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od wielu lat jednym z głównych zadań firmy BSI jest wnikliwe analizowanie i monitorowanie  
zdarzeń zachodzących w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym naszych klientów. 

Każdy rok dostarcza nowych spostrzeżeń i wniosków, co do zakresu i formy realizowanych przez nas szkoleń. Będąc wiodącą na 
świecie firmą w zakresie tworzenia standardów, dążymy do tego, aby merytoryka oferowanych przez nas szkoleń, odpowiadała 
najwyższej jakości wiedzy w danym obszarze.

Z przyjemnością przekazuję Państwu nowy katalog szkoleń na rok 2018. Obecna edycja jest odpowiedzią na najbardziej 
aktualne potrzeby i wymagania, z którymi w codziennej praktyce biznesowej, mierzą się nasi Klienci. 

Jedną z nowości w ofercie Akademii BSI na 2018 rok są programy szkoleniowe związane z nowym Rozporządzeniem UE  
o Ochronie Danych Osobowych (RODO). RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Oznacza konieczność wprowadzenia zmian 
w każdej organizacji w zakresie oceny zagrożeń, wdrożenia systemów bezpieczeństwa i doboru zabezpieczeń technologicznych.
W osiągnięciu zgodności z RODO przychodzą z pomocą standardy ISO, stanowiące gotowe narzędzia systemowe. 
W kontekście RODO, poza podstawowym szkoleniem wprowadzającym, znalazły się przede wszystkim programy szkoleniowe 
obejmujące wykorzystanie rodziny norm ISO/IEC 27001 dotyczącej bezpieczeństwa informacji, normy ISO/IEC 29151 zawierającej 
praktyczne zasady zabezpieczeń oraz ISO/IEC 29134 dającej wytyczne do oceny skutków zagrożeń. 
W obszarze ISO/IEC 27001 uruchomiliśmy szkolenia obejmujące szerzej tę grupę standardów – ISO 27005 (Zarządzanie 
Ryzykiem) oraz Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych prze-
twarzanych w chmurze – ISO/IEC 27018 daje nam wytyczne dotyczące zabezpieczeń tego typu rozwiązań technologicznych.

Ponadto, wprowadziliśmy nowe szkolenia związane z Systemem Zarządzania Ciągłością Działania, które pozwolą skutecznie 
przeprowadzić analizę wpływu biznesowego organizacji, zaplanować właściwe mechanizmy w zakresie odporności i kontroli. 
Dodatkowym elementem zawartym w tych szkoleniach jest postępowanie w sytuacji kryzysowej oraz reagowanie na incydenty 
związane z ciągłością dostawy usług i produktów przez organizację. Odpowiedzią na te kwestie, są  3 nowe szkolenia; Analiza 
wpływu Biznesowego (BIA), Zarządzanie Kryzysowe (Crisis Management) oraz Zasady i praktyki dotyczące Planów Ciągłości 
Działania (BCP).

Kolejnym bardzo ważnym obszarem w naszej ofercie na rok 2018 są szkolenia z Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń  
Medycznych (ISo 13485). Jako pierwsi, na Polskim rynku, wprowadziliśmy Szkolenie dla Audytorów Wiodących z akredytacją IRCA.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że tylko w 2017 roku Akademia BSI przeszkoliła ponad 3500, a nasi klienci szczególnie 
wysoko oceniają standardy świadczonych przez nas usług, zasadnymi są słowa:

Zaufaj nam, szkól się, przestrzegaj standardów i uczyń życie łatwiejszym.

W razie jakichkolwiek pytań bądź sugestii zapraszam do kontaktu. 

Karolina Bawor
Training Business Manager

karolina.bawor@bsigroup.com
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Powodzenie biznesu zależy od ludzi
Badania rynku pokazują, że inwestycje 
w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji 
pracowników przynoszą wymierne korzyści.

Dlaczego BSI? 

Dlaczego 
szkolenia  
są ważne?

Zamień naszą 
wiedzę 

w Twój sukces

83% osób uważa, że 
pracownicy są kluczem 
do utrzymania przewagi 
konkurencyjnej*

45% pracowników mówi,  
że czują się bardziej zmoty-
wowani, jeśli ich organizacja
inwestuje w szkolenia*

Firmy są 2,5 x bardziej podatne 
na niepowodzenie, jeśli nie 
szkolą swoich pracowników*

BSI spędza 165 000 dni w roku z klientami. 
Dzięki stałym i długoletnim relacjom 
znamy i rozumiemy potrzeby firm

Nasi wykładowcy mają wieloletnie 
doświadczenie w pracy z systemami 
zarządzania 

94% uczestników naszych szkoleń 
oceniło naszych wykładowców 
na 9 lub 10 w skali od 1 do 10

Nadaliśmy kształt 
takim światowym 
standardom, jak:  
ISO 9001, ISO 14001 
i BS OHSAS 18001

55% firm z FTSE 100** 
jest klientami BSI

W 2016 roku przeszkoliliśmy  
ponad 134 000 osób na świecie.
w 2017 roku w Polsce
w naszych kursach brało udział
ponad 3500 uczestników!

*   Źródło: City of Bristol Benefits of Training article 
**  Skrót z ang. Financial Times Stock Exchange – indeks akcji spółek giełdowych
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O BSI

Jak BSI pomaga organizacjom osiągać doskonałość? 

Zarówno w branży produkcji przemysłowej, jak i w sektorze usług, w kra-
jach rozwiniętych oraz rozwijających się, wszystkie organizacje – małe 
i duże – potrzebują kogoś, kto pomoże im w wypracowaniu zwyczaju 
dążenia do doskonałości.

Standardy te udostępnia-
my w formacie dogodnym 
dla Państwa organizacji, 
umożliwiając dynamicz-
ną integrację zasobów 
cyfrowych.

Udostępniamy

Nasi trenerzy przekazują 
Państwa pracownikom 
wiedzę niezbędną  
do doskonalenia  
działania organizacji.

BSI wraz z niezależnymi 
ekspertami stawia czoła 
aktualnym i przyszłym 
problemom, opracowując 
standardy doskonałości  
w zakresie produktów  
i usług, procesów bizne-
sowych oraz potencjału 
organizacji.

Tworzymy
standardy

Zespół naszych doświad-
czonych auditorów, 
rozumiejąc specyfikę 
Państwa organizacji, 
prezentuje sprawdzone 
sposoby osiągnięcia  
i pomiaru doskonałości. 

Certyfikujemy

Co najważniejsze, 
oferujemy wiedzę  
oraz narzędzia niezbędne  
do definiowania 
doskonałości i dążenia 
do niej każdego dnia.

WspieramyPomagamy
doskonalić

Spraw, by ciągłe doskonalenie wpisało się w kulturę twojej organizacji
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Opinie o BSI

Certyfikowaliśmy tysiące firm na świecie podnosząc 
skuteczność i efektywność ich działań. 
 
Prowadzimy szereg szkoleń, seminariów i konferencji  
poświęconych systemom zarządzania. Skierowane są do  
zarządów firm, pełnomocników, auditorów, grup wdroże-
niowych i konsultantów zewnętrznych. 

2018
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Oferujemy szeroki pakiet szkoleń niezbędnych w zrozumieniu norm oraz wdra-
żaniu, auditowaniu i certyfikacji systemów zarządzania. W ofercie posiadamy 
także konsultacje i szkolenia dotyczące opracowywania oraz ustalania norm  
w oparciu o odpowiednie zezwolenia.

Jesteśmy jedną z czołowych instytucji opracowujących normy i pierwszą 
taką instytucją na świecie. Oferujemy kompleksowe szkolenia – od jedno-
dniowych kursów wstępnych, obejmujących podstawowe wymagania norm,  
po kursy wdrożeniowe oraz kursy dla Auditorów Wiodących. Nasza oferta 
obejmuje zarówno szkolenia otwarte jak i dedykowane – przygotowane według 
potrzeb klienta.



wymagania normy ISo 9001:2015

„Szkolenie zostało przeprowadzone w  bardzo 
ciekawej formie jako kompilacja teorii i prak-
tycznych zadań. Trener przygotował materia-
ły w dostępnej i zrozumiałej formie. Temat 
szkolenia został omówiony w wyczerpującym 
zakresie. Było to najlepsze szkolenie z obsza-
ru ISO w jakim do tej pory uczestniczyłam! =) 
Na pewno skorzystam jeszcze z usług BSI.”

Uczestniczka

„Szkolenie ciekawe, obrazujące zmiany w nor-
mie ISO 9001. Dobra organizacja i przebieg 
szkolenia. Zaangażowanie prowadzącego  
w przekazanie odpowiedniej wiedzy.”

T-Mobile Polska

Auditor wewnętrzny ISo 14001

„Serdecznie polecam szkolenia w BSI.”
Uczestnik – NSK Needle Bearings

„Szkolenie rzeczowe w miłej atmosferze z po-
daniem ciekawych przykładów z życia.”

Uczestniczka

„Ciekawe szkolenie, trener praktyk.”
Uczestnik – Lear Mielec

Auditor wiodący ISo 31000

„Nie ryzykujesz biorąc udział w szkoleniu 
organizowanym przez BSI Group Polska,  
ponieważ prawdopodobieństwo tego, że nie 
będziesz zadowolony jest bardzo małe.

Uczestnik – TDT

„Szkolenie profesjonalnie przeprowadzone, z za-
chowaniem proporcji między teorią a praktyką, 
ze wskazaniem na ćwiczenia. Ponadto  pobu-
dza do myślenia i spojrzenia na sprawy ryzy-
ka znacznie szerzej i z większą otwartością, 
zarówno na klienta jak i na szacowane przez 
niego ryzyko.”

Uczestnik – TDT

Auditor wiodący ISo 14001

„Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób 
przejrzysty, położono nacisk na kluczowe wy-
mogi normy, przy zachowaniu właściwych 
ram czasowych i pozwalających uczestnikom 
poznać zagadnienia wymagane od auditorów 
ISO 14001:2004”

Uczestnik – ATOS

„Osoba prowadzącego robi różnicę! Dyna-
micznie prowadzone szkolenie, mnóstwo 
anegdot, wiedza z zakresu norm i spoza nich. 
Do tego przyjazna atmosfera i profesjonalizm.
Polecam :-)”

Uczestnik – ATOS IT SERVICES

„Uważam szkolenie za bardzo ciekawe,  
Widać było, że wykładowca bardzo dobrze 
zna omawiane zagadnienia. Dużo ciekawych 
informacji.”

Uczestniczka – ATOS

„Bardzo dobre poprowadzenie szkolenia przez 
trenera BSI, który bazuje na konkretnych  
przykładach z życia przedstawił zastosowanie 
normy ISO oraz sposobu jej auditowania.”

Uczestnik

wdrożenie ISo 37001:2016

„Szkolenie o trudnej tematyce prowadzone 
w sposób ciekawy i angażujący uczestników. 
Szkolenie z wieloma elementami nawiązuja-
cymi do praktyki.”

