
 
 

 

Wdrożenie Systemu Zarządzania  

Ciągłością Działania wg ISO 22301 

 

 

Opis szkolenia: 

Reputacja, utrzymanie klientów oraz utrzymanie pozycji na rynku są ściśle powiązane z utrzymaniem ciągłości 

funkcjonowania organizacji w każdym obszarze jej działalności. System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) 

oparty o normę ISO 22301 jest jednym z warunków wspierających działalność Państwa organizacji. Szkolenie BSI 

„Wdrożenie Systemu ISO 22301” zapoznaje uczestników z praktycznymi sposobami i metodami wdrażania systemu 

zarządzania ciągłością działania. Przeprowadza przez wymagania normy ISO 22301 w odniesieniu do wdrożenia 

systemu, uwzględniając obszary organizacji najbardziej problematyczne.  Praktyczne ćwiczenia, zajęcia w grupach, 

dyskusje i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami pozwolą uczestnikom kursu na zdobycie teoretycznej i 

praktycznej wiedzy. Opracowane i przekazane uczestnikom materiały będą dodatkowo pomocne w procesie wdrażania 

systemu.

Cele szkolenia: 
Po przebytym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili: 

• Określić zakres BCMS w Państwa organizacji 

• Stworzyć zasady BCMS, jej cele i procesy 

• Wykorzystać podejście STEP–BY–STEP w procesie 

wdrażania 

• Wyjaśnić cel, strukturę i wymagania normy 

ISO 22301 powiązane z procesem wdrożenia 

• Opracować plan wdrożenia BCMS 

• Przygotować organizację do certyfikacji ISO 22301  
 

Uczestnicy szkolenia: 
 

• Każda osoba zainteresowana wdrażaniem ISO 22301 

• Osoby odpowiedzialne za Ciągłość Działania w 

organizacji 

• Menedżerowie i Konsultanci ds. Ciągłości Działania, 

Ryzyka, Bezpieczeństwa Informacji, a także 

Menedżerowie i 

•  Konsultanci Działów Rozwoju i Operacyjnych 

• Pracownicy odpowiedzialni za systemy zarządzania, 

• Pracownicy, dla których BCMS i auditowanie Ciągłości 

Działania jest nowym obszarem wiedzy  

• Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat 

BCMS oraz pogłębić swoją wiedze z tego zakresu.  

• Uczestnicy, których menadżerowie/firma wymagają 

wiedzy o wdrażaniu BCMS 

Korzyści: 

• Ochrona organizacji przed napływem negatywnych 

i nieprzewidzianych zdarzeń 

• Zwiększenie zaufania klientów do organizacji 

• Poszerzenie wiedzy o Ciągłości Działania i normę ISO 

22301 

• Zapoznanie z korzyściami wynikających z wdrożenia 

BCMS 

 

Czas trwania: 2 dni 

Warunki uczestnictwa: 

Nie ma formalnych warunków uczestnictwa, jednak 

rekomendowane jest posiadanie dobrej znajomość 

organizacji, dla której Państwo pracują, zakres jej 

działalności, a także przynajmniej podstawowa wiedza 

z zakresu ciągłości działania. 

Dodatkowe informacje: 

Certyfikat uczestnictwa wydawany jest wszystkim 

uczestnikom szkolenia

 


