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Prawo do tłumaczenia Firma CTS Customized Training Solutions



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.  

 na najwyższym poziomie poprzez:
specjalistycznej wiedzy

• szeroką ofertę autoryzowanych szkoleń: Microsoft, IBM, Apple, CompTIA, McAfee, Prince2, Mop, Mor, 
P30, Cobit, ITIL, ISO 27005, 31000, 27001, 22301, 24762 

• dopasowanie programu szkoleń autorskich do wymagań Klienta
• różne tryby nauki: stacjonarne i autorski remote training
 czasie)

(z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym

• doświadczoną kadrę trenerską, szkolącą po polsku i angielsku,
• 
• elastyczne terminy i konkurencyjne ceny
• ciągłe kontrolowanie jakości pracy trenerów oraz środowiska szkoleniowego
• (prawie 100% zadowolonych lub bardzo zadowolonych kursantów)
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WPROWADZENIE
____

Ponieważ kwalifikacje ITIL® były dostępne jedynie dla osób fizycznych, nie było możliwe, aby organizacja 
mogła udowodnić, że prowadzona przez nią działalność była zgodna z rekomendacjami ITIL. W celu 
uzupełnienia tego braku dwie organizacje, tj. itSMF (IT Service  Management Forum) oraz BSI (British 
Standards Institution) zainicjowały standard  ISO/IEC 20000:2011. 

Ten standard oparty jest na zasadach ITIL® i umożliwia organizacjom IT uzyskanie certyfikatu  
Zarządzania Usługami IT.

Należy zauważyć, że nie ma żadnego formalnego związku pomiędzy ISO 20000 oraz ITIL®, mimo że 
ISO 20000 oparte jest na zasadach ITIL®. 

ITIL® stanowi odpowiednią bazę dla rozwoju procesu zgodności z ISO 20000. 

Istnieją dodatkowe części tego standardu, które zawierają następujące wytyczne:

• ISO/IEC 20000:2012, Część 2:    
Stanowi wytyczne odnośnie stosowania systemu zarządzania usługami (SZU) w oparciu o  
ISO/IEC 20000-1. Jego celem jest umożliwienie organizacjom oraz osobom fizycznym bardziej dokładne 
zrozumienie ISO 20000-1 oraz jego bardziej efektywne wykorzystywanie.

• ISO/IEC 20000:2012, Część 3:  
Zawiera praktyczne wskazówki w kwestii zdefiniowania zakresu, stosowania oraz wykazania zgodności 
z wymaganiami zawartymi w ISO/IEC 20000-1.

• ISO/IEC TR 20000:2010, Część 4:   
Jego zadaniem jest rozwój modelu oceny procesu zgodnie z zasadami oceny procesu ISO/IEC 15504.  
 o ISO/IEC 15504-1  opisuje pojęcia oraz terminologię używaną do oceny procesu.    
 o ISO/IEC 15504-2  opisuje wymagania dla przeprowadzenia oceny oraz skali służącej do 
   mierzenia potencjału procesu.  

• ISO/IEC TR  20000:2010, Część 5:   
Przedstawia przykładowy plan wdrożeniowy, który zawiera wskazówki dla dostawców usług odnośnie 
tego, jak wdrożyć system zarządzania usługami w celu spełnienia wymagań ISO/IEC 20000-1 lub też dla 
dostawców usług, którzy planują wprowadzać ulepszenia do dostarczanych usług oraz wykorzystywać  
ISO/IEC 20000 jako cel biznesowy.   Może być również przydatny dla osób udzielających porad dostawcom 
usług odnośnie tego, jak skutecznie osiągnąć wymagania ISO/IEC 20000-1.  
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PRZEGLĄD ISO 20000-1:2011
____

Ta część ISO/IEC 20000 jest standardem systemu zarządzania usługami (SZU).  Określa wymagania dla 
dostawcy usług w zakresie planowania, wdrażania, implementowania, zarządzania, monitorowania, prowadzenia 
przeglądu oraz ulepszania SZU. Wymagania zawierają projektowanie, przejście na nowe usługi, ich dostarczenie 
oraz ulepszanie w celu spełnienia wymogów dotyczących usług.

Wszystkie wymagania zawarte w tej części ISO/IEC 20000 są generyczne, a ich celem jest to, żeby można było 
stosować je do wszystkich dostawców usług niezależnie od typu, rozmiaru oraz natury dostarczanych usług.

Wyłączenie którychkolwiek wymagań z Części od 4 do 9 nie jest akceptowalne, gdy dostawca usług 
stwierdza zgodność z tą częścią ISO/IEC 20000 niezależnie od typu organizacji dostawcy usług. 

STANDARDYZACJA ZARZĄDZANIA USŁUGAMI IT ZOSTAŁA WSPARTA

STANDARDEM ISO/IEC 20000 DZIĘKI ZAPEWNIENIU ZGODNOŚCI W 

ZAKRESIE:  

• Wdrażania ram dla określenia oraz implementacji zbioru procesów; 
• Uznania ze strony firm zewnętrznych w zakresie osiągniętej dojrzałości przez organizację; 
• Utrzymywania wykazanej jakości usługi; 
• Zachowanie lepszej zgodności pomiędzy celami biznesowymi oraz celami IT.  

