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SZANOWNI PAŃSTWO!
Firma CTS Customized Training Solutions od przeszło 20 lat prowadzi wysokospecjalistyczne 
szkolenia dla osób w branży IT. W CTS uczymy nie tylko technicznych umiejętności 
przydatnych w pracy programisty, administratora czy specjalisty IT, ale także rozwijamy 
umiejętności analizowania, kreatywności, samodzielności, dociekliwości, zaangażowania 
tak bardzo cenionych w dzisiejszych czasach.

Dziś branża IT to wyzwanie. W branży IT wszystko zależy od umiejętności ponieważ:

•  rynki bardzo szybko się rozwijają
•  trzeba umieć przewidywać funkcjonowanie konkretnego produktu
•  coraz więcej konsumentów korzysta z elektronicznych usług i produktów
•  innowacyjność to gwarancja sukcesu.

Wybór firmy CTS na dostawcę rozwiązań szkoleniowych daje gwarancję otrzymania
specjalistycznej wiedzy na najwyższym poziomie poprzez:
•  szeroką ofertę autoryzowanych szkoleń: Microsoft, IBM, Apple, CompTIA, McAfee, Prince2,            
    ITIL, ISO 27005, 31000, 27001, 22301, 24762
•  dopasowanie programu szkoleń autorskich do wymagań Klienta
•  różne tryby nauki: stacjonarne i autorski remote training (z dowolnego miejsca na świecie 
    i w dowolnym czasie)
•  doświadczoną kadrę trenerską, szkolącą po polsku i angielsku, regularnie odnawiającą    
    certyfikację
•  elastyczne terminy i konkurencyjne ceny
•  ciągłe kontrolowanie jakości pracy trenerów oraz środowiska szkoleniowego (prawie 100% 
    zadowolonych lub bardzo zadowolonych kursantów).

Prezes Zarządu
Beata Wieczorek
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Według badania przeprowadzonego przez META 
Group potencjalne straty finansowe wynikłe z zastoju 
mogą być olbrzymie. Dla firmy prowadzącej sprzedaż 
detaliczną przez Internet straty wynikłe z godzinnego 
zastoju sięgają średnio milionów dolarów.  
Dla instytucji finansowej godzinna przerwa 
spowodowana negatywnym zdarzeniem generuje 
stratę bliską kwoty 1,5 miliona dolarów. W przypadku 
firm z branży energetycznej czy telekomunikacyjnej 
potencjalna strata w ciągu godziny może sięgnąć  
aż 2,8 miliona dolarów. Stanowi to kwotę ponad  
67 milionów dolarów w ciągu dnia lub kwotę ponad 
24,5 miliarda dolarów rocznie.

|| WPROWADZENIE

Ostatnie kataklizmy, katastrofy ekologiczne, wypadki związane  
z technologią oraz  kryzysy spowodowane przez człowieka 
pokazują, że tego typu ekstremalne zdarzenia mogą i będą się 
zdarzać, co będzie miało wpływ zarówno na sektor prywatny jak  

i publiczny. Wyzwania z tym związane wychodzą poza zakres 
przygotowania awaryjnego planu działania bądź strategii zarządzania 
kryzysowego, które były poprzednio używane. 

Organizacje wszelkiego typu i rozmiaru właśnie teraz powinny 
zaangażować się w całościowy i usystematyzowany proces 
polegający na zapobieganiu, ochronie, odpowiednim przygotowaniu, 
minimalizowaniu strat oraz odpowiednim działaniu w kwestii trwałości 
biznesowej oraz naprawy powstałych szkód. Nie jest już wystarczające 
zaprojektowanie planu reagowania, który przewiduje i minimalizuje 
powstałe zakłócenia. Organizacje muszą również podjąć działania 
adaptacyjne i proaktywne  
w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania danego 
zakłócenia. Obecne zagrożenia wymagają stworzenia ciągłego  
i odpowiednio zarządzanego procesu, który gwarantuje znalezienie drogi 
wyjścia oraz zrównoważone prowadzenie kluczowych działań przez daną 
organizację przed, w trakcie oraz po negatywnym zdarzeniu danego typu. 

To, czy organizacji uda się wyjść z kryzysowej sytuacji, zależy 
bezpośrednio od stopnia planowania trwałości biznesowej PRZED 
zdarzeniem kryzysowym. Badania pokazują, że 2 z 5 firm, które staną 
w obliczu sytuacji kryzysowej w ciągu 5 lat od tego zdarzenia będą 
zmuszone do zaprzestania prowadzenia swojej działalności. 

Plany trwałości biznesowej są absolutnie niezbędne do zapewnienia 
prowadzenia działalności przez organizację w sposób niezakłócony. 
Ponadto plany te nabierają coraz większego znaczenia, ponieważ firmy  
w prowadzonej przez siebie działalności stają się coraz bardziej zależne 
od technologii.

Pomimo tego, że nie podlega wątpliwości fakt, iż zastój ma bardzo 
negatywne skutki, to badanie firmy Gartner pokazuje, że mniej niż 30 
procent firm z listy Fortune 2000 zainwestowało w całościowy plan 
zachowania trwałości biznesowej. Powodem może być to, że wyzwania 
natury technicznej mogą być zbyt przytłaczające dla danej organizacji. 
Możliwe jest też, że koszt wdrożenia takiego planu w oczach danej 
organizacji może być za duży. Wszystkie kwestie opisane powyżej są 
bardzo istotne, ale można je odpowiednio rozwiązać dzięki zastosowaniu 
rozwiązań z zakresu trwałości biznesowej. 

Pierwszy na świecie międzynarodowy standard dla Zarządzania 
Trwałością Biznesową (ang. Business Continuity Management)  
o nazwie ISO 22301 został zaprojektowany w ten sposób, aby pomóc 
organizacjom zminimalizować ryzyko zakłóceń w prowadzonej przez 
nie działalności. ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) 
stworzyła certyfikat ISO 22301 Bezpieczeństwo Organizacji – Systemy 
Zarządzania Trwałością Biznesową – Wymagania, który to standard 
jest nowym międzynarodowym standardem dla Systemu Zarządzania 
Trwałością Biznesową. Ten standard zastąpi obecny standard stosowany 
na Wyspach Brytyjskich o nazwie BS 25999. 
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|| PRZEGLĄD ISO 22301:2012 

ISO 22301 definiuje wymagania niezbędne do planowania, wdrażania, zarządzania, monitorowania, prowadzenia przeglądu oraz 
systematycznego ulepszania systemu zarządzania w celu lepszego przygotowania się do zdarzeń mogących  zakłócić prowadzenie 
działalności oraz zapewnienia drogę wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Wymagania określone dla ISO 22301 są generyczne i zaprojektowane w ten sposób, żeby można je stosować we wszystkich organizacjach 
(lub ich częściach) niezależnie od typu tych organizacji, ich rozmiaru bądź charakteru prowadzonej działalności. Zakres stosowania tych 
wymogów jest zależny od obszaru, w jakim dana organizacja prowadzi swoją działalność oraz jego złożoności.  

