
 
 

 

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania  

Ciągłością Działania wg ISO 22301 

 

 

Opis szkolenia: 

System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) oparty o normę ISO 22301 pomaga organizacji na elastyczne 

działanie i rozwój w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Ciągłe zmiany wymuszają na organizacjach 

nieustanne doskonalenie i reagowanie. Proces auditu wewnętrznego zakłada ciągłe doskonalenie, daje pewność, że 

Państwa organizacja dokonuje ciągłej oceny swojej struktury i założeń, aby upewnić się, że są właściwe, nawet w 

sytuacjach kryzysowych. Audity wewnętrzne pomagają przygotować się do niezależnych auditów. Szkolenie BSI  

„Auditor wewnętrzny ISO 22301” umożliwia uczestnikom, rozwój umiejętności i zdobycie wiedzy w zakresie 

przeprowadzania auditów oraz samooceny względem ISO 22301. Zajęcia w małych grupach, praktyczne ćwiczenia z 

auditu oraz dyskusje umożliwiają zdobycie wiedzy i rzetelne zrozumienie zasad auditowania wg ISO 22301.

Cele szkolenia: 
Po przebytym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili: 

• Kierować auditem systemu zarządzania ciągłością 

działania  

• Wyjaśnić wymogi ISO 22301 

• Zaplanować audit BCMS 

• Przeprowadzić audit BCMS 

• Sprecyzować i przedstawić wyniki auditu  

• Sporządzić raport po audicie 

• Przeprowadzić spotkania otwierające, zamykające i 

kontynuujące audit 

 

Uczestnicy szkolenia: 
 

• Osoby odpowiedzialne za audit systemu zarządzania 

ciągłością działania  

• Menedżerowie i Konsultanci ds. Ciągłości Działania, 

Ryzyka, Bezpieczeństwa Informacji, a także 

Menedżerowie i Konsultanci Działów Operacyjnych 

• Obecni audytorzy, którzy będą przeprowadzać audity 

zarządzania ciągłością działania 

• Stażyści, którzy będą przeprowadzać audity   

• Pracownicy odpowiedzialni za systemy zarządzania, 

dla których wdrażanie BCMS jest nowym 

zagadnieniem  

• Audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni odpowiedzialni za 

systemy zarządzania, dla których BCMS i auditowanie 

ciągłości działania jest nowym doświadczeniem  

Korzyści: 

• Zwiększyć efektywność BCMS w swojej organizacji 

• Zwiększyć zaufanie klientów do Państwa organizacji 

• Zyskać spojrzenie na działania swojej organizacji 

• Przygotować się do niezależnych auditów 

• Rozwinąć swoje umiejętności auditowania w zakresie 

ISO 22301 

 

Czas trwania: 2 dni 

Warunki uczestnictwa: 

Zaleca się, aby przed rozpoczęciem kursu uczestnicy 

znali podstawy ciągłości działania i posiadali wiedzę z 

zakresu systemów biznesowych w swoich firmach. 

W trakcie szkolenia prowadzona jest ciągła ocena 

postępów uczestnika w zakresie zaangażowania oraz 

zdobycia wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. 

Uczestnicy, którzy zostaną pozytywnie ocenieni oraz 

zaliczą egzamin pisemny otrzymują certyfikat 

ukończenia kursu auditora wewnętrznego. 

Dodatkowe informacje: 

Certyfikat uczestnictwa wydawany jest wszystkim 

uczestnikom szkolenia.

 