Czym jest System Zarządzania Usługami?  
SZU jest systemem zarządzania do kierowania i kontrolowania  
działaniami związanymi z zarządzaniem usługami dostawcy.
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ISO/IEC 20000  może być używane przez: 

a. Organizację, które szukają usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych oraz chcą  
 mieć pewność, że usługi te spełniają odpowiednie dla nich wymagania;
b. Organizację, która wymaga bycia w stałym kontakcie ze wszystkimi dostawcami usług, również 
 tych będących w łańcuchu dostaw;
c. Dostawcę usług, który zamierza wykazać zdolność do projektowania, wdrażania, dostarczania oraz  
 ulepszania usług spełniających wymagania dla usług;
d. Dostawcę usług w celu monitorowania, mierzenia oraz prowadzenia przeglądu usług i procesów  
 zarządzania usługami; 
e. Dostawcę usług w celu ulepszania projektu, dostarczania usług oraz przechodzenia na nowe   
 usługi poprzez efektywne wdrażanie oraz obsługę SZU;
f. Eksperta lub audytora jako zbiór kryteriów dla oceny zgodności SZU dostawcy usługi z wymaga  
 nia zawartymi w tej części ISO/IEC 20000.

Ta część standardu wymaga wdrożenia metodologii znanej jako "Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw" 
(w skrócie ZWSP) dla wszystkich części SZU oraz usług. Metodologia ZWSP w zakresie stosowanym w  
ISO/IEC 20000 może być pokrótce opisana jako: 

• ZAPLANUJ: stworzenie, udokumentowanie i zapewnienie zgodności z SZU.  SZU zawiera polityki, cele, 
plany oraz procesy niezbędne do spełnienia wymagań dot. usług.  

• WYKONAJ: wdrażanie oraz obsługiwanie SZU w celu projektowania,dostarczania, ulepszania usług 
raz przechodzenia na nowe usługi.  

• SPRAWDŹ: monitorowanie, mierzenie oraz prowadzenie przeglądu SZU oraz usług pod 
kątem polityk, celów, planów oraz wymagań dotyczących usług i raportowania rezultatów.  

• POPRAW: podejmowanie działań w celu trwałego ulepszania SZU oraz usług.
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KLUCZOWE CZĘŚCI 20000-1:2011
____

ISO 20000-1 zostało podzielone na następujące części:

Część 4: Wymagania ogólne dla systemu zarządzania usługami 
Część 5: Projektowanie lub przejście na nowe lub zmienione sługi 
Część 6: Procesy dostarczania usług
Część 7: Procesy dotyczące relacji 
Część 8: Procesy dotyczące rozwiązywania problemów 
Część 9: Procesy kontrolne

Każda z tych kluczowych czynności została opisana poniżej

CZĘŚĆ 4: WYMAGANIA OGÓLNE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA USŁUGAMI

Kierownictwo najwyższego szczebla powinno pokazać dowody tego, że zamierza poważnie potraktować 
kwestię planowania, tworzenia, wdrażania, obsługiwania, monitorowania, prowadzenia przeglądu oraz 
ulepszania SZU oraz usług poprzez:

• stworzenie oraz komunikowanie zakresu, polityki oraz celów dla zarządzania usługami; 
• zapewnienie, że plan zarządzania usługami został stworzony, wdrożony oraz że jest utrzymywany w 

celu zapewnienia zgodności z polityką, osiągnięcia celów dla zarządzania usługami oraz spełnienia 
wymagań dla usługi; 

• komunikowanie tego, jak ważne jest spełnienie wymagań dla usługi;
• komunikowanie tego, jak ważne jest spełnienie wymagań statutowych i regulacyjnych oraz zobowiązań  

umownych;
• zagwarantowanie zasobów; 
• prowadzenie audytów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania w zaplanowanych odstępach czasu; 
• zapewnienie, że ryzyka względem usług zostały odpowiednio określone oraz że są odpowiednio 

zarządzane. 

ZARZĄDZANIE PROCESAMI OBSŁUGIWANYMI PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE 
Dostawca usług powinien określić wszystkie lub część procesów w częściach od 5 do 9, które są obsługiwane 
przez inne podmioty (t.j. grupę wewnętrzną, klienta lub dostawcę). Dostawca usług powinien wykazać, że 
umiejętnie zarządza procesami obsługiwanymi przez ine podmioty.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
Dostawca usług powinien tworzyć dokumenty i utrzymywać je w należytym porządku (również dane 
archiwalne) w calu zagwarantowania efektywnego planowania, obsługi oraz kontroli SZU.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
Dostawca usług określi oraz zapewni zasoby ludzkie, techniczne, informacyjne oraz finansowe niezbędne 
do stworzenia, wdrożenia oraz obsługi SZU. Ponadto personel powinien posiadać należyte kompetencje 
uzyskane na podstawie odpowiedniej edukacji, szkolenia, umiejętności oraz doświadczenia. 
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STWORZENIE ORAZ ULEPSZANIE ZU
Kroki, jakie dostawca usług powinien podjąć w celu stworzenia i ulepszania SZU, są następujące:
•    zdefiniowane zakresu 
•    zaplanowanie SZU (Zaplanuj)
•    wdrożenie i obsługa SZU (Wykonaj)
•    monitorowanie i prowadzenie przeglądu SZU (Sprawdź)
•    obsługiwanie i ulepszanie SZU(Popraw)

CZĘŚĆ 5: PROJEKTOWANIE I PRZEJŚCIE NA NOWE USŁUGI:

Firmy i organizacje będą zawsze potrzebowały nowych i lepszych usług. Wszystkie te zmiany powinny 
stanowić część procesu zarządzania mianą.

