
ISO 9001:2015 
Przejście z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015
dla Auditorów

Szkolenie skierowane do Auditorów, którzy chcą zademonstrować swoje zaan-
gażowanie w jakość poprzez rozwinięcie posiadanych umiejętności audytowania 
zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. 
Połączenie doświadczenia uczestników z wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi 
na szkoleniu będzie pomagać w zwiększaniu ich efektywności w wykorzystaniu 
wymagań znowelizowanego standardu.

Szkolenie to jest idealną propozycją dla 
Auditorów wewnętrznych oraz Auditorów 
wiodących, którzy chcieliby auditować 
zgodność z normą ISO 9001:2015.

Kto powinien wziąć udział?

Zarezerwuj szkolenie online na: www.bsigroup.pl/szkolenia
zadzwoń na nr: +48 22 330 61 82, 84, 88
lub wyślij zapytanie na: szkolenia@bsigroup.com

• Zrozumienie kluczowych zmian między 
ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015,

• Przygotowanie i rozwijanie umiejęt-
ności prowadzenia audytu wg ISO 
9001:2015,

• Poddanie ocenie własnego zrozumie-
nia,

• Spełnienie wymagań IRCA dotyczących 
szkolenia dla Auditorów (przejście 
na wymagania nowego wydania 
normy)

Jakie korzyści płyną z tego 
szkolenia?

• Aneks SL Załącznik 2 i ramy nowej Ar-
chitektury Wysokiego Poziomu (HLS),
• Nowe wymagania odnoszące się do 
Kontekstu organizacji, Przywództwa, Pla-
nowania, Wsparcia oraz Działań opera-
cyjnych – oraz przedstawienie sposobu 
ich audytowania,
• Zmienione terminy i definicje odnoszą-
ce się do ISO 9001: 2015, a także klu-
czowe pojęcia, takie jak: myślenie oparte 
na ocenie ryzyka i podejście procesowe,
• Zmiany w wymaganiach normy ISO 
9001:2008 i ich wpływ na perspektywę 
prowadzenia audytu. 

Czego się nauczę?

Szkolenie dwudniowe

Już wcześniej uczestniczyłam w kursie dla Auditorów wewnętrznych i wdrażałam 

SZJ w swoim miejscu pracy. Trener był doskonały i potrafił nas angażować do 

pracy przez cały kurs ”
“

Claire Pressdee-Collins, Quality and BCP Manager, Ofcom

Akademia BSI 

http://www.bsigroup.pl/szkolenia
mailto:szkolenia%40bsigroup.com?subject=Auditor%20Wewn%C4%99trzny%20ISO%209001%3A2015


Akademia BSI

Dzień 2

• Studium przypadku
• Planowanie audytu
• Wywiad z Najwyższym Kierownictwem
• Audyt kontekstu organizacji
• Audyt planowania SZJ
• Ścieżki audytu
• Zarządzanie zmianą
• Przegląd szkolenia i pytania
• Refleksje i informacja zwrotna

Program szkolenia

Dzień 1

• Powitanie i przedstawienie uczestników 
• Korzyści wynikające z kursu
• Cele i struktura kursu 
• Aneks SL: Załącznik 2 Wprowadzenie i ramy
• Aneks SL: Załącznik 2 Terminy
• Aneks SL: Załącznik 2 Wymagania punkt po punkcie 
• Aneks SL: Załącznik 2 Porównanie do ISO 9001:2015. 
Struktura wymagań
• ISO 9001:2015 Kluczowe terminy, definicje i pojęcia
• Porównanie ISO 9001:2015 z ISO 9001:2008
• Zmiany w Systemie Zarządzania Jakością
• Ramy czasowe i ustalenia
• Podsumowanie głównych zmian

Akademia BSI nie tylko uczy jak spełniać wymagania stan-
dardów – ale bierze czynny udział w ich tworzeniu. BSI dys-
ponuje doskonałą wiedzą – jest pierwszą międzynarodową 
organizacją normalizacyjną oraz członkiem Międzynarodowej 
Organizacji Standaryzacyjnej ISO. Akademia BSI dysponuje 
szeroką wiedzą ekspercką oraz cennym doświadczeniem, 
którym chętnie dzieli się z Uczestnikami swoich szkoleń.

Wysoka skuteczność szkolenia wynika z intensywnego procesu 
uczenia się poprzez gromadzenie wiedzy wspieranej zadaniami 
wskazującymi na zastosowanie w praktyce. Kurs bazuje na akty-
wizujących  zadaniach, których efektem jest lepsze zrozumienie 
tematu i możliwość lepszego wykorzystania wiedzy i umiejętno-
ści w praktyce.

Dlaczego warto uczestniczyć
w szkoleniach Akademii BSI? Nasze podejście

Dzięki naszym szkoleniom zdobędziesz wiedzę i umiejętności, 
dzięki którym wdrożysz standardy najważniejsze dla Twojej orga-
nizacji. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy będzie imienny Certyfikat 
ukończenia szkolenia BSI, który jest uznawany na całym świecie.

Nasi trenerzy to najlepsi specjaliści na rynku. Jako  
doświadczeni auditorzy, przekazują swoją wiedzę  
w taki sposób, aby organizacje skutecznie wdrażały   stan-
dardy i stale się doskonaliły.

Twoje kompetencje Nasi trenerzy

Zarezerwuj szkolenie online na: www.bsigroup.pl/szkolenia

BSI Group Polska 

ul. Królewska 16

Tel.: (22) 330 61 80

e-mail: szkolenia@bsigroup.com

www.bsigroup.pl/szkolenia  

Uwaga: Wszystkie informacje zdobywane w trakcie szkolenia oparte są o normę ISO/FDIS 

http://www.bsigroup.pl/szkolenia

