
AUDYTOR
WEWNĘTRZNY 

ISO 22301
ISO 27001
ISO 31000

Bankowy Ośrodek Doradztwa 
i Edukacji oraz BCMG
zapraszają Państwa na cykl 
e-szkoleń certyfikujących:

CERTYFIKACJA ISOQAR



Adresaci:                                                                                                                           
Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli Audytora wewnętrznego Systemu zarządzania ciągłością
działania, zbudowanego w oparciu o normę ISO 22301. Szkolenie skierowane zarówno dla osób
pełniących już role audytorów wewnętrznych jak i dla osób przygotowujących się dopiero do
pełnienia roli audytora wewnętrznego. Ponadto uczestnikami szkolenia mogą być osoby
odpowiedzialne za nadzór lub koordynację różnych obszarów i procesów w banku, chcący zdobyć
wiedzę pozwalającą na osiągnięcie zgodności z wymaganiami standardu dotyczącego
zarządzania ciągłością działania.

 Cel:                                                                                                                           
Uczestnicy zapoznają się z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 22301 oraz
nowoczesnych metod zarządzania ciągłością działania w oparciu o wymagania międzynarodowej
normy.

 Wprowadzenie zagadnień audytu wewnętrznego:
 Struktura normy ISO 22301,
 Kluczowe pojęcia i definicje (m.in. ciągłość działania, parametry opisujące ciągłość, proces
zarządzania ciągłością działania, analiza wpływu (BIA), analiza ryzyka, plany ciągłości działania,
plany awaryjne),
 Podstawowe wymagania normy ISO 22301,
 Wymagania w zakresie dokumentowania systemu zarządzania,
 Różnice pomiędzy kolejnymi wersjami normy.
 Planowanie i przygotowanie audytu,
 Prowadzenie badań audytowych,
 Identyfikacja i dokumentowanie niezgodności,
 Opracowywanie raportu z audytu.

Program:                                                                                                                           
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Czas trwania: 2 dni.
Pierwszy dzień szkolenia obejmuje poznanie wytycznych normy ISO 22301.
Drugi dzień szkolenia obejmuje techniki audytu, proces wdrożenia wymagań standardu ISO 22301
oraz zasady udokumentowania wymagań zgodnie z normą.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA 

ZGODNIE Z ISO 22301

Ewaluacja:                                                                                                                           
Szkolenie zakończone będzie egzaminem. Osoby, które ukończą egzamin z wynikiem pozytywnym
otrzymają certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 22301. Osoby, które nie zaliczą egzaminu
otrzymają świadectwo ukończenia kursu Audytora wewnętrznego ISO 22301.



Adresaci:                                                                                                                           
Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli Audytora wewnętrznego Systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO 27001. Szkolenie skierowane zarówno dla osób
pełniących już role audytorów wewnętrznych jak i dla osób przygotowujących się dopiero do
pełnienia roli audytora wewnętrznego. Ponadto uczestnikami szkolenia mogą być osoby
odpowiedzialne za nadzór lub koordynację różnych obszarów i procesów w organizacji, chcący
zdobyć wiedzę pozwalającą na osiągnięcie przez bank zgodności z wymaganiami standardu
dotyczącego bezpieczeństwa informacji.

 Cel:                                                                                                                           
Uczestnicy zapoznają się z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 27001 oraz
nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem informacji zbudowanym w oparciu o
wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2017.

Program:                                                                                                                           
1.   Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji,
2.   Omówienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2017 pod kątem audytowania,
3.   Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych,
4.   Wytyczne dotyczące audytowania - wymagania ISO 19011:2018,
5.   Planowanie audytów wewnętrznych,
6.   Przygotowanie do audytu,
7.   Prowadzenie działań audytowych,
8.   Dokumentowanie audytu,
9.   Raportowanie z audytu.

Czas trwania: 2 dni.
Pierwszy dzień szkolenia obejmuje poznanie wytycznych normy ISO/IEC 27001:2017
Drugi dzień szkolenia obejmuje techniki audytu, proces wdrożenia wymagań standardu ISO/IEC
27001:2017 oraz zasady udokumentowania wymagań zgodnie z normą.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
SYSTEMU ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWEM
INFORMACJI ZGODNIE 

Z ISO 27001 

Ewaluacja:                                                                                                                           
Szkolenie zakończone będzie egzaminem. Osoby, które ukończą egzamin z wynikiem pozytywnym
otrzymają certyfikat Audytora wewnętrznego ISO/IEC 27001:2017. Osoby, które nie zaliczą
egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia kursu Audytora wewnętrznego ISO/IEC 27001:2017.



