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RAPORT Z AUDITU SZBI

FA-05aSZBI Raport z auditu SZBI  ETAP2C/N/R                  Aktualizacja: 25.05.2018	Strona ……… z ………

ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR: 
 
SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZACE AUDITOWANEJ ORGANIZACJI
Nazwa:

Adres siedziby głównej:

Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa/ Pełnomocnik SZ:

Oddziały (jeśli występują):

Auditowane lokalizacje (oddziały):

Zakres certyfikacji 
(w rozbiciu na auditowane systemy zarzadzania oraz lokalizacje, jeżeli dotyczy):

Wyłączenia wymagań normy 
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Obszar techniczny branży w/g EA:

Rodzaj auditu:

Data auditu:

Liczba godzin auditu:

Auditor wiodący:

Auditor/Auditorzy:

Ekspert:

Auditor praktykant:

Ewaluator:




CEL, ZAKRES I KRYTERIA AUDITU

CEL 
AUDITU:
Badanie i ocena stopnia spełnienia wymagań dotyczących certyfikacji zgodnie z normami odniesienia ujętymi w kryteriach auditu oraz wspieranie doskonalenia systemu zarządzania w Organizacji.
ZAKRES AUDITU:
Obejmuje fizyczne lokalizacje Organizacji, działania i procesy szczegółowo opisane w niniejszym Raporcie.
KRYTERIA AUDITU:
 Wymagania Norm(y) odniesienia: PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
 Udokumentowane deklaracje polityk i celów,
 Procedury oraz udokumentowane informacje określone przez Organizację jako niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu, nadzorowania oraz doskonalenia procesów,
 Polityki bezpieczeństwa informacji oraz zabezpieczenia określone w Deklaracji Stosowania: symbol: ……………….. wersja: …………………… z dnia: ………………. ,





ODNIESIENIE DO OCENY AUDITU - ETAP 1:
………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................


WYNIKI  AUDITU SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG NORMY PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
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ZABEZPIECZENIA
Załącznik A
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ocena W przypadku niezgodności lub potencjału do doskonalenia, należy podać obok oceny dokładną grupę zabezpieczenia np. 3 (A.8.1.2)
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LEGENDA:
 Auditowano:   x = auditowano;     *** = nie auditowano
 Ocena:             1 = wymagania spełnione;       2 = potencjał do doskonalenia;       3 = niezgodność;     4 = wyłączenia;  
                          

                           - zaznaczone na szaro pola są obowiązkowe na każdym audicie                  * - niepotrzebne skreślić
WYNIKI PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ AUDITOWYCH W ZAKRESIE SZBI
Najwyższe kierownictwo wykazuje stałe zaangażowanie w skuteczność wdrożonego systemu zarzadzania poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów zgodnie z zatwierdzoną polityką ………………………... z dnia ………………. oraz poprzez realizowane Przeglądy Zarządzania ukierunkowane na doskonalenie organizacji.  
 TAK      NIE
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………….
Nadzór nad udokumentowanymi informacjami sprawowany jest zgodnie z ustaloną Procedurą. Stwierdzono, że obowiązująca w organizacji dokumentacja, w tym sporządzane zapisy są identyfikowalne, dostępne w miejscach ich użytkowania, czytelne oraz nadzorowane. 
 TAK      NIE
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………...…
Organizacja określiła cele dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opracowane na rok ……….., które są mierzalne, określone w czasie, spójne z obowiązującą polityką oraz mają przypisane odpowiedzialności.
 TAK      NIE
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………...…
Wymagania ustawowe, przepisy prawne, decyzje i pozwolenia dotyczące działań Organizacji zawarto w rejestrze/wykazie* aktów prawnych.
Organizacja wykazuje zdolność spełnienia właściwych wymagań prawnych, którym podlega i co do których się zobligowała.   
 TAK      NIE 
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………..
Organizacja opracowała Program auditów wewnętrznych na rok ………… stanowiący podstawę do przeprowadzenia auditów wewnętrznych realizowanych zgodnie z ustaloną procedurą.
 TAK      NIE
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………
W ramach dokonanej analizy postepowania z niezgodnościami i podjętymi w ich skutek działaniami korygującymi stwierdzono, że proces działań doskonalących  realizowany jest zgodnie z ustalona procedurą. 
 TAK      NIE
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………..
Organizacja określiła czynniki wewnętrzne i zewnętrzne istotne dla celu jej działania, które oddziałują na jej zdolność do osiągnięcia zamierzonych celów systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji, w tym zidentyfikowała wymagania stron zainteresowanych zgodnie z ustanowionym zakresem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 TAK      NIE
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………….
Organizacja opracowała Deklaracje Stosowania wydanie: ……………….. z dnia ……………... zawierającą wykaz niezbędnych zabezpieczeń wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz pominięcia (jeżeli występuje).
 TAK      NIE
Wyłączenia i ich uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………
Organizacja opracowała i wdrożyła proces szacowania ryzyka bezpieczeństwem informacji, formułując kryteria do analizy, oceny i akceptacji ryzyka uwzględniając ryzyka i szanse związane z występującymi zagrożeniami oraz podatnościami mającymi wpływ na skuteczność systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji. Wyniki szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji zostały uwzględnione w planie postępowania z ryzykiem i przeanalizowane pod katem zabezpieczeń określonych w Deklaracji Stosowania.
 TAK      NIE
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………….
Organizacja prowadzi cykliczny pomiar skuteczności wdrożonych zabezpieczeń biorąc pod uwagę wyniki …………………………………………………………………………………………... 
 TAK      NIE
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………….
Informacje dotyczące wdrożonych zabezpieczeń i celów zabezpieczeń określonych w Deklaracji Stosowania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………





