
W związku z opublikowaniem 1 października 

ubiegłego roku nowej wersji międzynarodowego 

standardu zarządzania jakością w przemyśle 

motoryzacyjnym  (wersja angielska IATF 16949:2016), 

jak również trwającym okresem przejściowym  TUV 

NORD Polska zaprasza na ogólnopolskie seminarium 

Automotive: 

IATF 16949:2016  - nowy standard 
oczyma auditorów TUV NORD

Wrocław, 14 czerwca 2017 r. 

Hotel IBIS Styles 

Plac Konstytucji 3go Maja 3 (vis a vis 
budynku Dworca PKP Wrocław Główny) 



PROGRAM
do 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 Proces przejścia z ISO /TS 16949:2009 na IATF 16949:2016
11:00 Porównanie specyfikacji ISO TS 16949 i IATF 16949:2016 – część 1
12:30 Przerwa lunchowa 
13:00 Nowe aspekty IATF 16949:2016 – część 2 DYSKUSJA

Prelegenci: Krzysztof Gajdecki, Tomasz Kuprowicz – Auditorzy IATF 16949:2016, TUV NORD Polska. 

Koszt udziału w seminarium obejmuje pracę prelegentów, materiały w formie papierowej, poczęstunek 
w trakcie przerwy kanapkowej oraz zaświadczenia z tytułu pozyskanej wiedzy. 

Zapraszamy do udziału i – ze względu na ograniczoną ilość miejsc – do nadsyłania zgłoszeń!  

Szczegółowych informacji o spotkaniu udzielają Doradcy Klienta ds. Szkoleń
Joanna Glazik - tel. 603 300 418,  j.glazik@tuv-nord.pl 
Joanna Górska – tel. 32 786 46 74, j.gorska@tuv-nord.pl

IATF 16949:2016 
nowy standard oczyma auditorów TUV NORD



IATF 16949:2016  - nowy standard oczyma auditorów TUV NORD

Wrocław, 14 czerwca 2017, Hotel Ibis Styles, Plac Konstytucji 3go Maja 3
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa firmy

Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

e-mail Telefon / Fax

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Stanowisko Cena

1.

2.

Razem

Oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17.12.2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, (Dz.U. 2010 r., nr 249, poz. 1661) akcep-
tuję wystawianie i przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi skutkami 
doręczenia. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z faktury elektronicznej w TNP dostępnym na stronie internetowej 
www.efaktura.tuv-nord.pl oraz przyjmuję go do wiadomości i stosowania.

Przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez TUV NORD 
Polska moich danych (w tym adresu poczty elektronicznej) w celach związanych 
z organizacją szkolenia pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zmianami). Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, 
w tym osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać 
na nr faxu 32 786 46 07 lub 
e-mail szkolenia@tuv-nord.pl 

Cena za udział w szkoleniu: 

 ■ 600 PLN netto + 23% VAT w przy-
padku pierwszej osoby z organizacji 

 ■ 440 PLN netto + 23% VAT w przy-
padku drugiej i każdej kolejnej osoby 
z danej organizacji.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są drogą 
mailową na adres szkolenia@tuv-nord.pl lub 
faxem na nr 32 786 46 74 nie później niż do dnia 
22 maja br. włącznie. O udziale w seminarium 
decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc 
ograniczona. 
TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie 
prawo do odwoływania lub przełożenia terminu 
szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych 
oraz nie ponosi odpowiedzialności za koszty 
poniesione z powodu odwołania szkolenia. 
W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy 
otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Zamawiający może wycofać się z udziału w 
szkoleniu bez ponoszenia kosztów do 14 dni 
roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
Natomiast rezygnacja w terminie krótszym niż 14 
dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z 
opłatą w wysokości 100% jego ceny.

Oświadczenie
Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT 
i wyrażamy zgodę na wystawienie przez TUV NORD Polska Sp. 
z o.o. faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. na poniższy adres e-mailowy oraz 
akceptuję regulamin korzystania z faktury elektronicznej TNP.

e-mail:

Po d p i s  i  p i e c z ę ć  o s o by  u p o wa ż n i o n e j

NIP

http://www.efaktura.tuv-nord.pl
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