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Synopsis. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji ochrony informacji opartej na normie ISO 27001. W opra-
cowaniu przedstawiono opis koncepcji systemu, procesu wdrażania i stan wdrożenia normy systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji opartych na normie ISO 27001. 

Wstęp
„Bez materii nie ma nic, bez energii wszystko jest nieruchome, bez informacji jest chaos” twierdził Tomasz 

Goban–Klas w artykule Społeczeństwo niedoinformowane, opublikowanym w dodatku do „Polityki”, lub para-
frazując japońskie przysłowie odnośnie zarządzania można stwierdzić, iż „działanie bez informacji to koszmar”. 
Jeśli więc sama informacja u progu XXI wieku jest tak cenna dla organizacji, że jej brak uniemożliwia całkowicie  
działanie współczesnych organizacji to tym bardziej cenne staje się zapewnienie organizacji właściwego systemu 
zarządzania przepływem informacji [Applegate L. i in. 1994, Grudzewski W.M., Hejduk I. 2000] oraz troska o 
bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Wielu badaczy twierdzi, że gotowe rozwiązania wprowadzone wprost 
np. w postaci norm lub gotowych systemów zarządzania wiedzą w organizacjach nie działają efektywnie [Boehmer 
2008], ale odpowiednio dostosowane do specyfi ki organizacji mogą stać się efektywnymi narzędziami zarządzania. 
Wśród dominujących korzyści z wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wymienia się: 
 – określenie podstawowych zasad związanych z bezpiecznym przetwarzaniem informacji,
 – wzrost poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji, 
 – usprawnienie zarządzania informacjami, 
 – określenie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 – budowanie profesjonalnego wizerunku organizacji godnej zaufania (dodatkowo poparte certyfi katem), 
 – zwiększenie świadomości pracowników w obszarze postępowania z informacjami, 
 – określenie odpowiedzialności i uprawnień pracowników w obszarze bezpieczeństwa informacji, 
 – wdrożenie mechanizmów regularnej weryfi kacji skuteczności stosowanych zabezpieczeń.

Norma ISO/IEC 27001:2005 „System Zarządzania Informacji – Wymagania”
Norma ISO/IEC 27001:2005 “Information technology”. Security techniques. Information security manage-

ment systems. Requirements” była wzorowana na brytyjskim standardzie BS 7799 “Information technology. 
Security techniques. Information security management systems. Requirements”, który został wydany w 1995 
roku. Obecnie norma ta  jest ogólnoświatowym wzorcem stanowiącym podstawę wdrażania Systemów Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacjach. W Polsce funkcjonuje ona jako PN–ISO/IEC 27001:2007 
„Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – 
Wymagania” i określa wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, 
przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).

Wymagania zawarte w normie odnoszą się do obszary bezpieczeństwa fi zycznego, osobowego, te-
leinformatycznego oraz prawnego informacji. Podobnie jak w przypadku normy ISO 9001, norma ISO 
27001 nie określa szczegółowych technicznych wymagań, lecz wskazuje jedynie elementy, które należy 
uregulować. Norma ISO 27001:2005, składa się z dziewięciu rozdziałów: 
 – cztery pierwsze to: 

 – wprowadzenie, 
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 – opis zakresu normy, 
 – odwołania do innych norm, 
 – terminy i defi nicje.

 – kolejne, najważniejsze rozdziały dotyczą: 
 – zasad wdrażania i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
 – odpowiedzialności kierownictwa, 
 – audytu wewnętrznego,
 – przeglądu dokonywanego przez kierownictwo, 
 – doskonalenia SZBI. 

Struktura taka odpowiada zatem innym normom dotyczącym systemów zarządzania wydanymi przez ISO. 
Bardzo ważną częścią normy ISO 27001:2005 jest załącznik A (normatywny), który zawiera listę 

zabezpieczeń podzielonych na grupy: polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji, 
zarządzanie aktywami, bezpieczeństwo personelu, bezpieczeństwo fi zyczne i środowiskowe, zarządzanie 
systemami i sieciami, kontrola dostępu do systemu, rozwój i utrzymanie systemu informacyjnego, zarzą-
dzanie incydentami bezpieczeństwa informacji, zarządzanie ciągłością działania, zapewnienie zgodności. 

