
Certyfikat Rejestracji
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - ISO/IEC 27001:2013

Niniejszym stwierdzam, że: Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska

Uzyskał Certyfikat Nr: IS 597640
i działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013 w
zakresie:

Określony na certyfikacie prawnym.

W imieniu BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Data rejestracji: 2013-05-10 Data wejścia w życie: 2019-05-11
Ostatnie wydanie: 2019-05-09 Ważny do: 2022-05-10

Strona: 1 z 6

Niniejszy certyfikat został wystawiony elektronicznie. Jest własnością BSI i podlega warunkom kontraktu.
Autentyczność certyfikatu elektronicznego może zostać potwierdzona online.
Wersje drukowane certyfikatu mogą zostać zweryfikowane na www.bsi-global.com/ClientDirectory bądź pod numerem telefonu +48 22 330 61 90.

Informacje i kontakt: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, zarejestrowana w Anglii pod numerem 7805321 przy 39 Chiswick High Road, Londyn W4 4AL, Wielka Brytania.
Członek BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+597640&ReIssueDate=09%2f05%2f2019&Template=cemea_pl


Zarządzanie bezpieczeństwem informacji obejmujące świadczenie usług w zakresie:
a) organizowania i wykonywania usług: wydruku listów, ofert rachunków i innych dokumentów,
b) konfekcjonowania (zbierania, kompletowania, pakowania materiałów własnych lub powierzonych przez
zleceniodawców),
c) insertowania,
d) foliowania ręcznego bądź automatycznego,
e) kopertowania ręcznego bądź automatycznego,
f) pakowania paczek, wydruku listów, ofert, rachunków i innych dokumentów,
g) przygotowywania przesyłek do nadania,
h) przygotowywania pakietów z drukami bezadresowymi na zlecenie klientów oraz ekspediowania do
placówek pocztowych oddawczych,
i) sporządzania odsyłek pocztowych,
j) realizacji zleceń dla klientów zewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych PP w zakresie wykonywania
usług poligraficznych oraz zarządzania realizacją usług wydruku i konfekcjonowania,
k) odbioru dokumentów klienta do przetworzenia,
l) przygotowania dokumentów do przetworzenia,
m) skanowania,
n) indeksacji,
o) generowania i kompletowania danych przetworzonych dla klienta,
p) zwrotu dokumentów po przetwarzaniu.
Punkty (k) - (p) nie dotyczą procesu kontroli i rozliczania obrotu przekazowego.

Zgodnie z Deklaracją Stosowania wer. 8.0 z dnia 15.04.2019.

Certyfikat Nr: IS 597640

Zakres certyfikacji:

Data rejestracji: 2013-05-10 Data wejścia w życie: 2019-05-11
Ostatnie wydanie: 2019-05-09 Ważny do: 2022-05-10

Strona: 2 z 6
Niniejszy certyfikat został wystawiony elektronicznie. Jest własnością BSI i podlega warunkom kontraktu.
Autentyczność certyfikatu elektronicznego może zostać potwierdzona online.
Wersje drukowane certyfikatu mogą zostać zweryfikowane na www.bsi-global.com/ClientDirectory bądź pod numerem telefonu +48 22 330 61 90.

Informacje i kontakt: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, zarejestrowana w Anglii pod numerem 7805321 przy 39 Chiswick High Road, Londyn W4 4AL, Wielka Brytania.
Członek BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+597640&ReIssueDate=09%2f05%2f2019&Template=cemea_pl


Poczta Polska S.A.
Biuro Kontroli
Zarządzania Bezpieczeństwem
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w zakresie
zarządzania realizacją usług wydruku, konfekcjonowania,
skanowania i przetwarzania dokumentów.

Poczta Polska S.A.
Pion Operacji Logistycznych
Dział Operacji Węzłowych
ul. Łączyny 8
Warszawa
00-900
Polska

Zarządzanie realizacją usług wydruku i konfekcjonowania.

