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Szanowni Klienci certyfikacji  

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) 
 

 

Informujemy, że w dniu 25 października 2022 została opublikowana nowa wersja standardu ISO/IEC 

27001:2022. 

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

 

Najważniejsze zmiany 

W znowelizowanym standardzie ISO/IEC 27001:2022 układ wymagań w części głównej został zachowany. 

Wprowadzono zmiany redakcyjne jak i eliminujące potencjalne niejednoznaczności (punkt 6.1.3). 

 

Największej modyfikacji uległ załącznik A, dotyczący zabezpieczeń. Załącznik A odnosi się do standardu 

PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01.  

W porównaniu z poprzednim wydaniem liczba zabezpieczeń w PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01uległa 

zmniejszeniu ze 114 zabezpieczeń pogrupowanych w 14 rozdziałach, do 93 zabezpieczeń w 4 rozdziałach. 

Warto zwrócić uwagę, że 11 zabezpieczeń stanowi nowe propozycje, 24 powstały w wyniku połączenia 

dotychczasowych zabezpieczeń, a 58 zabezpieczeń zostało zaktualizowanych. 

Struktura zabezpieczeń została znowelizowana poprzez wprowadzenie „atrybutu” i „celu” dla każdego 

zabezpieczenia.  

Porównując zabezpieczenia ujęte w SZBI z zabezpieczeniami z Załącznika A, organizacja musi potwierdzić, 

że żadne zabezpieczenie z wzorcowego wykazu w załączniku A nie zostało pominięte podczas aktualizacji 

SZBI do Standardu ISO/IEC 27001:2022. 

 

Ważność certyfikacji 

Został ustalony 36-miesięczny okres przejściowy. Dotychczas certyfikowani Klienci na zgodność z normą  

PN-EN ISO/IEC 27001:2017, powinni przejść na nowe wydanie w okresie 36 miesięcy od ostatniego dnia 

miesiąca publikacji normy ISO/IEC 27001:2022 tj. do dnia 30.10.2025. Po tym terminie certyfikaty wydane 

na zgodność z PN-EN ISO/IEC 27001:2017 utracą ważność. 

Organizacja ma możliwość przejścia na wydanie standardu ISO/IEC 27001:2022 podczas auditu nadzoru z 

zachowaniem powyżej wskazanego terminu.  

Klient powinien dokonać zgłoszenia gotowości przeprowadzenia auditu na zgodność z nową normą na                        

2 miesiące przed planowanym auditem nadzoru.  

Od października 2024 nie będą prowadzone audity certyfikacyjne i recertyfikacyjne na zgodność z wydaniem 

PN-EN ISO/IEC 27001:2017.  

 

Gotowość do prowadzenia auditów na zgodność z ISO/IEC 27001:2022 

Jednostka Certyfikująca Systemy TUV NORD Polska Sp. z o.o. jest na etapie uaktualniania zakresu 

akredytacji do prowadzenia procesów certyfikacji według wymagań ISO/IEC 27001:2022. 
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Zasady obliczania dodatkowego czasu trwania auditu przejścia 

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przejścia na ISO/IEC 27001:2022, opisanymi w dokumencie IAF MD 

26:2022 - dodatkowy nakład czasu na audit przejścia w przypadku auditu nadzoru wynosi 0,5 auditorodnia 

(4 godziny).  

Dla auditów certyfikacyjnych i recertyfikacyjnych nie są doliczane dodatkowe nakłady na przeprowadzenie 

auditu przejścia. 

Niezależenie od auditów recertyfikacyjnych i auditów nadzoru, istnieje możliwość przejścia na nowe wydanie 

standardu, również podczas auditu specjalnego. 

W razie dodatkowego nakładu czasu pracy auditora (dla auditów nadzoru i przejścia) wymagana będzie 

akceptacja odrębnej oferty. 

 

Audit przejścia 
Zakres auditu przejścia będzie obejmował między innymi: 

 analizę luk dotyczącą ISO/IEC 27001:2022, a także potrzebę zmian w SZBI klienta; 
 aktualizację deklaracji stosowania (SoA); 
 aktualizację planu postępowania z ryzykiem; 
 ocenę wdrożenia i ocenę skuteczności nowych lub zmienionych zabezpieczeń. 

 

 

Dalsze informacje 

Będziemy na bieżąco informowali Państwa o wszystkich istotnych z punktu widzenia procesu certyfikacji 

informacjach. 

 

Licząc na dalszą, owocną współpracę pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

Kierownik Jednostki Certyfikującej Systemy 

Grzegorz Tuleja 

              

 

Osoby kontaktowe: 

Przemysław Szczurek, Senior Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji 

Tel. kom.: 605 594 996 

E-Mail: p.szczurek@tuv-nord.pl 

 

Magdalena Brudzyńska, Product Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji 

Tel. kom.: 781 700 029 

E-Mail: m.brudzynska@tuv-nord.pl 

 

Kinga Szczygieł, Doradca Klienta ds. Bezpieczeństwa Informacji 

Tel. kom.: 601 458 830 

E-Mail: k.szczygiel@tuv-nord.pl 
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