Uczestniczka – Energa
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Koncepcja szkoleń zamkniętych opiera się na znanym cyklu Deminga, 
który jest także znany jako „Plan-Do-Check-Act” albo cykl PDCA

PLAn / PLAnUJ
Stworzenie indywidualnej analizy  
zapotrzebowania, uwzględnienie 
celów przedsiębiorstwa, koncepcja 
treści szkoleń, stworzenie budżetu

Do / wyKonAJ
Wybór trenera, wyobrażenie o treści 
i celach Państwa szkoleń
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PLAN

CHECK DO

ACT

Dlaczego warto wybrać 
szkolenie dedykowane 
w BSI?

ACt / DZIAŁAJ
sprawozdanie, ocena i analiza 

osiągnięcia celu, zalecenie dalszych 
śródkow kwalifikacji (doskonalenia)

CHECK / SPrAwDZAJ
Kontrola postępu w nauce, feedback, 

analiza wyników testów



Szkolenia dedykowane

Korzyści płynące ze szkoleń dedykowanych:
✔ Materiały szkoleniowe są dostosowane do Państwa potrzeb
✔ Podczas szkoleń dedykowanych są omawiane isotne kwestie biznesowe  
✔ Tempo szkolenia jest dostosowane do poziomu wiedzy wszystkich uczestników
✔ Tematy poruszane podczas szkolenia są dostosowane do potrzeb Państwa organizacji
✔ Oszczędzacie Państwo na podróży, zakwaterowaniu i czasie prywatnym
✔  Otrzymujecie Państwo dodatkową pomoc w zrozumieniu zawiłych  

aspektów norm lub systemów zarządzania 

Poproś o ofertę korzystając z formularza na naszej stronie internetowej  
www.bsigroup.com/pl-pl/formularze/formularz-oferta-cenowa-szkolenia/

Decydując się na szkolenie dedykowane BSI, mogą Państwo wybrać 
dowolny kurs spośród naszej szerokiej oferty szkoleniowej. Bazując 
na wytycznych otrzymanych od Państwa, możemy stworzyć szyte 
na miarę, indywidualnie dopasowane szkolenie.

Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy posiadają ogrom-
ną wiedzę nabytą podczas pracy zawodowej w konkretnych branżach 
rynku. W sposób rzetelny i zrozumiały przekazują Państwa pracowni-
kom wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania systemami ISO.

Podnoś swoje kwalifikacje 
na szkoleniach Akademii BSI
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Wybierz szkolenie skrojone na miarę 
potrzeb Twojej organizacji 
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Który z kursów jest właściwy dla mnie?

Zrozumienie Wdrożenie Udowodnienie, że to działa

Szkolenie „Wymagania normy”

Kto powinien wziąć udział?
Kurs idealny dla osób rozpoczynających swoją 

przygodę z systemami zarządzania lub dla tych, 
którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę.

Czego się nauczę?
Szkolenie obejmuje ogólne informacje na temat 

systemów zarządzania oraz wymagań norm.

Szkolenie „Wdrożenie normy”

Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie zalecane jest osobom odpowiedzialnym  

za wdrożenie systemów zarządzania oraz osób,  
które chcą pogłębić swoją wiedzę.

Czego się nauczę?
Tematyka szkolenia obejmuje wymagania  

norm oraz wskazówki jak zaplanować  
wdrożenie w Twojej organizacji.

Szkolenie „Auditor Wewnętrzny”

Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób przeprowa-

dzających audity wewnętrzne oraz monitorujących 
wydajność systemów zarządzania

w organizacji.

Czego się nauczę?
Zdobędziesz wiedzę niezbędną do 

utrzymywania zgodności Twojego systemu 
zarządzania z wymaganiami normy oraz 

do minimalizowania ryzyka.

1 2 3

twoja ścieżka rozwoju z BSI
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...making excellence a habit™
 „Aby doskonałość stała się zwyczajem”

Szkolenie „Auditor Wewnętrzny”

Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób przeprowa-

dzających audity wewnętrzne oraz monitorujących 
wydajność systemów zarządzania

w organizacji.

Czego się nauczę?
Zdobędziesz wiedzę niezbędną do 

utrzymywania zgodności Twojego systemu 
zarządzania z wymaganiami normy oraz 

do minimalizowania ryzyka.

Szkolenie „Auditor Wiodący”

Kto powinien wziąć udział?
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie

auditów systemów jakości.

Czego się nauczę?
Zdobędziesz wiedzę oraz pewność

w przewodzeniu i przeprowadzaniu
auditów jakości, a także zdolność zarządzania 

zespołem auditowym oraz procesami.

Certyfikacja
•   Zmaksymalizuj sukces swojej certyfikacji dzięki 

programowi szkoleń Akademii BSI

•  Oceń swoją gotowość do certyfikacji poprzez 
analizę luk

•  Przeprowadź proces certyfikacji z BSI

rozwijaj swoje kwalifikacje z BSI
bsigroup.com/szkolenia
Tel.:  +48 22 330 61 82  

+48 22 330 61 84  
+48 22 330 61 88

e-mail: szkolenia@bsigroup.com

Dowiedz się więcej na temat certyfikacji z BSI
bsigroup.com/certyfikacja
Tel.:  +48 22 330 61 85  

+48 22 330 61 94  
+48 795 515 022

e-mail: certyfikacja@bsigroup.com

Wszystkie szkolenia są również 
dostępne w programie kursów 
dedykowanych w Twojej organizacji



Trenerzy BSI

Nasi trenerzy należą do grona najlepszych specjalistów na rynku. Jako doświadczeni auditorzy, przekazują swoją wiedzę w taki sposób, 
aby organizacje skutecznie wdrażały standardy i stale się doskonaliły.
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Ukończyła Wydział Elektroniki na Specjalności Informatyka. Związana jest z branżą informatyczną od ponad 25 lat. Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji i kie-
rowaniu dużymi projektami informatycznymi w administracji publicznej i sektorze finansowym. Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem projektów strategicz-
nych oraz zarządzania projektami i usługami informatycznymi. W kręgu szczególnych zainteresowań znajdują się zagadnienia sterowania systemami wielkimi, 
systemami ekspertowymi, bezpieczeństwem informacji, zagadnień związanych z ustawą Sarbanes Oxley Act, jak również analizą danych. Współautor Programu 
Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i Raportu Polska 2.0. Auditor Wiodący ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 oraz ISO 22301. 
Agnieszka Boboli jest założycielką i wieloletnią członkinią władz ISACA – Stowarzyszenia do spraw auditu i kontroli systemów informatycznych. Obecnie – 
Wiceprezes ISACA Katowice. Wykładowca studiów podyplomowych w zakresie auditu, metodyki COBIT, szkoleń przygotowujących do egzaminu CISA, bezpie-
czeństwa systemów informatycznych, zarządzania ryzykiem w projektach informatycznych.

Agnieszka 
Boboli

Z wykształcenia Prawnik i Filolog Literatury Angielskiej – ukończył Prawo oraz Filologię Angielską na Uniwersytecie Gdańskim. Jeden z pierwszych w Pol-
sce auditorów certyfikacyjnych EN 15838 (System Zarządzania Punktem Kontaktu z Klientem – Contact Centre). Pracował w sektorze ubezpieczeniowym, gdzie 
prowadził wiele dużych projektów organizacyjno-informatycznych. Od lat współpracuje z wiodącymi jednostkami certyfikacyjnymi jako Auditor Wiodący  
ISO/IEC 27001, ISO 22301 i EN 15838. Prowadził liczne audity bezpieczeństwa w Polsce i za granicą, szkolenia z zakresu szacowania i zarządzania ryzykiem,  
a także wiele kursów na Auditora Wiodącego ISO/IEC 27001 oraz ISO 22301. Współtwórca autorskiego oprogramowania służącego do doskonalenia organizacji 
oraz zarządzania ryzykiem.Krzysztof 

Gawecki

Ukończył wyższe studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej. Jest Auditorem Wiodącym systemów zarządzania, trenerem oraz 
konsultantem wdrażającym systemy zarządzania wg norm: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 31000, itp. 
Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu wdrożeń oraz auditów systemów zarządzania. Zbudował wieloletnie relacje współpracując z takimi firmami jak Canon 
Polska, Toyota Motor Poland (wdrożenie grupowe, 56 lokalizacji), Grupa Remondis (14 lokalizacji), Elektromontaż Poznań, Grupa PKP, T-Mobile Polska, Asseco  
i wiele innych.

waldemar 
Gełzakowski

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej (1985) oraz Loyola Marymount University w Los Angeles (1996). Od 1999 roku Auditor i Auditor 
Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001. Oprócz auditów trzeciej strony 
projektuje i realizuje różne szkolenia, w tym także zarejestrowane w Międzynarodowym Rejestrze Certyfikowanych Auditorów (International Register of 
Certificated Auditors, IRCA). W 2015 roku dołączył do kadry auditorów i trenerów BSI Group Polska Sp. z o.o.
W pracy zawodowej zyskał zaufanie wielu klientów przekonując ich do tego, że spełnianie wymagań norm ISO może przynosić ich biznesom wymierne korzyści, a także 
zmniejszać koszty i ryzyko strat. W każdej wolnej chwili oddaje się swoim pasjom – jeździe na motocyklu i fotografii. tomasz 

Goduński
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Trener, Konsultant, Auditor. Systemami zarządzania – ich budowaniem i audytowaniem zajmuje się od 2003 roku, w roli Auditora Wiodącego od 2011 roku. 
Pasjonatka jakości, doskonalenia i przełamywania stereotypów dotyczących systemów zarządzania. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczest-
nikami szkoleń, starając się, aby wynosili ze szkoleń solidną wiedzę i zapał do budowania żywych systemów. 
Entuzjastka rozwoju osobistego – budowania wizerunku, komunikacji interpersonalnej, samodoskonalenia. Wiedzę merytoryczną i doświadczenie praktyczne 
zdobyła pracując w dużych międzynarodowych korporacjach, na stanowiskach konsultanckich, eksperckich, a także menedżerskich. Jednocześnie pełniła 
funkcję auditora systemów zarządzania jakością i trenera wewnętrznego. Równolegle prowadziła szkolenia dla firm zewnętrznych jako konsultant i trener 
niezależny, realizując liczne projekty z zakresu jakości i zarządzania. Tym samym jej szkolenia, są nie tylko profesjonalne, ale także oparte na zawsze aktualnej 
wiedzy i zgodne z najnowszymi trendami rozwoju biznesu.
Szkolenia i warsztaty, które prowadzi Małgorzata zawierają liczne ćwiczenia, case study, symulacje, które stanowią warstwę warsztatową szkoleń i bazują na 
biznesowym doświadczeniu trenerki, a zatem opierają się na zdarzeniach, które miały miejsce w realnym biznesie i przyniosły – bądź nie – określone efekty. 
Stanowi to dodatkową wartością dodaną i pomaga korzystnie rozwijać biznes na najwyższym, światowym poziomie.