Poczta Polska S.A.
POL RD WER Warszawa
Dział Wydruku i Konfekcjonowania
ul. Łączyny 8
Warszawa
00-900
Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji obejmujące
świadczenie usług w zakresie:
a) organizowania i wykonywania usług: wydruku listów, ofert
rachunków i innych dokumentów,
b) konfekcjonowania (zbierania, kompletowania, pakowania
materiałów własnych lub powierzonych przez
zleceniodawców),
c) insertowania,
d) foliowania ręcznego bądź automatycznego,
e) kopertowania ręcznego bądź automatycznego,
f) pakowania paczek, wydruku listów, ofert, rachunków i
innych dokumentów,
g) przygotowywania przesyłek do nadania,
h) przygotowywania pakietów z drukami bezadresowymi na
zlecenie klientów oraz ekspediowania do placówek
pocztowych oddawczych,
i) sporządzania odsyłek pocztowych,
j) realizacji zleceń dla klientów zewnętrznych oraz jednostek
organizacyjnych PP w zakresie wykonywania usług
poligraficznych.

Certyfikat Nr: IS 597640

Lokalizacja Działania objęte certyfikacją

Data rejestracji: 2013-05-10 Data wejścia w życie: 2019-05-11
Ostatnie wydanie: 2019-05-09 Ważny do: 2022-05-10

Strona: 3 z 6
Niniejszy certyfikat odnosi się do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a nie do produktów lub usług organizacji certyfikowanej. Numer certyfikatu,
symbol jednostki certyfikującej i/lub symbol akredytacji nie mogą być stosowane na produktach ani na dokumentach nawiązujących do produktów i/lub usług
oferowanych przez organizację certyfikowaną. Materiały promocyjne, reklamowe, ogłoszenia bądź inne dokumenty prezentujące lub nawiązujące do certyfikatu, do
symbolu jednostki certyfikującej lub do symbolu akredytacji, muszą być zgodne z przeznaczeniem certyfikatu. Certyfikat jako taki nie zwalnia organizacji z obowiązku
przestrzegania wymagań prawnych.

Niniejszy certyfikat został wystawiony elektronicznie. Jest własnością BSI i podlega warunkom kontraktu.
Autentyczność certyfikatu elektronicznego może zostać potwierdzona online.
Wersje drukowane certyfikatu mogą zostać zweryfikowane na www.bsi-global.com/ClientDirectory bądź pod numerem telefonu +48 22 330 61 90.

Informacje i kontakt: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, zarejestrowana w Anglii pod numerem 7805321 przy 39 Chiswick High Road, Londyn W4 4AL, Wielka Brytania.
Członek BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+597640&ReIssueDate=09%2f05%2f2019&Template=cemea_pl


Poczta Polska S.A.
POL RD Bydgoszcz WER Lisi Ogon
Dział Wydruku i Konfekcjonowania
ul. Powstańców Wlkp. 176
Piła
64-900
Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji obejmujące
świadczenie usług w zakresie:
a) organizowania i wykonywania usług: wydruku listów, ofert
rachunków i innych dokumentów,
b) konfekcjonowania (zbierania, kompletowania, pakowania
materiałów własnych lub powierzonych przez
zleceniodawców),
c) insertowania,
d) foliowania ręcznego bądź automatycznego,
e) kopertowania ręcznego bądź automatycznego,
f) pakowania paczek, wydruku listów, ofert, rachunków i
innych dokumentów,
g) przygotowywania przesyłek do nadania,
h) przygotowywania pakietów z drukami bezadresowymi na
zlecenie klientów oraz ekspediowania do placówek
pocztowych oddawczych,
i) sporządzania odsyłek pocztowych,
j) realizacji zleceń dla klientów zewnętrznych oraz jednostek
organizacyjnych PP w zakresie wykonywania usług
poligraficznych.

Poczta Polska S.A.
POL RD Gdańsk WER Szczecin
Dział Wydruku i Konfekcjonowania
ul. Gdańska 15a
Szczecin
70-661
Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji obejmujące
świadczenie usług w zakresie:
a) organizowania i wykonywania usług: wydruku listów, ofert
rachunków i innych dokumentów,
b) konfekcjonowania (zbierania, kompletowania, pakowania
materiałów własnych lub powierzonych przez
zleceniodawców),
c) insertowania,
d) foliowania ręcznego bądź automatycznego,
e) kopertowania ręcznego bądź automatycznego,
f) pakowania paczek, wydruku listów, ofert, rachunków i
innych dokumentów,
g) przygotowywania przesyłek do nadania,
h) przygotowywania pakietów z drukami bezadresowymi na
zlecenie klientów oraz ekspediowania do placówek
pocztowych oddawczych,
i) sporządzania odsyłek pocztowych,
j) realizacji zleceń dla klientów zewnętrznych oraz jednostek
organizacyjnych PP w zakresie wykonywania usług
poligraficznych.