Następujące procesy należy wziąć pod uwagę w trakcie projektowania i przejścia na nowe, zmienione usługi: 
Planowanie nowych lub zmienionych usług – Określenie wymagań dla nowych lub zmienionych usług; 
• Zaprojektowanie i rozwój nowych lub zmienionych usług –   Projektowanie i dokumentowanie nowej lub 

zmienionej usługi; 
• Przejście na nową lub zmienioną usługę  –  Testowanie nowej usługi pod kątem weryfikacji jej zgodności 

z wymaganiami dot. usługi oraz dokumentem projektu.

CZĘŚĆ 6: PROCESY DOSTARCZANIA USŁUG

Dostawca usług powinien przeanalizować procesy w związku ze świadczonymi usługami:

Zarządzanie poziomem usług: stanowi serię czynności zawierających: 
• Stworzenie katalogu usług;
• Stworzenie jednego lub kilku umów o gwarantowanym poziomie usług dla każdej usługi;
• Monitorowanie poziomów usług;
• Przygotowywanie raportów na temat rezultatów oraz
• Prowadzenie przeglądu poziomu usług. 

Przygotowywanie raportów o usługach: Opis każdego raportu dot. usługi, w tym jego tożsamości, celu, 
grupy docelowej, częstotliwości oraz szczegółów źródła (-eł) danych powinien być udokumentowany oraz 
uzgodniony z dostawcą usługi oraz zainteresowanymi stronami. 

Zarządzania trwałością i dostępnością: Dostawca usługi powinien ocenić oraz udokumentować ryzyka 
w zakresie trwałości usługi oraz dostępności usług. Dostawca usług powinien określić oraz uzgodnić z 
klientem oraz z zainteresowanymi stronami trwałość usługi oraz wymagania dotyczące dostępności. 
Oprócz tego dostawca usług powinien stworzyć, wdrożyć oraz utrzymywać plan(y) trwałości usługi oraz 
plan(y) dostępności. Dostępność usług powinna być monitorowana, a rezultaty powinny być zapisane i 
porównane z uzgodnionymi celami.

Budżetowanie oraz rozliczanie usług: Koszty powinny zostać określone w budżecie w celu umożliwienia 
sprawowania efektywnej kontroli oraz podejmowania decyzji w zakresie świadczonych usług.

Zarządzanie zdolnością: Dostawca usług powinien określić oraz uzgodnić zakres zdolności oraz wymagania 
w zakresie wydajności z klientem oraz zainteresowanymi stronami. Celem jest zapewnienie, że dostawca 
usług ma wystarczającą zdolność spełnienia obecnych i przyszłych potrzeb klientów.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji: Zarząd powinien uzgodnić z odpowiednimi władzami politykę 
bezpieczeństwa informacji, wziąwszy pod uwagę wymagania dot. usługi, wymagania statutowe i regulacyjne 
oraz zobowiązania kontraktowe.  Zarządzanie bezpieczeństwem informacji gwarantuje, że dostawcy usług 
skutecznie zarządzają bezpieczeństwem w ramach działań związanych ze świadczeniem usług. 
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CZĘŚĆ 7: PROCESY DOTYCZĄCE RELACJI

Dwa procesy dotyczące zarządzania relacjami w sferze IT są następujące: 

1. Zarządzanie relacjami biznesowymi -  Celem zarządzania relacjami biznesowymi jest ustanowienie 
oraz utrzymanie dobrych stosunków z dostawca usług oraz klientem w oparciu o zrozumienie klienta 
oraz jego celów biznesowych. 

2. Zarządzanie dostawcą - Celem zarządzania dostawcą jest zagwarantowanie świadczenia usług na 
najwyższym poziomie.

CZĘŚĆ 8: PROCESY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Ta część zawiera informacje dotyczące zarządzania zdarzeniami, próśb o usługi specjalne oraz zarządzanie 
problemami. Uwzględnia ona istniejące praktyki w wielu organizacjach w celu przetwarzania raportów o 
zdarzeniach oraz proces zmiany usługi przez jeden wspólny proces.

Cel jaki stawia sobie zarządzanie zdarzeniami jest przywrócenie normalnego funkcjonowania usług tak szybko, jak 
jest to możliwe. Z drugiej strony celem zarządzania zdarzeniami problematycznymi jest zmniejszenie zakłóceń w 
prowadzonej działalności poprzez określenie i przeanalizowanie zdarzeń oraz rozwiązanie powstałych problemów.

CZĘŚĆ 9: PROCESY KONTROLNE 

Zarządzanie Konfiguracjami: Ten proces zarządza aktywami dot. usługi oraz Elementami Konfiguracji (EK) w 
celu wsparcia innych procesów dot. Zarządzania Usługami.   Zapisy ustawień konfiguracyjnych oraz zapisy 
braków są wymaganymi dokumentami dla zarządzania konfiguracjami. Celem zarządzania konfiguracją jest 
określenie oraz kontrolowanie składników usługi oraz utrzymanie dokładnej informacji o konfiguracji. 