Standardyzacja trwałości biznesowej rozwijana jest  dalej za pomocą 
ISO 22301 poprzez: 

zwiększenie nacisku na jasne określenie celów, monitorowanie, 
ocenianie efektywności oraz prowadzenie statystyk; 
jaśniejsze określenie roli zarządu w tym przedsięwzięciu;
bardziej precyzyjne prowadzenie procesu przygotowania 
zasobów oraz procesu planowania w celu zapewnienia 
trwałości biznesowej
 

Standard 22301 ma zastosowanie do wszystkich typów i rozmiarów 
organizacji, które chcą: 
1.  Stworzyć, wdrożyć, zarządzać i ulepszać System Zarządzania  

Trwałością Biznesową;  
2.  Zapewnić zgodność z polityką trwałości biznesowej danej organizacji;
3.  Wykazać zgodność z innymi politykami;
4.  Uzyskać certyfikat/rejestrację swojego Systemu Zarządzania  

Trwałością Biznesową przez akredytowane centrum certyfikacyjne;
5.  Dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia, że spełnia ona wymogi 

tego standardu o charakterze międzynarodowym.

Czym jest Zarządzanie Trwałością 
Biznesową?

Zarządzanie Trwałością Biznesową jest całościowym 
procesem, który określa potencjalne zagrożenia  
w stosunku do danej organizacji oraz ich  potencjalne 
efekty. Wzmacnia ponadto odporność danej 
organizacji dzięki temu, że uzyskuje ona możliwości 
odpowiedniego reagowania, co z kolei chroni interesy 
kluczowych akcjonariuszy, reputację, markę oraz 
procesy generujące wartość. 

ISO 22301 jest pierwszym standardem, który będzie spełniał wymagania 
określone w standardzie ISO/Guide 83 (Struktura wysokiego poziomu oraz 
tekst ujednolicony dla standardów zarządzania oraz  systemu podstawo-
wego i wspólnego zarządzania  – terminologia i definicje). Standard ten został zaprojektowany w odpowiedzi na krytykę  
w stosunku do standardów ze strony ich użytkowników, które mimo że mają wiele elementów wspólnych, to elementy te nie są ze sobą 
odpowiednio połączone, co z kolei powoduje problemy dla organizacji w zakresie ich łączenia, integrowania i zapewnienia ich wspólnego 
działania.

Oznacza to, że standard ISO 22301 będzie pierwszym standardem, który będzie w pełni integrował strukturę wysokiego poziomu oraz 
posiadał jednolitą treść, co umożliwi jego integrację  ze wszystkimi innymi systemami zarządzania, gdy tylko w tych standardach zostaną 
wdrożone wytyczne ISO Guide 83.   

Kluczowe części ISO 22301:2012 

W oparciu o nową strukturę ISO Guide 83, ISO 22301 jest podzielone na następujące główne elementy:  
Część 4: Kontekst organizacji
Część 5: Przywództwo
Część 6: Planowanie  
Część 7: Wsparcie  
Część 8: Działanie
Część 9: Ewaluacja efektywności
Część 10: Postęp

Każda z tych czynności kluczowych została opisana poniżej.
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Cel

Misja

Wartości
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TRWAŁOŚCI
BIZNESOWEJ

Polityka korporacyjna Polityka Trwałości Biznesowej

Integracja strategicznaWartości

|| CZĘŚĆ 4: KONTEKST ORGANIZACJI   

Określenie zewnętrznych i wewnętrznych kwestii, które mają odniesienie do celów organizacji oraz czynników, które wywierają 
wpływ na to, czy organizacja osiągnie oczekiwane rezultaty w zakresie Systemu Zarządzania Trwałością Biznesową, takich jak: 

  czynności, funkcje, usługi, produkty, wszelkiego rodzaju stosunki danej organizacji z zainteresowanymi stronami oraz potencjalny 
wpływ w stosunku do danego zdarzenia mogącego powodować zakłócenia;

   związki pomiędzy polityką trwałości biznesowej i innymi politykami z uwzględnieniem całościowej strategii zarządzania ryzykiem;
  akceptowalny poziom ryzyka dla danej organizacji;
  potrzeby i oczekiwanie określonych  
zainteresowanych stron;

  wymagania wynikające z przepisów prawnych,  
różnego rodzaju regulacji oraz innych dziedzin, 
które odnoszą się  do danej organizacji.  

Określenie zakresu Systemu Zarządzania Trwałością 
Biznesową z uwzględnieniem strategicznych celów 
organizacji, kluczowych produktów, poziomu tolerancji 
ryzyka oraz innych wymagań wynikających  
z regulacji prawnych, umownych bądź w odniesieniu 
do akcjonariuszy. 

|| CZĘŚĆ 7: WSPARCIE

Codzienne zarządzanie sprawnym Systemem Zarządzania Trwałością Biznesową polega na wykorzystywaniu odpowiednich zasobów 
stosownie do każdego zadania. Należy przy tym uwzględnić kwestię posiadania kompetentnego zespołu z odpowiednim przeszkoleniem 
również w zakresie komunikowania, posiadania odpowiedniej świadomości oraz wsparcia. Elementy te muszą być oparte na informacjach 
dokumentowanych w odpowiedni sposób.  
Zarówno komunikacja zewnętrzna jak i wewnętrzna w danej organizacji powinna zostać ustalona na tym etapie z uwzględnieniem formatu, 
treści oraz odpowiednich ram czasowych w zależności od rodzaju prowadzonej komunikacji. 

Ta część definiuje również wymagania dotyczące tworzenia, aktualizowania oraz kontrolowania dokumentowanych informacji. 

|| CZĘŚĆ 5: PRZYWÓDZTWO

Kierownictwo najwyższego szczebla musi wykazać trwałe zaangażowanie w obszarze Systemu Zarządzania Trwałością Biznesową.  
Dzięki zaangażowaniu kierownictwa najwyższego szczebla oraz dzięki określonym działaniom możliwe jest stworzenie środowiska,  
w którym wszyscy uczestnicy wykazują pełne zaangażowanie oraz w którym system zarządzania może działać efektywnie oraz zgodnie  
z celami organizacji. Zarząd odpowiedzialny jest za: 

  zapewnienie, że System Zarządzania Trwałością Biznesową jest zgodny z kierunkiem strategicznym danej organizacji; 
  zintegrowanie wymagań Systemu Zarządzania Trwałością Biznesową z procesami biznesowymi; 
  komunikowanie tego, jak ważne jest efektywne zarządzanie trwałością biznesową; 
  zapewnienie, że System Zarządzania Trwałością Biznesową osiąga postawione przed nim cele; 
  kierowanie oraz wspieranie systematycznego rozwoju; 
  stworzenie i komunikowanie polityki trwałości biznesowej;
  zapewnienie, że plany i  cele dla Systemu Zarządzania Trwałością Biznesową zostały stworzone;
  zapewnienie, że odpowiednie zakresy odpowiedzialności i upoważnień zostały odpowiednio przypisane do określonych ról; 

|| CZĘŚĆ 6: PLANOWANIE 

Jest to bardzo ważny etap, ponieważ odnosi się do kwestii ustalenia celów strategicznych oraz wytycznych w stosunku do Systemu  
Zarządzania Trwałością Biznesową. Określenie celów Systemu Zarządzania Trwałością Biznesową stanowi dowód, że dana organizacja 
chce zająć się kwestią przeciwdziałania określonym rodzajom ryzyka oraz zapewnić zgodność z wymogami w stosunku do potrzeb orga-
nizacji. Cele trwałości biznesowej muszą:  

  być zgodne z polityką trwałości biznesowej; 
  uwzględniać minimalny poziom produktów i usług, który jest akceptowalny dla danej organizacji, tak żeby organizacja mogła osiągnąć 
swoje cele; 

  być mierzalne;
  uwzględniać odpowiednie wymagania; 
  być odpowiednio monitorowane i aktualizowane. 
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|| CZĘŚĆ 8: DZIAŁANIE 

