POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Polski Komitet Normalizacyjny jest uznawaną w Polsce i na świecie jednostką normalizacyjną.
Swoje zadania ukierunkowuje na sprawne organizowanie i promocję działalności normalizacyjnej oraz zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do usług i wyrobów normalizacyjnych
w uzgodnionych terminach.
Najwyższe Kierownictwo P K N wyznacza kierunki działania i ustanawia cele dotyczące jakości
i bezpieczeństwa informacji do realizacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych; zapewnia
utrzymanie środowiska wewnętrznego oraz dostępność zasobów umożliwiających:
• ciągłe podnoszenie jakości wyrobów i świadczonych usług z zachowaniem poufności,
integralności i dostępności posiadanych informacji oraz niezawodności procesów ich
przetwarzania,
• rozszerzanie zakresu oraz rozwijanie nowych form dostępu do oferowanych wyrobów i usług
normalizacyjnych,
• prowadzenie edukacji normalizacyjnej społeczeństwa,
• zapewnienie spójności krajowego systemu normalizacji z systemem europejskim
i międzynarodowym,
• aktywne partnerstwo na europejskiej i międzynarodowej arenie działalności
normalizacyjnej,
• stałe promowanie korzyści płynących z udziału w pracach normalizacyjnych i stosowania
Polskich Norm,
• popularyzowanie Znaku Zgodności z Polską Normą jako symbolu gwarancji, jakości
i bezpieczeństwa wyrobu nim oznaczonego,
• optymalizację struktur organizacyjnych PKN i procedur wewnętrznych usprawniających
udział stron zainteresowanych w pracach normalizacyjnych oraz opracowywanie Polskich
Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
• realizację wszystkich procesów w warunkach wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji,
osiąganego poprzez:
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji,
- zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji zgodnie z przyjętą w PKN metodyką,
- wdrażanie, adekwatnych do oszacowanego ryzyka, zabezpieczeń technicznych
i organizacyjnych,
- wdrażanie planów ciągłości działania i sprawne reagowanie na zgłaszane incydenty,
- utrzymanie i doskonalenie infrastruktury technicznej wspierającej wdrażanie zabezpieczeń
w obszarze bezpieczeństwa informatycznego, osobowego i fizycznego,
• podnoszenie świadomości i kompetencji personelu ze szczególnym uwzględnieniem
pracowników mających wpływ na zgodność oferowanych wyrobów i usług z określonymi
dla nich wymaganiami oraz na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
Prawidłową realizację procesu normalizacyjnego i usług w warunkach bezpieczeństwa
informacji gwarantuje:
• zaangażowanie Kierownictwa i wszystkich pracowników we wdrażanie i ciągłe
doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
Informacji;
• spełnienie mających zastosowanie wymagań.
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi zobowiązanie wobec naszych klientów,
interesariuszy oraz społeczeństwa, została zakomunikowana przez Kierownictwo, jest znana,
zrozumiała i respektowana przez wszystkich pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
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