Imię       

Nazwisko       

PESEL     
 

 

nr indeksu     
 

 

specjalność       

 

rok akademicki: 2014/2015      

       

kierunek: 
ochrona 

środowiska 
 chemia    

       
stopień studiów: pierwszy  drugi    

       
rok studiów: pierwszy  drugi  trzeci  

 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w projekcie „Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w 

praktyce” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

2. Zapoznałem/am się z celami, warunkami i terminami zajęć wymienionymi w tytule zgłoszenia. 
3. Deklaruję wolę uczestniczenia w zajęciach wymienionych w tytule zgłoszenia (zaznaczone krzyżykiem). 
4. Podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Pouczenie: składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności odszkodowawczej zgodnie z art. 361 i nast. Kodeksu 
cywilnego oraz odpowiedzialności za błędy w składanych oświadczeniach woli zgodnie z art. 86 Kodeksu cywilnego. 
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