Po zaplanowaniu Systemu Zarządzania Trwałością Biznesową organizacja musi go wdrożyć. W skład tej części wchodzą: 

analiza wpływu na przedsiębiorstwo (ang. Business Impact Analysis): działanie to umożliwia organizacji określenie 
krytycznych procesów, które wspierają jej kluczowe produkty i usługi, współzależności pomiędzy procesami oraz wymagane 
zasoby niezbędne do realizacji procesów na minimalnie akceptowalnym poziomie.

ocena ryzyka: ISO 22301 proponuje odniesienie 
się do standardu ISO 31000 w celu wdrożenia 
tego procesu. Celem tego wymogu jest 
zbudowanie, wdrożenie i prowadzenie formalnie 
dokumentowanego procesu oceny ryzyka, który 
to proces systematycznie określa, analizuje  
i ocenia ryzyko możliwości materializacji zdarzeń, 
które mogą spowodować przerwanie ciągłości 
procesów w danej organizacji. 

strategia trwałości biznesowej: po ustaleniu wymagań na podstawie analizy wpływu na przedsiębiorstwo oraz po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka można przystąpić do projektowania strategii w celu określenia działań do wykonania, które to 
działania umożliwią organizacji sprawowanie odpowiedniej ochrony oraz wyjście z sytuacji kryzysowych w oparciu o tolerancję 
ryzyka w danej organizacji przy zachowaniu uprzednio ustalonych ram czasowych.

Doświadczenia oraz dobra praktyka pokazują, że wczesne wdrożenie całościowej strategii Zarządzania Trwałością Biznesową 
zagwarantuje jej zharmonizowanie z innymi procedurami oraz zapewni wsparcie organizacji w jej całościowej strategii 
biznesowej. 
Strategia trwałości biznesowej powinna być integralną częścią strategii korporacyjnej danej instytucji. 

procedury trwałości biznesowej:  organizacja powinna dokumentować procedury (również niezbędne działania) w celu 
zapewnienia trwałości procesów oraz zapewnić możliwość prowadzenia sprawnego zarządu w momencie zdarzenia 
kryzysowego. 
Procedury muszą: 
  umożliwiać stworzenie protokołu odpowiedniego sposobu prowadzenia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej;
  zawierać konkretny opis kroków, jakie należy podjąć w przypadku zdarzenia kryzysowego;
  być modyfikowalne, tak żeby za ich pomocą można było 
odpowiednio reagować na nieoczekiwane zagrożenia oraz 
zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne; 

  skupiać się na efekcie zdarzeń, które mogą potencjalnie 
zakłócić prowadzoną działalność;

  być zbudowane na określonych założeniach oraz analizie 
współzależności; 

  być efektywne w zakresie minimalizowania konsekwencji 
dzięki wdrożeniu odpowiednich strategii minimalizowania 
negatywnych skutków.

testowanie: w celu zagwarantowania,, że procedury trwałości 
biznesowej są zgodne z celami trwałości biznesowej 
organizacja powinna testować je regularnie. Testowanie 
jest procesem umożliwiającym ocenienie planów trwałości 
biznesowej oraz procedur w celu zagwarantowania, że wybrane 
strategie pozwalają na reagowanie w odpowiedni sposób 
oraz umożliwiają osiągnięcie zadowalających rezultatów po 
negatywnym zdarzeniu w czasie akceptowalnym dla zarządu.  

|| CZĘŚĆ 9: EWALUACJA DZIAŁANIA

Po wdrożeniu Systemu Zarządzania Trwałością Biznesową 
ISO 22301 wymaga trwałego monitorowania systemu oraz 
okresowych przeglądów w celu ulepszenia jego efektywności: 
•  mierzenie zakresu w jakim polityka trwałości biznesowej oraz 

cele organizacji są zrealizowane;
•  mierzenie efektywności procesów, procedur oraz funkcji, 

które chronią priorytetyzowane działania;
•  monitorowanie zgodności z tym standardem i celami 

trwałości biznesowej;
•  monitorowanie danych historycznych pokazujących 

deficytowe działanie Systemu Zarządzania Trwałością 
Biznesową 

•  prowadzenie audytów wewnętrznych w zaplanowanych  
odstępach czasu wraz z prowadzeniem ewaluacji przez 
zarząd

• prowadzenie przeglądu w regularnych odstępach czasu.

Typ badania Co to jest? Plusy Minusy

Checklista

Umożliwia 
przeprowadzenie 

przeglądu 
istniejących 

planów

Gwarantuje, że 
plan odnosi się do 
wszystkich działań

Nie odnosi 
się do kwestii 
efektywności

Ustruktu-
ryzowane 
przejście

Dokładne 
spojrzenie na 
każdy krok 
planowania 
trwałości 

biznesowej

Gwarantuje, że 
planowane działania 

są odpowiednio 
opisane w 
planowaniu 
trwałości 

biznesowej

Niska wartość 
jeżeli chodzi 
o ocenienie 
zdolności 

reagowania

Symulacja

Scenariusz 
umożliwiający 
przetestowanie 

procedur wyjścia 
z kryzysowej 

sytuacji

Jest to sesja 
praktyczna

Gdy 
podzbiory
się bardzo 

różnią

Badanie 
paralelne

Pełen test, ale 
główne procesy 

nie ulegają 
przerwaniu

Gwarantuje 
wysoki poziom 
wiarygodności 
bez przerwania 

normalnych  
procesów

Drogie oraz 
zawiera 

konieczność 
angażowania 

personelu

Pełne 
przerwanie

Symulowanie 
sytuacji 

kryzysowej 
do momentu 
przerwania 
normalnego 

działania

Najbardziej 
wiarygodny 

test planowania 
trwałości 

biznesowej

Najbardziej 
ryzykowane 

badanie

ANALIZA 
CTRWAŁOŚCI
BIZNESOWEJ 

Proces analizowania 
procesów biznesowych 
pod kątem tego, jaki 
efekt mogą mieć na 
nie zdarzenia kryzysowe 

Proces analizowania
procesów biznesowych

pod kątem tego, jaki
efekt mogą mieć na

nie zdarzenia kryzysowe

OCENA
RYZYKA
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Checklista
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planów

Gwarantuje, że 
plan odnosi się do 
wszystkich działań

Nie odnosi 
się do kwestii 
efektywności

Ustruktu-
ryzowane 
przejście

Dokładne 
spojrzenie na 
każdy krok 
planowania 
trwałości 
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Gwarantuje, że 
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są odpowiednio 
opisane w 
planowaniu 
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umożliwiający 
przetestowanie 

procedur wyjścia 
z kryzysowej 

sytuacji

Jest to sesja 
praktyczna

Gdy 
podzbiory
się bardzo 

różnią

Badanie 
paralelne

Pełen test, ale 
główne procesy 

nie ulegają 
przerwaniu

Gwarantuje 
wysoki poziom 
wiarygodności 
bez przerwania 

normalnych  
procesów

Drogie oraz 
zawiera 

konieczność 
angażowania 

personelu

Pełne 
przerwanie

Symulowanie 
sytuacji 

kryzysowej 
do momentu 
przerwania 
normalnego 

działania

Najbardziej 
wiarygodny 

test planowania 
trwałości 

biznesowej

Najbardziej 
ryzykowane 

badanie

ANALIZA 
CTRWAŁOŚCI
BIZNESOWEJ 

Proces analizowania 
procesów biznesowych 
pod kątem tego, jaki 
efekt mogą mieć na 
nie zdarzenia kryzysowe 

