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SZKOLENIE 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU  
ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA  
 

2 DNI 16 GODZIN LEKCYJNYCH Termin zgodnie z harmonogramem szkoleń  
otwartych PCBC S.A. dostępnym na stronie:  
www.pcbc.gov.pl ON-LINE SYMBOL: O211 

DLACZEGO MY? 

     

Szeroki wybór 
tematów 

Realizacja 
celu 

Najlepsi 
trenerzy 

60 lat 
na rynku 

Atrakcyjna 
forma 
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O SZKOLENIU 

Szkolenie w zakresie przygotowania i prowadzenia audytów wewnętrznych Systemu zarządzania 
ciągłością działania (SZCD). Szkolenie w ramach IQNet Academy. Przystępując do szkolenia 
uczestnik powinien znać wymagania normy ISO 22301. 

PROGRAM SZKOLENIA 
 Rodzaje audytów, ich cele i podstawowe definicje. 
 Zarządzanie programem audytu wewnętrznego. 
 Metody i techniki prowadzenia audytów wewnętrznych.  
 Dowody audytowe. 
 Planowanie i przygotowanie się do prowadzenia audytu wewnętrznego. 
 Spotkanie otwierające. 
 Prowadzenie audytów i gromadzenie dowodów.  
 Ocena zgodności i niezgodności.  
 Przygotowanie raportu z audytu, w tym opisu niezgodności. 
 Spotkanie zamykające. 
 Działania korekcyjne i działania korygujące.  
 Egzamin. 

 
• Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, 

z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy 
i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet, co znacząco uwiarygadnia 
posiadane kompetencje w CV. 
 

• Przystępując do szkolenia uczestnik powinien znać wymagania normy ISO 22301. 
 

KORZYŚCI  
 Dzięki szkoleniu uczestnik będzie wiedział, czym jest audyt wewnętrzny i jaki jest cel jego 

przeprowadzenia. 
 Uczestnik szkolenia zapoznany zostanie z koncepcją i problematyką dotyczącą ciągłości 

działania oraz funkcjonowania SZCD, jak również korzyściami biznesowymi jego stosowania.  
 Udział w szkoleniu zapewni uczestnikowi podstawową wiedzę w zakresie metodyki 

przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych uwzględniającą wymagania 
normy PN-EN ISO 19011:2018-08. 
 

1 450 ZŁ  
NETTO / OSOBA  

Cena obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line,  
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, test końcowy,  

międzynarodowy Certyfikat IQNet Academy oraz certyfikat uczestnictwa w formie papierowej. 
 