Małgorzata 
Biarda

Ukończyła Wydział Zarządzania Jakością z Tytułem Magister Inżynier Zarządzania Jakością oraz Psychologię i Pedagogikę na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie. Od 2005 roku do chwili obecnej zrealizowała kilkadziesiąt projektów wdrożeniowych i kilkaset szkoleń związanych z jakością, bezpieczeństwem 
żywności oraz auditowaniem. Od 2008 roku prowadzi własną firmę konsultingową i jednocześnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości w mię-
dzynarodowej firmie produkcyjnej. W roku 2010 dołączyła do kadry trenerów BSI Group Polska Sp. z o.o. Na co dzień zajmuje się łamaniem stereotypów 
na temat „ISO w firmie” i poszukiwaniem coraz lepszych rozwiązań. Zbudowała wraz z klientami sprawne Systemy Zarządzania wspierające organizacje. Jej 
sukcesem zawodowym jest szerokie grono zadowolonych Klientów, którzy dzięki wdrożeniom, szkoleniom i auditom rozwijają skrzydła w prowadzeniu biznesu. 
Poza swoją pracą pasjonuje się podróżami i fotografią.

Ela 
olszewska

W latach 2000 do 2005 w trakcie pracy, jako Oficer Bezpieczeństwa Informacji, a potem zarządzając tym obszarem prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeń-
stwa Informacji (z uwzględnieniem ochrony danych osobowych), Ciągłości Działania dla całego Banku Handlowego (ok 6000 pracowników w tym okresie) w cyklu 
rocznym. Obszar kontroli technologicznej obejmował działy technologiczne oraz kontrolne w organizacji (ok. 300 osób).
W zakresie Bezpieczeństwa Informacji zajmowała się również, jako szef Biura Bezpieczeństwa, ale również jako szef IT, analizowaniem włamań, nadużyć związa-
nych z szeroko pojętym bezpieczeństwem organizacji. Nadzorowała tworzenie polityki oraz celów Bezpieczeństwa Informacji dla Banku, procesów związanych 
z Bezpieczeństwem Informacji, wszelkich projektów związanych z Bezpieczeństwem Informacji itp. Kontrola dotycząca Bezpieczeństwa Informacji obejmowała 
również spółki Banku Handlowego oraz wszelkich poddostawców (również z obszaru grupy kapitałowej Citibank).

Anna 
Skubis



Analiza ryzyka wg wymagań normy ISo 9001:2015  

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani  
z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania 
ryzykiem.
Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsz-
tatowych zdobędą umiejętności związane zarówno  
z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfika-
cji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

Czego się nauczę?
•  Podstawy zarządzania ryzykiem – terminologia oraz 

definicje zarządzania ryzykiem
•   Wymagania normy ISO 9001:2015 dla zarządzania 

ryzykiem 
•   Proces zarządzania ryzykiem (identyfikacja, kryteria 

oceny, analiza i ewaluacja)
•  Monitorowanie i przegląd ryzyka
•   Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem
•  Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem

ISo 9001 to bez wątpienia ciesząca się  
największym uznaniem na świecie norma 
jakości, z której korzysta ponad 750 tysięcy 
organizacji w 182 krajach. 

Planowane terminy:
29-30  Styczeń 
26-27  Marzec 
28-29  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn 1400 + VAt
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ISO 9001 
Zarządzanie Jakością nowość

Jej założenia odnoszą się nie tylko do Systemów Zarządzania Jako-
ścią, lecz również do ogólnych kwestii związanych z zarządzaniem. 
Pomaga ona organizacjom w osiąganiu większego zadowolenia 
klienta i lepszej motywacji pracowników oraz ułatwia ciągłe udo-
skonalanie mechanizmów działania.

Standard ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdro-
żenia i certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością. Norma  
ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące systemu, które mają za-
stosowanie, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność do cią-
głego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klientów.



 Pełnomocnik SZJ wg ISo 9001:2015 

Czego się nauczę?
•  Poznam podstawowe pojęcia 
•  Zdobędę informacje o wdrożeniu wymagań normy
•  Poznam wymagania związane z udokumentowaną 

informacją wg ISO 9001:2015
•  Dowiem się jak wykorzystać analizę luk do przeglądu 

istniejącego systemu
•  Poznam kluczowe korzyści z wdrożenia skutecznego 

Systemu Zarządzania Jakością
•  Zdobędę wiedzę jak przygotować plan działania  

i określić niezbędne zasoby 
•  Poznam zastosowanie dobrych praktyk z wykorzy-

staniem sprawdzonych narzędzi i technik
•  Poznam zasady wdrożenia systemu, który pozwala 

optymalnie reagować na wymagania klientów i zmiany 
rynku

Planowane terminy:
8-9  Luty 
16-17  Kwiecień 
18-19  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn  1290 + VAt

wymagania normy ISo 9001:2015 

Czego się nauczę?
•  Poznam praktyczne zastosowania wymagań normy 

w budowaniu skutecznego Systemu Zarządzania 
Jakością

•   Poznam historię oraz proces rozwoju nowej normy 
ISO 9001:2015 

•   Zrozumiem kluczowe pojęcia, definicje i architektu-
rę wysokiego poziomu

•  Posiądę umiejętność interpretowania i stosowania 
wymagań normy w aktualnych procesach zacho-
dzących w mojej organizacji

•   Uchwycę znaczenie kontekstu organizacji, przywódz-
twa oraz podejścia opartego na analizie ryzyka

•  Poznam znaczenie cyklu PDCA (Planuj – Wykonaj – 
Sprawdzaj – Działaj) w procesie planowania, wdra-
żania i monitorowania wyników

Planowane terminy szkoleń w Warszawie:
8  Styczeń 
12  Luty 
12  Marzec 
11  Kwiecień 
16  Maj 
11  Czerwiec 

Planowane terminy szkoleń w Poznaniu:
28  Luty 
6  Czerwiec 
 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn 650 + VAt
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Aktualizacja ISOEfektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko

wdrożenie zmian normy ISo 9001:2015 

Czego się nauczę?
•  Poznam podstawowe pojęcia 
•  Zdobędę informacje o wdrożeniu wymagań normy
•  Poznam wymagania związane z udokumentowaną 

informacją wg ISO 9001:2015
•  Dowiem się jak wykorzystać analizę luk do przeglądu 

istniejącego systemu
•  Poznam kluczowe korzyści z wdrożenia skutecznego 

Systemu Zarządzania Jakością
•  Zdobde wiedzę jak przygotować plan działania  

i określić niezbędne zasoby 
•  Poznam zastosowanie dobrych praktyk z wykorzy-

staniem sprawdzonych narzędzi i technik
•  Poznam zasady wdrożenia systemu, który pozwala 

optymalnie reagować na wymagania klientów i zmiany 
rynku

Planowane terminy:
13-14  Luty 
12-13  Kwiecień 
12-13  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn  1200 + VAt



Przejście z ISo 9001:2008 na ISo 9001:2015  
dla Auditorów wiodących IrCA 

Czego się nauczę?
•  Poznam Aneks SL Załącznik 2 i ramy nowej Architek-

tury Wysokiego Poziomu (HLS) 
•  Poznam nowe wymagania odnoszące się do Kontek-

stu organizacji, Przywództwa, Planowania, Wspar-
cia oraz Działań operacyjnych – oraz przedstawie-
nie sposobu ich auditowania 

•  Poznam zmienione terminy i definicje odnoszące się 
do ISO 9001:2015, a także kluczowe pojęcia, takie jak:  
myślenie oparte na ocenie ryzyka i podejście procesowe 

•  Dowiem się o zmianach w wymaganiach normy ISO 
9001:2008 i ich wpływie na prowadzenie auditu

Planowane terminy:
26-27  Luty 
9-10 Kwiecień 
4-5  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn  1200 + VAt

Szkolenie pozwoli zyskać pewność w odnie-
sieniu do skutecznego auditowania Sys temu 
Zarządzania Jakością zgodnie z uznanymi, 
najlep szymi międzynarodowymi praktykami. 
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ISO 9001 
Zarządzanie Jakością 

Po tym szkoleniu Auditorzy będą mogli zademonstrować 
swoje zaangażowanie w ja kość poprzez rozwinięcie posiada-
nych umiejętności au ditowania zgodnie z wymaga niami normy  
ISO 9001:2015. 
Połączenie dotychczasowego doświadczenia uczestników z wiedzą 
zdobytą na szkole niu będzie pomagać w ciągłym doskonaleniu 
organizacji. 
Szkolenie to jest idealną pro pozycją dla tych z Państwa, 
którzy chcieliby auditować Systemy Zarządzania Jakością wg  
ISO 9001:2015. 



Auditor wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISo 9001:2015 
(Akredytacja IrCA 17955)  

Czego się nauczę?
•  Poznam trafne określanie celów i korzyści wynikających z auditu Systemu 

Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
•  Dowiem się jak efektywnie planować, przeprowadzać audit oraz prowadzić 

działania poauditowe
•  Zrozumiem koncepcję „myślenia w kategoriach ryzyka”; przywództwa  

i podejścia procesowego
•  Poznam najnowsze techniki auditowania i umiejętnego ich wykorzystania
•  Poznam budowanie zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie 

procesami wg najnowszych wymagań
• Zrozumiem wymagania certyfikacji BSI
•  Dowiem się o roli Auditora w planowaniu, przeprowadzaniu, raporto-

waniu auditu i prowadzeniu działań poauditowych zgodnie z normą 
ISO 19011 (oraz tam, gdzie ma to zastosowanie z normą ISO 17021)

Planowane terminy szkoleń w Waszawie:
22-26  Styczeń 
19-23  Luty 
19-23  Marzec 
23-27  Kwiecień 
21-25  Maj 
25-29  Czerwiec 

Planowane terminy szkoleń w Poznaniu:
5-9  Luty 
7-11  Maj 
 

Czas trwania: 5 Dni Cena: PLn  3190 + VAt
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Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISo 9001:2015

Czego się nauczę?
•  Zdobędę niezbędne umiejętności w zakresie auditowania oraz raportowa-

nia zgodności, a także wdrażania procesów opartych o wymagania normy 
ISO 9001:2015

•  Nauczę się przygotowywać i prowadzić audit zgodności z wymaganiami 
normy ISO 9001:2015

•  Nauczę się jak sprawić, by audit zgodności z normą ISO 9001:2015 
przynosił korzyści dla auditowanych

•  Zdobędę umiejętności auditowania skuteczności zarządzania syste-
mem przez organizację

•  Nauczę się dawać klientom oraz dostawcom pewność, że produkty i usługi  
spełniają wymagania, które ich dotyczą

•  Nauczę się jak zwiększać zadowolenie klientów poprzez skuteczne pro-
wadzenie całego procesu auditu oraz jak wykorzystać wyniki auditu do 
zwiększenia zaangażowania w ciągłe doskonalenie

•  Nauczę się pisać rzeczowe raporty i inicjować wartościowe działania 
naprawcze i zmiany rynku

Planowane terminy szkoleń w Waszawie:
9-10  Styczeń 
15-16  Luty 
13-14  Marzec 
19-20  Kwiecień 
17-18  Maj 
21-22  Czerwiec 

Planowane terminy szkoleń w Poznaniu:
1-2  Marzec 
7-8  Czerwiec 
 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn  1290 + VAt
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wymagania normy ISo 13485:2016 

Czego się nauczę?
•  Dowiem się jak wykorzystywać ISO 13485:2016 

jako podstawę dla Systemu Zarządzania Jakością  
w odniesieniu do producentów wyrobów medycznych

•  Dowiem się o powiązaniach między ISO 13485:2016 
a europejskimi dyrektywami w sprawie wyrobów 
medycznych

•  Dowiem się jak wykorzystywać ISO 13485:2016 
jako podstawę wymogów regulacyjnych na skalę 
światową

Planowane terminy:
26  Luty 
23  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn  650 + VAt

ISO 13485 
Zarządzanie Jakością
Urządzeń Medycznych 

nowość

Zyskaj możliwość lepszego wglądu w wy-
korzystanie ISo 13485:2016 jako podstawy 
dla Systemu Zarządzania Jakością (QMS) 
wdrażanego przez producentów wyrobów 
medycznych.

