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Niniejsze kryteria kwalifikacyjne stanowią zbiór wymagań, które muszą zostać 
spełnione przez osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do egzaminu 
certyfikacyjnego na Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji (SZBI) wg normy PN-EN ISO/IEC 27001  

 

KRYTERIA CERTYFIKACJI POCZĄTKOWEJ: 

1. Kryterium wykształcenia 

Kandydat powinien zapewnić, że posiada co najmniej wykształcenie zawodowe lub 
przeszedł szkolenie na poziomie równoważnym wykształceniu wyższemu 

Przykładowy dowód: dyplom, świadectwo ukończenia. 

 

2. Kryterium doświadczenia zawodowego 

Kandydat powinien zapewnić, że posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe 
co najmniej jednego roku pracy w jednym z wymienionych obszarów:  

• bezpieczeństwo informacji,  

• technika informatyczna, 

lub powiązanych sektorach. 

Doświadczenie to jest równoważne z: 

• przeprowadzeniem min. 5 audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji. 

• przeprowadzeniem min. 2 wdrożeń Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji.  

Przykładowy dowód: Świadectwo pracy, umowa, referencje, lista audytów. 

 

3. Kryterium przeszkolenia 

Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu musi ukończyć szkolenie dla Audytora 
Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 
27001. Szkolenie to musi spełniać następujące kryteria: 

• Czas trwania – 40 godz. 

• Minimalna zawartość merytoryczna: 
o wymagania PN-EN ISO/IEC 27001:2017  

o wzajemne relacje między PN-EN ISO/IEC 27001:2001, PN-EN ISO/IEC 27002:2017, 

PN- ISO 27006:2021 i PN-EN ISO 19011:2018; 

o audyt trzeciej strony – wybrane wymagania PN-EN ISO/ IEC 17021-1 

o podejście procesowe do ochrony informacji i bezpieczeństwa systemów 

informatycznych przedsiębiorstw; 

o ustanowienie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych;  

o podstawowe pojęcia dotyczące urządzeń, systemów i sieci informacyjnych - analiza i 

ocena ryzyka; 

o krytyczne sytuacje audytu systemu ISMS; 
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o podstawy audytowania – rodzaje audytów; 

o metody i techniki audytowania – planowanie (plan audytu, pytania audytowe / 

checklista) i przeprowadzanie audytu,  

o sprawozdawczość z audytu, działania wynikające z audytu, przygotowanie raportu z 

audytu; 

o ustalenia audytowe, ocena wyników/ zgodności /niezgodności oraz zarządzanie 

niezgodnościami; 

o polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji;  

o zarządzanie aktywami; 

o bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;  

o zarządzanie komunikacją i operacjami, kontrola dostępu; 

o zarządzanie incydentami; 

o kwalifikacje audytorów 

Przykładowy dowód: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

Kandydaci, którzy samodzielnie przygotowali się do egzaminu, spełniając wymagania 
zawartości merytorycznej proszeni są o przesłanie oświadczenia o spełnieniu tego 
kryterium. 

Przykładowy dowód: Oświadczenie o znajomości wymagań kwalifikacyjnych 

 

4. Przed egzaminem 

Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu wypełnia Wniosek o certyfikację osób   
F-137, w którym listuje dowody potwierdzające spełnienie ww. kryteriów. Wniosek o 
certyfikację wysyła do biura CeCert wraz ze skanami dowodów potwierdzających 
spełnienie kryteriów. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uregulowanie opłat zgodnych z przesłaną 
fakturą pro-forma.  

 

5. Po egzaminie 

Po zdanym egzaminie, zawierana jest z Kandydatem umowa o certyfikację osób, 
której następstwem jest wydanie ważnego na 3 lata certyfikatu.   

Kandydat ma prawo do odwołania lub wniesienia skargi na podjętą przez CeCert 
decyzję w procesie certyfikacji, zgodnie z przyjętą przez jednostkę procedurą – 
dostępną na stronie internetowej cecert.pl 

 

  



 

wyd.1 z dnia 08.09.2022 Kryteria kwalifikacyjne dla programu certyfikacji 27001 Strona 3 z 3 
CeCert Sp. z o.o. 

KRYTERIA PONOWNEJ CERTYFIKACJI: 

W trzyletnim okresie ważności certyfikatu, osoba certyfikowana powinna zadbać o 
podnoszenie swoich kompetencji w zakresie, w którym otrzymała certyfikat. 

Przy ponownej ocenie CeCert wymaga spełnienia następujących kryteriów: 

 

1. Kryterium przeszkolenia: 

• Udział w min 1 szkoleniu / konferencji branżowej rocznie, związanej z 
szeroko pojętym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.  

Przykładowy dowód: zaświadczenie / certyfikat 

 

2. Kryterium doświadczenia zawodowego: 

• Przeprowadzenie min. 1 wdrożenia SZBI w 3 letnim okresie obowiązywania 
certyfikatu. 

Przykładowy dowód: umowa / referencje / świadectwo pracy 

Lub 

• Przeprowadzenie min. 3 audyty SZBI w 3 letnim okresie obowiązywania 
certyfikatu. 

Przykładowy dowód: lista zrealizowanych audytów 

3. Przed egzaminem 

Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu odnowienia certyfikatu wypełnia 
Wniosek o certyfikację osób F-137, w którym listuje dowody potwierdzające 
spełnienie ww. kryteriów. Wniosek o certyfikację wysyła do biura CeCert wraz ze 
skanami dowodów potwierdzających spełnienie kryteriów. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uregulowanie opłat zgodnych z przesłaną 
fakturą pro-forma.  

 

4. Po egzaminie: 

Po zdanym egzaminie, zawierana jest z Kandydatem umowa o certyfikację osób, 
której następstwem jest wydanie ważnego na 3 lata certyfikatu.   

Kandydat ma prawo do odwołania lub wniesienia skargi na podjętą przez CeCert 
decyzję w procesie certyfikacji, zgodnie z przyjętą przez jednostkę procedurą – 
dostępną na stronie internetowej cecert.pl 

 
 
 
  


