
13 stycznia 2022 roku.       
 

 

 

 
 
 
 

Strona 1 z 2 

TÜV NORD Polska Sp. z o. o.  

ul. Mickiewicza 29 
40-085 Katowice 
tel.: +48 32 786 46 46 

biuro@tuv-nord.pl 
www.tuv-nord.pl 
 
TÜV NORD GROUP 

Zarząd: 
Dagmara Żygowska - Prezes Zarządu 
 
 

 

NIP 634-10-14-590 
REGON: 272557766 
Sąd Rejonowy w K-cach, KRS: 0000118633 
Kapitał zakładowy: 850000 PLN 

 
 

Konto bankowe: 
mBank o. korporacyjny Katowice 
02 1140 1078 0000 4042 4600 1001 

 

  

Szanowni Klienci certyfikacji  
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) 

 

 

 

Zgodnie z publikowanymi informacjami norma ISO/IEC 27006:2015 została zmieniona 

poprawką w marcu 2020 r. Norma ta określa zasady przeprowadzania auditów i certyfikacji na zgodność ze  

standardem ISO/IEC 27001. W rezolucji IAF „ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 Transitional 

Arrangement” z 27.07.2020 r. „Międzynarodowe Forum Akredytacyjne” (IAF) ustanowiło dwuletni okres 

przejściowy na uwzględnienie nowych wymagań przez jednostki akredytujące i certyfikujące. 

 

Informowanie certyfikowanych Klientów o procesie przejścia i dalszych szczegółach, jest 

jednym z naszych obowiązków. 

 

Norma Europejska EN ISO/IEC 27006:2020 zawierająca poprawkę została uznana przez PKN za Polską 

wersja PN-EN ISO/IEC 27006:2021-5 w maju 2021 roku. 

 

Ważność certyfikacji. 

Zmiana nie ma wpływu na ważność ani datę wygaśnięcia istniejących certyfikatów. 

 

Modyfikacja certyfikowanych SZBI. 

Zmiany wynikające z tej poprawki nie wymagają dostosowania SZBI, ponieważ wymagania normy PN-EN 

ISO/IEC 27001 nie są objęte modyfikacją. 

 

Wiele lokalizacji. 

Obecne uregulowania przekładają się na zmiany metody obliczania czasu auditu dla organizacji, 

prowadzących działalność w wielu lokalizacjach. Bieżący cykl certyfikacji zostanie zrealizowany zgodnie z 

wcześniejszymi ustaleniami.  

Nowa metoda będzie miała zastosowanie dla nowych i kolejnych cyklów certyfikacyjnych. 

 

Normy sektorowe jako źródło dodatkowych zabezpieczeń wymienionych w Deklaracji Stosowania. 

W przypadku gdy Deklaracja Stosowania zawiera odniesienia do dodatkowych zabezpieczeń, które są 

określone w międzynarodowych lub krajowych normach sektorowych, istnieje możliwość odniesienia się do 

tych norm w certyfikacie PN-EN ISO/IEC 27001. Odniesienie musi jasno wskazywać, że są to tylko 

dodatkowe zabezpieczenia wynikające z norm, które zostały zdefiniowane jako mające zastosowanie w 

Deklaracji Stosowania, a nie jest to certyfikacja zgodnie z tymi normami. 

 

W przypadku korzystania z międzynarodowych lub krajowych (specyficznych dla sektora) standardów 

(patrz również ISO 27009) jako dodatkowego źródła zabezpieczeń wymienionych w Deklaracji Stosowania, 

certyfikaty odnoszące się do tych kontroli powinny zostać ponownie wydane w celu spełnienia nowych 

wymagań. 
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Zasady obliczania dodatkowego czasu trwania auditu przejścia. 

Ze względu na brak nowych wymagań dotyczących SZBI, dodatkowy czas na audit przejścia nie jest 

doliczany.  

Kolejne audity (nadzorcze lub recertyfikacyjne) będą traktowane jako audity przejściowe. 

 

Podsumowanie: 

Wprowadzona poprawka nie przekłada się na konieczność aktualizacji certyfikowanych SZBI, celem 

zapewnienie ich skutecznego funkcjonowania. 

 

 

 

Licząc na dalszą, owocną współpracę pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

Kierownik Jednostki Certyfikującej Systemy 

Grzegorz Tuleja 
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