Proces analizowania
procesów biznesowych

pod kątem tego, jaki
efekt mogą mieć na

nie zdarzenia kryzysowe

OCENA
RYZYKA
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|| CZĘŚĆ 10: POSTĘP

Osiągnięcie stałego postępu może być zdefiniowane jako wszelkie działanie podjęte na całym obszarze 
organizacji w celu zwiększenia efektywności (osiągnięcie celów) oraz wydajności (optymalny stosunek 
kosztu do korzyści) procesów bezpieczeństwa oraz działań kontrolnych w celu zapewnienia korzyści 
zarówno organizacji jak i akcjonariuszom. Organizacja może trwale polepszać efektywność swojego 
systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie polityki trwałości biznesowej, celów, rezultatów 
przeprowadzonych kontroli, analizy monitorowanych zdarzeń, wskaźników, działań naprawczych  
i prewencyjnych oraz prowadzonych przeglądów przez zarząd.

Związek pomiędzy ISO 22301 i innymi standardami 
ISO 22301 może być łatwo połączone z innymi standardami Bezpieczeństwa Informacji i Trwałości 
Biznesowej, takimi jak niedawno opublikowany standard ISO/IEC 27031:2011 – Wytyczne dla 
gotowości do zapewnienia trwałości biznesowej w zakresie technologii informacyjnej  
i telekomunikacyjnej.  Standard ten został stworzony w Marcu 2011 r. i zastąpił standard BS 25777. 
Przedmiotowy standard opisuje pojęcia i zasady z zakresu gotowości do zapewnienia trwałości 
biznesowej w zakresie technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej oraz zapewnia ramy dla 
stosowania metod i procesów do określenia wszystkich aspektów wzmocnienia gotowości danej 
organizacji do zapewnienia trwałości biznesowej w zakresie technologii informacyjnej  
i telekomunikacyjnej.

Również możliwe będzie zbudowanie Systemu Zarządzania Trwałością Biznesową dzięki ISO/IEC 
24762:2008 – Wymagania dla usług z zakresu naprawy po zdarzeniach kryzysowych z zakresu 
technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

Związek z innymi standardami ciągłości biznesowej 
Oprócz standardu ISO 22301 dotyczącego trwałości biznesowej istnieje wiele innych dobrze znanych 
standardów:  
 Standard Brytyjskiego Instytutu Normalizacji BS 25999, część 1 i 2 (ang. British Standards Institute)
  Krajowe Stowarzyszenie d/s Ochrony Przeciwpożarowej 1600:2010 (ang. National Fire Protection 
Association)
 ASIS International: ASIS SPC.1-2009
 Standard australijski i nowozelandzki AS/NZS 5050
 Standard singapurski SS540
 Standard kanadyjski CSA Z1600
 Wytyczne rządu Japonii BCP 
 Japoński kodeks korporacyjny – BCP
  Standard Narodowego Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych NASD 3510/3520   
(ang. National Association of Stock Dealers) 

  Standard Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii NIST SP 800-34  
(ang. National Institute of Standards and Technology) 

  Wymagania przepisów giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku poz. 446  
(ang. New York Stock Exchange) 

www.cts.com.pl
szkolenia@cts.com.pl
tel. +48 12 655 17 36
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Element BCM ISO 22301 ASIS/BSI
BCM.01-2010 ASIS SPC.1:2009 BS BS 25999:2 NFPA

1600:2010
Potrzeby oraz oczekiwania  
zainteresowanych stron Sekcja 4.1 nie dotyczy nie dotyczy Sekcja 4.1 Sekcja 4.5

Zakres Systemu Zarządzania Sekcja 4.3 Sekcja 1 Sekcja 1 Sekcja 3.2.1 Rozdział 5.3
Trwałością Biznesową Sekcja 4.4 Sekcja 4 Sekcja 4 Sekcja 3 Załącznik D
Zaangażowanie zarządu Sekcja 5.2 nieokreślone nieokreślone nieokreślone Rozdział 4.1
Polityka Sekcja 5.3 Sekcja 4.3 Sekcja 4.2.1 Sekcja 3.2.2 Rozdział 4
Role i zakresy odpowiedzialności Sekcja 5.4 Sekcja 4.5.2 Sekcja 4.4.1 Sekcja 3.2.4 Rozdział 6.6
Planowanie Sekcja 6 Sekcja 4.4 Sekcja 4.3 Sekcja 3 Rozdział 5
Zasoby Sekcja 7.1 Sekcja 4.5.1 Sekcja 4.4.1 Sekcja 4.3 Rozdział 6.1
Zakresy kompetencji Sekcja 7.2 Sekcja 4.5.3 Sekcja 4.4.2 Sekcja 3.2.4 Rozdział 6.11
Świadomość Sekcja 7.3 Sekcja 4.5.3 Sekcja 4.4.2 Sekcja n 3.2.4 Rozdział 6.11
Komunikowanie Sekcja 7.4 Sekcja 4.5.7 Section 4.4.3 Sekcja 4.3.3 Rozdział 6.8
Udokumentowane informacje Sekcja 7.5 Sekcja 4.6.4 Sekcja 4.5.4 Sekcja 3.4.2 Rozdział 4.8
Analiza wpływu na działalność  
przedsiębiorstwa Sekcja 8.2.2 Sekcja 4.4.1.1 Sekcja 4.3.1 Sekcja 4.4.1 Rozdział 5.5

Analiza ryzyka Sekcja 8.2.3 Sekcja 4.4.1.2 Sekcja 4.3.1 Sekcja 4.1.2 Rozdział 5.4
Strategie trwałości biznesowej Sekcja 8.3 Sekcja 4.3 Sekcja 4.2 Sekcja 4.2 Rozdział 5
Procedury trwałości  
biznesowej Sekcja 8.4 Sekcja 4.5.6.2 Sekcja 4.3 Sekcja 4.3.3 Rozdział 6.7

Testowanie i badanie Sekcja 8.5 Sekcja 4.6.2.2 Sekcja 4.5.2.2 Sekcja 4.4 Rozdział 7
Monitorowanie i mierzenie Sekcja 9.1 Sekcja 4.6.1 Sekcja 4.5.1 Sekcja 4.4 Rozdział 7.1
Audyt wewnętrzny Sekcja 9.2 Sekcja 4.6.5 Sekcja 4.5.5 Sekcja 5.1 Rozdział 8.1
Przegląd ze strony zarządu Sekcja 9.3 Sekcja 4.7.4 Sekcja 4.6.5 Sekcja 5.2 nie dotyczy
Ulepszanie Sekcja 10 Sekcja 4.7.4 Sekcja 4.6.5 Sekcja 6.2 Rozdział 8
Sprawowanie kontroli Sekcja 9.2 Sekcja 4.6.5 Sekcja 4.5.5 Sekcja 5.1 Rozdział 8.1
Trwały postęp Sekcja 10.2 Sekcja 4.7.4 Sekcja 4.6.5 Sekcja 6.2 Rozdział 8

Wszystkie z tych standardów trwałości biznesowej odpowiadają ogólnym zarysom wskazanym w tabeli powyżej. Czy oznacza to, że 
wszystkie z nich są takie same? Oczywiście nie, ale oznacza to, że wszystkie z nich, począwszy od ISO 22301, odnoszą się do  
powszechnie spotykanych wyzwań dotyczących zarządzania trwałością biznesową. Z tego też powodu ten nowy system zarządzania  
zyska przychylność korporacji i może stać się najważniejszym standardem dyktowanym przez odpowiednie regulacje prawne.