Zarządzanie Zmianą: Należy wdrożyć politykę zarządzania zmianą, która definiuje:
• EK będące pod kontrolą zarządzania zmianą oraz 
• Kryteria do określenia zmian, które potencjalnie mogą mieć duży wpływ na usługi bądź klienta. 

Celem zarządzania zmianą jest zapewnienie, że wszystkie zmiany są odpowiednio ocenione, zaaprobowane, 
wdrożone oraz że są rewidowane w kontrolowany sposób.

Zarządzanie wersjami i wdrażaniem: Dostawca usług stworzy i uzgodni z klientem politykę tworzenia nowych 
wersji oraz częstotliwość ich wydawania.

Dostawca usług zaplanuje w porozumieniu z klientem i zainteresowanymi stronami kwestię wdrażania nowych 
lub zmienionych składników usług do środowiska rzeczywistego.  Planowanie odbywać się będzie w koordynacji 
z procesem zarządzania zmianą oraz zawierać będzie odniesienia do odpowiednich żądań dokonania zmian, 
naprawy znanych błędów oraz rozwiązania problemów. 

Dostawca usług udokumentuje oraz uzgodni z klientem, co oznaczać będzie wydanie wersji awaryjnej.  Wersje 
awaryjne będą zarządzane zgodnie z udokumentowaną procedurą, która łączy się z procedurą wprowadzania 
zmian spowodowanych awarią.    
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Sukces lub porażka wydanych wersji powinna być monitorowana i analizowana, a informacja powinna być 
przekazana do procesu zarządzania zmianą oraz procesów zarządzania zdarzeniami oraz próśb o usługi 
specjalne. 

ZWIĄZEK POMIĘDZY ISO 20000-1 I INNYMI 
STANDARDAMI 

____
ISO 20000 może być łatwo połączone z ISO 90000 oraz ISO 27001. Wszystkie te standardy spełniają 
wymagania systemu zarządzania jakością (Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Popraw).

W ISO 20000 znaczenie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zostało szczegółowo opisane.   Rodzina 
standardów ISO/IEC 27000 określa wymagania oraz przekazuje wytyczne dla wsparcia wdrażania i obsługi 
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Związek pomiędzy ISO 20000 oraz powyższymi standardami jest bardzo silny; biorąc pod uwagę fakt, że prawie 
wszystkie części SZU są podobne do tych standardów, dlatego też istnieje prawdopodobieństwo zintegrowania 
różnych ISO. Wszystkie te standardy mogą być wdrażane osobno lub wspólnie z innymi. 

Jeżeli organizacja jest zainteresowana łączeniem systemów zarządzania takimi jak System Zarządzania 
Jakością (SZJ) z Systemem Zarządzania Usługami (SZU) lub Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji (SZBI), możliwe jest wdrożenie jednocześnie ISO 9001 (SZJ) oraz ISO 20000 (SZU) lub ISO 27001 
(SZBI) lub też wdrożenie SZJ przed SZU oraz odpowiednio SZBI.  

Jeżeli organizacja posiada już certyfikat ISO 9001, to wspólne wymagania nie muszą być powtarzane w przypadku 
łączenia ISO 9001 z ISO 20000 lub ISO 27001.  Podobieństwa pomiędzy częściami trzech standardów zostały 
opisane poniżej: 

Rozwój 

Audyt wewnętrzny. Raport 
z Zarządzania. Działania 
naprawcze/prewencyjne. 

Zarządzanie dokumentami. 
Organizacja: role i 
odpowiedzialności

Zarządzanie Zdarzeniami. 
Zarządzanie Zmianą

Zdolność Zachowania 
Trwałości Bezpieczeństwa

Obsługa procesów. 
Zarządzanie dostawcą. 

Satysfakcja Klienta. 
Jakość (usług) 

ISO 9001

ISO/IEC 20000

ISO/IEC 27991
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ZWIĄZEK Z NAJLEPSZYMI PRAKTYKAMI I STANDARDAMI 

Dodatkowo do standardu zarządzania usługami ISO/IEC 20000, oprócz 27001, istnieje wiele innych  
znanych standardów i praktyk:

ITIL® jest zbiorem najlepszych praktyk.  Główne różnice pomiędzy ITIL® oraz ISO/IEC 20000 zostały 
wyjaśnione w poniższej tabelce: 

ITIL® ISO/IEC 20000

Praktyka Standard

Deskryptywny Preskryptywny

Procesy oraz kontrola Kontrola zarządzania

Nie pokazuje jak proces  
powinien być zarządzany 

Oddzielne rozdziały poświęcone wymaganiom
zarządzania systemem

Nacisk na cykl życia usługi Nacisk na kontrolę 

COBIT - Zawiera ramy zarządzania oraz kontroli wraz ze zbiorem wytycznych dla procesów IT, praktyk oraz 
systemów kontroli.   

Sześć Sigma - Służy do statystycznego mierzenia odchyleń oraz jest to metodologia ulepszania procesów 
kluczowych.  Sześć Sigma wykorzystuje dane oraz stosuje analizę statystyczną w celu ulepszenia efektywności 
operacyjnej poprzez określenie i wyeliminowanie "defektów" w procesach zarządzania usługami.