Kurs ten umożliwia zapoznanie się z wymogami normy  
ISO 13485:2016 poprzez omówienie kluczowych zasad i spo-
sobu, w jaki norma współdziała z ISO 9001:2015, europejskimi  
dyrektywami w sprawie wyrobów medycznych i przepisami 
amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczącymi 
Systemu Jakości. Podczas kursu badane są również powiązania 
z normą ISO 14971 „Zastosowanie Zarządzania Ryzykiem do  
Wyrobów Medycznych”.



nieskuteczny audit może mieć poważne 
konsekwencje, takie jak niepowodzenie 
procesu, niezadowolenie pacjenta i brak 
zgodności z przepisami.

Zoptymalizuj swoje umiejętności audito-
we z normą ISO 13485:2016 uznawaną 
w skali międzynarodowej i zwiększ swoje 
zdolności w zakresie wewnętrznego audi-
tu. Nabierz pewności w planowaniu i prze-
prowadzaniu skutecznych auditów, a także  
w sporządzaniu sprawozdań z auditów i – 
w stosownych przypadkach –  w podejmo-
waniu działań naprawczych.
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Więcej informacji na temat normy 
ISO 13485 uzyskasz na naszej stronie: 

bsigroup.com/ISo-13485-2016-pl

Aktualizacja ISO

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
Urządzeń Medycznych ISo 13485:2016 

Czego się nauczę?
•  Poznam strukturę i zakres stosowania ISO 13485:2016 

oraz sposób, w jaki norma ma zastosowanie w Pań-
stwa organizacji

•  Poznam określania kluczowych zasad przeprowa-
dzania auditu / obowiązków auditora

•  Przygotuję się do planowania auditów wewnętrznych
•  Dowiem się jak prowadzić efektywny audit na pod-

stawie identyfikacji procesu, prób i pytań
•  Ustalę, czy skutecznie zrealizowano działania na-

prawcze

Planowane terminy:
27-28  Luty 
24-25  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn  1400 + VAt

nowość

Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko

Auditor wiodący Systemu Zarządzania Jakością
Urządzeń Medycznych ISo 13485:2016 

Celem kursu jest zdobycie pewności w celu efektyw-
nego auditowania SZJ na wymagania ISO 13485:2016, 
stosując techniki zgodne z najlepszymi praktykami 
uznanymi międzynarodowo. Połączenie Państwa do-
świadczenia z najnowszymi postępami w tej dzie-
dzinie i zastosowanie go do ciągłego doskonalenia 
systemu zarządzania jakością, a w rezultacie do więk-
szego bezpieczeństwa pacjentów. Udział w szkoleniu 
pozwoli na zrozumienie kluczowych zasad i praktyk 
efektywnego auditowania systemu ISO 13485:2016.

Szkolenie prowadzone jest po polsku, ale materiały 
szkoleniowe i norma udostępniona na kursie są  
w języku angielskim.

Planowane terminy:
23-27 Kwiecień 
18-22 Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 5 Dni Cena: PLn  5900 + VAt

nowość



IAtf 16949:2016 Zmiany 

Dzięki udziałowi w kursie uczestnicy poznają:
•  Wprowadzenie do nowelizacji, informacje ogólne  

o nowym standardzie
•  Standard IATF 16949:2016- strukturę podręcznika
•  Standard IATF 16949:2016- nowe wymagania
•  Standard IATF 16949:2016 główne zmiany w sto-

sunku do ISO/TS 16949:2009

Przedmiotem szkolenia jest poznanie standardu IATF 
16949:2016, struktury podręcznika oraz głównych 
zmian w stosunku do ISO/TS 16949:2009. Kurs ten 
pomoże Państwu określić kluczowe wymogi i strukturę 
skutecznego SZJ w przemyśle motoryzacyjnym, a tak-
że pomoże określić jego znaczenie dla organizacji.

Planowane terminy:
5-6 Luty 
21-22  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn 1390 + VAt

Cena kursu obejmuje pełne wyżywienie i zakwaterowanie od 
godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

IATF 16949:2016 
Zarządzanie Jakością 
w Przemyśle 
Motoryzacyjnym 

norma IAtf 16949 to specyfikacja technicz-
na, która dostosowuje amerykańskie, nie-
mieckie, francuskie i włoskie standardy syste-
mów jakości motoryzacyjnej do standardów 
globalnego przemysłu motoryzacyjnego. 

nowość

Kurs ten pomoże Państwu określić kluczowe wymogi i strukturę 
skutecznego SZJ w przemyśle motoryzacyjnym, a także pomoże 
określić jego znaczenie dla organizacji. Dzięki szkoleniu zdobędą 
Państwo dogłębną wiedzę na temat historii i rozwoju normy 
IATF 16949:2016, kluczowych terminów i definicji.
Nauczą się Państwo interpretować kluczowe pojęcia i zasady 
dotyczące normy.
Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświad-
czonego trenera, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach 
praktycznych.
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IAtf 16949:2016 Pełnomocnik 

Czego nauczę się podczas szkolenia?
Szkolenie zostało przygotowane dla specjalistów w dzie-
dzinie jakości, którzy wdrażają lub auditują systemy jako-
ści, opierając się na wymaganiach specyfikacji technicz-
nej IATF 16949 w branży motoryzacyjnej. Kurs pozwala 
uczestnikom w pełni zrozumieć standard i jego wymaga-
nia oraz zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędną do peł-
nienia funkcji pełnomocnika – osoby zarządzającej i do-
skonalącej system zarządzania w branży motoryzacyjnej.

Planowane terminy:
22-24  Styczeń 
9-11  Kwiecień 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Ustroniu. 

Czas trwania: 3 Dni Cena: PLn 2290 + VAt

Cena kursu obejmuje pełne wyżywienie i zakwaterowanie  
od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością 
w Przemyśle Motoryzacyjnym wg IAtf 16949:2016 

Po zakończeniu kursu uczestnicy nabędą umiejętność:
•  Zastosowania zasad auditu oraz wypełniania obowiązków 

auditora
•  Planowania  przebiegu auditu
•  Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających
•  Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania oraz  

budowy pytań
•  Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych 

dowodów
•  Zwięzłego dokumentowania niezgodności ujawnionych 

podczas auditu
•  Prawidłowego pisania raportów z auditu

Planowane terminy:
7-9 Luty 
23-25 Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Ustroniu. 

Czas trwania: 3 Dni Cena: PLn 2290 + VAt

Więcej informacji na temat 

nowej normy IATF 16949:2016, 

 terminów szkoleń i cen uzyskasz na

bsigroup.com/IAtf-16949-pl

Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko
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http://www.bsigroup.com/szkolenia


PAS 99 
Zintegrowane 
Systemy Zarządzania 

Auditor wewnętrzny ZSZ wg norm ISo 9001:2015, 
ISo 14001:2015, Pn-n-18001/oHSAS 18001 oraz 
planowane zmiany z projektu normy ISo 45001  

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
•  Przegląd norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  

i PN-N-18001/OHSAS 18001
•  Omówienie zmian w ISO/DIS 45001
•  Elementy wspólne – auditowanie procesów
• Planowanie auditów i ustanawianie celów
Niniejsze trzydniowe szkolenie prezentuje sposo-
by prowadzenia auditów wewnętrznych zintegro-
wanych systemów zarządzania, ze szczególnym 
uwzględnieniem technik auditowania, planowania, 
prowadzenia auditu, raportowania i podejmowania 
działań korygujących.

Planowane terminy:
29-31  Styczeń 
21-23  Marzec 
21-23  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Ustroniu. 

Czas trwania: 3 Dni Cena: PLn 2290 + VAt

Cena kursu obejmuje pełne wyżywienie i zakwaterowanie od 
godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

Systemy zarządzania pomagają uzyskać jak 
najwięcej korzyści w firmie, a zintegrowa-
nie ich umożliwi korzyści te zwiększyć bez  
dodatkowych nakładów czasu czy pieniędzy. 

Norma PAS 99 to pierwsza na świecie specyfikacja wymogów 
w odniesieniu do systemów zarządzania zintegrowanego. Wielu 
naszych klientów wyrażało zapotrzebowanie na ramy wspólnego 
zarządzania wszystkimi ich certyfikowanymi systemami.
Zintegrowanie systemów zarządzania pozwoli na:
•  Spełnienie wszystkich wymogów normy w jednym zbiorze 

zasad i procedur
•  Jednorazowy audyt kilku systemów, aby zaoszczędzić pienią-

dze i zasoby
•  Ułatwienie ciągłego doskonalenia wszystkich systemów  

zarządzania
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ISO 14001 
Zarządzanie  
Środowiskowe 
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wymagania normy ISo 14001:2015 

Czego się nauczę?
•  Poznam znaczenie i korzyści z wdrożenia normy  

ISO 14001:2015 SZŚ
•  Poznam kluczowe wymagania, warunki i definicje 

normy ISO 14001:2015
•  Poznam strukturę ISO 14001:2015, z uwzględnie-

niem Załącznika SL zawierającego wspólne elementy 
norm dotyczących systemów zarządzania 

•  Poznam główne idee, takie jak podejście procesowe, 
Planuj-Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj, cykl życia, aspekty 
i wpływy

•  Nauczę się zarządzać ryzykiem środowiskowym  
i napędzać proces ciągłego doskonalenia 

•  Nauczę się jak zajmować się problemami, które 
bezpośrednio związane są z moimi obowiązkami 
zawodowymi

•  Nauczę się przedstawiać klientom, ustawodawcy 
i opinii publicznej uzgodnienia dotyczące ochrony 
środowiska

Zarządzanie środowiskowe to już nie tyl-
ko wybór moralny, ale również biznesowa 
konieczność. norma ISo 14001 to instru-
ment ochrony środowiska funkcjonujący 
w oparciu o międzynarodowe standardy.

