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LPA – Audyty warstwowe Layered Process Audits wg CQI-8 

 

Szkolenie przeprowadzane jest przez doświadczonego praktyka, który od wielu lat zajmuje się 

zarządzaniem audytami warstwowymi w organizacji będącej światowym dostawcą Tier 1 

współpracującym z głównymi klientami w branży motoryzacyjnej. 

 

Agenda: 

1. Wprowadzenie do przeprowadzania  audytów warstwowych: 

• Definicja audytu warstwowego 

• Wymagania IATF  

• Wymagania specyficzne klientów Stellantis-FCA, Stellantis-PSA, GM 

2. Planowanie i realizacja audytu warstwowego: 

• Interpretacja wymagań CQI-8 w zakresie audytów warstwowych 

• Rozróżnienie poziomów audytu w organizacji 

• Komunikacja 

3. Wymagania dotyczące wyznaczania procesów podlegających audytowi 

4. Tworzenie oraz weryfikacja listy kontrolnej audytów warstwowych: 

• Dane wejściowej do listy kontrolnej: audyty jednostki certyfikującej, korporacyjne oraz 

klientów 

• Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa w procesie planowania i realizacji audytów 

warstwowych 

5. Definiowanie odpowiedzialności audytorów oraz częstotliwości przeprowadzania audytów 

6. Zarządzanie niezgodnościami 

7. Przykłady raportowania realizacji audytów warstwowych  

8. Best Practice - przedstawienie przykładów druków audytowych z firm motoryzacyjnych 
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Uczestnik nauczy się :  

• W jaki sposób zdefiniować pytania audytowe 

• Jakie są najlepsze praktyki podczas planowania, przeprowadzania oraz komunikowania wyników 

audytu 

• Dowiesz się jak raportować i eskalować w ramach audytów warstwowych 

• Przekona się, że audyty warstwowe dają możliwość ciągłego doskonalenia systemu zarządzania 

jakością organizacji 

• Zapozna się z wymaganiami dokumentu CQI-8 w zakresie zarządzania audytami warstwowymi 

 

 

Adresaci szkolenia: 

• Jakość wewnętrzna i jakość klienta 

• Liderzy Produkcji 

• Osoby pracujące w dziale jakości procesowej 

• Menedżerowie na wszystkich poziomach 

• Wszyscy zaangażowani w obsługę, poprawę procesów produkcyjnych 

• Osoby o różnym stopniu zaawansowania i znajomości metod przeprowadzania audytów 

 

Czas trwania: 

• 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) 

 

 

Daty szkoleń otwartych: 

26.05.2023 – otwarte szkolenie online 
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Cena: 

 

Szkolenia otwarte: 1250 zł netto / 1537,5 zł brutto 

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu. Płatność proszę realizować do 30 dni 

po przeprowadzonym szkoleniu. 

Odnośnie cennika dla szkoleń zamkniętych proszę o kontakt z biurem. 

 

Przeprowadzamy też sesje warsztatowe oraz wdrożenia audytów wielopoziomowych bezpośrednio w 

lokalizacji klienta. 

 

Cena obejmuje: 

• uczestnictwo w szkoleniu 

• materiały szkoleniowe 

• certyfikat 

• 12 miesięcy bezpłatnych konsultacji po zrealizowanym szkoleniu 

 

Odnośnie cennika dla szkoleń zamkniętych proszę o kontakt z biurem. 