Certyfikat Nr: IS 597640

Lokalizacja Działania objęte certyfikacją

Data rejestracji: 2013-05-10 Data wejścia w życie: 2019-05-11
Ostatnie wydanie: 2019-05-09 Ważny do: 2022-05-10

Strona: 4 z 6
Niniejszy certyfikat odnosi się do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a nie do produktów lub usług organizacji certyfikowanej. Numer certyfikatu,
symbol jednostki certyfikującej i/lub symbol akredytacji nie mogą być stosowane na produktach ani na dokumentach nawiązujących do produktów i/lub usług
oferowanych przez organizację certyfikowaną. Materiały promocyjne, reklamowe, ogłoszenia bądź inne dokumenty prezentujące lub nawiązujące do certyfikatu, do
symbolu jednostki certyfikującej lub do symbolu akredytacji, muszą być zgodne z przeznaczeniem certyfikatu. Certyfikat jako taki nie zwalnia organizacji z obowiązku
przestrzegania wymagań prawnych.

Niniejszy certyfikat został wystawiony elektronicznie. Jest własnością BSI i podlega warunkom kontraktu.
Autentyczność certyfikatu elektronicznego może zostać potwierdzona online.
Wersje drukowane certyfikatu mogą zostać zweryfikowane na www.bsi-global.com/ClientDirectory bądź pod numerem telefonu +48 22 330 61 90.

Informacje i kontakt: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, zarejestrowana w Anglii pod numerem 7805321 przy 39 Chiswick High Road, Londyn W4 4AL, Wielka Brytania.
Członek BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+597640&ReIssueDate=09%2f05%2f2019&Template=cemea_pl


Poczta Polska S.A.
POL RD WER Wrocław
Dział Wydruku i Konfekcjonowania
ul. Ibn Siny Awicenny 21
Wrocław
50-900
Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji obejmujące
świadczenie usług w zakresie:
a) organizowania i wykonywania usług: wydruku listów, ofert
rachunków i innych dokumentów,
b) konfekcjonowania (zbierania, kompletowania, pakowania
materiałów własnych lub powierzonych przez
zleceniodawców),
c) insertowania,
d) foliowania ręcznego bądź automatycznego,
e) kopertowania ręcznego bądź automatycznego,
f) pakowania paczek, wydruku listów, ofert, rachunków i
innych dokumentów,
g) przygotowywania przesyłek do nadania,
h) przygotowywania pakietów z drukami bezadresowymi na
zlecenie klientów oraz ekspediowania do placówek
pocztowych oddawczych,
i) sporządzania odsyłek pocztowych,
j) realizacji zleceń dla klientów zewnętrznych oraz jednostek
organizacyjnych PP w zakresie wykonywania usług
poligraficznych.

Poczta Polska S.A.
POL RD WER Łódź
Dział Wydruku i Konfekcjonowania
Al. Włókniarzy 227
Łódź
90-900
Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji obejmujące
świadczenie usług w zakresie:
a) organizowania i wykonywania usług: wydruku listów, ofert
rachunków i innych dokumentów,
b) konfekcjonowania (zbierania, kompletowania, pakowania
materiałów własnych lub powierzonych przez
zleceniodawców),
c) insertowania,
d) foliowania ręcznego bądź automatycznego,
e) kopertowania ręcznego bądź automatycznego,
f) pakowania paczek, wydruku listów, ofert, rachunków i
innych dokumentów,
g) przygotowywania przesyłek do nadania,
h) przygotowywania pakietów z drukami bezadresowymi na
zlecenie klientów oraz ekspediowania do placówek
pocztowych oddawczych,
i) sporządzania odsyłek pocztowych,
j) realizacji zleceń dla klientów zewnętrznych oraz jednostek
organizacyjnych PP w zakresie wykonywania usług
poligraficznych.