Zabezpieczenia te są ściśle związane z treścią normy ISO 17799:2005, w której można znaleźć 
szczegółowe wytyczne wdrażania i monitorowania zabezpieczeń. Należy przy tym zauważyć, że w wielu 
przypadkach wersja polska normy ISO 27001:2005 jak i normy ISO 17799:2005 odnosi się do systemu 
informatycznego, jednak w wersjach angielskich traktuje się o systemie informacyjnym.

Norma ISO 27001:2005 to pierwsza z rodziny norm. Jej uzupełnieniem są normy opublikowane: 
 – ISO/IEC 27000:2009 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Defi nicje, 
 – ISO/IEC 27002:2007 – zastąpiła normę ISO/IEC 17799:2005 – Wytyczne związane z ustanowieniem, 

wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,             

 – ISO/IEC 27003:2010 – Porady i wskazówki dotyczące wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Informacji,

 – ISO/IEC 27004:2009 – Wskaźniki i pomiar dotyczący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 – ISO/IEC 27005:2008 – Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, 
 – ISO/IEC 27006:2007 – Wymagania dla podmiotów świadczących usługi audytu i certyfi kacji syste-

mów zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
 – ISO/IEC 27011:2008 – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – wytyczne dla organizacji teleko-

munikacyjnych na podstawie ISO/IEC 27002.
W najbliższym czasie można się spodziewać wejścia w życie norm: ISO/IEC27007, ISO/IEC 27008, 

ISO/IEC 27013, ISO/IEC 27014, ISO/IEC 27015, ISO/IEC27031, ISO/IEC 27032, ISO/IEC 27034 – 
Wytyczne do stosowania zabezpieczeń.

Proces wdrożenia i certyfi kacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Zgodnie z zasadą kompatybilności z funkcjonującymi normami, takimi jak np. ISO 9001:2008 i ISO 

14001:2006, kluczową podstawą do spełnienia wymagań normy ISO 27001 jest wdrożenie podejścia pro-
cesowego jako schematu PDCA [Fenz i in. 2007]. Schemat zastosowania podejścia procesowego w odnie-
sieniu do zarządzania bezpieczeństwem informacji przedstawiono na rysunku 1. Kolejne kroki w ramach 
wdrażania SZBI mogą być realizowane jako proces. Proces wdrażania  SZBI przedstawiono na rysunku 1.

Norma ISO/IEC 27001:2005 zawiera wymagania, jakie SZBI powinien spełniać, ale nie wskazuje 
dokładnie, jak należy podejść do jego wdrażania. Określono jedynie, że skuteczny SZBI powinien uwzględ-
niać cele biznesowe oraz cele bezpieczeństwa organizacji. Wdrożenie SZBI w organizacji to bardzo często 
decyzja strategiczna, a przynajmniej taka która wpływa znacząco na strategię organizacji, dlatego winno się 
określić formalnym dokumentem wagę wdrażania systemu i wykazać w nim bieżność systemu ze strategią 
organizacji. SZBI może zostać wdrożony zarówno w całej organizacji lub obejmować tylko jej wybrany 
zakres działalności, wybrane procesy, wybrane działy lub wybrane lokalizacje. Dla wybranego zakresu 
wdrażania SZBI winno się określić politykę bezpieczeństwa, która jest zbiorem spójnych, precyzyjnych 
reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy in-
formacyjne  i informatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione [ISO 2007]. Te 
trzy pierwsze kroki w procesie wdrażania SZBI mieszczą się w pierwszym etapie cyklu Deminga – planuj. 

