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W maju przetarliśmy szlaki przeprowadzając po raz pierwszy warsztat z serii „Trudne audyty ISO 9001”. 

Teraz przyszła pora na „Trudne audyty w ISO 27001” . Potwierdziło się, iż to czego Państwo oczekujecie to 

warsztaty, ćwiczenia i dyskusje. Dlatego zapraszamy na doskonalenie swoich umiejętności audytowych i 

zdobywanie wiedzy w blokach szkoleniowych, z których każdy bazuje na wspólnej pracy uczestników szkolenia i 

trenerów. 

Gościć nas będzie w malowniczej scenerii Farma Krzyczki (ok. 50 km. od Warszawy)  

Miejsce:  „Farma Krzyczki” Krzyczki Szumne 44,  05-190 Nasielsk 

Termin:   24-25.09.2012 r. 

Program warsztatów „Trudne audyty w ISO 27001” 
Moduł I: Ocena poprawności analizy ryzyka 

Podczas warsztatu uczestnicy przeanalizują i 

ocenią poprawność i zgodność przedstawionej 

analizy ryzyka. Omówione zostaną minimalne 

wymagania dotyczące dokumentacji analizy ryzyka 

oraz dobre praktyki i zalecenia wynikające z norm 

ISO 27005 oraz ISO 31000, jak również najczęściej 

występujące problemy w tym obszarze.  

Aktualizacja analizy ryzyka. Przykład analizy ryzyka. 

 

Moduł II: Biznes a bezpieczeństwo 

informacji – audyt właściciela procesu. 

Scenki audytowe. 

W każdym procesie występuje ryzyko. Czy są 

powiązania pomiędzy ryzykiem w bezpieczeństwie 

informacji a celami biznesowymi? Jakie są role i 

zadania  właściciela procesu/aktywów? Podczas 

scenek audytowych uczestnicy warsztatów  

sprawdzą skuteczność zarządzania ryzykiem w 

procesie, przygotują i przeprowadzą audyty 

właścicieli procesów.    

Celem warsztatu jest opracowanie zagadnień 

audytowych, które powinny zostać zweryfikowane 

podczas audytu właściciel procesu/aktywów. 

 

PROGRAM  W DNIU: 24 września  

9.30-10.00 Przyjazd i kawa 

10.00-10.30  Rozpoczęcie 

10.30-11.30 MODUŁ I 

11.30-11.40 Przerwa 

11.40-13.00 MODUŁ II 

13.00-14.00 Obiad 

14.0015.20  MODUŁ III 

15.20-15.30 Przerwa 

15.30-16.30 MODUŁ IV 

16.30-17.30 MODUŁ V 
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Moduł III: Audyt Działu Informatyki – czy 

wiemy o co pytamy? Audyt ochrony danych 

osobowych –pobieranie próbek 

audytowych. 

Czego dział IT najczęściej nie robi i jak to 

sprawdzić? Warsztat uzupełniony zostanie o 

utworzenie słowniczka pojęć stosowanych często 

przez informatyków, a nie do końca zrozumiałych 

dla audytora.  

Przykładowe zagadnienia: 

 czym są MAC adresy i switche? 

 harmonogramy kopii bezpieczeństwa a 

rzeczywistość, 

 prawa administratora w praktyce, 

 komunikacja mobilna. 

 

Moduł IV: Audyt bezpieczeństwa danych 

osobowych w Dziale personalnym 

personalnym/Kadr. Audyt ochrony danych 

osobowych. 

Przykładowe zagadnienia, które zostaną poruszone 

podczas audytu: 

 co wolno audytorowi w kontekście danych 

osobowych (teczki osobowe a ochrona DO) 

 kompetencje a rekrutacja 

 wymagane dowody audytowe i sposób ich 

weryfikacji… 

 

Moduł V: Audyt infrastruktury – 

zabezpieczenia fizyczne i strefy 

bezpieczeństwa. 

W oryginalnej formie ćwiczeniowej uczestnicy 

zaproponują i przedyskutują możliwe formy 

zabezpieczeń, które powinny wystąpić w 

poszczególnych miejscach budynku zajmowanego 

przez organizację. Cel warsztatu to omówienie 

zagadnień: 

 wymagania normy a dobre praktyki, 

 zasady wyznaczani stref bezpiecznych 

       (jakie czynniki powinniśmy brać pod uwagę), 

 klasyfikacja informacji a dobór poziomu 

PROGRAM  W DNIU: 25 września  

9.00-10.30 MODUŁ VI 

10.30-11.15  MODUŁ VII 

11.15-11.30 Przerwa 

11.30-14.00 MODUŁ VII 

14.00  Zakończenie szkolenia: Obiad i wyjazd. 

Moduł VI: Odczytywanie zapisanych w 

raportach z audytu niezgodności i ich 

interpretacja. Identyfikacja niezgodności, 

wyznaczanie punktów normy i działań 

korygujących. 

