
 
 

 

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania  

Ciągłością Działania wg ISO 22301 

 

 

Opis szkolenia: 

Klienci oczekują, że organizacje będą potrafiły przygotować się na zaistnienie nieprzewidzianych wydarzeń. Skuteczny 

System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) oparty o normę ISO 2230 pomaga organizacjom na elastyczność 

w rozwijaniu umiejętności kontynuowania w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Zwiększa to zaufanie 

klientów do organizacji – szczególnie wtedy, kiedy skuteczność BCMS jest niezależnie weryfikowana i certyfikowana. 

Wykorzystanie potencjału oferowanego przez BCMS, organizacja musi przeprowadzić szczegółowe audity swoich 

struktur celem upewnienia się o zachowaniu ciągłości jej działania w sytuacjach kryzysowych. Będą mogli Państwo 

również dowiedzieć się nt niezależnych auditów oraz ich przeprowadzaniu. Szkolenie BSI „Auditor Wiodący ISO 22301” 

daje uczestnikom umiejętności i wiedzę o kierowaniu i przeprowadzaniu skutecznych auditów systemu zarządzania 

ciągłością działania zgodnie z wymaganiami ISO 22301, ze szczególnym naciskiem na zasady i praktyki związane z 

niezależnym auditowaniem. Praktyczne ćwiczenia, zajęcia w grupach i dyskusje z udziałem doświadczonego trenera 

poprowadzą Państwa przez cały proces auditu – począwszy od jego planowania po sporządzenie końcowego raportu z 

jego wyników.

Cele szkolenia: 
Po przebytym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili: 

• Wyjaśnić wymagania ISO 22301 

• Zaplanować audit BCMS 

• Przeprowadzić audit BCMS 

• Sprecyzować i przedstawić raport z wyników auditu  

• Przeprowadzić spotkania otwierające, zamykające i 

kontynuujące audit 

 

Uczestnicy szkolenia: 
 

• Obecni wiodący auditorzy w innych programach  

• Osoby odpowiedzialne za audit systemu zarządzania 

ciągłością działania 

• Specjaliści ds. ciągłości działania (BCI, DRII) 

• Menedżerowie i Konsultanci ds. Ciągłości Działania, 

Ryzyka, Bezpieczeństwa Informacji, także 

Menedżerowie i Konsultanci Działów IT 

i Operacyjnych 

• Audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni odpowiedzialni za 

systemy zarządzania, dla których BCMS i auditowanie 

Ciągłości Działania jest nowym zagadnieniem  

• Wszystkie osoby zainteresowane niezależnym 

auditem BCMS 

Korzyści: 

• Podjąć skuteczne działania w zakresie BCMS 

• Zwiększyć zaufanie klientów do Państwa organizacji 

• Nabyć umiejętnego spojrzenia w działaniu Państwa 

organizacji 

• Zarządzać zespołem auditorów 

• Przygotować się do niezależnych auditów 

• Przeprowadzić niezależne audity 

• Rozwinąć swoje umiejętności auditowania oraz 

kompetencje auditora wiodącego w zakresie ISO 

22301 

 

Czas trwania: 5 dni 

Warunki uczestnictwa: 

Zaleca się, aby przed rozpoczęciem kursu uczestnicy 

znali podstawy ciągłości działania i/lub podstawy 

zasad auditowania odnośnie innego standardu 

systemu zarządzania, a także zapoznali się z normą 

ISO 22301. W piątym dniu przeprowadzany jest 

dwugodzinny egzamin. Certyfikat osiągnięć wydawany 

jest uczestnikom, którzy uzyskali 70% punktów z 

części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, 

które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują 

certyfikat uczestnictwa. 

 