Adresaci:                                                                                                                           
Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli Audytora wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem w
oparciu o normę ISO 31000. Szkolenie skierowane zarówno dla osób pełniących już role audytorów
wewnętrznych jak i dla osób przygotowujących się dopiero do pełnienia roli audytora wewnętrznego.
Ponadto uczestnikami szkolenia mogą być osoby odpowiedzialne za nadzór lub koordynację
zarządzania ryzykiem i procesów w banku, chcący zdobyć wiedzę pozwalającą na osiągnięcie
zgodności z wymaganiami standardu.

 
Cel:                                                                                                                           
Uczestnicy zapoznają się z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 31000 oraz
nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w oparciu o wymagania międzynarodowej normy.

Program:                                                                                                                           
1.   Wyzwania w zarządzaniu ryzykiem,
2.   Odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem,
3.   Kluczowe terminy i definicje,
4.   Norma ISO 31000: 2018 jako zbiór zasad i wskazówek do zarządzania ryzykiem,
5.   Zasady zarządzania ryzykiem,
6.   Proces zarządzania ryzykiem,
7.   Kryteria oceny ryzyka,
8.   Identyfikacja ryzyka,
9.   Pomiar ryzyka,
10. Plany postępowania z ryzykiem (przeciwdziałanie ryzyku),
11. Monitorowanie i przegląd,
12. Raportowanie w procesie zarządzania ryzykiem.

Czas trwania: 2 dni.
Pierwszy dzień szkolenia obejmuje poznanie wytycznych normy ISO 31000.
Drugi dzień szkolenia obejmuje techniki audytu, proces wdrożenia wymagań standardu ISO 31000
oraz zasady udokumentowania wymagań zgodnie z normą.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

RYZYKIEM ZGODNIE 
Z ISO 31000 

Ewaluacja:                                                                                                                           
Szkolenie zakończone będzie egzaminem. Osoby, które ukończą egzamin z wynikiem pozytywnym
otrzymają certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 31000. Osoby, które nie zaliczą egzaminu
otrzymają świadectwo ukończenia kursu Audytora wewnętrznego ISO 31000.



Jednostka certyfikująca:
 

ISOQAR 
ISOQAR w Polsce powstał pod koniec 2003 roku. Jest przedstawicielstwem brytyjskiej jednostki

certyfikującej Alcumus ISOQAR Ltd. Taka metoda współpracy pozwala korzystać z całości akredytacji
przyznanej Alcumus ISOQAR Ltd przez UKAS, BRC, IFS, FSSC i APMG International.

Wielu pracowników firmy zna polski rynek z perspektywy pełnomocnika systemów zarządzania,
konsultanta oraz auditora wiodącego. Pozwala to na zrozumienie problematyki oraz aspiracji dużych

oraz średnich i małych firm w Polsce.
Polityką ISOQAR jest skupianie się na certyfikacji systemów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem

informacji, ciągłością działania, jakością usług IT oraz bezpieczeństwem żywności. Są to standardy
ponadczasowe, a kwestie dbałości o jakość, bezpieczeństwo żywności czy ciągłość działania są

krytyczne w każdej firmie, która chce być skuteczna i powiększać swoją przewagę konkurencyjną.
Prężnie działamy również w sektorze certyfikacji środowiskowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 
Pracownicy ISOQAR oraz organizacje z nami współpracujące zaangażowane w proces certyfikacji i

rejestracji w pełni rozumieją ważność niezależności i bezstronności w prowadzeniu usługi
certyfikacji.

 

Były Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BCM (business continuity management) przy Forum
Technologii Bankowych działającej w ramach Związku Banków Polskich. Współautor Księgi Dobrych

Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (BCM). Współpracował z Rządowym Centrum
Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM oraz współpracuje z Instytutem

Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
Od 12 lat wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku

„Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”.  
Wieloletni wykładowca Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.