Audytorzy często nie doceniają wagi zapisu, jaki 

pozostawiają w raporcie z audytu. Poprawne 

odczytanie i zrozumienie zapisanej niezgodności 

jest podstawą dokonania analizy przyczyn i 

wyznaczenia działań korygujących. Ćwiczenia 

realizowane będą na podstawie prawdziwych 

zapisów, pozostawionych pełnomocnikom po 

przeprowadzonych audytach. 

Moduł VII: Ciągłość działania teoria a 

praktyka – warsztat niespodzianka. 

Czy zapisany plan ciągłości działania jest realny? 

Co i jak sprawdzić okaże się podczas ćwiczenia 

niespodzianki. 

 analiza ryzyka a plany ciągłości działania 

 plan ciągłości – czy tylko na braki zasilania? 

 

Moduł VIII: Miękkie aspekty w „Trudnych 

audytach”. Trudne sytuacje w kontakcie z 

audytowanymi- jak sobie z nimi radzić. 

Komunikacja w sytuacji konfliktu. Radzenie 

sobie z presją, atakiem i manipulacją. 

 

Analiza postaw przybieranych przez audytowanych, 

rozwiązywanie konfliktów, zachęcanie do rozmowy, 

sposoby komunikowania niezgodności. Jest to tylko 

część problemów, nad rozwiązaniem których 

uczestnicy warsztatów będą pracowali razem z 

trenerem. 

zabezpieczeń.
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 FARMA KRZYCZKI 

 

 

Krzyczki Szumne 44,  

05-190 Nasielsk 

tel.: 23 693 00 90 

 

N 52°36’0.65” E 20°52’34.90” 

W bezpośrednim sąsiedztwie Farmy Krzyczki znajduje się Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, wymarzona przestrzeń dla osób lubiących przyrodę i aktywny wypoczynek. 

Więcej informacji na stronie: www.farmakrzyczki.pl 
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Formularz zgłoszeniowy 

TEMAT:  „TRUDNE AUDYTY W ISO 27001– warsztaty doskonalące dla audytorów 

wewnętrznych” 

TERMIN I MIEJSCE:  24-25 Wrzesień 2012  „Farma Krzyczki” Krzyczki Szumne 44, 05-190 Nasielsk 

 

Nazwa i 

adres firmy: 

 

Imię i nazwisko:  

Tel.:  Fax:  E-mail:  

Zgłaszam uczestnictwo następujących osób: 

 

 

 

Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie do organizatora formularza 

zgłoszeniowego do dnia 20 września 2012 r. na adres e-mail: anna.kowalkowska@centrum-doskonalenia.pl.   

Opłata: 1400 zł + 23% VAT / osoba; 10% rabatu za uczestnictwo każdej kolejnej osoby z danej organizacji.  

Osoby, które zgłoszą się do 10.09.2012 wnoszą opłatę w wysokości 1200 zł + 23% VAT / osoba. 

Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w warsztatach, 

wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu z 24.09.2012 na 25.09.2012. Zniżki się nie łączą. 

 

Wpłaty należy dokonać na konto Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. PKO BP S.A., 80 

1020 1013 0000 0602 0225 7392  W ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro forma. Faktura VAT zostanie 

wystawiona po dokonaniu płatności. 

 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. NIP : 

Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu w formie pisemnej bez ponoszenia kosztów w terminie 4 

dni roboczych przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 20% kwoty 

szkolenia. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z winy organizatora, zaproponowany zostanie udział w 

innym terminie lub zwrócona w pełni kwota wpłacona przez zgłaszającego. Uwaga! Certyfikaty ukończenia 

warsztatów zostaną wydane po opłaceniu FV VAT. 

 

..................................., dnia...............2012 r.   ……………………………………. 

                                                                                           podpis osoby upoważnionej 

 
 
Wypełnij formularz i wyślij 
e-mail: anna.kowalkowska@centrum-doskonalenia.pl 

mailto:anna.kowalkowska@centrum-doskonalenia.pl
mailto:anna.kowalkowska@centrum-doskonalenia.pl