W tabeli poniżej w pierwszej kolumnie znajdują się typowe komponenty przewidziane w standardach Zarządzania Trwałością Biznesową. 
Pozostałe kolumny opisują każdy standard, gdzie można znaleźć informacje dla każdej kategorii. Tabela ta nie określa użyteczności treści 
dla każdego ze standardów, ale zawiera jedynie wzmiankę o tym, że określona informacja znajduje się w danym standardzie.
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Związek z ISO 27001 

ISO 22301 jest przydatną częścią procesu certyfikacyjnego dla uzyskania ISO/IEC 27001:2005. ISO 22301 może być wykorzystywane do 
zapewnienia zgodności z celem części A.14 – Zarządzanie trwałością biznesową. Ponadto w kwestii wdrożenia i realizacji oceny ryzyka 
w kontekście zgodności z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji organizacja może odnieść się do ISO/IEC 27005:2011 lub 
też w szerszym kontekście do ISO 31000:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne lub też w celu przeprowadzenia samodzielnej 
oceny może odnieść do ISO 31010:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny ryzyka.  

A.14.1Aspekty bezpieczeństwa informacji w stosunku do zarządzania trwałością biznesową
Cel: Przeciwdziałanie zdarzeniom powodującym przerwanie prowadzenia czynności biznesowych 
oraz ochrona krytycznych procesów biznesowych przed skutkami różnego rodzaju awarii systemów 
informacyjnych i innych sytuacji kryzysowych oraz zapewnienie ich szybkiej naprawy
A.14.1.1 Dotyczy bezpieczeństwa 

informacji w procesie 
zarządzania trwałością 
biznesową

Działania kontrolne
Zarządzany proces powinien być zaprojektowany i utrzymany 
na całym obszarze organizacji, który to proces zapewnia 
odpowiednie podejście do kwestii wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa informacji w zakresie trwałości biznesowej 
organizacji 

A.14.1.2 Trwałość biznesowa 
oraz ocena ryzyka

Działania kontrolne
Zdarzenia, które mogą powodować przerwanie ciągłości 
w procesach biznesowych powinny być określone wraz 
z określeniem  prawdopodobieństwem ich zdarzenia oraz 
możliwych konsekwencji w stosunku do bezpieczeństwa 
informacji

A.14.1.3 Projektowanie i wdrażanie 
planów trwałości 
z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa 
informacji

Działania kontrolne
Plany powinny być zaprojektowane i wdrożone w celu 
zapewnienia sprawnego utrzymania krytycznych procesów 
biznesowych oraz przywrócenia prowadzonych działań do 
poziomu przed zdarzeniem kryzysowym w wymaganym 
czasie.

A.14.1.4 Ramy planowania 
trwałości biznesowej

Działania kontrolne
Proste ramy dla planów trwałości biznesowej powinny być 
odpowiednio realizowane i sprawdzane w celu zapewnienia 
ich zgodności  pod kątem odpowiedniego podejścia do 
wymagań bezpieczeństwa informacji oraz priorytetetowych 
testów.

A.14.1.5 Testowanie, 
utrzymywanie oraz 
ponowna ocena planów 
trwałości biznesowej

Działania kontrolne
Plany trwałości biznesowej powinny być testowane  
i regularnie aktualizowane w celu zapewnienia ich  
aktualności i efektywności.

ISO 22301 
wymagania

4.4 System Zarządzania 
Trwałością Biznesową

8.2
Analiza wpływu na 
działalność przedsiębior-
stwa oraz ocena ryzyka

8.5 Testowanie

6
Planowanie Systemu 
Zarządzania Trwałością 
Biznesową

8.4 Procedury trwałości 
biznesowej
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Wymagania I  ISO 
9001:2008

ISO 
14001:2004

ISO 
20000:2011

ISO 
22301:2012

ISO 
27001:2005

Cele systemu zarządzania 5.4.1 4.3.3 4.5.2 6.2 4.2.1

Polityka Systemu Zarządzania 5.3 4. 2 4.1.2 5.3 4.2.1

Zaangażowanie kadry kierowniczej 5.1 4.4.1 4.1 5.2 5

Wymogi dokumentacyjne 4.2 4.4 4.3 7.5 43

Audyt wewnętrzny 8.2.2 4.5.5 4.5.4.2 9.2 5

Trwały postęp 8.5.1 4.5.3 4.5.5 10 8

Postęp 5.6 4.6 4.5.4.3 9.3 7

OCENA RYZYKA

OCENA PODATNOŚCI 
NA RYZYKO

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ANALIZA
KOSZT/ZYSK

IMPLEMENTACJA
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Integracja z innymi systemami zarządzania 
Wymagania ogólne zaprezentowane w poniższej tabeli są powszechnie umieszczane we wszelkich systemach zarządzania i odnoszą się 
do określania celów, stosowania ich zgodnie z określonymi zwyczajami i potrzebami organizacji, realizowania ich w oparciu o silne  
wsparcie zarządu, monitorowania, prowadzenia przeglądu, wsparcia systemu zarządzania poprzez zapewnienie dobrej dokumentacji. 
Ponadto regularne weryfikowanie kondycji procesu poprzez wewnętrzne i zewnętrze audyty umożliwia uzyskiwanie określonych korzyści  
w postaci  systematycznego ulepszania procesu.

Poniższa tabela pokazuje, jak system zarządzania trwałością biznesową może być rozpatrywany łącznie z innymi systemami zarządzania.
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Zarządzanie procesem ciągłości biznesowej – Korzyści dla biznesu
W przypadku wszystkich większych przedsięwzięć w organizacji niezbędne jest uzyskanie poparcia i wsparcia finansowego ze strony  
zarządu danej organizacji. Niepodważalnie najlepszym sposobem na uzyskanie tego celu jest zilustrowanie korzyści posiadania  
działającego systemu zarządzania trwałością biznesową, niż podkreślanie negatywnych aspektów scenariusza odwrotnego.

Obecnie efektywne zarządzanie trwałością biznesową nie polega na byciu zmuszonym do podejmowania działania w celu reagowania na 
zdarzenia zewnętrzne. Jego znaczenie opiera się na rozpoznaniu pozytywnej wartości Trwałości Biznesowej, gdy określona dobra praktyka 
wdrożona jest w Państwa organizacji.

1.
2. 
3. 
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10. 
11. 
12.

