
Audytor Systemów
Informacyjnych
  Audytor Systemów Informacyjnych zapewnia organizacjom niezale¿noœæ w zakresie 

bezpieczeñstwa, jakoœci, zgodnoœci i wk³adu wartoœci w systemach informacyjnych 
(odpowiedzialny przed najwy¿szymi w³adzami w przedsiêbiorstwie). Wymaga siê od niego 
posiadania wiedzy technicznej, niezale¿noœci opinii, zgodnoœci z Zawodowym Kodeksem 
Etycznym.

Stanowisko to wymaga minimalnego doœwiadczenia zawodowego udokumentowanego 
czynn¹ prac¹ w tym temacie na poziomie minimum 60 miesiêcy. W przypadku niespe³nienia 
powy¿szego warunku, kandydat mo¿e przyst¹piæ do egzaminu, lecz w wyniku certyfikacji 
uzyska jeden z ni¿szych stopni przed tytu³em Audytora Systemów Informacyjnych.

Przegl¹d wykonywanych zadañ

Audytor Systemów Informacyjnych przygotowuje klientom/ organizacjom  niezale¿n¹ ocenê poziomu 
ryzyka zwi¹zanego z aktualnymi praktykami biznesowymi w tym ze szczególnym uwzglêdnieniem 
wykorzystania Technologii Informatycznych.

Ocenia poziomy zgodnoœci dotycz¹ce bezpieczeñstwa, jakoœci, prawa oraz regulacji oraz udzia³ w 
kreowaniu wartoœci systemu i przedk³ada je w raportach przed zarz¹dem firmy.

Przeprowadza ocenê ryzyka technologicznego, przyk³adowo: okreœla w jaki sposób wykorzystywana 
w firmie technologia radzi sobie ze specyficznym ryzykiem biznesowym w nawi¹zaniu do 
wykonywanych operacji w okreœlonym systemie informacyjnym.

Ocenia procesy zwi¹zane z  zarz¹dzaniem oraz kontrol¹ technologii informatycznych w organizacji, 
np.: poza ocen¹ ryzyka przeprowadza ocenê efektywnoœci, skutecznoœci oraz zgodnoœci zadañ 
kontrolnych w organizacji w celu minimalizacji ryzyka technologicznego.

Poprzez ocenê ryzyka i przeprowadzanie dzia³añ kontrolnych œwiadczy us³ugi doradcze mened¿erom 
wysokiego szczebla, co pozwala na uzyskanie i utrzymanie pewnego poziomu bezpieczeñstwa 
operacyjnego systemów. Dzia³ania te ponadto upewniaj¹ akcjonariuszy oraz partnerów, ¿e 
podejmowane przez organizacjê ryzyko technologiczne jest minimalizowane.

Analizuje zgodnoœæ wykorzystywania systemów informacyjnych z prawem oraz innymi regulacjami 
(prywatnoœæ danych, raporty finansowe, etc.).

Przeprowadza ocenê zgodnoœci zarz¹dzania technologiami informatycznymi oraz zgodnoœci prawnych 
i regulacyjnych specyficznych systemów programowych w celu minimalizacji kwestii nie zwi¹zanych 
ze zgodnoœci¹ systemów: grzywny, kary, powództwa s¹dowe, ryzyko ubezpieczeniowe, usuniêcie z 
uregulowanego otoczenia (finanse, e-biznes, telekomunikacja, etc.).

Przeprowadza niezale¿ne oceny w trakcie trwania fazy implementacji systemu informacyjnego w celu 
zapewnienia w³adz organizacji, ¿e czynniki takie jak czas, czy kompleksowoœæ problemu nie wp³yn¹ na 
poziom bezpieczeñstwa, zgodnoœci, czy efektywnoœci kosztowej koñcowego systemu.
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Po wdro¿eniu systemu i fazie jego uruchomienia, zarz¹dza formalne inspekcje w celu oszacowania 
ryzyka rezydualnego oraz globalnej efektywnoœci zarz¹dzania kosztami lub ich udzia³ w kreowaniu 
wartoœci systemu.

Przeprowadza niezale¿ne oceny zdarzeñ powi¹zanych z technologi¹, przyk³adowo: w wypadku 
wyst¹pienie ryzyka bêd¹cego rezultatem utraty bezpieczeñstwa, oszustwa, b³êdu przetwarzania lub 
innych, analizuje raport dotycz¹cy danego zdarzenia, ocenia efektywnoœæ przeprowadzonej kontroli i 
tego w jaki sposób zosta³a ona przeprowadzona, po to, aby podkreœliæ potencjalne dzia³ania 
ulepszaj¹ce, wymagane do poprawiania odpornoœci i przystosowywania siê systemu.

Kluczowe umiejêtnoœci behawioralne

Audytor Systemów Informatycznych musi przede wszystkim posiadaæ umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹ce mu 
przeprowadzenie oceny ryzyka oraz kontroli, niezale¿noœæ opinii, zdolnoœæ ci¹g³ego 
podporz¹dkowywania siê profesjonalnemu kodeksowi etyki.

Rola Audytora wymaga od niego chêci ci¹g³ego uczenia siê i umiejêtnoœci radzenia sobie z kwestiami 
biznesowymi oraz technologicznymi, doskona³ej umiejêtnoœci porozumiewania siê z mened¿erami czy 
zarz¹dem organizacji, szeroki zakres umiejêtnoœci interpersonalnych.

Zorientowanie na wspó³pracê i pozytywne zachowanie s¹ wymagane by móc wspó³pracowaæ z 
ró¿nymi grupami projektowymi uwik³anymi w przetwarzanie informacyjne: u¿ytkownikami, 
deweloperami, mened¿erami, etc. W zwi¹zku z tym umiejêtnoœæ rozumienia ich potrzeb jest bardzo 
wa¿na.

Poœwiêcanie uwagi, umiejêtnoœci zbierania informacji, wra¿liwoœæ organizacyjna i handlowa s¹ 
wymagane do szybkiego okreœlania potrzeb organizacji, akcjonariuszy oraz partnerów.

Wymagane s¹: otwartoœæ, inteligencja analityczna oraz syntetyczna, wyobraŸnia i aktywnoœæ aby 
analizowaæ oraz zatwierdzaæ jakoœæ i poziomy bezpieczeñstwa systemów i danych.

Wytrwa³a postawa w d¹¿eniu do celu, logiczne myœlenie, dyspozycyjnoœæ, determinacja, umiejêtnoœci 
z zakresu planowania i kontroli, zwracanie uwagi na szczegó³y, umiejêtnoœæ budowania grupy i jej 
przewodzeniu s¹ wymagane do osi¹gania stawianych celów Audytorom Systemów Informacyjnych.