Kolejne  pięć kroków procesu wdrażania SZBI to drugi etap cyklu Deminga – wykonaj.  Etap ten rozpoczyna 
przeprowadzenie oceny istniejącego stanu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zwane również audytem 
wstępnym. Polega on na ocenie aktualnego poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Może on być 
wykonany samodzielnie przez delegowanych pracowników organizacji lub przez osoby zewnętrzne. Audyt 
winien obejmować przede wszystkim komórki merytoryczne realizujące główne procesy biznesowe organi-
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zacji, jak również jednostki wspomagające, np. informatykę, kadry, fi nanse i księgowość czy administrację. 
Następnie należy przeprowadzić klasyfi kację aktywów. Aktywa w tym kontekście odnoszą się do 

informacji. Należy zatem w pierwszej kolejności określić, jakie informacje i w jaki sposób mają być 
chronione, a jakie dostępne  publicznie. Przeprowadza się w tym celu podział informacji na grupy, a 
następnie przypisać im odpowiednie wagi, biorąc pod uwagę poufność, integralność oraz dostępność 
tych informacji. Krok ten musi odbywać się zgodnie z wymaganiami normy tj.: 
 – zasoby informacyjne organizacji powinny być jasno określone,
 – odpowiedzialność za zasoby informacyjne powinna być jasno określona,
 – zasoby informacyjne powinny być w odpowiedni sposób oznakowane, jeśli jest to wymagane,
 – powinny istnieć zasady dotyczące akceptowalnego sposobu wykorzystania zasobów informacyjnych.

Kolejne cztery kroki odnoszą się do ryzyka. Pierwszy krok to identyfi kacja i klasyfi kacja ryzyka. W normie 
ISO/IEC 27001:2005 wskazano rolę analizy ryzyka jako podstawowego elementu wymaganego do tworzenia 
i utrzymania SZBI. Analiza ryzyka powinna uwzględniać: zagrożenia wraz z prawdopodobieństwem ich 
wystąpienia, podatności (słabości), skutki utraty informacji. Po rozpoznaniu ryzyka należy przystąpić do jego 
oceny i sporządzenia planów  kryzysowych, a następnie określenia strategii eliminacji ryzyka, określa takie 
aspekty, jak: metody działania i czynniki minimalizujące wystąpienie ryzyka i  kolejność eliminacji ryzyka. 

Końcowym etapem wykonawczym jest przygotowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI. Co prawda 
norma ISO/IEC 27001:2005 określa wymagane procedury, które należy opracować podstawą opracowania 
dokumentacji powinny być wyniki analizy ryzyka. 

Dokumentacja może być w postaci jednolitej księgi, zbioru skoroszytów zawierających określone 
procedury i instrukcje lub w formie elektronicznej z określeniem praw dostępu do poszczególnych doku-
mentów. Zdaniem autora dokumentacja ta powinna znajdować się w kilku niezależnych lokalizacjach, gdyż 
nie można wykluczyć awarii serwer lub całej sieci, co uniemożliwiłoby wymianę jakichkolwiek informacji.

Kolejny krok procesu wdrażania SZBI, a zarazem pierwszy krok w etapach – wykonaj i działaj cyklu 
Demniga (rys. 2),  to szkolenia pracowników które mają na celu przedstawienie zasad systemu wszystkim 
pracowników oraz przekonanie ich o roli tych zasad dla bezpieczeństwa organizacji.

Rysunek 1.  Schemat zastosowania podejścia procesowego w odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem informacji
Figure 1. Application of the process approach for information security management
PLAN – planuj (ustanowienie SZBI) – ustanowienie polityki SZBI, celów, procesów i procedur istotnych dla za-

rządzania ryzykiem oraz doskonalenia bezpieczeństwa informacji, tak aby uzyskać wyniki zgodne z ogólnymi 
politykami i celami organizacji.

DO – wykonuj (wdrożenie i eksploatacja SZBI) – wdrożenie i eksploatacja polityki SZBI, zabezpieczeń, procesów 
i procedur.

CHECK – sprawdzaj (monitorowanie i przegląd SZBI) – szacowanie i, tam gdzie ma zastosowanie, pomiar wydajności 
procesów w odniesieniu do polityki SZBI, celów i doświadczenia praktycznego oraz dostarczanie kierownictwu 
raportów do przeglądu.

