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Program szkolenia: System Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji (SZBI): Wymagania normy ISO 27001:2013 – 
aspekty związane z wdrożeniem 
 
Skuteczne wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, jak i jego doskonalenie 
wymaga stałego rozwoju umiejętności pracowników odpowiedzialnych za jego utrzymanie                  
w organizacji. Zarówno kadra zarządzająca, administratorzy danych, audytorzy jak i kluczowe osoby  
w organizacji powinni stale rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę, tak aby funkcjonujący 
system skutecznie wspierał działanie organizacji.  Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać 
Państwu zasady dobrych i sprawdzonych metod wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji, które w znacznej mierze ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym                   
i przetwarzanym informacjom. Szkolenie pozwoli na zrozumienie, w jaki sposób należy przygotować 
proces wdrożenia oraz umożliwi zrozumienia sekwencji działań w takim kontekście. 
 
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 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: Wymagania normy 

ISO 27001:2013 – aspekty związane z wdrażaniem SZBI. 
Symbol szkolenia W - 01 
Czas trwania 2 dni 
Warunki udziału Brak 
Uczestnicy Szkolenie zalecane osobom odpowiedzialnym za wdrożenie systemu 

bezpieczeństwa informacji w organizacji. Osoby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo IT w organizacji. 
Menedżerowie odpowiedzialni za wdrożenie i nadzór nad systemem 
bezpieczeństwa informacji. 

Zakres Tematyka szkolenia obejmuje wymagania aktów prawnych i norm w 
zakresie bezpieczeństwa oraz wskazówki jak zaplanować wdrożenie 
systemu bezpieczeństwa informacji w Twojej organizacji. 

Cel Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu wdrożenia 
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.  

Efekty szkolenia Znajomość zasad projektowania, wdrażania i rozwijania Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wiedza zdobyta podczas 
szkolenia umożliwi wdrożenie formalnego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji w organizacji. 

Zagadnienia Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
Wymagania Normy ISO 27001, 
Model PDCA, 
Cel, zakres i granice systemu wg ISO 27001, 
Struktury ról i odpowiedzialności w procesach systemowych SZBI, 
Dokumentacja wymagana normą ISO 27001 dla SZBI, 



 
 

 

 

Zabezpieczenia wymagane normą ISO 27002 dla SZBI, 
Etapy wdrożenia SZBI, 
Inwentaryzacja zasobów, 
Klasyfikacja informacji, 
Zarządzanie ryzykiem, 
Zarządzanie incydentami i ciągłością działania, 
Deklaracja stosowania. 

Metoda Szkolenie jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych 
o liczne warsztaty praktyczne oraz studia przypadku. Zarówno jako 
przykłady  rzeczywistych sytuacji z polskich i zagranicznych 
organizacji  jak również opisy symulowanych sytuacji, stworzone na 
potrzeby programu szkolenia. 
Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez 
uczestników problemów z dziedziny 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, 
Świadectwo uczestnictwa, 
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. 

  



 


