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TEMAT SZKOLENIA 

System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05, 

w tym audyt. 
 

CEL SZKOLENIA 
Celem szkolenia jest zapoznanie audytorów wewnętrznych z systemem zarządzania 
antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO 37001:2017-05. 
Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił przeprowadzić audit wewnętrzny zgodnie  
z wymaganiami normy. 
 

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE DLA 

Kadra kierownicza i audytorzy wewnętrzni. 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
1. Zakres i charakter oraz podstawowe przyczyny występowania zdarzeń korupcyjnych. 
2. Koncepcja i struktura normy ISO 37001. 
3. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące systemu. 
4. Wymagania normy ISO 37001. 
5. Audyt wewnętrzny systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. 
6. Wytyczne dotyczące wdrażania systemu wg załącznika A do normy. 

 

Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę wykorzystywaną  
w codziennej pracy. 

UWAGA - Przed szkoleniem możecie Państwo skontaktować się  z trenerem (e-mailem)  
i zadać mu pytania, na które odpowiedzi chcielibyście Państwo poznać podczas szkolenia. 
(adres: biuro@tz-c.pl). 

PROWADZĄCY SZKOLENIE 
Anita Truskowska-Henni 
magister chemii (Politechnika Szczecińska). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania zasobami ludzkimi dla menadżerów personalnych.  
Posiada certyfikaty audytora wiodącego z zakresu: jakości  (ISO 9001), środowiska (ISO 14001)  
i ciągłości działania (ISO 22301).  
Od osiemnastu lat zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem 
informacji i antykorupcją, opracowując i wdrażając systemy zarządzania jakością i systemy 
zintegrowane oraz organizując i prowadząc audyty wewnętrzne.  
Brała udział w opracowywaniu wydania trzeciego  Wymagań Systemu Przeciwdziałania 
Zagrożeniom Korupcyjnym –SPZK. 
Brała udział we wdrażaniu systemów antykorupcyjnych w jednostkach administracji publiczne 
(m.in. w Ministerstwie Skarbu i Agencji Rezerw Materiałowych).  
Od roku 2012 prowadzi szkolenia, w tym szkolenia audytorów wewnętrznych systemów 
zarządzania w zakresie ISO 9001, wymagań SPZK oraz ISO 37001. 
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Obecnie pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie systemów zarządzania jakością  
i systemu zintegrowanego obejmującego m.in. system przeciwdziałania zagrożeniom 
korupcyjnym w dwóch organizacjach, jak również jest trenerem w firmie TZ-Consultans. 
 

TECHNIKI SZKOLENIOWE STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA 

Wykład z dyskusją, prezentacja przypadków, ćwiczenia. 

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA 
08.04.2021 (czwartek), w godzinach 08:30-14:30 (w tym przerwy). 
 
Szkolenie on-line - Wykonawca zapewnia platformę na której zostanie przeprowadzone, tj. 
Microsoft Teams. 
 
PŁATNOŚĆ: 

 
1. 260,00  PLN netto* od osoby. 
2. Cena obejmuje: 

ˇ Udział jednej osoby w szkoleniu. 
ˇ Certyfikat ukończenia szkolenia. 
ˇ Materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej. 

3. Płatność przelewem po szkoleniu (14 dni od wystawienia faktury). 
4. *Dla klientów, dla których przedmiotowe szkolenie jest związane z kształceniem 

zawodowym i finansują je w całości ze środków publicznych, możliwe jest zastosowanie 
stawki podatku VAT – zwolnione. W przypadku skorzystania z takiej opcji prosimy  
o podpisanie stosowanego oświadczenia zawartego w niniejszym zgłoszeniu. Dla 
uczestników dla których podmiotowe szkolenie nie jest związane z kształceniem 
zawodowym lub nie finansują go w całości ze środków publicznych obowiązuje stawka 
podstawowa VAT - 23%). 
 

 
 
 
 
 
 

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia, 

  oraz przesłanie go na adres e-mailowy: biuro@tz-c.pl 
 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem:  (22) 786 85 45 
pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00-16:00. 
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