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O SZKOLENIU 

Kompleksowe, pięciodniowe szkolenie w ramach IQNet Academy, które pozwoli auditorom 
w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skutecznie i praktycznie 
prowadzić audit. 

PROGRAM SZKOLENIA 

 Audity pierwszej, drugiej i trzeciej strony. 
 Cele, zakres i kryteria auditu (według normy ISO 19011). 
 Zasoby w audicie (według normy ISO 19011). 
 Role i zakres odpowiedzialności; poufności (według normy ISO 19011 i ISO 17021). 
 Przebieg i dokumentowanie auditu (według normy ISO 19011 i ISO 17021). 
 Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10. 
 Praktyki i etapy audytowe. 
 Działania poaudytowe. 
 Certyfikacja i akredytacja (według normy ISO 17021). 
 Zachowania auditora. 
 Komunikacja podczas auditu. 
 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 
PN- EN ISO 9001:2015-10. 

 

KORZYŚCI  
 Nabycie praktycznych umiejętności identyfikowania celów i korzyści auditu systemu 

zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10. 
 Nabycie praktycznych umiejętności planowania, prowadzenia i raportowania auditów, które 

wnoszą rzeczywistą wartość dodaną. 
 Poznanie najnowszych technik auditowania i umiejętnego ich wykorzystania. 
 Zrozumienie wymagań i wytycznych norm: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 

19011:2018-08 i ISO/IEC 17021-3:2019-03. 
 Umiejętność budowania zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami 

zgodnie z najnowszymi wymaganiami. 

3 350 ZŁ  
NETTO / OSOBA  

Cena obejmuje organizację szkolenia w trybie stacjonarnym,  
materiały szkoleniowe w formie papierowej, test końcowy,  

międzynarodowy Certyfikat IQNet Academy oraz certyfikat uczestnictwa w formie papierowej,  
obiady, przerwy kawowe, cena nie zawiera zakwaterowania. 

 


