
* Sprawozdanie BDO Global Risk Landscape z 2016 r.

87% organizacji uważa, że na świecie jest więcej ryzyka niż 

dawniej*. Nie jest to niespodzianką, biorąc pod uwagę tempo 

rozwoju nowych technologii oraz wzrost niepewności w zakresie 

niekorzystnych warunków pogodowych i zakłóceń w łańcuchu 

dostaw.

Zamiast koncentrować się na oddziaływaniu biznesu, organi-

zacje stosują obecnie podejście oparte na ryzyku, aby określić 

swoje szanse na doskonalenie. Stało się to wspólnym tematem  

systemów zarządzania z powodu Załącznika SL, który stanowi 

ramy dla systemów ISO, tak aby ułatwić ich intergrację w orga-

nizacji.

ISO 31000 jest normą dotyczącą zarządzania ryzykiem uzna-

waną na arenie międzynarodowej. Norma ta zapewnia organi-

zacjom ramy dotyczące przeprowadzania analizy i oceny ryzyka. 

Realizując zasady i wytyczne ISO 31000 w swojej organizacji, 

będziecie Państwo mogli zwiększyć wydajność operacyjną oraz 

uzyskać poprawę zaufania interesariuszy, jednocześnie mini-

malizując straty. Ta międzynarodowa norma pozwala również 

poprawić działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,  

a także wprowadzić silne podstawy do procesów podejmowa-

nia decyzji i zachęcić do aktywnego zarządzania we wszystkich  

obszarach.

Dzięki naszej ofercie szkoleń z zakresu ISO 31000 możemy 

pomóc Państwu zrozumieć normę oraz znaleźć sposób jej wy-

korzystania. Nasze wyjątkowe metody szkoleniowe są ukształ-

towane tak, aby zoptymalizować proces uczenia się. Szkolenia 

odznaczają się dużym stopniem interaktywności, obejmują 

wykłady, symulacje, warsztaty w małych grupach oraz otwarte 

dyskusje, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlep-

szymi praktykami.

„Bardzo dobrze zorganizowany program szkoleniowy, w ramach którego osiągane są zamierzone 

cele i który pomaga w skutecznym wdrażaniu ram zarządzania ryzykiem do organizacji.”

Tata Power Delhi Distribution Limited, dostawca urządzeń elektrycznych z siedzibą w Indiach
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Akademia BSI

Szkolenia z zakresu normy 
ISO 31000 Zarządzanie Ryzykiem
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Szkolenia Akademii BSI w zakresie ISO 31000

Wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym – ISO 31000  | 2 dni Poziom

Dla kogo przeznaczony jest kurs

Kurs został przygotowany z myślą o pra-
cownikach zajmujących się zarządzaniem 
ryzykiem, zatrudnionych na wszystkich 
szczeblach organizacji, a w szczególności 
obecnych i przyszłych managerów ryzyka.

Zdobędziesz wiedzę na temat

•  Kluczowych zasad dotyczących  
ISO 31000

•  Efektywnego wypełniania roli 
managera ryzyka w organizacji

Dlaczego kurs jest pomocny?

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę  
o tym, jak systemowo zarządzać ryzy-
kiem związanym z działalnością dowol-
nej organizacji oraz co jest kluczem do 
sukcesu w prawidłowo zarządzanym 
portfelu ryzyka

Program kursu

•  Wstęp dotyczący ISO 31000
•  Terminy i definicje
•  Podstawy dotyczące ryzyka i zarządzania 

ryzykiem

•  Znaczenie normy ISO 31000 i korzyści 
z niej płynące

•  Struktura, kluczowe pojęcia i zasady 
dotyczące ISO 31000

•  Wytyczne dotyczące ISO 31000  
– ramy i proces 

• Uwagi i informacje zwrotne

Korzyści Systemu Zarządzania ISO 31000

 Aktywna poprawa efektywności operacyjnej i zarządzania

 Wzrost zaufania klientów i wiarygodności firmy

 Stosowanie kontroli systemu zarządzania do analizy ryzyka w celu minimalizowania strat

 Poprawa wydajności systemu zarządzania i odporności na problemy

 Skuteczne reagowanie na zmiany i ochrona rozwijającego się biznesu

Po pomyślnym ukończeniu kursu otrzymają Państwo certyfikat BSI uznawany na całym świecie.

Dlaczego BSI?
Jeżeli uczestniczysz w kursach szkoleniowych BSI, oznacza to, że szkolisz się pod okiem najlepszych nauczycieli w branży. Z pasją 

dzielą się swoją wiedzą i gwarantują skuteczny proces nauczania. Nasi nauczyciele to zaufani eksperci z wieloletnią praktyką  

i doświadczeniem.

Zadzwoń: +48 22 330 61 82 | +48 22 330 61 84 | +48 22 330 61 88
lub wyślij e-mail na adres: szkolenia@bsigroup.com

Skuteczne radzenie sobie z niepewnością i związanym z nią ryzykiem, ale również i szansami, które zapewnić mają zwiększenie zdol-

ności do budowania wartości organizacji, jest główną korzyścią wynikającą z zarządzania ryzykiem w organizacji. Aby proces ten 

mógł być jednak skuteczny, należy zastanowić się, jaka metoda zarządzania ryzykiem będzie dla organizacji najlepsza. Jakie działania 

należy podjąć oraz jakie elementy funkcjonowania organizacji poddać analizie, aby wybrać tę właściwą metodę, pozwalającą na 

ustanowienie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem?

Kto i w jakim stopniu powinien być odpowiedzialny za wdrożenie takiego procesu w organizacji? Aby udzielić jak najpełniejszej  

odpowiedzi na te i wiele innych pytań proponujemy Państwu szkolenie połączone z warsztatami „ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem”.

Cele dydaktyczne:

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy potrzebnej do efektywnego wypełniania roli managera ryzyka w organizacji 

w zakresie wyboru i stosowania narzędzi, technik i dobrych praktyk dotyczących identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

 Więcej informacji na naszej stronie www.bsigroup.com/ISO-31000-pl
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