
ISO/IEC 27001. Trendy światowe i analiza dekady 
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Opracowanie na podstawie badań International Organization for Standardization. 



Międzynarodowa Organizacja ISO (International Organization for Standardization) udostępniła we wrześniu br. 

najnowszy raport dotyczący analizy aktualnej liczby certyfikatów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 

ISO/IEC 27001. 

Raport pokazuje, iż rynek certyfikacji ISO/IEC 27001 ma się dobrze i jest rynkiem stale rozwijającym się.  

Rośnie świadomość dotycząca tego standardu i potrzeba implementacji, wynikająca z troski o należyte zapewnienie  

bezpieczeństwa danych.    

W roku 2016 nastąpił wzrost rynku certyfikacji ISO 27001 w skali globalnej o 25% w porównaniu do roku 2015  

(w liczbach wygląda to następująco: od 27 536 wydanych certyfikatów do końca 2015 roku, do 33 290 pod koniec 2016 

roku). Na rynku światowym utrzymuje się stały trend rosnący. 

 

 

 

Udział certyfikacji ISO 27001 w poszczególnych regionach świata wygląda następująco: 

 

Łącznie w Europie pod koniec 2016 roku wystawionych było 12 532 certyfikatów. 
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W ujęciu globalnym w pierwszej dziesiątce krajów z największą liczbą wydanych certyfikatów systemu ISO/IEC 27001 

znalazły się: 

JAPONIA Z 8945 CERTYFIKATAMI 

WIELKA BRYTANIA – 3367 

INDIE – 2902 

CHINY – 2618 

NIEMCY – 1338 

WŁOCHY – 1220 

USA – 1115 

TAJPEJ – 1087 

HISZPANIA – 752 

HOLANDIA – 670 

 
W Polsce mamy łącznie 657 wystawionych certyfikatów (tuż za Top10) z czego w samym roku 2016 przybyło ich  

209 (wzrost o 47% w porównaniu do roku 2015!). Jest to kolejny znaczący wzrost liczby certyfikatów systemów 

zarządzania bezpieczeństwem informacji. W porównaniu z rokiem 2014 liczba certyfikatów ISO 27001/IEC w Polsce 

podwoiła się.  

Jeżeli chodzi o podział na branże to najwięcej certyfikatów ISO 27001/IEC obserwujemy w branży informatycznej, 

transportu i komunikacji, sprzętu elektrycznego, a także finansowej, na rynku nieruchomości oraz wynajmu. 

 

 

Przemysław Szczurek, Product Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji TUV NORD 

Polska, komentuje raport ISO w ten sposób-  

  

Wzrost liczby certyfikatów systemu ISO/IEC 27001 w ostatnich latach potwierdza rosnącą 

świadomość firm związaną z bezpieczeństwem informacji. W mojej ocenie głównymi powodami 

motywującymi do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji są: 

- poprawa bezpieczeństwa własnych informacji, oraz tych powierzonych nam przez partnerów biznesowych,  

- podniesienie wartości firmy, 

- budowa przewagi konkurencyjnej. 

Część z firm decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji aby spełnić wymagania 

prawne. Zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz niestety znaczące kary, na które mogą być 

narażeni przedsiębiorcy, wymuszają od firm podjęcia działań gwarantujących ciągłą kontrolę nad przetwarzanymi  

w organizacji danymi osobowymi. Ta właśnie ciągła kontrola zachęca firmy do korzystania z uznanych i sprawdzonych 

standardów.  

Wdrożenie w organizacji systemu ISO 27001 ułatwia spełnienie wymogów prawnych w zakresie danych osobowych 

oraz realizację zadań nałożonych na Inspektora Ochrony Danych. Pamiętajmy jednak, że poza danymi osobowymi 

organizacje posiadają również inne, ważne z ich punktu widzenia informacje, którymi warto całościowo skutecznie 

zarządzać. 

Oczywiście nie wszystkie z nich trzeba chronić w sposób szczególny, natomiast na pewno warto wiedzieć, jakie 

informacje nasza organizacja przetwarza, aby potrafić wskazać te, które wymagają specjalnego systemu 

zabezpieczeń.  

Po wdrożeniu należytego systemu zabezpieczeń, kolejnym krokiem jest poddanie się dobrowolnej certyfikacji. Jak 

widzimy w raporcie ISO coraz więcej firm postępuje właśnie w ten sposób.  


