BIURO USŁUG ISO

SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH – AWD 4
Termin: wg Harmonogramu szkoleń
Szkolenie trwa 2 dni, koszt szkolenia 1000 zł za osobę

/w kwocie tej zawarty jest nocleg, wyżywienie oraz materiały/
Miejsce szkolenia: wg Harmonogramu szkoleń
Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych przeznaczone jest dla osób, które
ukończyły szkolenie podstawowe auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania
Jakością.
Celami szkolenia są:
doskonalenie umiejętności formułowania pytań auditowych,
doskonalenie technicznych umiejętności prowadzenia badania auditowego
doskonalenie umiejętności planowania auditu z uwzględnieniem podejścia procesowego,
doskonalenie umiejętności identyfikacji niezgodności, formułowania działań korygujących oraz
pisania raportu.
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Dzień pierwszy:
Wykłady – Omówienie sposobu auditowania punktu 6.3 i 6.4 wg ISO 9001:2008 na podstawie
Listy kontrolnej PIP.
Wykłady – Omówienie sposobu auditowania punktu 6.3 i 6.4 wg ISO 9001:2008 na podstawie
„Lista Kontrolna WIOŚ” oraz Ustawy „Prawo ochrony środowiska”
Warsztaty – Praktyczne aspekty oceny przez auditorów punktów 5.4.1, 5.4.2, 8.2.3 normy
ISO 9001 - „Cele, Zadania, Programy”
Warsztaty – Lista Kontrolna - Ćwiczenia polegające na prezentacji pytań auditowych zadawanych
do kolejnych wymagań normy z omówieniem jaka odpowiedź uznana będzie za niezgodność i jaka
jest poprawna.
Dzień drugi:
Prezentacja – Własność Klienta (punkt 7.5.4 normy ISO 9001:2008), a Ustawa o ochronie danych
osobowych.
Warsztaty – Lista kontrolna auditu zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych.
Ważne - Sprawy organizacyjne:
Przyjazd uczestników pierwszego dnia szkolenia w godzinach 8.00 – 9.30. Istnieje możliwość zarezerwowania
noclegu z kolacją dzień wcześniej za dodatkową opłatą 100 PLN od osoby. Zakończenie zajęć zaplanowano
między godziną 16.00, a 17.00. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o jeden dzień za dodatkową opłatą
100 PLN od osoby. Istnieje również możliwość przyjazdu na wybrane dwa dni w cenie 1000 PLN (z jednym
noclegiem) lub jeden dzień w cenie 500 PLN (bez noclegu).
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