ACT – działaj (utrzymanie i doskonalenie SZBI) – podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w opar-
ciu o wyniki wewnętrznego audytu SZBI i przeglądu realizowanego przez kierownictwo lub innych istotnych 
informacji, w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia SZBI [ISO 2007]. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO/IEC 27001:2007
Sourc e: own study based on PN-EN ISO/IEC 27001:2007
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Kolejne kroki mają związek z ustanowieniem systemu kontroli i doskonaleniem. Jeśli system oparty 
jest na procedurach wirtualnych proces kontroli przestrzegania zasad systemu odbywa się automatycznie. 
Jednak rolą najwyższego kierownictwa jest systematyczny przegląd systemu i programowanie jego rozwoju. 
Zdaniem autora cele związane z doskonaleniem systemu powinny znaleźć się w kręgu celów strategicznych.    

Po wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001, 
organizacje mogą ubiegać się o jego certyfi kację przez niezależną jednostkę certyfi kującą, podobnie jak 
ma to miejsce, np. w przypadku systemu opartego na normie ISO 9001.

Certyfi kat zgodności z normą ISO 27001 nie jest stwierdzeniem, że informacje w organizacji są 
bezpieczne, ale jest to zapewnienie że organizacji zależy żeby tak było.

Rysunek 2.  Schemat wdrażania SZBI przy zastosowaniu podejścia procesowego 
Figure 2. The ISMS implementation schematics using a process approach
Źródło: jak na rys. 1 
Source: see fi g. 1
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Stan wdrożenia systemów zgodnych z normą ISO 27001 na świecie
Do 2010 roku na świecie – w około 90 krajach certyfi kowano 10000 systemów zarządzania bez-

pieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO 27001 – polska wersja PN-EN ISO 27001:2007 
„Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji 
– Wymagania”, oznacza to bardzo dużą dynamikę wzrostu w stosunku do 2007 roku, kiedy to zostało 
certyfi kowanych ok. 7000 systemów w 70 krajach.

W skali świata w 2009 roku największy udział we wdrażaniu i certyfi kowaniu systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji miał Bliski Wschód – 63%, w samej tylko Japonii wydano ponad 4500 
certyfi katów i w Europie – 23% [ISO 2010].

Liderem  światowym w zakresie największej liczby certyfi katów uzyskanych do 2009 roku są na-
stępujące kraje: Japonia – 4500, Indie – 813, Taiwan – 702 oraz Niemcy – 240. Kraje te charakteryzują 
się również bardzo dużo dynamiką wzrostu liczby certyfi katów w porównaniu do poprzedniego roku. 
W Polsce do 2011 roku wydano ponad 230 certyfi katów.

Oczywiście ze względu na swoją specyfi kę największą popularnością standard ten cieszy się w sektorze 
informatycznym. Łączna liczba wdrożeń w rolnictwie oraz przetwórstwie żywności w latach 2006-2009 przekro-
czyła łączna liczbę wdrożeń w sektorze bankowym. Świadczy to o roli informacji w gospodarce żywnościowej.

Podsumowanie
Pomimo faktu, iż norma ISO 27001 jest relatywnie nowa, to cieszy  się ona ogromną popularnością. 

Świadczy to o tym jaką wagę organizacje zaczynają przywiązywać do informacji jako unikalnego zasobu 
organizacji, który gwarantuje uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 

Według danych na 2010 rok na świecie wydano ok. 10 000 certyfi katów w 90 krajach świata. Dyna-
mika wzrostu liczby certyfi katów kształtowała się na poziomie 15% rocznie.

Duże zainteresowanie wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z 
normą ISO 27001 świadczy o tym, iż wiele przedsiębiorstw uznaje normę 27001 za właściwy model 
wdrażania systemu.
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Summary
Despite the fact that ISO 27001 is a relatively new quality standard, it has achieved great popularity. This demonstrates the 

importance the role of information as a unique resource of any organization that provides signifi cant competitive advantage.
According to the data for the year 2010 about 10,000 certifi cates were issued in 90 countries worldwide. The 

rate of growth in the number of certifi cates stood at 15% annually.
Interest in implementing information security management systems in accordance with ISO 27001 shows that 

many companies recognize the standard as the appropriate model 27001 implementation.
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