PRZEWIDYWALNE I EFEKTYWNE 
REAGOWANIE NA ZDARZENIA 

KRYZYSOWE

ZAPEWNIENIE OCHRONY 
PRACOWNIKOM

UTRZYMANIE NA 
OPTYMALNYM POZIOMIE 

STRATEGICZNYCH DZIAŁAŃ 
ORGANIZACJI

LEPSZE ZROZUMIENIE 
ORGANIZACJI

REDUKCJA KOSZTÓW POSZANOWANIE 
ZAINTERESOWANYCH

OCHRONA REPUTACJI ORAZ 
MARKI

POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

ZE STRONY KLIENTÓW

PRZEWAGA KONKURENCYJNA ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI 
PRAWA ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI

ZAPEWNIENIE 
ZGODNOŚCI Z ZAPISAMI 

W UMOWACH

Wdrożenie efektywnego procesu zarządzania trwałością biznesową będzie miało korzyści w wielu dziedzinach, których przykłady 
podane są poniżej: 

Ochrona wartości dla akcjonariuszy. 
Lepsze zrozumienie biznesu dzięki identyfikacji ryzyka oraz odpowiedniej analizy. 
Lepsza kondycja operacyjna firmy wynikająca z redukcji ryzyka. 
Skrócony okres zastoju dzięki zdefiniowaniu procesów alternatywnych oraz sposobów obejścia problemu.
Kwestie związane ze zgodnością z obowiązującymi normami i regulacjami mogą być odpowiednio określone i zarządzane przy  
pomocy procesów alternatywnych. 
Istotne dokumenty mogą być odpowiednio prowadzone i chronione. 
Konsekwencje względem prawodawstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązku zachowania należytej  
staranności mogą być prawidłowo rozważone. 
Zwiększona efektywność operacyjna dzięki wymuszonemu programowi reinżynerii procesu biznesowego.
Ochrona aktywów trwałych oraz know-how firmy. 
Utrzymanie rynków poprzez zapewnienie trwałości dostaw. 
Zwiększenie całościowego bezpieczeństwa.
Uniknięcie bycia pociąganym do odpowiedzialności. 

www.cts.com.pl
szkolenia@cts.com.pl
tel. +48 12 655 17 36



PECB ISO22301  13

Wdrożenie Systemu Zarządzania Trwałością Biznesową za pomocą 
metodologii IMS2  
Podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania trwałością biznesową opartym na ISO 22301 często podejmuje się bardzo prosto, 
ponieważ korzyści wynikające z posiadania takiego systemu są dobrze udokumentowane. Większość firm obecnie zdaje sobie sprawę  
z tego, że nie jest wystarczające wdrożenie generycznego planu zachowania trwałości biznesowej, który pasowałby do każdej okoliczności. 
W celu zagwarantowania odpowiedniego sposobu reagowania na różnego rodzaju zdarzenia, mając na względzie zachowanie trwałości 
prowadzonej działalności, określony plan musi być dostosowany do konkretnych typów ryzyka oraz scenariuszy awarii i katastrof, których 
zakres może dotyczyć zarówno straty budynku w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń lub znaczącej awarii systemu komputerowego na miejscu. 
Zgodnie z tym co zostało napisane wcześniej, dobry plan to coś więcej niż tylko model reaktywny. Dużo trudniejszym zadaniem jest  
zrealizowanie planu wdrożeniowego, który jest w stanie pogodzić ze sobą wymagania danego standardu, konkretne potrzeby biznesowe 
oraz zrealizowanie wszystkiego przed ostatecznym terminem certyfikacji.  

Nie istnieje żaden prosty schemat wdrożenia ISO 22301, który będzie działał w każdej firmie, ale istnieje kilka powszechnie stosowanych 
kroków, które umożliwią Państwu pogodzenie ze sobą często sprzecznych wymogów i pomogą przejść audyt certyfikacyjny z sukcesem. 

Organizacja PECB przygotowała metodologię, która umożliwia wdrożenie systemu zarządzania. Nosi ona nazwę „Zintegrowana Metodologia 
Implementacyjna dla Zarządzania Systemami i Standardami”, w skrócie IMS2, i oparta jest na najlepszych stosowanych praktykach.  
Przedmiotowa metodologia została oparta na wytycznych dla standardów ISO, spełnia ponadto wymogi ISO 22301. 

Metodologia IMS2 została oparta na cyklu składającym się z 4 faz: 
Planowanie, Realizacja, Sprawdzanie oraz Działanie. 
Każda faza składa się z od 2 do 8 kroków. Fazy te łącznie mają  
21 kroków. Z kolei te kroki zostały podzielone na 101 działań oraz 
zdarzeń. Ten podręczny przewodnik opisuje kluczowe fazy  
w Państwa projekcie wdrożeniowym od początku do końca  
i sugeruje odpowiednią „najlepszą praktykę” dla każdej  z nich, 
wskazując przy tym drogę do dalszych pożytecznych zasobów  
w momencie, gdy zdecydowali się Państwo realizować ścieżkę  
ISO 22301. 

1.1  

1. Planowanie

1.2  Zrozumienie organizacji 

1.3  
Analiza obecnego  
systemu 

1.4  
Zapewnienie przywództwa 
oraz poparcia dla projektu

1.5  Zakres

1.6  
Polityka trwałości  
biznesowej

1.7  
Analiza wpływu na  
działalność

1.8  Ocena ryzyka

Inicjowanie Systemu Zarządzania 
Trwałością Biznesową 2.1  

2. Realizacja

2.2  Struktura organizacyjna

2.3  
Zarządzanie  
dokumentami

2.4  
Środki dot. ochrony oraz 
minimalizowania strat

2.5  
Plan i procedury dot. zachowania 
trwałości biznesowej 

2.6  Komunikowanie

2.7  
Szkolenia oraz budowanie 
świadomości

2.8  Ocena ryzyka

Strategia trwałości 
biznesowej 3.1  

3. Sprawdzanie

3.2  Audyt Wewnętrzny

3.3  
Przegląd ze strony 
zarządu

Monitorowanie,  
Mierzenie, Analizowanie 
oraz Ewaluacja 

4. Działanie

4.2  Trwały postęp

4.1  
Odpowiednie działanie  
w sytuacji braku  
zgodności 

www.cts.com.pl
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Certyfikowanie organizacji  
Typowa ścieżka wybierana przez organizacje chcące uzyskać certyfikat ISO 27001 znajduje się poniżej: 

1.  Wdrażanie systemu zarządzania: Przed przeprowadzeniem audytu system zarządzania musi być wykorzystywany przez pewien czas. 
Zazwyczaj minimalny czas działania systemu wymagany przez jednostki certyfikacyjne wynosi 3 miesiące.

2.  Audyt wewnętrzny i przegląd ze strony kierownictwa najwyższego szczebla: Zanim będzie możliwe przeprowadzenie certyfikacji  
systemu, dany system powinien do tego czasu przejść audyt wewnętrzny oraz przegląd ze strony kierownictwa najwyższego szczebla.

3. Wybór jednostki certyfikacyjnej: Każda organizacja może wybrać jednostkę certyfikacyjną wedle własnego uznania.
4.  Audyt wstępny (opcjonalny): Organizacja może zdecydować się na przeprowadzenie wstępnego audytu w celu określenia braków, jakie 

istnieją pomiędzy obecnym systemem zarządzania a wymogami dla określonego standardu.
5.  Audyt poziomu 1: Przegląd zgodności projektu system zarządzania. Jego głównym celem jest zweryfikowanie, że system zarządzania 

jest zaprojektowany, aby spełniać wymogi standardu(ów) oraz celów organizacji. Zalecane jest, aby przynajmniej pewna część audytu 
poziomu 1 była przeprowadzona w organizacji na miejscu.

