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Audytor Wiod ący wg ISO 27001 z akredytacją IRCA  
(system zarządzania bezpieczeństwem informacji) 

 

Oferta specjalna! 

Dla osób które zgłosiły się na szkolenie i chcą sobie przypomnieć wiedzę z zakresu normy 
ISO 27001 oferujemy w ramach ceny szkolenie e-learningowe: e-Audytor wewnętrzny ISO 
27001. 

Audytowanie jest kluczowym czynnikiem sukcesu kaŜdego systemu zarządzania. Oznacza to 
szczególną odpowiedzialność, twarde wyzwania i trudne problemy. To intensywne, 
pięciodniowe szkolenie przygotuje uczestników do kwalifikacji procesów i prowadzenia 
auditów zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001. Dla kursantów, których celem jest 
wspieranie wdroŜenia i procesu certyfikacji, będzie źródłem pomocy i niezbędnych 
informacji. 

Adresaci szkolenia: 

• wszyscy, którzy chcą wdraŜać formalny system zarządzania bezpieczeństwem informacji 
zgodnie z normą ISO 27001, 
• audytorzy systemu bezpieczeństwa informacji, pragnący podnieść swoje kwalifikacje, 
• konsultanci, którzy zamierzają doradzać w zakresie certyfikacji zgodnie z normą ISO 27001, 
• profesjonaliści z dziedziny technologii informatycznych i systemów jakości. 
Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym. Uczestnikom zostanie wydany certyfikat 
ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 27001. 

Cel szkolenia:  

Efektywny audit jest jedyną moŜliwością sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki, mające na 
celu ochronę Twojej organizacji i Twoich klientów, są właściwie zarządzane i czy osiągane 
zostają poŜądane rezultaty. 

• Dogłębne poznanie metod i technik, które pozwolą na skuteczniejsze audytowanie i 
umoŜliwi ą zarządowi podejmowanie trafnych decyzji na podstawie informacji uzyskanych z 
auditów 
• Na kursie uczestnicy ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności analitycznego myślenia. 
NiezaleŜnie czy uczestnik pracuje jako audytor, czy na stanowisku kierowniczym, w 
obecnych czasach wysokiej konkurencji jest to atut, o który kaŜda organizacja powinna 
zabiegać dla swoich pracowników 
• Informacje dotyczące podejścia, zasad i strategii audytorów zewnętrznych są istotne dla 
organizacji wdraŜających systemy zarządzania i są pomocne w przygotowaniu się do auditu 
certyfikującego 
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• Kurs jest uznawany w Polsce i na całym świecie. Zwiększa on kompetencje audytorów. 
Audytorzy, którzy zdobędą certyfikat audytora wiodącego będą spełniać wymagania 
szkoleniowe stawiane przez jednostki akredytujące personel (IRCA). 

Ocena uczestników:  

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym. Uczestnikom zostanie wydany certyfikat 
ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 27001. 
• Ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, 
• Zaliczenie egzaminu pisemnego, 
• Uczestnikom, którzy ukończą kurs będzie wydany Certyfikat Audytora Wiodącego, 
akredytowany przez niezaleŜną, renomowaną organizację IRCA. 

Szkolenie prowadzone jest przez akredytowanych trenerów i audytorów wiodących jednostki 
certyfikującej BSI Group Polska Sp. z o.o. 

Miejsce szkolenia: 

BSI Group Polska 
ul. Królewska 16 
00-103 Warszawa 

Koszt szkolenia: 

Audytor Wiodący wg ISO 27001 z akredytacją IRCA: 1 700 zł + 23% 
w koszt szkolenia wliczone zostały materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat 