Planowane terminy:
29  Styczeń 
26  Marzec 
14  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn 650 + VAt

Norma ISO 14001 to instrument ochrony środowiska funkcjo-
nujący w oparciu o międzynarodowe standardy  i stanowi on po-
twierdzenie konsekwentnego wdrażania wszystkich elementów 
zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego 
wpływu organizacji na środowisko.

Organizacje, które rozumieją korzyści z modelu, który nie na-
rusza równowagi środowiska zdobywają najlepszą pozycję  
w dążeniu do rozkwitu w zmiennych warunkach środowiska. 
Norma ISO 14001:2015, czyli system zarządzania środowisko-
wego (SZŚ) pomaga organizacjom stymulować ciągły rozwój, 
pobudzać innowacje i wchodzić na nowe rynki.



ISO 14001 
Zarządzanie  
Środowiskowe 
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wdrożenie zmian normy ISo 14001:2015 

Czego się nauczę?
•  Nauczę się opracowywać plan oraz określać niezbędne 

zasoby 
•  Nauczę się stosować dobre praktyki za pomocą spraw-

dzonych narzędzi i technik
•  Nauczę się wdrażać system, który uwzględnia potrzeby 

socjo-ekonomiczne oraz warunki środowiskowe
•  Nauczę się dostarczać produkty i usługi, które konse-

kwentnie spełniają wymagania klientów oraz wymaga-
nia ustawowe

•  Poznam ramy dla wdrażania ISO 14001:2015 zgodnie  
z cyklem Planuj-Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj (PDCA)

•  Dowiem się jak rozważać kluczowe koncepcje i wymagania 
normy ISO 14001:2015 z punktu widzenia jej wdrożenia

•  Nauczę się wdrażać kluczowe koncepcje i wymagania 
normy ISO 14001:2015

•  Dowiem się jak spełniać wymagania dotyczące udokumen-
towanych informacji zgodnie z normą ISO 14001:2015

•  Dowiem się jak wykorzystywać analizę luk, aby przepro-
wadzać podstawowy przegląd istniejącego systemu

Planowane terminy:
1-2  Luty 
27-28  Marzec 
17-18  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn  1200 + VAt

Kurs koncentruje się na właściwym zrozu-
mieniu wymagań znowelizowanej normy 
ISo 14001:2015 z punktu widzenia wdro-
żenia skutecznego systemu zarządzania 
środowiskowego oraz na praktycznym 
rozumieniu różnic pomiędzy poprzednią 
(2004) a obecną wersją normy.

Szkolenie pozwala zrozumieć główne zmiany – wskazuje na te 
elementy w istniejącym systemie zarządzania środowiskowego, 
które wymagają zmian w świetle znowelizowanych wymagań 
oraz daje możliwość przygotowania planu wdrożenia tych zmian. 
Daje także możliwość przećwiczenia narzędzi użytecznych  
w planowaniu i wprowadzaniu zmian.



Katalog szkoleń Akademii BSI styczeń–czerwiec 2018  |  25

Aktualizacja ISOEfektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania 
środowiskowego wg ISo 14001:2015 

Czego się nauczę?
•  Nauczę się jak przygotowywać, przeprowadzać oraz 

uzupełniać czynności auditowe w zakresie normy  
ISO 14001:2015 SZŚ

•  Nauczę się stosować korzyści oraz wymagania normy 
ISO 14001:2015

•  Nauczę się oceniać zdolność organizacji do zarządzania 
swoim Systemem Zarządzania Środowiskowego 

•  Nauczę się sporządzać rzeczowe raporty z auditów oraz 
sugerować działania korygujące

•  Poznam wytyczne dotyczące prowadzenia auditu systemu 
zarzadzania w zakresie normy ISO 14001:2015 SZŚ

•  Dowiem się jak stosować wytyczne dotyczące auditowa-
nia w zakresie ISO 14001:2015

•  Dowiem się jak inicjować, przygotowywać oraz prowadzić 
czynności auditowe 

•  Dowiem się jak przygotowywać oraz dostarczać raporty 
z auditów

•  Dowiem się jak zamykać i uzupełniać audit

Planowane terminy:
30-31  Styczeń 
29-30  Marzec 
15-16  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn  1290 + VAt

Auditor wiodący Systemu Zarzadzania środowiskowego 
wg ISo 14001:2015 (Akredytacja IrCA 17903)

Czego się nauczę?
•  Nauczę się określać cele i korzyści płynące z EMS 
•  Nauczę się objaśniać rolę auditora w zakresie planowania, 

prowadzenia, sporządzania raportów oraz prowadzenia 
działań uzupełniających zgodnie z normą ISO 19011 

•  Nauczę się planować, prowadzić, sporządzać raporty 
oraz prowadzić działania uzupełniające zgodnie z normą 
ISO 19011 (oraz ISO 17021, o ile będzie to niezbędne)

•  Zrozumiem konieczność myślenia opartego na analizie 
ryzyka, przywództwa oraz procesu zarządzania 

•  Zrozumiem jak spełniać wymagania certyfikacji IRCA 
środowiska

Planowane terminy:
12-16  Luty 
9-13  Kwiecień 
11-15  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Ustroniu. 

Czas trwania: 5 Dni Cena: PLn 4090 + VAt

Cena kursu obejmuje pełne wyżywienie i zakwaterowanie od 
godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia



ISO 50001 
Zarządzanie Energią 

wymagania Systemu Zarządzania Energią 
wg ISo 50001 

Szkolenie to zapewnia ogólną znajomość pojęć Systemu 
Zarządzania Energią (EnMS) w oparciu o ISO 50001.
Uczestnicy nauczą się jak skutecznie EnMS może 
pomóc ich organizacji poprawić efektywność ener-
getyczną, zmniejszyć koszty i obniżyć emisję gazów 
cieplarnianych.

Zakres merytoryczny:
•  Opis zasad Systemu Zarządzania Energią
•  Pojęcie wydajności energetycznej
•  Zrozumienie zasad i korzyści wynikających z syste-

matycznego Zarządzania Energią w całej organizacji
•  Zrozumienie wymagań ISO 50001

British Standards Institution jako twórca 
standardu BS En 16001 i członek Komitetu 
technicznego PKn, zaprasza Państwa na 
pierwszy w Polsce, unikalny cykl szkoleń po-
święcony budowaniu kompetencji w zakresie 
wdrażania i certyfikacji systemu ISo 50001 
– Zarządzanie Efektywnością Energetyczną 
(EnMS) w Państwa organizacjach.

Planowane terminy:
31  Styczeń 
4  Kwiecień 
20  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn 650 + VAt
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System Zarządzania Energią pomaga obniżyć koszty energii  
i  zredukować wpływ na środowisko. Nasze szkolenia mają na 
celu pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu systemu zarządzania 
energią bazującego na normie ISO 50001. Dzięki szkoleniu  
wypracujesz sobie wiele oszczędności, unikając powszechnych 
błędów.



Auditor wiodący Systemu Zarządzania Energią 
wg ISo 50001 

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą umieli:
•  Opisać cele Systemu Zarządzania Energią
•  Zinterpretować wymagania ISO 50001 w kontekście 

auditu
•  Wyjaśnić rolę Auditora w procesie planowania, kierowa-

nia, raportowania auditu systemy zarządzania energią 
zgodnie z normą ISO 19011:2002

•  Sprecyzować i przedstawić wyniki  auditu
•  Zarządzać z sukcesem komunikatami i wywiadami  

odnośnie auditu
•  Sporządzić zwięzły raport z auditu
•   Prowadzić spotkania otwierające, kontynuujące i zamy-

kające audit

Planowane terminy:
26-2 Luty-Marzec 
14-18  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Ustroniu. 

Czas trwania: 5 Dni Cena: PLn 3900 + VAt

Cena kursu obejmuje pełne wyżywienie i zakwaterowanie  
od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią 
wg ISo 50001 

Po zakończeniu kursu uczestnicy nabędą umiejętność:
•  Zastosowania zasad auditu oraz wypełniania obowiąz-

ków auditora
•  Planowania  przebiegu auditu
•  Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających
•  Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania oraz  

budowy pytań
•  Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych 

dowodów
•  Zwięzłego dokumentowania niezgodności ujawnionych 

podczas auditu
•  Prawidłowego pisania raportów z auditu

Planowane terminy:
1-2  Luty 
5-6  Kwiecień 
21-22  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn 1390 + VAt

Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko
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Więcej informacji na temat  
Systemu Zarządzania Energią  

uzyskasz na naszej stronie: 

bsigroup.com/ISo-50001-pl



Bezpieczeństwo informacji w chmurze wg  
ISo/IEC 27017 z elementami ochrony danych  
osobowych przetwarzanych (ISo/IEC 27018)  

Program szkolenia obejmuje:
•  Wymagania normy ISO/IEC 27001:2013
• Bezpieczeństwo informacji
•  Ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i stopnia narażenia
• Zarządzanie ryzykiem
• Wybór sposobów oceny bezpieczeństwa
•  Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji
•  Auditowanie systemów zgodnie z ISO/IEC 27001:2013
•  Techniki auditowania ISO/IEC 27001:2013, kierowanie 

zespołem auditorów systemu ISO/IEC 27001:2013
• Techniki prowadzenia wywiadów
• Raportowanie wyników auditu

Planowane terminy:
8-9  Styczeń 
26-27 Luty 
26-27  Kwiecień 
4-5  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn 1400 + VAt

ISO/IEC 27017
Cloud Security

wraz z postępem technologicznym i zwięk-
szonym wykorzystaniem usług w chmurze 
przez organizacje, wymóg posiadania bar-
dziej szczegółowych środków bezpieczeń-
stwa danych w chmurze ma coraz większe 
znaczenie. Kodeks praktyk ISo/IEC 27017 
może pomóc w tym zakresie.
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Nasze dwudniowe szkolenie pomoże Państwu zrozumieć sposób, 
w jaki ISO/IEC 27017 wspiera organizację w tworzeniu odporniej-
szego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) 
ISO/IEC 27001. Zdobędą Państwo doskonałą wiedzę dotyczącą 
różnych środków kontroli bezpieczeństwa danych w chmurze 
obliczeniowej oraz dowiedzą się Państwo, w jaki sposób zapew-
nić wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń, a także w jaki sposób 
jasno określić, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie różnymi 
czynnikami ryzyka dotyczącymi bezpieczeństwa.



Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko

Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa  
Informacji zgodnie z ISo 27005:2011 

w trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają:
•  Wiedzę na temat korzyści związanych ze stosowa-

niem ISO/IEC 27018 do celów ochrony danych oso-
bowych w ramach świadczonych przez nich usług  
w chmurze, oraz ze skutecznym Systemem Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji

•  Informacje na temat typowych zagrożeń związane  
z bezpieczeństwem informacji dotyczące danych osobo-
wych w ramach usług w chmurze

•  Wiedzę dotyczącą zabezpieczeń i środków, które moż-
na wdrożyć, aby chronić dane osobowe w środowisku 
chmury obliczeniowej 27001:2013 i doświadczenia  
auditorskiego

Planowane terminy:
8-9  Marzec 
17-18  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn  1400 + VAt

norma ISo/IEC 27001 jest normą międzynarodową, któ-
ra określa wymagania dla utworzenia, wdrożenia i ciągłe-
go ulepszania systemów zarządzania bezpieczeństwem  
informacji. Z pomocą naszych ekspertów dowiesz się jak 
skutecznie zarządzać  bezpieczeństwem informacji.
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Więcej informacji o Cloud Security 
znajdziesz na naszej stronie: 

bsigroup.com/bezpieczna-chmura

nowość

Nasze szkolenia odbywają się wg określonych schema-
tów, które umożliwiają zaznajomienie się z normami, 
poznanie zasad wdrożenia systemów zarządzania bezpie-
czeństwem informacji i ich auditu.



wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji wg ISo/IEC 27001:2013 

Czego się nauczę?
•  Wyjaśnić na czym polega zarządzanie bezpieczeń-

stwem informacji (ZBI)
•  Rozumieć dlaczego ZBI jest tak ważne dla  organizacji
•  Rozpoznać korzyści płynące z ZBI
•  Rozumieć rodowód normy ISO/IEC 27001/2
•  Rozumieć i stosować kluczowe pojęcia i zasady  

ISO/ IEC 27001:2013
•  Interpretować główne wymagania normy  

ISO/IEC 27001:2013

wykorzystanie Systemu Zarządzania Bez-
pieczeństwem Informacji (SZBI) i jego certy-
fikacja w odniesieniu do normy najlepszych 
praktyk ISo/IEC 27001 pomagają w zarzą-
dzaniu zasobami informacyjnymi oraz w ich 
ochronie.

Planowane terminy:
10  Styczeń 
5  Marzec 
7  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn 650 + VAt

ISO/IEC 27001 
Zarządzanie 
Bezpieczeństwem 
Informacji 
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Informacje są niezwykle ważnym zasobem każdej organizacji, 
mogącym wpłynąć na jej rozwój lub upadek. Można pewniej 
prowadzić działalność, gdy są one prawidłowo zarządzane. Za-
rządzanie Bezpieczeństwem Informacji daje swobodę rozwoju, 
wprowadzania inicjatyw oraz rozszerzania bazy klientów ze świa-
domością, że wszystkie informacje są bezpieczne.

Wykorzystanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Infor-
macji (SZBI) i jego certyfikacja w odniesieniu do normy najlep-
szych praktyk ISO/IEC 27001 pomagają w zarządzaniu zasobami 
informacyjnymi oraz w ich ochronie.



Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji wg ISo/IEC 27001:2013 

Program szkolenia obejmuje:
•  Ogólne zasady auditowania oraz zasady auditowania  

na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013
•  Działania  auditowe, inicjowanie auditu
•  Przygotowanie do działań auditowych
•  Przeprowadzenie działań auditowych
•  Przygotowanie i rozpowszechnianie sprawozdania z auditu
•  Zakończenie auditu
•  Działania poauditowe

Planowane terminy:
11-12  Styczeń 
6-7 Marzec 
8-9  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn  1390 + VAt

Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko

Czy wiesz, że...?
Badania pokazują, że kształcenie pra-
cowników może zmniejszyć o 50% ilość 
naruszeń w zakresie informacji poufnych

Źródło:  PwC Information Security Bre

wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji wg ISo/IEC 27001:2013 

Czego się nauczę?
Kurs prowadzony w formie wykładów przeplatanych  
zajęciami w grupach i ćwiczeniami zawiera następujące 
elementy:
•  Znaczenie bezpieczeństwa informacji dla organizacji
•  Struktura ISO 27001:2013
•  Dokumentacja systemu
•  Zarządzanie ryzykiem
•  Identyfikacja zagrożeń i podatności
•  Zabezpieczenia
•  Auditowanie systemu

Planowane terminy:
5-6  Luty 
9-10  Kwiecień 
25-26  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn 1400 + VAt
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Auditor wiodący Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji  
wg ISo/IEC 27001:2013 (Akredytacja IrCA 17287)

Program szkolenia obejmuje:
•  Wymagania normy ISO/IEC 27001:2013
• Bezpieczeństwo informacji
•  Ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i stopnia narażenia
• Zarządzanie ryzykiem
• Wybór sposobów oceny bezpieczeństwa
•  Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji
•  Auditowanie systemów zgodnie z ISO/IEC 27001:2013
•  Techniki auditowania ISO/IEC 27001:2013, kierowa-

nie zespołem auditorów systemu ISO/IEC 27001:2013
• Techniki prowadzenia wywiadów
• Raportowanie wyników auditu

Auditowanie jest kluczowym czynnikiem 
sukcesu każdego systemu zarządzania.
oznacza to szczególną odpowiedzialność, 
twarde wyzwania i trudne problemy.

Planowane terminy szkoleń w Waszawie:
15-19  Styczeń 
12-16  Luty 
12-16  Marzec 
23-27  Kwiecień 
14-18  Maj 
18-22  Czerwiec 

Planowane terminy szkoleń w Poznaniu:
5-9  Luty 
7-11  Maj 
 

Czas trwania: 5 Dni Cena: PLn 3290 + VAt

ISO/IEC 27001 
Zarządzanie 
Bezpieczeństwem 
Informacji 
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To intensywne, pięciodniowe szkolenie przygotuje uczestni-
ków do kwalifikacji procesów i prowadzenia auditów zgodnie  
z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013. Dla kursantów, 
których celem jest wspieranie wdrożenia i procesu certyfikacji, 
będzie źródłem pomocy i niezbędnych informacji.



Przejście z ISo/IEC 27001:2005 
na ISo/IEC 7001:2013 dla Auditorów wiodących IrCA 

w trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają:
•  Zdolność do przejścia z ISO/IEC 27001:2005 na  

ISO/IEC 27001:2013
•  Zdolność do upowszechniania wiedzy o nowych wyma-

ganiach ISO/IEC 27001:2013
•  Umiejętność przygotowania do auditowania na zgod-

ność z ISO/IEC 27001:2013
•  Umiejętność przeprowadzania auditów na zgodność  

z ISO/IEC 27001:2013
•  Rozwinięcie umiejętności auditowania ISO/IEC 27001:2013 

i doświadczenia auditorskiego

Planowane terminy:
26-27  Luty 
19-20  Kwiecień 
27-28  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn  1200 + VAt

Jesteś Auditorem wiodącym ISo/IEC 27001:2005  
i pragniesz poszerzyć swoje umiejętności o auditowa-
nie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Infor-
macji (SZBI) tworzone zgodnie z wymaganiami normy 
ISo/IEC 27001:2013?

Kurs idealnie odpowiada potrzebom obecnych Audito-
rów Wiodących ISO/IEC 27001:2005, gdyż łączy jed-
nodniowy kurs „Przejście z ISO/IEC 27001:2005 do 
ISO/IEC 27001:2013” z dodatkowym dniem poświęco-
nym auditowaniu na zgodność z ISO/IEC 27001:2013.

Podczas kursu, prowadzonego przez doświadczone-
go wykładowcę, dowiesz się, czym różni się norma  
ISO/IEC 27001:2013 od normy ISO/IEC 27001:2005, 
a następnie będziesz mógł wyćwiczyć tę wiedzę prak-
tycznie, zdobywając umiejętność auditowania na 
zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013.

Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko
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Rozporządzenie 
o ochronie danych 
osobowych

ochrona danych osobowych – nowe wymagania roDo

Czego się nauczę? 
Podczas tego jednodniowego szkolenia nasz pro-
fesjonalny wykładowca wyjaśni wymogi określone  
w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 
(GDPR), aby pomóc Państwu zrozumieć sposób, 
w jaki mogą one mieć zastosowanie do Państwa  
organizacji, a także wyjaśni korzyści związane z przy-
jęciem tego rozporządzenia.
Zdobędą Państwo wiedzę na temat sposobu, w jaki 
należy przestrzegać przepisów nowego rozporzą-
dzenia oraz zachować zgodność za pośrednictwem 
szeregu działań, takich jak określanie zakresu danych 
osobowych i analiza luk, ocena wpływu prywatno-
ści i ocena ryzyka lub kompleksowy audit dotyczący 
ochrony danych.

Planowane terminy:
12  Luty 
6  Kwiecień 
1  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn 780 + VAt

Cena kursu obejmuje pełne wyżywienie i zakwaterowanie od 
godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

Celem ogólnego rozporządzenia UE o ochro-
nie danych osobowych (roDo UE) jest 
harmonizacja prawa dotyczącego ochrony 
danych na jednolitym rynku europejskim 
oraz przywrócenie poszczególnym osobom 
kontroli nad ich danymi osobowymi. 

nowość

Przepisy powinny obowiązywać jednostronnie we wszystkich 
państwach członkowskich UE w ciągu 2 lat od publikacji, a ter min 
osiągnięcia zgodności wyznaczono na dzień 25 maja 2018 r. 
Rozporządzenie przyczyni się nie tylko do usprawnienia mię-
dzynarodowej działalności, ale również wesprze budowanie 
zaufania osób fizycznych w zakresie ochrony ich danych.
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ISo/IEC 29151:2017 – Praktyczne zasady 
zabezpieczenia danych osobowych 

Czego się nauczę?
Celem kursu jest wsparcie organizacji przetwarza-
jących dane osobowe w odpowiednim doborze  
zabezpieczeń do zidentyfikowanych ryzyk związa-
nych z prywatnością.
Celem kursu jest dobór odpowiednich zabezpie-
czeń dla ochrony danych osobowych w organizacji.  
Planowanie odpowiednich zabezpieczeń jest doko-
nywane na podstawie analizy i oceny ryzyka pry-
watności związanych z procesami przetwarzającymi 
dane osobowe.

Planowane terminy:
22  Luty 
29  Marzec 
10 Maj 
21 Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn 780 + VAt

wykorzystanie ISo/IEC 27001:2013  
do wdrożenia roDo 

Czego się nauczę?
Kurs ma na celu pomóc organizacjom posiadającym 
wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem in-
formacji (SZBI) opartym o ISO 27001 we wdrożeniu 
wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, wy-
korzystując podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem.
Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych i organi-
zacyjnych wdrożonych w SZBI opartym o wymagania 
ISO 27001 może pomóc w szybszym przygotowaniu 
się do spełnienia wymagań RODO jak również uchro-
ni nas przed zdublowaniem zabezpieczeń, zapewni 
lepszy nadzór nad systemem bezpieczeństwa oraz 
pozwoli na zmniejszenie kosztów dostosowania do 
wymagań nowego rozporządzenia.

