
 
 

 

Przejście na ISO 22301 z BS 25999 

dla Auditorów Wiodących 

 

Opis szkolenia: 

Wraz z pojawieniem się normy ISO 22301 dotychczasowa norma BS 25999 zostanie zastąpiona nową. Wiedza 

i zdobyte uprawnienia Auditora Wiodącego BS 25999 podlegać będą również zmianie. Doskonalenie umiejętności 

auditowania w oparciu o standard ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS), zapoznanie się z 

różnicami wynikającymi z nowej normy ISO 22301 są przedmiotem niniejszego szkolenia. Szkolenie BSI „Przejście na 

ISO 22301 (z BS 25999) dla Auditorów Wiodacych” jest dedykowane dla Auditorów Wiodących BS 25999. Łączy w 

sobie 1-dniowe szkolenie ‘Przejście na ISO 22301 (z BS 25999)” z dodatkowym dniem na praktykę auditową w oparciu 

o standard ISO 22301. Szkolenie odnosi się również do tematyki przeniesienia standardu na ISO 22301, w przypadku 

zastosowania w Państwa organizacji. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego trenera. Dowiecie się na nim 

na temat różnic standardu ISO 22301 ‘Systemy Zarządzania Ciągłością Działania – Wymagania’ w odniesieniu do 

BS 25999, a także jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i budować swoje umiejętności audytowania w oparciu 

o ISO 22301.

Cele szkolenia: 
Po przebytym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili: 

• Opisać nową strukturę ISO 22301 oraz co to oznacza 

dla BCMS 

• Wyjaśniać wymagania ISO 22301 

• Określać różnice pomiędzy BS 25999, a ISO 22301 

• Wyjaśniać podejście do ryzyka przyjęte w ISO 22301  

• Określać procesy niezbędne do wdrożenia BCMS 

• Dostosować plan auditów BS 25999 do ISO 22301 

• Auditować w oparciu o standard ISO 22301 

 

Uczestnicy szkolenia: 

 

• Auditorzy Wiodący BS 25999 

• Wewnętrzni i/lub zewnętrzni Auditorzy Wiodący  

BS 25999, którzy będą auditować w oparciu  

o standard ISO 22301 

Warunki uczestnictwa: 

Należy mieć ukończone szkolenie oraz zdany egzamin 

z BS 25999 dla Auditorów Wiodących, organizowany 

przez BSI lub inną uznaną instytucję szkoleniową. 

Kopia certyfikatu do wglądu. Szkolenie składa się z 1-

godzinnego egzaminu w drugim dniu szkolenia. 

Certyfikat uczestnictwa wydawany jest wszystkim 

uczestnikom szkolenia. Uczestnicy, którzy zdadzą 

egzamin otrzymają certyfikat wraz z informacją o 

pozytywnym wyniku egzaminu. 

Korzyści: 

 

• Zrozumienie podejścia przejście z BS 25999 na 

ISO 22301 

• Określenie obszarów, które wymagają zmian w 

Państwa obecnym BCMS 

• Dzielenie się wiedzą wewnątrz Państwa organizacji nt 

wymagań ISO 22301 

• Przygotowanie do niezależnych auditów w oparciu o 

ISO 22301  

• Umiejętność przeprowadzania niezależnych auditów 

w oparciu o ISO 22301 

• Rozwinięcie swoich umiejętności auditowania oraz 

kompetencji Auditora Wiodącego w zakresie ISO 

22301 

 

Czas trwania: 2 dni 

Dodatkowe informacje: 

Certyfikat uczestnictwa wydawany jest wszystkim 

uczestnikom szkolenia.

 


