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Program szkolenia: Warsztaty doskonalące dla audytorów 
bezpieczeństwa informacji 
 
Program doskonalący kompetencje audytorów bezpieczeństwa informacji 
 
Audyt wewnętrzny to dziedzina wymagająca szerokiej wiedzy i licznych umiejętności. Dobry audytor 
stanowi niezastąpioną pomoc dla kadry zarządzającej każdej organizacji. Audytor jest niezależnym 
ekspertem, który ocenia przebieg procesu i sygnalizuje jak usprawnić funkcjonujący w organizacji 
system. Bardzo ważne są więc jego kompetencje. Aby je podnosić powinien systematycznie 
uczestniczyć w warsztatach doskonalących dotyczących wymagań norm, prawa czy też samych 
umiejętności audytowania. Nasz program doskonalący prezentuje szerokie spektrum pracy audytora 
wewnętrznego: od miejsca audytu w organizacji, poprzez poszczególne etapy zadania audytowego, 
po organizację pracy. 
Przedstawiane warsztaty powstały, by doskonalić zasady dobrych i sprawdzonych metod 
audytowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, które w znacznej mierze ułatwiają 
zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym i przetwarzanym informacjom. Uczestnicy otrzymają 
wskazówki dotyczące dalszej pracy nad rozwojem zawodowym związanym z właściwym 
przygotowaniem do audytu, jego przeprowadzeniem oraz raportowaniem. 
 
Nasi trenerzy to zespół profesjonalistów, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywają podczas pracy     
w projektach wdrożeniowych systemów bezpieczeństwa, audytowych, a także informatycznych. 
Łączą oni teorię z najlepszymi sprawdzonymi praktykami. 
 
 
Nazwa kursu Warsztaty doskonalące dla audytorów bezpieczeństwa informacji 
Symbol szkolenia AW - 02 
Czas trwania 2 dni 
Warunki udziału Znajomość Normy ISO 27001 
Uczestnicy Szkolenie skierowane jest do osób pełniących w organizacji funkcję 

audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji. Osoby koordynujące działania audytowe w 
organizacji. Aktywni audytorzy, pragnący doskonalić umiejętności i 
wiedzę. 

Zakres Warsztaty pogłębią wiedzę merytoryczną oraz udoskonalą umiejętności 
praktyczne z zakresu zasad funkcjonowania audytu bezpieczeństwa 
informacji  w organizacji. 

Cel Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności w zakresie 
efektywnego audytowania. 

Efekty szkolenia Nabycie umiejętności w zakresie technik audytu wewnętrznego.  
Podczas warsztatów uczestnicy wezmą udział w szeregu ćwiczeń i zadań, 
mających na celu doskonalenia ich umiejętności audytowych. Przebieg 
warsztatów pozwoli utrwalić zdobyte dotychczas wiadomości a także 
nabyć praktycznych umiejętności i doświadczenia z zakresu 
prowadzenia  audytu bezpieczeństwa informacji. 



 
 

 

 

Zagadnienia Warsztat audytorski – planowanie audytu, 
Przygotowanie do audytu  – efektywne wykorzystanie list kontrolnych – 
ćwiczenia praktyczne z audytowania, obejmujące wymagania norm, 
Realizacja zadania audytowego – warsztaty symulacyjne 
Sposoby komunikowania się z różnego rodzaju rozmówcami, trudne 
sytuacje audytowe, najczęściej popełniane błędy przez audytorów, 
Ćwiczenia praktyczne – analiza sytuacji audytowych, ocena i pisanie 
niezgodności, dokumentowanie wyników audytu. 

Metoda Warsztaty oparte są na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o 
przykłady praktyczne oraz studia przypadku. Zarówno jako 
przykłady  rzeczywistych sytuacji z polskich i zagranicznych 
organizacji  jak również opisy symulowanych sytuacji, stworzone na 
potrzeby warsztatów. Ważnym elementem warsztatów będzie 
rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny 
audytu bezpieczeństwa i ochrony danych. Wykorzystujemy także różne 
formy dyskusji, aby osiągać cele szkoleniowe - wymianę doświadczeń 
uczestników, analizę przeprowadzonych ćwiczeń czy wypracowanie z 
grupą nowych pomysłów i rozwiązań. Możliwość skorzystania z 
indywidualnych konsultacji. 

Akredytacja Szkolenie autorskie 4 IT SECURITY 
Egzamin Szkolenie zakończone testem. 
Zapewniamy Szkolenie prowadzone przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem, 

Materiały szkoleniowe - Uczestnicy otrzymują materiały składające się z 
części teoretycznej stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień w 
zakresie audytu wewnętrznego oraz praktycznej, w formie zadań i ich 
rozwiązań. 
Certyfikat audytora (osoby, które nie zaliczą egzaminu otrzymają 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia), 
Lunch i poczęstunek, 
Po zakończeniu szkolenia możliwość konsultacji online z trenerem jako 
formę weryfikacji ćwiczonych w praktyce porad. 

Gwarancja szkolenia Gwarancja skuteczności szkolenia 
Jeżeli po przebytym szkoleniu uczestnik uzna, że nie przyswoił wiedzy w 
zadowalającym stopniu i chciałby powtórzyć zajęcia, to dajemy taką 
bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, 
spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji. 
Warunki: Gwarancja skuteczności szkolenia obowiązuje w ciągu 
6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia, Osoba korzystająca 
z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym 
szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród 
dostępnych terminów i miejsc, w których dane szkolenie zostanie 
potwierdzone do realizacji przez 4 IT SECURITY. 
Gwarancja inwestycji w pracownika 
W przypadku, gdy w okresie do 6 miesięcy po odbyciu szkolenia 
pracownik wypowiedział umowę z aktualnym pracodawcą,                        
4 IT SECURITY zapewnia bezpłatny udział nowego pracownika w tym 



 
 

 

 

samym szkoleniu w wybranym przez Klienta terminie i miejscu. 
Warunki: Gwarancja inwestycji w pracownika obowiązuje w ciągu 6 
miesięcy od daty zakończenia szkolenia, warunkiem skorzystania z 
programu jest przedstawienie wypowiedzenia umowy o pracę 
złożonego przez pracownika uczestniczącego w szkoleniu objętym 
gwarancją, osoba korzystająca z programu ma prawo udziału w danym 
szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród 
dostępnych terminów i miejsc, w których dane szkolenie zostanie 
potwierdzone do realizacji przez 4 IT SECURITY. 

 



 