USTALENIA AUDITORA:




udzielenie certyfikacji

nie udzielenie certyfikacji



utrzymanie ważności certyfikacji

cofnięcie certyfikacji



odnowienie certyfikacji (recertyfikacja)

nie odnowienie certyfikacji 



wznowienie ważności certyfikacji

zawieszenie certyfikacji



rozszerzenie zakresu certyfikacji

ograniczenie zakresu certyfikacji

WYSTĄPIENIE NIEZGODNOŚCI – weryfikacja działań korygujących poprzez:


dostarczenie dowodów w formie dokumentów

audit poprawkowy

Uzasadnienie:


System zarządzania jest:      ZGODNY      NIE ZGODNY    z normą / normami odniesienia.






Auditor wiodący poświadcza własnym podpisem, że nie występują konflikty interesów w rozumieniu umów regulujących udział auditorów zewnętrznych w auditach przeprowadzanych przez PAJ Cert Sp. z o.o.
Auditor wiodący poświadcza, że zapisy niniejszego raportu zostały uzgodnione z całym zespołem auditorskim uczestniczącym w audicie.










Data



Auditor wiodący
PODSUMOWANIE AUDITU
Ocena Organizacji:
Wyróżniające cechy (mocne strony godne podkreślenia):

	Potencjał do doskonalenia (podać normę odniesienia oraz punkt normy):


	Stwierdzone niezgodności z przywołaniem nr kart niezgodności:


Dane dotyczące Systemu Zarządzania:
Zastosowanie znaku certyfikacyjnego PAJ Cert Sp. z o.o. / znaku certyfikacyjnego PAJ Cert Sp. z o.o. wraz z symbolem akredytacji PCA:
 ZGODNE      NIE ZGODNE      NIE DOTYCZY 

	Reklamacje dotyczące  stosowanego Systemu Zarządzania:

 OTRZYMANO      NIE OTRZYMANO

	Ocena skuteczności działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych:

	związanych z eliminacją niezgodności stwierdzonych na poprzednim audicie. 

Ilość podjętych działań: ………………………; 
czy skuteczne:     TAK      NIE      NIE DOTYCZY 

	związanych z potencjałem doskonalenia sformułowanym na poprzednim audicie:

Ilość podjętych działań: ………………………; 
czy skuteczne:     TAK      NIE      NIE DOTYCZY 
	Organizacja  wykazuje stałe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania, zgodnie z określoną przez najwyższe kierownictwo polityką oraz celami przypisanymi poszczególnym procesom. Funkcjonujący w organizacji system zarządzania jest skuteczny i odpowiednio nadzorowany    TAK      NIE     

Informacje dla Klienta 
W terminie 7 dni od daty otrzymania Raportu z auditu Klient ma prawo wnieść swoje 
uwagi do jego zapisów. Brak uwag w w/w terminie oznacza akceptację treści Raportu z auditu.
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. zachowuje prawa własności do raportu z auditu.



