P O L S KI E GO F O R UM S Y S T E M Ó W Z A R Z Ą D Z A N I A
zrzeszające

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000,
Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000,
Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000,
Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB.

zaprasza do udziału
w modułowym seminarium szkoleniowym – doskonalącym:

AUDYTOWANIE W TRYBIE ZDALNYM (ON-LINE).
Seminarium szkoleniowe adresowane jest do osób zainteresowanych
doskonaleniem w zakresie realizacji audytów prowadzonych w różnych
organizacjach, a w szczególności:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

dla kadry zarządzającej organizacji i jednostek certyfikujących,
pełnomocników ds. systemów zarządzania / menadżerów jakości,
audytorów wewnętrznych,
audytorów zewnętrznych,
zarządzających programem audytów,
dla audytowanych klientów i dostawców w łańcuchach dostaw.

Seminarium szkoleniowe realizowane on-line
na platformie zoom, w modułach 3 godzinnych (godz. 9.00-12.00),
realizowanych 1 x tygodniu - w czwartki, zgodnie z programem.

SEMIANRIUM SZKOLENIOWE DOSKONALĄCE
AUDYTOWANIE W TRYBIE ZDALNYM (ON-LINE)
✓ CEL SEMINARIUM
•

przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie zrozumienia i interpretacji wymagań
normy ISO 19011 z roku 2018 w zakresie wytycznych dot. przeprowadzania audytów
w trybie zdalnym,
• nabycie i/ lub doskonalenie umiejętności zaplanowania i realizacji audytów w formie
zdalnej,
• nabycie i/ lub doskonalenie umiejętności organizacji i nadzorowania programów audytów
realizowanych w formie zdalnej,
• nabycie i/ lub doskonalenie umiejętności zastosowania odpowiednich technik i metod
w trakcie realizacji audytów w formie zdalnej,
• nabycie i/ lub doskonalenie umiejętności wdrażania działań doskonalących w zakresie
skuteczność i przeprowadzania audytów formie zdalnej w systemach zarządzania,
• poszerzenie świadomości ryzyk w zakresie organizacji i realizacji audytów w trybie
zdalnym,
zarówno w zakresie audytów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

✓ W RAMACH SZKOLENIA NABĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interpretacji i zastosowania wymagań normy ISO 19011:2018,
zaplanowania audytu wewnętrznego realizowanego w formie zdalnej,
organizacji audytu realizowanego w formie zdalnej,
przeprowadzenia auditu zgodnie z poznanymi metodykami,
pozyskania obiektywnych dowodów audytowych podczas realizacji audytów zadanych
dla systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001,
formułowania wyników audytu odnosząc je do celu/-ów i kryteriów audytu,
formułowania potencjału do doskonalenia w zakresie auditowanych obszarów, procesów,
sporządziania raportów z audytów przeprowadzonych w trybie zdalnym,
przygotowania organizacji do poddania się audytowi zdalnemu.

Ukończenie całości *) seminarium szkoleniowego umożliwia uzyskanie
CERTYFIKATU KOMPETENCJI:

SPECJALISTY W ZAKRESIE REALIZACJI
AUDYTÓW ZDALNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
*) w zakresie modułów 2, 3, 4 – musi zostać ukończony przynajmniej jeden moduł wskazany przez uczestnika.

PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO DOSKONALĄCEGO
Moduł I – 28.01.2021 r., moderator: Marek Roszak
Prelegenci: Kinga Makuła – Koordynator w Dziale Akredytacji Jednostek Certyfikujących Systemy
Zarzadzania, PCA; Maciej Kostrzanowski – Prezes Zarządu, Polskie Forum ISO 14000
WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUDYTOWANIA W TRYBIE ZDALNYM.
Wytyczne normy ISO 19011:2018 w zakresie audytów zdalnych - interpretacja. Wymagania IAF – MD4
i zwarte w dokumentach międzynarodowych dotyczących audytów w trybie zdalnym. Metodyka przeprowadzanie
audytów w trybie zdalnym. Przygotowanie do realizacji audytów zdalnych, kompetencje audytorów.

Moduł II – 16.02.2021 r., moderator: Marek Roszak
Prelegent: Artura Jabłoński – wykładowca, konsultant, auditor, specjalista w zakresie systemów
zarządzania
AUDYT W TRYBIE ZDALNYM WYMAGAŃ SPECYFICZNYCH NORMY ISO 9001.
Realizacja audytów w zakresie skutecznego zebrania dowodów spełniania wymagań charakterystycznych
dla normy ISO 9001.

Moduł III – 11.02.2021 r., moderator: Maciej Kostrzanowski
Prelegent: Robert Pochyluk
AUDYT W TRYBIE ZDALNYM WYMAGAŃ SPECYFICZNYCH NORM ISO 14001 I ISO 50001.
Realizacja audytów w zakresie skutecznego zebrania dowodów spełniania wymagań charakterystycznych
dla norm ISO 14001 i ISO 50001.