Obszarem zarządzania ryzykiem, ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji zajmuje się
ponad 15 lat co zostało potwierdzone odpowiednimi certyfikatami Audytora Wiodącego i

Wewnętrznego systemów zarządzania ISO 22301, ISO 27001, ISO 9001. 
Dla banków spółdzielczych zrealizował ponad 140 projektów audytowych, wdrożeniowych i
szkoleniowych. Czynnie współpracuje bankami spółdzielczymi wspierając banki w realizacji

procesów nie tylko poprzez opracowanie regulacji i wsparcie w ich wdrożeniu, ale również w czasie
praktycznych warsztatów, webinariów i szkoleń dla pracowników oraz w ramach świadczonych, w

tym usług wsparcia dla Zarządów.
 
 
 
 

Sylwetka wykładowcy: 
                                                                                                                        

DARIUSZ ROMAŃCZUK
   Partner zarządzający w spółce BCMG Sp. z o.o. – odpowiedzialny za

obszar usług w obszarze zarządzania ryzkiem, ciągłością działania,
bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem środowiska

teleinformatycznego. 
Dla klientów z sektora bankowego pracuje od 14 lat, w tym od ponad 12 lat

dla banków spółdzielczych. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał
także przy realizacji projektów dla Klientów z sektora energetycznego,

paliwowego, telekomunikacyjnego oraz medycznego. 



INFORMACJE 
ORGANIZACYJNE

komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo
działającą przeglądarką internetową: Mozilla Firefox lub Chrome,
przepustowość łącza - minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi).

METODYKA:                                                                                                                             
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w e-szkoleniu:
1.

2.

Dostęp do e-szkolenia 
Materiały szkoleniowe w PDF
Sesja Q&A z ekspertem
Egzamin certyfikujący
Certyfikat Audytora wewnętrznego ISO
Opieka moderatora.

CENA PROMOCYJNA DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH:      
849,00 ZŁ NETTO OD OSOBY (+ 23%  VAT) 

Cena obejmuje:

Cena e-szkolenia zawiera rabat z tytułu e-faktury.

Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco - po zebraniu grupy uczestnicy certyfikacji
otrzymają informację o terminie realizacji e-szkolenia.

Nota prawna: 
Zawartość niniejszego dokumentu jest własnością intelektualną Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. i
podlega ochronie prawnej, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2006.90.631 ze zm.). 
W związku z powyższym niniejszy dokument nie może być w żaden sposób wykorzystywany, rozpowszechniany ani
opracowywany w całości jak i w części bez uprzedniej zgody Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Wszelkie
znaki towarowe, nazwy, grafiki, a także fotografie wykorzystane w dokumencie są własnością ich właścicieli i zostały użyte
wyłącznie w celu identyfikacji. 
Informacje prezentowane w materiałach i dokumentach Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., a w
szczególności podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia
umowy. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumencie były kompletne i prawidłowe. Bankowy Ośrodek
Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane błędami lub
nieścisłościami w niniejszym dokumencie. 



ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE I INFORMACJI UDZIELA:

KATARZYNA STEMPEL   

BANKOWY OŚRODEK DORADZTWA I EDUKACJI SP. Z O.O.

M. +48 600 450 122  

E. K.STEMPEL@BODIE.PL   

E. SESJE@BODIE.PL 

   
 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
E-SZKOLENIE 
ZGŁASZAM UDZIAŁ*:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 22301

AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 27001

AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 31000
*PROSIMY ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY WYBÓR. ZGŁOSZENIE WAŻNE DO 31.12.2021

DANE DO FAKTURY:

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA .......................................................................

ADRES E-MAIL .....................................................................................................

PEŁNA NAZWA BANKU ......................................................................................

ADRES BANKU  ....................................................................................................

NIP ..........................................................................................................................

INFORMACJE DODATKOWE ..............................................................................

OSOBA DO KONTAKTU Z BODIE .......................................................................

E-MAIL DO KONTAKTU ......................................................................................

TELEFON DO KONTAKTU ...................................................................................

NADESŁANE ZGŁOSZENIE TRAKTUJEMY JAKO DOWÓD ZAWARCIA UMOWY, CO W
KONSEKWENCJI BĘDZIE NAS UPRAWNIAŁO DO WYSTAWIENIA FAKTURY ZA E-SZKOLENIE,

NIEZALEŻNIE OD UCZESTNICTWA OSOBY ZGŁOSZONEJ.

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ  ........................................................  DATA ....................................... 