ISO/IEC 15504 - Jest to zbiór standardów technicznych oraz dokumentów dla procesów tworzenia 
oprogramowania komputerowego oraz związanych z tym funkcji zarządzania biznesowego.  Jego celem 
jest zapewnienie wytycznych odnośnie oceny potencjału w celu osiągnięcia ulepszenia procesu.

ISO/IEC 17799  - Zawiera wytyczne oraz ogólne zasady dla zainicjowania, wdrożenia, utrzymania  
oraz ulepszenia zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. 
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INTEGRACJA Z INNYMI SYSTEMAMI 
ZARZĄDZANIA 

____
Wymagania ogólne przedstawione w poniższej tabelce są zwyczajowo określone w każdym systemie 
zarządzania. Odnoszą się one do określania celów, stosowania ich w oparciu o zwyczaje i potrzeby 
organizacji, utrzymywania ich w oparciu o silną aprobatę zarządu, monitorowania i prowadzenia przeglądu, 
wspierania systemu zarządzania drogą prowadzenia dokumentacji, prowadzenia badań "żywotności" 
poprzez prowadzenie audytów zewnętrznych i wewnętrznych oraz uzyskania korzyści wskutek realizacji 
stałych działań ulepszających, co można osiągnąć dzięki prowadzeniu regularnego przeglądu zarządzania.

Poniższa tabela pokazuje, jak SZU może być rozpatrywany łącznie z innymi systemami zarządzania.  
Umożliwi to organizacji zaplanowanie prowadzenia "połączonych audytów" w celu osiągnięcia celów 
zgodności przy zachowaniu odpowiedniej ilości pracy oraz w ramach przewidzianego budżetu.

Wymagania ISO 
001:2008

ISO 
4001:2004

ISO 
50001:2011

ISO 
27001:2005

ISO
22301:2012

ISO
20000:2011

Cele systemu 
zarządzania 5.4.1 4.3.3 4.4.6 4.2.1 6.2 4.5.2

Polityka systemu 
zarządzania 5.3 4.2 4.3 4.2.1 5.3 4.1.2

Zaangażowanie 
się 5.1 4.4.1 4.2 5 5.2 4.1

Wymagania 
dokumentacyjne 4.2 4.4 4.5.4 4.3 7.5 4.3

Audyt 
wewnętrzny 8.2.2 4.5.5 4.6.3 5 9.2 4.5.4.2

Trwałe 
ulepszanie 8.5.1 4.5.3 4.6.4 8 10 4.5.5

Przegląd 
zarządzania 5.6 4.6 4.7 7 9.3 4.5.4.3
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ZARZĄDZANIE USŁUGAMI - KORZYŚCI DLA BIZNESU 

Dla zrealizowania każdego dużego przedsięwzięcia w organizacji niezbędne jest uzyskanie wsparcia i 
finansowania ze strony kierownictwa. Nie podlega wątpliwości, że najlepszym sposobem na osiągnięcie 
tego celu jest ilustrowanie pozytywnych aspektów posiadania efektywnego procesu zrównoważonego 
zarządzania zdarzeniami niż podkreślanie negatywnych aspektów nieposiadania zrównoważonego procesu 
zarządzania zdarzeniami.

W dzisiejszych czasach dobre zrównoważone zarządzanie zdarzeniami nie polega na tym, że jest się 
zmuszonym do podejmowania działań w celu reagowania na czynniki zewnętrzne.  Polega to na zrozumieniu 
pozytywnej wartości energii dzięki wdrożeniu dobrych praktyk w całej organizacji.

ZARZĄDZANIE 
DOSTAWCĄ

ZARZĄDZANIE 
ŁAŃCUCHEM 

DOSTARCZANIA USŁUG

ZGODNOŚĆ Z 
WYMAGANIAMI 

KLIENTA

LEPSZE ZROZUMIENIE 
ORGANIZACJI

COST REDUCTION
POSZANOWANIE 

ZAINTERESOWANYCH 
STRON

OCHRONA 
REPUTACJI ORAZ 

MARKI
REPUTACJA

PRZEWAGA 
KONKURENCYJNA

ZGODNOŚĆ Z 
PRZEPISAMI PRAWA

EWALUZACJA, 
PORÓWNANIE ORAZ 
ULEPSZANIE USŁUG

ZGODNOŚĆ Z 
UMOWĄ

Wdrożenie efektywne procesu zarządzania zdarzeniami w ramach
organizacji będzie miało następujące korzyści:

• Zapewnienie zdolności do efektywnego zarządzania dostawcami;
• Zarządzanie relacjami z dostawcami poprzez zarządzanie usługami wysokiej jakości;
• Daje gwarancję, że uslugi IT spełniają potrzeby klienta; 
• Świadomość oraz przydzielenie odpowiedzialności załodze; 
• Umożliwia firmom zarządzanie usługami IT poprzez łańcuch dostaw usług; 
• Umożliwia szybsze i efektywne przejście na usługi IT; 
• Demonstruje niezawodność i spójność;
• Poprawia reputację i wzmacnia relacje z kluczowymi udziałowcami; 
• Zapewnia wspólne ramy dla szkolenia załogi oraz rozwoju ścieżki zawodowej; 
• Redukuje ryzyko, koszty oraz czas niezbędny do promocji produktów i usług; 
• Zwiększa pewność siebie klientów, partnerów biznesowych oraz innych udziałowców podczas pracy z 

organizacją, która posiada ISO/IEC 20000; 
• Zapewnia przewagę konkurencyjną organizacji w formie indywidualizacji; 
• Umożliwia lepszą automatyzację procesów zarządzania usługami IT; 
• Pomaga w spełnianiu wymagań klienta i/lub udziałowców;
• Zwiększa poczucie pewności wśród klientów, dostawców oraz partnerów organizacji; 
• Jest zgodny z krajowym, regionalnym oraz międzynarodowym prawem oraz regulacjami.  
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WDRAŻANIE SZU ZA POMOCĄ METODOLOGII IMS2

Podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania usługami w oparciu o ISO/IEC 20000 jest często bardzo 
proste, ponieważ korzyści są dobrze udokumentowane. 

Nie istnieje jeden projekt wdrożenia ISO/IEC 20000, który będzie działał w przypadku każdej firmy, ale jest 
kilka wspólnych kroków, które umożliwią Państwu zachowanie równowagi z wymaganiami, które są często 
wzajemnie sprzeczne, oraz pomoże przejść pomyślnie audyt certyfikacyjny. 

Organizacja PECB zaprojektowała metodologię dla wdrażania systemu zarządzania. Nosi ona nazwę 
"Zintegrowanej Metodologii Wdrożeniowej dla Zarządzania Systemami i Standardami” (IMS2) i została 
oparta na najlepszych stosowanych praktykach. Ta metodologia została oparta na wytycznych standardu 
ISO i również spełnia wymagania ISO/IEC 20000. 

IMS2 zostało oparte na cyklu Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw i jest podzielone na cztery fazy:  Zaplanuj, 
Wykonaj, Sprawdź  i Popraw.  Każda z faz składa się z od 2 do 8 kroków, łącznie 21 kroków. Z kolei te kroki 
zostały podzielone na 101 czynności i zadań. W tym "Praktycznym Podręczniku" opisane zostały kluczowe 
fazy wdrażania projektu od początku do końca oraz zostały zasugerowane odpowiednie "najlepsze praktyki" 
dla każdej z nich z odesłaniami do dalszych pożytecznych źródeł informacji przed wyruszeniem w podróż 
do  ISO/IEC 20000. 
 
Kolejność tych kroków może być zmieniona (zmiana porządku, połączenie).   Dla przykładu wdrożenie 
procedury zarządzania udokumentowaną informacją może zostać zrealizowane przed przystąpieniem do 
badania organizacji. Wiele procesów jest iteracyjnych z powodu potrzeby prowadzenia stałego rozwoju w 
trakcie realizacji projektu, np. komunikacja i szkolenie. 

1.1 Określić zakres

1.2 Przegląd
Odpowiedzialność

ZAPLANUJ WYKONAJ SPRAWDŹ POPRAW

2.2 Proces Dostarczania 
Usług

3.2 Audyt
Wewnętrzny 

3.1 Monitorowanie i
Mierzenie 

3.3 Przegląd
Zarządzania

2.3 Procesy dot. 
Relacji

2.4 Procesy dot. 
Rozwiązywania 

Problemów 

2.5 Procesy 
Kontrolne

2.1. Projektowanie i 
Przechodzenie na Nowe 

lub Zmienione Usługi 4.1 Określenie braków 
zgodności

4.2 Obsługa braków 
zgodności 

4.3 Trwałe 
ulepszanie  

1.3 Zarządzanie i 
Firmy Zewnętrzne

1.4 Zarządzanie 
Dokumentacją

Zarządzania

1.5 Zarządzanie 
Zasobami

1.6 Plan Zarządzania 
Usługami
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Poprzez stosowanie strukturyzowanej i skutecznej metodologii organizacja uzyskuje gwarancję, że spełnione są 
wszystkie minimalne wymagania dla wdrażania systemu zarządzania. Niezależnie od użytej metodologii organizacja 
musi zaadaptować ją do swojego konkretnego kontekstu (wymagania, rozmiar organizacji, zakres, cele, itd.), a nie 
stosować jej jak książki kucharskiej

CERTYFIKOWANIE ORGANIZACJI
Typowa ścieżka dla organizacji, która chce uzyskać certyfikat ISO 20000 jest następująca: 

1. Wdrożenie systemu zarządzania:  Przed przeprowadzeniem audytu system zarządzania musi już funkcjonować 
przez pewien czas. Zazwyczaj czas minimalny wymagany przez jednostki certyfikujące wynosi 3 miesiące.

2. Audyt wewnętrzny oraz prowadzenie przeglądu przez kierownictwo najwyższego szczebla: Zanim 
system zarządzania uzyska certyfikat, wymagane jest to, aby został sporządzony przynajmniej jeden 
raport z audytu wewnętrznego oraz jeden przegląd przeprowadzony przez kierownictwo. 

3. Wybór jednostki certyfikującej (rejestrującej): Każda organizacja może wybrać jednostkę certyfikującą 
(rejestrującą) wg. swojego uznania.