6.  Audyt poziomu 2 (wizyta na miejscu): Celem audytu poziomu 2 jest określenie czy zadeklarowany system zarządzania odpowiada 
wszystkim wymaganiom standardu, czy ma faktyczne zastosowanie oraz czy może wspierać organizację w osiąganiu jej celów.   
Ten etap realizowany jest na miejscu w organizacji bądź w miejscach, w których organizacja prowadzi swoją działalność, gdzie system 
zarządzania jest wdrażany.

7.  Audyt sprawdzający (opcjonalny): Jeżeli organizacja przechodząca audyt ma obszary niezgodności, które wymagają dodatkowego 
sprawdzenia przed przystąpieniem do procesu certyfikacyjnego, audytor przeprowadzi audyt sprawdzający na miejscu w celu określenia 
planu działań w odniesieniu jedynie do obszarów niezgodności (zazwyczaj zajmuje to jeden dzień).

8.  Potwierdzenie rejestracji: Jeżeli organizacja spełnia wymogi dla standardu, Organizacja Certyfikująca potwierdza rejestrację i wydaje 
certyfikat.

9.  Systematyczna poprawa wydajności oraz audyty kontrolne: Po dokonaniu rejestracji organizacji czynności kontrolne są przeprowadzane 
przez Organizację Certyfikującą w celu zapewnienia, że system zarządzania w dalszym ciągu spełnia wymogi danego standardu.  
W skład czynności kontrolnych wchodzą wizyty na miejscu (min. raz na rok), które umożliwiają zweryfikowanie zgodności danego  
systemu zarządzania klienta. Ponadto w ich skład może wchodzić przeglądanie strony internetowej, wyjaśnienie problemu po  
przekazaniu zgłoszenia, pisemna prośba o udzielenie wsparcia.

Dzięki wykorzystywaniu ustrukturyzowanej i efektywnej metodologii organizacja uzyskuje pewność, że wszystkie minimalny wymogi przy 
wdrażaniu systemu zarządzania zostały wzięte pod uwagę. Niezależnie od tego, jaką metodologię się wykorzystuje, organizacja musi 
dostosować ją do danego kontekstu, tj. konkretnych wymagań, zakresu, celów oraz jej wielkości. 

Sekwencja kroków może być zmieniona (zmiana porządku, łączenie). Na przykład wdrożenie procedury zarządzania dokumentowaną infor-
macją może być zrealizowane przed procesem rozumienia organizacji. Wiele procesów jest powtarzalnych z powodu potrzeby zapewnienia 
trwałego rozwoju w trakcie całego projektu wdrożeniowego. Przykładem może być komunikowanie oraz szkolenie.

Dzięki realizowaniu ustrukturyzowanej i efektywnej metodologii organizacja może zagwarantować sobie, że zostały spełnione wszystkie 
minimalne wymagania dla systemu zarządzania wdrożeniem. Niezależnie od wykorzystanej metodologii organizacja musi zaadaptować ją 
do określonego kontekstu z uwzględnieniem konkretnych wymagań, rozmiaru organizacji, konkretnego zakresu lub ustalonych celów, a nie 
stosować jej jak książkę kucharską.

Sekwencja kroków może być zmieniona (zmiana porządku, łączenie). Na przykład wdrożenie procedury zarządzania dokumentowaną infor-
macją może być zrealizowane przed procesem rozumienia organizacji. Wiele procesów jest powtarzalnych z powodu potrzeby zapewnienia 
trwałego rozwoju w trakcie całego projektu wdrożeniowego. Przykładem może być komunikowanie oraz szkolenie.

4 fazy 21 kroków               101 Czynności          Niesprecyzowane zadania

Projekty
SZTB*

Planowanie

Realizowanie

Sprawdzanie

Działanie

*Systemy Zarządzania Trwałością Biznesową
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Nazwa szkolenia  Krótki opis Kto powinien uczestniczyć

ISO 22301 
Introduction

• Szkolenie jednodniowe
•  Wprowadzenie do pojęć związanych  

z zarządzaniem i wdrażaniem Systemu  
Zarządzania Trwałością Biznesową 

• Nie kończy się uzyskaniem certyfikatu 

• Specjaliści ds. IT
•  Personel zaangażowany we wdrażanie Systemu Zarządzania 

Trwałością Biznesową 
• Konsultanci ds. IT 
•  Pracownicy szczebla kierowniczego odpowiedzialni za  

wdrażanie Systemu Zarządzania Trwałością Biznesową 

ISO  22301 
Foundation

• Szkolenie dwudniowe
•  Zaznajomienie się z najlepszymi praktykami 

dot. wdrażania i zarządzania Systemem  
Zarządzania Trwałością Biznesową 

• Godzinny egzamin

•  Członkowie zespołu odpowiedzialnego za trwałość biznesową 
• Specjaliści ds. IT
• Osoby zaangażowane w System Zarządzania Trwałością 

Biznesową 
• Technicy
• Osoby sprawujące nadzór

ISO  22301 
Lead Implementer

• Szkolenie pięciodniowe 
•  Zarządzanie Systemem Zarządzania  

Trwałością Biznesową oraz zarządzanie  
wdrażaniem tego systemu 

• Trzygodzinny egzamin

• Project menedżerzy i/lub konsultanci 
• Osoby sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem informacji 
• Członkowie zespołu ds. utrzymania trwałości biznesowej 
• Eksperci  techniczni

ISO 22301 
Lead Auditor

• Szkolenie pięciodniowe
•  Zarządzanie nadzorem nad Systemem  

Zarządzania Trwałością Biznesową 
• Trzygodzinny egzamin

• Osoby odpowiedzialne za nadzór wewnętrzny
• Osoby sprawujące nadzór
• Project menedżerzy i/lub konsultanci 
• Członkowie zespołu ds. utrzymania trwałości biznesowej
• Eksperci techniczni

PECB ISO22301  15

Szkolenie oraz certyfikowanie specjalistów  
Organizacja PECB stworzyła rekomendowaną mapę drogową szkoleń oraz określone programy dedykowane osobom odpowiedzialnym za 
wdrożenie oraz osobom sprawującym nadzór w organizacji, które chcą uzyskać certyfikat ISO 22301. Mimo że certyfikowanie organizacji 
jest znaczącym elementem składowym zagadnienia trwałości biznesowej, gdyż stanowi dowód tego, że organizacje rozwinęły standaryzowane 
procesy oparte na najlepszych praktykach, to certyfikowanie osób również pełni rolę dowodu, który potwierdza uzyskanie kompetencji 
zawodowych oraz doświadczenie przez osoby, który wcześniej brały udział w określonym szkoleniu bądź egzaminie.  

Służy to również do wykazania, że osoba, która uzyskała certyfikat posiada określone kompetencje oparte na najlepszych praktykach. 
Organizacje ponadto mogą przeprowadzać świadomą selekcję pracowników bądź usług na podstawie kompetencji, które są wykazane  
w danym certyfikacie. Szczególnie ważne jest to, że określona osoba otrzymuje dodatkową motywację do ciągłego rozwijania swoich 
umiejętności oraz poszerzania wiedzy, gdyż pracodawcy otrzymują narzędzie gwarantujące to, że szkolenie oraz zaangażowanie było skuteczne.