Moduł IV – 18.02.2021 r. moderator: Andrzej Kowalkow
Prelegent: Krystyna Stephens; Joanna Jasińska – Centrum Certyfikacji Jakości WAT
ORGANIZACJA I NADZÓR NAD REALIZACJĄ AUDYTÓW ZDALNYCH WYKONYWANYCH
PRZEZ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE.
Doświadczenia własne, wymagania jednostek certyfikujących w zakresie realizacji audytów zdalnych, ustalenia
w zakresie wymagań dot. audytów zdalnych pomiędzy jednostką certyfikująca a organizacją.

Moduł V – 25.02.2021 r. moderator: Dariusz Okraska
Prelegent: Andrzej Kowalkow – specjalista w zakresie bezpieczeństwa pracy, szkoleniowiec,
konsultant, auditor, członek Komitetu Technicznego nr 276 ds. Systemów Zarządzania BHP przy
Polskim Komitecie Normalizacyjnym
AUDYT W TRYBIE ZDALNYM WYMAGAŃ SPECYFICZNYCH NORMY ISO 45001.
Realizacja audytów w zakresie skutecznego zebrania dowodów spełniania wymagań charakterystycznych
dla normy ISO 45001.

Moduł VI - 04.03.2021 r. moderator: Robert Pochyluk
Prelegenci: Grzegorz Ścibisz; Edyta Słupecka – Instytut Lotnictwa
PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA I NADZÓR NAD PROGRAMEM I REALIZACJĄ
AUDYTÓW ZDALNYCH W ORGANIZACJACH.
Przygotowanie się organizacji do realizacji audytów zdalnych wewnętrznych i zewnętrznych. Zadania pełnomocnika /
zarządzającego programem audytów w tym zakresie.

Moduł VII – 11.03.2021 r.
moderator: Marek Roszak - Prezes Klubu Polskie Forum ISO 9000
WEBINARIUM PODSUMOWUJĄCE SEMINARIUM
Z PROWADZĄCYMI POSZCZEGÓLNE MODUŁY SEMINARIUM ORAZ ZAPROSZONYMI GOŚĆMI.
Odpowiedzi na pytania, sugestie, komentarze,
na korespondujące z zakresem tematycznym modułów.

problemy

zgłoszone

przez

uczestników

seminarium

Szkolenie poprowadzą wykładowcy teoretycy i praktycy mających znaczące doświadczenie:
• w realizacji audytów zdalnych wewnętrznych, zewnętrznych,
• w zakresie realizacji audytów w systemach zarządzania dla norm:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001,
• w prezentacji treści na wykładach, seminariach, szkoleniach.

TABELA OPŁAT

Pierwszy
przedstawiciel
członka:
- rzeczywistego Klubu
PF ISO 9000,
- Polskiego
Stowarzyszenia Jakości
Zarządzania
POLISOLAB,
- Stowarzyszenia ISO
14000,
- Stowarzyszenia ISO
45000
Kolejny przedstawiciel
członka:
- rzeczywistego Klubu
PF ISO 9000
- Stowarzyszenia ISO
14000
- Stowarzyszenia ISO
45000

Jeden
moduł

Dwa
moduły

Trzy moduły

Cztery
moduły

Pięć modułów

Całość
Sześć
modułów

130,0 zł +
23%VAT

240,0 zł +
23%VAT

340,0 zł +
23%VAT

440,0 zł +
23%VAT

540,0 zł
+
23%VAT

600,0 zł
+
23%VAT

Moduł siódmy

UDZIAŁ
BEZPŁATNY

w przypadku
udziału
120,0 zł +
23%VAT

220,0 zł +
23%VAT

310,0 zł +
23%VAT

400,0 zł +
23%VAT

470,0 zł
+
23%VAT

520,0 zł
+
23%VAT

w module I
i przynajmniej
jednym

Członek wspierający
Klubu PF ISO 9000,
Członek Klubu POLLAB

150,0 zł +
23%VAT

280,0 zł +
23%VAT

400,0 zł +
23%VAT

520,0 zł +
23%VAT

650,0 zł
+
23%VAT

750,0 zł
+
23%VAT

Uczestnicy
spoza Klubów,
Stowarzyszeń

200,0 zł +
23%VAT

360,0 zł +
23%VAT

520,0 zł +
23%VAT

680,0 zł +
23%VAT

850,0 zł
+
23%VAT

960,0 zł
+
23%VAT

z modułów
II – V.

Uwaga:
1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych składkach
członkowskich za 2020 lub 2021 r.
2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB,
które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
Koszty uczestnictwa obejmują:
–
–
–

udział w seminarium,
materiały seminaryjne w formie elektronicznej (pdf.),
certyfikat kompetencji „Specjalisty w zakresie realizacji audytów zdalnych systemów zarządzania”
dla uczestników całości seminarium z zastrzeżeniem: w zakresie modułów 2, 3, 4 – musi zostać ukończony
przynajmniej jeden moduł wskazany przez uczestnika lub zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.
Liczba miejsc w module VII jest ograniczona.
Udział bezpłatny w przypadku udziału w module I i przynajmniej jednym z modułów II – V.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
Ul. Nowogrodzka 50, lok. 515
00-695 Warszawa
Tel. 609 735 967
www.pfiso9000.pl, konferencja@pfiso9000.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i odwołania seminarium na 3 dni robocze
przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