4. Audyt poprzedzający ocenę (opcjonalny):  Organizacja może skorzystać z audytu wstępnego w celu określenia 
jakichkolwiek braków pomiędzy obecnym systemem zarządzania oraz wymaganiami dla standardu.

5. Audyt Etapu 1: Przegląd zgodności z projektem systemu zarządzania. Głównym celem jest 
zweryfikowanie systemu zarządzania pod kątem tego, czy spełnia on wymagania standardu(-ów) 
oraz cele organizacji.  Rekomendowane jest to, żeby przynajmniej pewna część audytu Etapu 1 była 
przeprowadzona na miejscu, w którym organizacja prowadzi swoją działalność.

6. Audyt Etapu 2 (wizyta na miejscu): Przegląd zgodności z projektem systemu zarządzania. Głównym 
celem jest zweryfikowanie systemu zarządzania pod kątem tego, czy spełnia on wymagania standardu(-
ów) oraz cele organizacji. Rekomendowane jest to, żeby przynajmniej pewna część audytu Etapu 1 była 
przeprowadzona na miejscu, w którym organizacja prowadzi swoją działalność.

7. Audyt dalszy (opcjonalny): Celem audytu Etapu 2 jest ocenienie tego, czy deklarowany system 
zarządzania spełnia wymagania standardu, który jest implementowany w organizacji oraz to czy może 
pomóc on organizacji w osiągnięciu swoich celów. Etap 2 realizowany jest na miejscu(-ach), w których 
organizacja(-e) wdraża system zarządzania. 

8. Audyt dalszy (opcjonalny): Jeżeli organizacja ubiegająca się o uzyskanie certyfikatu posiada obszary 
niezgodności, który wymagają przeprowadzenia dodatkowego audytu przed nadaniem certyfikatu, to 
audytor przeprowadzi dodatkową wizytację w celu stwierdzenia konieczności realizacji planów działania 
w zakresach niezgodności (zazwyczaj trwa to jeden dzień).

9. Potwierdzenie rejestracji: Jeżeli organizacja spełnia wymagania standardu, to Centrum Rejestracyjne 
potwierdza rejestrację i wydaje certyfikat.

10. Stałe ulepszanie oraz audyty obserwacyjne: Po zarejestrowaniu organizacji czynności obserwacyjne są 
przeprowadzane przez Organ Certyfikacyjny w celu zagwarantowania, że system zarządzania w dalszym 
ciągu jest zgodny z danym standardem. Czynności kontrolne muszą zawierać wizyty na miejscu (przynajmniej 
raz na rok), podczas których możliwe jest zweryfikowanie zgodności certyfikowanego systemu zarządzania  
 

Projekty 
SZU

Zaplanuj

 Wykonaj

4
 Fazy

21
 Kroki

101 
Czynności

Niezdefiniowane 
zdarzenia

Sprawdź

Popraw 
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organizacji klienta, oraz mogą zawierać dodatkowo czynności sprawdzające w rezultacie zgłoszenia skargi, 
prowadzenia przeglądu strony internetowej, pisemnej prośby o informację zwrotną itd.   

    
SZKOLENIE I CERTYFIKOWANIE SPECJALISTÓW 

Organizacja PECB przygotowała rekomendowaną mapę drogową szkoleń oraz program certyfikowania personelu 
przeznaczony dla wdrożeniowców oraz kontrolerów w organizacji, którzy chcą uzyskać certyfikat ISO 28000. 
Oprócz tego, że certyfikowanie organizacji jest ważnym elementem kwestii bezpieczeństwa łańcucha dostaw, 
ponieważ stanowi to dowód, że organizacje wypracowały standaryzowane procesy oparte na najlepszych 
praktykach.  Certyfikowanie osób jest świadectwem posiadania należytych kompetencji zawodowych oraz 
doświadczenia przez osoby, które wzięły udział w odpowiednim kursie oraz przystąpiły do egzaminu.

Taki certyfikat jest świadectwem tego, że specjaliści posiadają określone kompetencje oparte na najlepszych 
praktykach. Również umożliwia to organizacjom dokonywanie dobrych wyborów w zakresie selekcji  
pracowników lub usług w oparciu o kompetencje określone w zakresie certyfikatu. Ponadto stanowi on 
zachętę dla specjalistów do ciągłego polepszania swoich umiejętności i poszerzania swojej wiedzy oraz 
jest to narzędzie, którym może posługiwać się pracodawca w celu zweryfikowania efektywności szkolenia.

Kursy szkoleniowe PECB są oferowane globalnie poprzez sieć autoryzowanych centrów szkoleniowych.  
Są one dostępne w kilku językach oraz zawierają kursy szkoleniowe na poziomie wprowadzenie, podstawy, 
wdrożeniowiec oraz audytor.
      
Poniższa tabela zawiera krótki opis oficjalnych kursów szkoleniowych dla  Systemu Zarządzania Zrównoważonym 
Rozwojem Zdarzeń w oparciu o ISO/IEC 20000.

Nazwa szkolenia Krótki opis Kto powinien w niczym uczestniczyć?

