Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych
Systemów Zarządzania ISO 9001 i ISO
14001
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/14/8433/471728

Cena netto

880,00 zł

Cena brutto

1 082,40 zł

Cena netto za godzinę

73,33 zł

Cena brutto za
godzinę

90,20

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

12

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-01

Termin zakończenia
usługi

2020-12-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-14

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-12-31

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

LUQAM Sp. z o.o. Sp.k.

Osoba do kontaktu

Paulina Bies

E-mail

pbies@luqam.com

Telefon

500 507 178

Cel usługi
Cel biznesowy
Implementacja przekazanych rozwiązań w organizacji pomoże poprawić wewnętrzną sytuację w
organizacji.

Cel edukacyjny
Rozwój kompetencji z zakresu ISO 9001 i ISO 14001

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z praktycznym zrozumieniem wymagań norm ISO 9001:2015 i
ISO 14001:2015 oraz ze sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub niespełnienie).
Oprócz porad dotyczących zasad i technik auditowania, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z
socjotechnikami użytecznymi w działaniach auditowych. W ramach szkolenia zostaną prowadzone
ćwiczenia mające na celu przedstawienie omawianych zagadnień w praktyce.

Program:
1. Auditor – nowe podejście.
2. Obowiązki i kompetencje auditora.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zdefiniowanie procesu auditu.
Etapy prowadzenia auditu.
Podział auditu wewnętrznego.
Formy zadawania pytań auditowych.
Analiza wymagań normy ISO 9001:2015 – obszary do auditowania, zagadnienia auditowe.
Ćwiczenia ISO 9001.
Rodzaje dokumentów auditowych.
Analiza wymagań normy ISO 14001 – obszary do auditowania, zagadnienia auditowe.
Identyfikacja aspektów środowiskowych wg ISO 14001:2015.
Ćwiczenia ISO 14001.
Terminologia ISO 14001.
Scenki auditowe.
Techniki oraz metody doskonalenia systemów ISO 9001 i ISO 14001.
Kompatybilność systemów.
Egzamin końcowy.

Szkolenie może być zorganizowane w formie otwartej w siedzibie LUQAM
przy
zgłoszeniu min. 3 pracowników oraz w formie zamkniętej w ramach dedykowanego
szkolenia dla firmy. Koszt szkolenia zamkniętego wyliczany jest indywidualnie.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
- Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.
- Wskazania do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany
doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.
- Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 14001.
- Poszerzenie umiejętności w zakresie analizy wymagań normy.
- Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań.
- Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów
wewnętrznych.

Grupa docelowa
- Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje
umiejętności w powyższym zakresie.
- Osoby audytowane, które chcą poznać proces auditu.

Materiały dydaktyczne
Materiały szkoleniowe.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
gen. Henryka Kamieńskiego 47
30-644 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