Planowane terminy szkoleń w Warszawie:
12-13  Luty 
19-20  Kwiecień 
11-12 Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn  1400 + VAt

ISo/IEC 29134:2017 – wytyczne dla oceny skutków 

Czego się nauczę?
Celem kursu jest przedstawienie wskazówek i pod-
powiedzi dotyczących organizacji zespołu, którego 
zadaniem będzie identyfikacja zagrożeń i skutków 
specyficznych dla bezpieczeństwa danych osobo-
wych, określenie stron zainteresowanych, przepływu 
danych osobowych, opracowania i przedstawienia 
raportu z oceny skutków. 

Planowane terminy:
7  Marzec 
16 Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn 780 + VAt

nowość nowość nowość
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nasze szkolenia uwzględniają każdy aspekt ciągłości działania, od procesu poznania, wdrożenia  
i auditowania ISo 22301,  po planowanie  ciągłości działania, zarządzanie kryzysowe i ocenę 
działania biznesu. nasi eksperci pomogą Państwu w poznaniu i zrozumieniu sposobów jak  
można chronić swój biznes nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISo 22301
Szkolenie BSI udostępnia uczestnikom praktyczne sposoby i metody wdrażania systemu zarzą-
dzania ciągłością  biznesową. Naucz się jak stworzyć system zarządzania ciągłością działania  
w Twojej organizacji oraz jak dokonać  podziału ról i  zakresu obowiązków w firmie w razie  
wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości. Dzięki ISO 22301 można wskazać i chronić kluczo-
we funkcje firmy, budować odporność i zdolność do kontynuowania działania podczas niespo-
dziewanych incydentów.

ISO 22301 
Zarządzanie 
Ciągłością Działania
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wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością 
Działania ISo 22301 

Czego się nauczę?
Szkolenie BSI udostępnia uczestnikom praktyczne 
sposoby i metody wdrażania systemu zarządzania 
ciągłością biznesową. Naucz się jak stworzyć system 
zarządzania ciągłością działania w Twojej organizacji 
oraz jak dokonać podziału ról i zakresu obowiązków 
w firmie w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawi-
dłowości. Dzięki ISO 22301 można wskazać i chronić  
kluczowe funkcje firmy, budować odporność i zdol-
ność do kontynuowania działania podczas niespo-
dziewanych incydentów. 

Planowane terminy:
15-16  Marzec 
21-22  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn 1400 + VAt

Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko



ISO 22301 
Zarządzanie 
Ciągłością Działania

Auditor wewnętrzny Systemu Zarzadzania 
Ciągłością Działania ISo 22301 

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
•  Zrozumieć Kodeks Praktyki Zarządzania Ciągłością 

Działania BS 25999
•  Wyjaśnić wymogi ISO 22301/BS 25999
•  Zaplanować audit systemów Zarządzania Ciągłością 

Działania
•  Zaplanować i prowadzić spotkania otwierające  

i zamykające audit
•  Przeprowadzać audit systemu Zarządzania Cią-

głością Działania

Planowane terminy:
12-13  Luty 
16-17  Kwiecień 
25-26  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn 1400 + VAt

Szkolenie BSI „Auditor wewnętrzny BCM” 
ułatwia uczestnikom rozwój umiejętności 
i wiedzy odnośnie przeprowadzania au-
ditów i samooceny względem wymogów  
ISo 22301 oraz BS 25999, Zarządzanie Cią-
głością Działania – Część 2: Specyfikacja.
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Biorąc udział w zajęciach w małych grupach, ćwiczeniach  
z auditu oraz ożywionych dyskusjach, uczestnicy zyskują rze-
telne zrozumienie zasad auditowania oraz sposobu stosowania 
wytycznych ISO 19011 w celu wdrażania skutecznych progra-
mów auditu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Podczas 
szkolenia zostaje również dokonany przegląd Zarządzania Ciągło-
ścią Działania – Kodeks Praktyk, BS 25999 oraz najlepszych prak-
tyk związanych z utrzymaniem i oceną funkcjonowania systemu.



Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko

Auditor wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością 
Działania ISo 22301 (Akredytacja IrCA 17456) 

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:
•  Kierować auditem Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
•  Przeprowadzać audit systemu zarządzania ciągłości 

działania
•  Wyjaśnić różnice celów ISO 22301 oraz Części 1 i Części 2 

BS 25999
• Wyjaśnić wymagania ISO 22301
•  Zrozumieć Kodeks Praktyki Zarządzania Ciągłością  

Działania ISO 22301
•  Sprecyzować i przedstawić wyniki auditu 
•  Zarządzać z sukcesem komunikatami i wywiadami  

odnośnie auditu 
•  Sporządzić zwięzły raport z auditu 
•  Prowadzić spotkania otwierające, zamykające i konty-

nuujące audit

Planowane terminy:
29-2 Styczeń-Luty 
19-23  Marzec 
14-18  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 5 Dni Cena: PLn 3290 + VAt

Więcej informacji na temat  
Systemu Zarządzania 

Ciągłością Działania 
uzyskasz na naszej stronie: 

bsigroup.com/ISo-22301-pl

Szkolenie BSI „wiodący Auditor BCM” daje uczest-
nikom umiejętności i wiedzę o kierowaniu i przepro-
wadzaniu skutecznych auditów systemu zarządzania 
ciągłością działania zgodnie z wymogami ISo 22301  
i ISo 19011, „wytyczne Auditu Systemów Jakości  
i/lub Zarządzania środowiskowego”. 

Szkolenie wyjaśnia zasady i sposoby niezależnego 
auditu systemu zarządzania ciągłości biznesowej i pro-
wadzi uczestników przez cały jego proces – od zarzą-
dzania programem auditu do składania raportów odno-
śnie wyników auditu. Uczestnicy zdobędą niezbędne 
umiejętności przeprowadzania auditu w oparciu  
o standardowe nauczanie w klasie, praktyczną naukę  
w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję 
na forum.
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Plany Ciągłości Działania stanowią zasadniczą część narzędzi  
organizacji służących utrzymaniu ciągłości kluczowych produk-
tów i usług.
W ramach szkolenia analizowana jest rola, jaką Plany Ciągłości 
Działania odgrywają w dostosowaniu wymogów trwałości doty-
czących nieprzerwanego świadczenia usług, oraz analizowane 
są środki, jakie należy wprowadzić, aby organizacja mogła przy-
wrócić swoją działalność po nieoczekiwanym zakłóceniu. 
Szkolenie składa się z prezentacji oraz z indywidualnych i grupo-
wych działań służących zapewnieniu i umocnieniu praktycznej 
wiedzy na temat elementów Systemu Ciągłości Działania, co 
pozwoli Państwu stworzyć, i wdrożyć odpowiednie procedury.
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ISO 22301 
Zarządzanie 
Ciągłością Działania

Analiza wpływu Biznesowego (BIA) 

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
•  Analizować system biznesowy i określać kluczowe 

działania,
•  Wyjaśniać cele okresu potrzebnego do przewróce-

nia normalnego trybu działania oraz sposób, w jaki 
wraz z biegiem czasu zmieniają się wpływy,

•  Określać kluczowe zasoby przeznaczone na ochro-
nę trwałości lub środki naprawcze,

•  Kształtować decyzje dotyczące łańcucha dostaw

Planowane terminy:
14  Luty 
25  Kwiecień 
27  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn 1090 + VAt

Analiza wpływu na Działalność jest podsta-
wową praktyką, która – jeżeli przeprowa-
dzona poprawnie – może pomóc w skutecz-
nym ustanowieniu ram dotyczących ustaleń 
w zakresie trwałości i ciągłości w organizacji. 



Zasady i praktyki dotyczące Planów Ciagłości 
Działania (BCP) 

Zdobędą Państwo wiedzę niezbędną do:
•  Analizowania wymogów trwałości i określenia, czy 

BCP są stosowne i odpowiednie
•  Opracowania planów dotyczących zarządzania cią-

głością i przywrócenia gotowości do działania po 
wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej,

•  Określenia wymogów dotyczących zasobów w celu 
pomyślnego wdrożenia BCP

Zdobędą Państwo umiejętności niezbędne do:
•  Opracowywania BCP i przywracania usług do do-

tychczasowej formy,
•  Realizacji BCP w celu ich zatwierdzenia

Planowane terminy:
15  Luty 
26  Kwiecień 
28  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn 1090 + VAt
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Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko

Zarządzanie Kryzysowe (CM) 

Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do:
•  Określenia rodzaju okoliczności, w których zarządzanie 

zdarzeniami i zarządzanie kryzysowe mają duże znaczenie,
•  Wyjaśnienia kluczowych cech skutecznych Planów  

dotyczących Zarządzania Zdarzeniami i Zarządzania  
Kryzysowego,

•  Określenia, w jakich sytuacjach należy zastosować Pla-
ny dotyczące Zarządzania Zdarzeniami i Zarządzania 
Kryzysowego, a kiedy należy z nich zrezygnować

•  Zademonstrowania sposobów wykorzystania Planów 
Zarządzania Kryzysowego w celu reagowania w razie 
katastrofy.

Planowane terminy:
16  Luty 
27  Kwiecień 
29  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn 1090 + VAt



ISO /IEC 20000 
Zarządzanie 
Usługami IT

Auditor wiodący Systemu Zarzadzania Usługami It 
wg ISo/IEC 20000 

Program szkolenia:
•  Interpretacja wymagań normy ISO/IEC 20000-1:2011 

w kontekście auditu
•  Wyjaśnienie celu, treści i powiązania między Wy-

maganiami normy ISO/IEC 20000-1 a Kodeksem 
Postępowania ISO/IEC 20000-2

•  Wyjaśnienie celu systemu zarządzania usługami  
informatycznymi

•  Opis polityki i ram systemu oraz działań powią-
zanych ze sobą w celu umożliwienia skutecznego  
zarządzania i realizacji usług informatycznych

•  Planowanie, przeprowadzanie, raportowanie  
i nadzorowanie auditu systemu zarządzania 
usługami informatycznymi zgodnie z ISO 19011 
oraz ISO/IEC 20000-1.

norma ISo/IEC 20000 jest dostępna dla 
każdej organizacji, dużej i małej, z dowol-
nej branży i dowolnej części świata, która 
korzysta z rozwiązań informatycznych.

Planowane terminy:
5-9  Marzec 
4-8  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 5 Dni Cena: PLn 2990 + VAt
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Obecnie rozwiązania informatyczne stanowią niezbędny ele-
ment w działalności gospodarczej. Coraz więcej mówi się o tym, 
że usługi informatyczne, zarówno realizowane wewnętrznie, jak 
i zlecane innym podmiotom, nie zawsze pokrywają się z potrze-
bami firm i klientów.
Uznanym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie sys-
temu zarządzania usługami informatycznymi ITSMS zgodnie  
z międzynarodową normą ISO/IEC 20000. Certyfikat zgodności 
z tą normą umożliwia niezależne udowodnienie klientom faktu 
spełniania wymogów najlepszych praktyk.