ISO/IEC 20000
Wprowadzenie

• Jednodniowe szkolenie 
• Wprowadzenie do pojęć 

zarządzania oraz 
• wdrażania SZU 
• Nie prowadzą do uzyskania 

certyfikatu 

• Specjaliści ds. IT 
• Personel zaangażowany we wdrażanie SZU 
• Konsultanci ds. IT 
• Managerzy odpowiedzialni za wdrażanie 

SZU
• Audytorzy

ISO/IEC 20000
Podstawy

• Dwudniowe szkolenie 
• Zapoznanie się z najlep-

szymi praktykami w zakresie 
wdrażania i zarządzania SZU 

• Jednogodzinny egzamin 

• Członkowie zespołu ds. Usług IT
• Specjaliści ds. IT 
• Zespół zaangażowany w SZU 
• Technicy zaangażowani w usługi związane z 

SZU 
• Audytorzy

ISO/IEC 20000
Główny 
drożeniowiec

• Pięciodniowe szkolenie 
• Zarządzanie wdrażaniem i 

zarządzaniem 
• SZU 
• Trzygodzinny egzamin

• Managerzy projektów i/lub konsultanci
• Audytorzy ISO/IEC 20000 
• Członkowie zespołu ds. usług IT 
• Eksperci techniczni 

ISO/IEC 20000
Główny Audytor

• Pięciodniowe szkolenie 
• Zarządzanie audytem SZU 
• Trzygodzinny egzamin

• Audytorzy wewnętrzni 
• Audytorzy
• Managerzy projektów i/lub konsultanci
• Członkowie zespołu ds. usług IT 
• Konsultanci ds. IT 
• Eksperci techniczni 

Mimo że nie został określony zbiór kursów lub zakres materiału wymagany dla procesu certyfikacji, to 
ukończenie uznanego kursu PECB lub programu nauczania znacząco zwiększy Państwa szanse na 
zdanie egzaminu certyfikacyjnego PECB. Spis autoryzowanych organizacji, które oferują oficjalne sesje 
szkoleniowe, został podany na naszej stronie: http://www.pecb.com/partnerEvent/event_schedule_list 
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WYBÓR ODPOWIEDNICH CERTYFIKATÓW

Certyfikat ISO/IEC 20000 Foundation jest certyfikatem zawodowym przeznaczonym dla specjalistów, 
którzy chcą ogólnego zrozumienia standardu ISO 20000 oraz jego wymagań. 

Certyfikaty ISO/IEC 20000 Implementer są certyfikatami zawodowymi przeznaczonymi dla specjalistów, 
którzy chcą wdrożyć SZU, a w przypadku ISO/IEC 20000 Lead Implementer, również dla tych osób, które 
potrzebują zarządzać projektem wdrożeniowym. 

Certyfikaty ISO/IEC 20000 Auditor stanowi kwalifikacje dla specjalistów, którzy chcą przeprowadzić audyt 
SZU oraz w przypadku certyfikatu ISO/IEC 20000 Lead Auditor również dla osób chcących zarządzać 
zespołem audytorów.  

Certyfikat ISO/IEC 20000 Master jest certyfikatem zawodowym przeznaczonym dla specjalistów, którzy 
chcą wdrożyć SZU, zgłębić techniki audytu oraz zarządzać zespołami lub programami przeprowadzającymi 
audyt (lub być ich częścią).  

W oparciu o Państwa całościowe doświadczenie i uzyskane kwalifikacje zdobędą Państwo jeden lub więcej 
tych certyfikatów w oparciu o projekty lub czynności audytowe, które już Państwo przeprowadzili lub te, 
które Państwo realizują obecnie. 

Egzamin Egzamin Doświadczenie 
zawodowe

Doświadczenie 
w audycie

Doświadczenie 
w projektach

Foundation Egzamin 
Podstawowy Brak Brak Brak

Provisional 
Implementer

Egzamin na Głównego 
Wdrożeniowca Brak Brak Brak

Implementer Egzamin na Głównego 
Wdrożeniowca

Dwa lata
Rok doświadczenia 
zawodowego 
w zakresie 
certyfikowania 

Brak
Czynności projek-
towe łącznie
200 godzin

Lead
Implementer

Egzamin na Głównego 
Wdrożeniowca

Pięć lat
Dwa lata 
doświadczenia 
zawodowego
w zakresie 
certyfikowania

Brak
Czynności 
projektowe łącznie
300 godzin

Provisional
Auditor

Egzamin na Głównego 
Audytora Brak Brak Brak

Auditor Egzamin na Głównego 
Audytora

Dwa lata
Rok doświadczenia 
zawodowego
w zakresie 
certyfikowania

Czynności audytowe 
łącznie
200 godzin

Brak

Lead Auditor Egzamin na Głównego 
Audytora

Pięć lat
Dwa lata 
doświadczenia 
zawodowego
w zakresie 
certyfikowania

Czynności audytowe 
łącznie
300 godzin

Brak

Master

Egzamin na Głównego 
Audytora
Egzamin na Głównego 
Wdrożeniowca

Dziesięć lat
Dwa lata 
doświadczenia 
zawodowego w 
zakresie certyfikowania

Czynności audytowe 
łącznie
500 godzin

Czynności projek-
towe łącznie
500 godzin

ISO/IEC 20000-1:2011 // WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA USŁUGAMI 17

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





www.pecb.com

+1-844-426-7322

customer@pecb.com

Customer Service

http://www.pecb.com/customer