Kursy szkoleniowe organizacji PECB są oferowane globalnie przez sieć autoryzowanych ośrodków szkoleniowych w wielu językach  
i zawierają zagadnienia z poziomów introduction, foundation, implementer i auditor. Poniższa tabela przedstawia krótki opis oficjalnych 
kursów szkoleniowych organizacji PECB dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o ISO 22301.

Mimo że określony zestaw kursów bądź zakres materiału nie jest wymagany w procesie certyfikacyjnym, to ukończenie uznawalnego 
kursu bądź cyklu zajęć organizacji PECB znacząco wzmocni szanse zdania egzaminu certyfikacyjnego organizacji PECB. Mogą Państwo 
sprawdzić autoryzowane ośrodki szkoleniowe realizujące oficjalne szkolenia organizacji PECB pod adresem www.pecb.org/en/eventlist

www.cts.com.pl
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Certyfikacja Egzamin Doświadczenie 
zawodowe

Doświadczenie  
w audycie

Doświadczenie 
Projektowe

Provisional 
Implementer 

Egzamin                                                  
Lead Implementer Brak Brak Brak

Implementer Egzamin Lead                                                 
Implementer

Dwa lata
Jeden rok doświadczenia w dziedzinie, 
w której ma mieć miejsce certyfikacja

 Brak Czynności związane  
z projektem, łącznie 200 godzin 

Lead 
Implementer Egzamin Lead                 

Pięć lat doświadczenia
Dwa lata doświadczenia w dziedzinie, 
w której ma mieć miejsce certyfikacja 

Brak Czynności związane  
z projektem, łącznie 200 godzin

Provisional 
Auditor

Egzamin Lead 
Auditor Brak Brak Brak

Auditor Egzamin Lead 
Auditor

Dwa lata
Rok doświadczenia w dziedzinie,
w której ma mieć miejsce certyfikacja

Czynności kontrolne,      
łącznie 200 godzin    Brak

Lead 
Auditor 

Egzamin Lead 
Auditor

Pięć lat                                    
Dwa lata doświadczenia w dziedzinie, 
w której ma mieć miejsce certyfikacja

Czynności kontrolne, 
łącznie 300 godzin Brak

Master 
Egzamin Lead 
Auditor Egzamin 
Lead Implementer 

Dziesięć lat
Dwa lata doświadczenia w dziedzinie, 
w której ma mieć miejsce certyfikacja  

ma mieć miejsce certyfi-
kacja łącznie 500 godzin

Czynności związane  
z projektem, łącznie 500 godzin
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Wybór odpowiedniej certyfikacji: 
Certyfikat ISO 22301 Foundation jest certyfikatem skierowanym do specjalistów, którzy potrzebują uzyskać całościowe zrozumienie  
standardu ISO 22301 oraz jego wymogów. 

Certyfikaty ISO 22301 Implementer są certyfikatami zawodowymi skierowanymi do specjalistów chcących wdrożyć system zarządzania 
trwałością biznesową, a w przypadku certyfikatu ISO 2203 Lead Implementer Certification, chcących zarządzać projektem implementacyjnym.  

Certyfikaty ISO 22301 Auditor są certyfikatami dającymi kwalifikacje specjalistom, którzy chcą przeprowadzać kontrolę nad systemem 
zarządzania ciągłością biznesową, a w przypadku certyfikatu ISO 22301 Lead Auditor, chcących zarządzać zespołem kontrolnym.  

Certyfikat ISO 22301 Master jest certyfikatem zawodowym dla specjalistów, którzy chcą wdrożyć system zarządzania ciągłością biznesową 
oraz w pełni opanować techniki sprawowania kontroli oraz zarządzać zespołami lub programem kontrolnym (bądź być ich częścią).

Na podstawie całościowego doświadczenia zawodowego oraz zdobytych kwalifikacji otrzymają Państwo jeden lub więcej z tych certyfikatów 
w oparciu o projekty bądź działania kontrolne, które Państwo prowadzili w przeszłości lub też w oparciu o projekty i działania kontrolne, nad 
którymi Państwo pracujecie w chwili obecnej.   

www.cts.com.pl
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O DEVOTEAM 
Devoteam NV/SA jest czołowym dostawcą usług z zakresu technik  
informacyjnych i komunikacyjnych z solidną bazą wiedzy opartej na grupie 
ponad 260 wysoko wykwalifikowanych ekspertów w Belgii oraz sieci ponad 
4500 pracowników Devoteam Group.   

Dzięki silnym podstawom Devoteam NV/SA ma szerokie doświadczenie  
w realizacji zagadnień z branży IT, telekomunikacji oraz multimediów.  
Devoteam oferuje rozwiązania oraz usługi z zakresu IT i telekomunikacji  
w dwóch sferach: w sferze aplikacji oraz infrastruktury.  

Aplikacje:
• Zarządzanie treściami przedsiębiorstwa
• Aplikacje dla telewizji cyfrowej
• Integracja aplikacji biznesowych

Infrastruktura:
• Zarządzanie usługami IT
• Usługi zarządzania zaawansowaną strukturą 
informatyczną
• Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem

W zależności od potrzeb klientów, 
Devoteam NV/SA w Belgii może 
zaoferować swoje doświadczenie 
poprzez prowadzenie konsultacji, 
szkoleń, dzielenie się swoją wiedzą 
oraz poprzez zapewnienie kompletnych 
rozwiązań. Devoteam NV/SA ma długie 
doświadczenie w realizacji projektów  
z gwarancją wysokiej jakości.
Devoteam dysponuje wieloma project 
managerami posiadającymi certyfikat 
Prince2 oraz certyfikat ISO 9001: 2008. 

DE
VOTEAM GROUP OFERTA I DOŚWIADCZENIE

IT I TELEKOMUNIKACJA

ZARZĄDZANIE TREŚCIAMI 
PRZEDSIĘBIORSTWA APLIKACJE DLA TELEW

IZJI

CYFROW
EJ

INTEGRACJA APLIKACJI 

BIZNESOWYCH

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT
USŁU

GI D
LA

 IN
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AS
TR

UK
TU

RY
 

TELEK
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UN
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ZA
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ZA
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RY
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CONSULTING

 ROZW
IĄZNIA

EDUKACJA

DO
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DC

ZE
NI

E

KLIENT

Consulting

Aplikacje

Infrastruktura

IT Telekomunikacja

Edukacja

Doświadczenie  Rozwiązania
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Excellence. Competence. Recognition
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EXCELLENCE. 
COMPETENCE. 
RECOGNITION.  

PECB – Centrum ewaluacji zawodowej i certyfikacji

Email:  
Kwestie ogólne: info@pecb.org
Certyfikacja: certification@pecb.org
Egzaminy: examination@pecb.org 
Szkolenia: training@pecb.org  
Wsparcie techniczne: support@pecb.org  

www.pecb.org  

Tel:  1-514-562-5464 
Fax:   (202) 618-6264  

7275 Sherbrooke East, Suite 32 80 Broad Street, 5th Floor
CP 49060, Montreal, QC New York City, 
NY H1N 1H0, CANADA 10004, USA