Szkolenie BSI „Auditor wiodący Systemu Zarzą-
dzania Usługami It wg ISo/IEC 20000” dostarcza 
uczestnikom wiedzę i umiejętności skutecznego 
zarządzania usługami It, a także przeprowadzenia 
auditu zgodnie z normami ISo/IEC 20000-1:2011 
„technika informatyczna – Zarządzanie usługami 
– Część 1: Specyfikacja” oraz ISo 19011 „wytycz-
ne dla Auditowania Systemu Zarządzania Jakością  
i / lub Zarządzania Systemem środowiskowym”.

Szkolenie to wyjaśnia zasady i praktyki niezależ-
nego auditu systemu zarządzania usługami infor-
matycznymi. Prowadzi również uczestników przez 
cały proces auditu, od zarządzania programem 
auditu do składania raportów o wynikach nadzoru. 
Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności prze-
prowadzania auditu w oparciu o praktyczną naukę  
w grupach, ćwiczenia indywidualne i otwartą  
dyskusję na forum.

Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko



ISO 45001 
Zarządzanie 
Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy 

nowa norma ma na celu wspierać organi-
zacje w zapewnieniu bezpiecznego i higie-
nicznego środowiska pracy dla pracowni-
ków i innych osób.

nowość

nowa norma ISo/DIS 45001 – omówienie zmian 

Zakres szkolenia:
•  Nowe wymagania normy, jakie kwestie należy roz-

ważyć przy wdrożeniu
•  Zastosowanie analizy luk by stworzyć podstawę do 

analizy Twojego aktualnego systemu
•  Identyfikacja zmian i dodatkowych elementów  

niezbędnych do wprowadzenia w Twoim systemie
•  Jak powinno wygląda wdrożenie? Przykłady podane  

w zestawie narzędzi. 

Planowane terminy:
15 Styczeń 
19  Marzec 
23  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn 790 + VAt
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Nowy międzynarodowy standard ISO 45001 przyczyni się także 
do ciągłej poprawy wyników z zakresu bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Dowiedz się, co jest potrzebne do przejścia z OHSAS 
18001:2007 do ISO 45001.
•  Jakie są kluczowe różnice między ISO 45001 a OHSAS 18001:2007 

z perspektywy wdrożenia
•  Zidentyfikuj co powinno być zmienione w Twoim aktualnym 

systemie zarządzania
•  Wykonaj plan działań, który będziesz mógł wdrożyć natychmiast
•  Wprowadź zmiany stosując niezbędne wskazówki uzyskane na 

szkoleniu
•  Dowiedz się jak przenieść certyfikat do BSI.



Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko

Więcej informacji na temat 

nowej normy ISO 45001:2016, 

 terminów szkoleń i cen uzyskasz na

bsigroup.com/ISo-45001-pl
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Aktualizacja ISO

Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP 
wg oHSAS 18001/ISo 45001 

Program szkolenia:
•  Wymagania OHSAS 18001/ISO 45001
•  Odpowiedzialność, kwalifikacje, profil osobowościowy, 

wiedza i umiejętności auditora
•  Identyfikacja wymagań prawnych i innych oraz ich 

wykorzystanie w działaniach auditora
•  Zarządzanie ryzykiem
• Ocena ryzyka – zasady i podejście
•  Prowadzenie auditu: planowanie, wykonanie, opra-

cowanie wyników, przedstawienie niezgodności
•  Działania poauditowe

Planowane terminy:
16-17  Styczeń 
20-21  Marzec 
24-25  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn 1300 + VAt

Auditor wiodący Systemów Zarządzania BHP 
wg oHSAS 18001/ISo 45001 

Program szkolenia:
•  Wymagania OHSAS 18001/ISO 45001
•  Odpowiedzialność, kwalifikacje, profil osobowościowy, 

wiedza i umiejętności auditora wiodącego
•  Krajowe i międzynarodowe wymagania prawne i inne
•  Zarządzanie ryzykiem
•  Ocena ryzyka – zasady i podejście
•  Prowadzenie auditu: planowanie, wykonanie, opra-

cowanie wyników, przedstawienie niezgodności
•  Działania poauditowe

Planowane terminy:
5-9  Luty 
16-20  Kwiecień 
18-22  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Ustroniu. 

Czas trwania: 5 Dni Cena: PLn 3700 + VAt

Cena kursu obejmuje pełne wyżywienie i zakwaterowanie od 
godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

http://www.bsigroup.com/szkolenia


wymagania normy ISo 37001:2016 

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
•  Zrozumieć kluczowe pojęcia związane z korupcją
•  Rozumieć zakres, podejście, strukturę i treść normy 

ISO 37001
•  Interpretować wymagania adekwatnych procedur 

zawartych w normie ISO 37001:2016 
•  Wytłumaczyć w jaki sposób wprowadzić system 

zarządzania działaniami antykorupcyjnymi do orga-
nizacji

•  Opisać zalety wdrożenia efektywnego system zarzą-
dzania działaniami antykorupcyjnymi

•  Opisać podejście PDCA i pokazać jak jest ono  
odzwierciedlone w normie ISO 37001:2016

ISo 37001 (poprzednio BS 10500) określa 
wymogi dla systemu zarządzania antyko-
rupcyjnego dla organizacji na całym świecie. 
Jest także sposobem spełnienia krajowych 
wymogów prawnych – niezależnie od loka-
lizacji i sektora, w jakim działa firma. 

Planowane terminy:
24 Styczeń 
12  Marzec 
6  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 1 Dzień Cena: PLn 780 + VAt

ISO 37001 
System Antykorupcyjny 
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Przepisy prawne dotyczące walki z korupcją zaostrzają się coraz 
bardziej, a zarządzanie antykorupcyjne stanowi obecnie wymóg 
w biznesie. Właśnie dlatego ISO 37001 wskazuje, jak powinna się 
kształtować etyka biznesu i etyka zawodowa oraz wskazuje metody 
radzenia sobie z rosnącymi, globalnymi zagrożeniami. Dowiedz się, 
jak chronić swoją firmę i pracowników, dzięki współpracy z nami.

nowość



to szkolenie umożliwia uzyskanie specyficznych 
umiejętność i wiedzy praktycznej niezbędnej do 
zarządzania wszystkimi aspektami działań anty-
korupcyjnych w organizacji.

To dwudniowe szkolenie dostarcza wiedzy o wszyst-
kich aspektach procesu auditu. Uczestnik będzie 
prowadzony przez wszystkie etapy auditu łączące 
element teoretyczne i praktyczne. Wykorzystując 
połączenie współpracy, ćwiczeń praktycznych oraz 
technik szybkiego uczenia się uczestnik uzyskuje 
wiedzę na temat prawidłowych działań auditowych.

Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko

Więcej informacji na temat normy 

ISO 37001, terminów szkoleń i cen 

uzyskasz na

bsigroup.com/ISo 37001-pl
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Auditor wewnętrzny Systemu ISo 37001:2016 

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
•  Wytłumaczyć zasady auditu oraz zasady auditowania 

zgodności z ISO 37001:2016
•  Przygotować i dystrybuować raport z auditu
•  Inicjować, przygotowywać i wykonywać czynności 

auditowe
•  Zakończyć audyt
•  Wykonywać czynności poauditowe

Planowane terminy:
25-26 Styczeń 
13-14  Marzec 
7-8  Czerwiec 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Ustroniu. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn 1390 + VAt

Cena kursu obejmuje pełne wyżywienie i zakwaterowanie od 
godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

nowość

http://www.bsigroup.com/szkolenia


ISO 31000 
Zarządzanie Ryzykiem 

ISo 3100 Zarządzanie ryzykiem 

Czego się nauczę? 
W ramach szkolenia przedstawione zostaną w sposób 
szczegółowy kwestie  związane z procesem zarządzania 
ryzykiem. Szczególny nacisk w ramach omawiania 
poszczególnych elementów zostanie położony na 
wytyczne zawarte w normie  ISO 31000 oraz mię-
dzynarodowych standardach zarządzania ryzykiem. 
Szkolenie zawiera praktyczne przykłady oraz elementy 
warsztatowe.

Celem szkolenia jest przekazanie podsta-
wowej wiedzy potrzebnej do efektywne-
go wypełniania roli Managera ds. ryzyka  
w organizacji.

Planowane terminy:
18-19  Styczeń 
21-22  Marzec 
14-15  Maj 

Wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Czas trwania: 2 Dni Cena: PLn 2390 + VAt
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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.



Efektywność | Zrównoważony rozwój | Ryzyko

„Szkolenie profesjonalnie przeprowadzone,  
z zachowaniem proporcji między teorią  
a praktyką, z wskazaniem na ćwiczenia. Po-
nadto  pobudza do myślenia i spojrzenia na 
sprawy ryzyka znacznie szerzej i z większą 
otwartością, zarówno na klienta jak i na sza-
cowane przez niego ryzyko.”

Uczestnik



Warsztaty ISO 
Akademii BSI

nasze warsztaty to unikalne połączenie podczas jednej sesji szkoleniowej wiedzy eksperckiej 
na temat norm ISo, treningu umiejętności interpersonalnych oraz sztuki kreowania wizerunku. 
Są organizowane jako szkolenia otwarte bądź dedykowane.

na naszych warsztatach:
✔  Będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się ze zmianami w normach ISO 
✔  Poznacie wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące tych standardów  i Architektury  

Wysokiego Poziomu
✔  Poznacie tajniki pracy Auditora
✔  Będziecie mieli okazję wypracować postawę Auditora, z którym można łatwo i efektywnie się 

komunikować
✔  Otrzymacie certyfikaty za każdy z omawianych tematów
✔  Podniesiecie swoje kwalifikacje oraz umiejętności interpersonalne w wyjątkowym otoczeniu
✔  Będziecie mieli okazję na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z pozostałymi uczestnikami 

warsztatów

Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły 
szkolenia@bsigroup.com 
+48 22 330 61 82 | +48 22 330 61 84 | +48 22 330 61 88
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bsigroup.pl



Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o tym, jak BSI może pomóc Ci 
zdobyć umiejętności potrzebne do poprawy działalności Twojej organizacji.

Zamieniamy naszą wiedzę w Twoje doświadczenie

Porozmawiaj z naszym Działem Szkoleń i wybierz szkolenie

+48 22 330 61 82
+48 22 330 61 84
+48 22 330 61 88

BSI Group Polska Sp. z o.o.
Królewska 16 
00-103 Warszawa
Polska

T: +48 22 330 61 80
F: +48 22 330 61 81
infopoland@bsigroup.com
bsigroup.pl

Uwaga: Terminy kursów i ceny mogą ulec zmianie. 
Aby uzyskać najnowsze informacje proszę do nas 
zadzwonić lub odwiedzić naszą stronę internetową.
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