Certyfikat Nr: IS 597640

Lokalizacja Działania objęte certyfikacją

Data rejestracji: 2013-05-10 Data wejścia w życie: 2019-05-11
Ostatnie wydanie: 2019-05-09 Ważny do: 2022-05-10

Strona: 5 z 6
Niniejszy certyfikat odnosi się do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a nie do produktów lub usług organizacji certyfikowanej. Numer certyfikatu,
symbol jednostki certyfikującej i/lub symbol akredytacji nie mogą być stosowane na produktach ani na dokumentach nawiązujących do produktów i/lub usług
oferowanych przez organizację certyfikowaną. Materiały promocyjne, reklamowe, ogłoszenia bądź inne dokumenty prezentujące lub nawiązujące do certyfikatu, do
symbolu jednostki certyfikującej lub do symbolu akredytacji, muszą być zgodne z przeznaczeniem certyfikatu. Certyfikat jako taki nie zwalnia organizacji z obowiązku
przestrzegania wymagań prawnych.

Niniejszy certyfikat został wystawiony elektronicznie. Jest własnością BSI i podlega warunkom kontraktu.
Autentyczność certyfikatu elektronicznego może zostać potwierdzona online.
Wersje drukowane certyfikatu mogą zostać zweryfikowane na www.bsi-global.com/ClientDirectory bądź pod numerem telefonu +48 22 330 61 90.

Informacje i kontakt: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, zarejestrowana w Anglii pod numerem 7805321 przy 39 Chiswick High Road, Londyn W4 4AL, Wielka Brytania.
Członek BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+597640&ReIssueDate=09%2f05%2f2019&Template=cemea_pl


Poczta Polska S.A.
Centrum Obsługi Finansowej
Wydział Transkacji
i Obrotu Zagranicznego
Dział Przetwarzania i Skanowania Dokumentów
ul. Bernardyńska 15
Bydgoszcz
85-840
Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji obejmujące
świadczenie usług w zakresie:
k) odbioru dokumentów klienta do przetworzenia,
l) przygotowania dokumentów do przetworzenia,
m) skanowania,
n) indeksacji,
o) generowania i kompletowania danych przetworzonych dla
klienta,
p) zwrotu dokumentów po przetwarzaniu,
Punkty (k) - (p) nie dotyczą procesu kontroli i rozliczania
obrotu przekazowego.

Certyfikat Nr: IS 597640

Lokalizacja Działania objęte certyfikacją

Data rejestracji: 2013-05-10 Data wejścia w życie: 2019-05-11
Ostatnie wydanie: 2019-05-09 Ważny do: 2022-05-10

Strona: 6 z 6
Niniejszy certyfikat odnosi się do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a nie do produktów lub usług organizacji certyfikowanej. Numer certyfikatu,
symbol jednostki certyfikującej i/lub symbol akredytacji nie mogą być stosowane na produktach ani na dokumentach nawiązujących do produktów i/lub usług
oferowanych przez organizację certyfikowaną. Materiały promocyjne, reklamowe, ogłoszenia bądź inne dokumenty prezentujące lub nawiązujące do certyfikatu, do
symbolu jednostki certyfikującej lub do symbolu akredytacji, muszą być zgodne z przeznaczeniem certyfikatu. Certyfikat jako taki nie zwalnia organizacji z obowiązku
przestrzegania wymagań prawnych.

Niniejszy certyfikat został wystawiony elektronicznie. Jest własnością BSI i podlega warunkom kontraktu.
Autentyczność certyfikatu elektronicznego może zostać potwierdzona online.
Wersje drukowane certyfikatu mogą zostać zweryfikowane na www.bsi-global.com/ClientDirectory bądź pod numerem telefonu +48 22 330 61 90.

Informacje i kontakt: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, zarejestrowana w Anglii pod numerem 7805321 przy 39 Chiswick High Road, Londyn W4 4AL, Wielka Brytania.
Członek BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+597640&ReIssueDate=09%2f05%2f2019&Template=cemea_pl

