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SZKOLENIE 

AUDYTOR WIODĄCY SYSTEMU  
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM  
INFORMACJI  
ZGODNIE Z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 
 
5 DNI 40 GODZIN LEKCYJNYCH Termin zgodnie z harmonogramem szkoleń  

otwartych PCBC S.A. dostępnym na stronie:  
www.pcbc.gov.pl ON-LINE SYMBOL: O92 

DLACZEGO MY? 

     

Szeroki wybór 
tematów 

Realizacja 
celu 

Najlepsi 
trenerzy 

60 lat 
na rynku 

Atrakcyjna 
forma 
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Więcej 
informacji 

 Mariola Fijewska 
Kom.+48 665 464 661 
email:mfijewska@pcbc.gov.pl 

Natalia Kucharska 
Kom.+48 669 474 742 
email: nkucharska@pcbc.gov.pl 

 

O SZKOLENIU 

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć 
wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej. Przystępując do szkolenia 
uczestnik powinien znać wymagania normy ISO 27001. 

PROGRAM SZKOLENIA 
 Informacje o certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z ISO/IEC 17021. 
 Informacje o audycie zgodnie z PN- EN ISO 19011:2018-08. 
 Informacje o audycie Systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji zgodnie 

z ISO/IEC 27001:2017-06 i standardami audytu systemów informatycznych. 
 Wymagania ISO 27006 dotyczące audytu Systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
 Przypomnienie informacji o wymaganiach norm ISO 27001 niezbędnych do wykonywania audytu 

(analiza listy kontrolnej wymagań). 
 Podstawy audytu/ rodzaje audytów. 
 Plan audytu, pytania audytowe/ checklista. 
 Kwalifikacje audytorów. 
 Audyt zewnętrzny, ustalenia audytowe/ niezgodności/ ocena. 
 Sprawozdawczość z audytu, działania wynikające z audytu. 
 Techniki prowadzenia wywiadów. 
 Egzamin. 

 
• Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, 

z  tórych najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy 
i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet, co znacząco uwiarygadnia 
posiadane kompetencje w CV. 
 

• Przystępując do szkolenia uczestnik powinien znać wymagania normy ISO 27001. 
 

KORZYŚCI  
 Zrozumienie wymagań i wytycznych normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06. 
 Zdobycie wiedzy dotyczącej zasad audytowania. 
 Nabycie umiejętności skutecznego i praktycznego przygotowania, planowania oraz prowadzenia 

audytu strony trzeciej. 
 Nauka identyfikowania celów i korzyści audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 

zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06. 
 Zdobycie umiejętności przygotowania sprawozdania z audytów, które wnoszą rzeczywistą wartość 

dodaną. 
 Nabycie umiejętności identyfikowania i formułowania zapisów dotyczących niezgodności/zgodności 

i spostrzeżeń. 
 Nauka prowadzenia oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezależnie od 

struktury i wielkości organizacji. 
 

3 250 ZŁ  
NETTO / OSOBA  

Cena obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line,  
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, test końcowy,  

międzynarodowy Certyfikat IQNet Academy oraz certyfikat uczestnictwa w formie papierowej. 
 


