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Art. 1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH
1.1 Informacje ogólne
Niniejsze Szczegółowe Wytyczne mają zastosowanie do Certyfikacji Systemów Zarządzania Ciągłością
Działania w oparciu o normę ISO 22301 jako uzupełnienie postanowień zawartych w Regulaminie IMQ
certyfikacji systemów zarządzania – System CSQ (Reg. CSQ).

Art. 2. WARUNKI OGÓLNE
1.2 Certyfikacja
1.2.1

Dokumentacja

Dla potrzeb rozpoczęcia czynności auditowych Organizacja musi dostarczyć następujące dokumenty:
-

Zakres zastosowania i założenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (Strony organizacji,
wyroby
i
usługi,
których
dotyczy,
wymagania
ciągłości
działania,
potrzeby
interesariuszy/stakeholders)

-

Polityka Zarządzania Ciągłością Działania

-

Analiza wpływu każdego przerwania działań krytycznych dla Organizacji (BIA)

-

Procesy związane z Analizą Wpływów oraz Oceną Ryzyka

-

Strategia przyjęta w celu zapewnienia Ciągłości Działania

-

Mające zastosowanie wymogi prawne związane z zarządzaniem ciągłością działania

-

Księga Zarządzania Ciągłością Działania (zalecana, nawet jeżeli nie została jednoznacznie
przewidziana w normie), która będzie zawierać lub odnosić się do:


Planów Ciągłości Działania;



Planów Zarządzania Wypadkami;



Procedur wymaganych przez normę odniesienia.

1.2.2 Procedura certyfikacyjna

Zarówno etap Stage 1 jak i etap Stage 2 muszą być prowadzone na miejscu, w lokalizacji/lokalizacjach
organizacji.
Wszystkie audity muszą przewidywać kontrolę (w tym sprawdzenie dokumentów za pomocą protokołów
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symulacji) szkolenia w zakresie ciągłości działania oraz ocenę wskaźników skuteczności odpowiednich
symulacji przynajmniej jednego Planu Ciągłości Działania (Business Continuity Plan).
Podczas trzyletniego okresu certyfikacji pożądane jest przeprowadzenie auditu wykonania wszystkich
planów ciągłości działania, które zostały określone przez organizację.
Certyfikacja zgodności systemu zarządzania ciągłością działania może zostać przyznana również w
ograniczonym zakresie do konkretnych jednostek biznesowych lub dla konkretnych procesów pod
warunkiem, że przeprowadzona została ocena wszelkich interakcji zachodzących pomiędzy tymi
jednostkami biznesowymi i tego typu procesami a pozostałymi jednostkami biznesowymi i procesami
organizacji oraz pod warunkiem, że te jednostki biznesowe i procesy mają rzeczywiście krytyczne znaczenie
dla wyrobów końcowych i usług pod względem ciągłości działania z uwzględnieniem potrzeb różnych grup
interesariuszy.
Zakres certyfikacji obejmujący procesy będzie musiał jednoznacznie odnosić się do zainteresowanych
jednostek operacyjnych oraz do zainteresowanych lokalizacji.
Certyfikowane i ujęte w certyfikacie zgodności mogą być wyłącznie procesy i jednostki, które faktycznie
zostały poddane ocenie.
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