
 

 

 

 Warszawa, 12 marca 2015 r. 

 

System Ciągłości Działania Citi Handlowy certyfikowany 

 

Citi Handlowy posiada certyfikowany system ciągłości działania. Bank po raz 
kolejny otrzymał certyfikat ISO 22301. Konsekwentnie od 2009 roku wyniki 
audytów potwierdzają wysokie standardy w zarządzaniu ciągłością działania w 
Citi Handlowy. 

 
- Certyfikacja nadana przez BSI Group Polska jest niezależnym potwierdzeniem, że system 

ciągłości działania w Citi Handlowy jest zgodny z międzynarodową normą, będącą zbiorem 

najlepszych praktyk w zakresie minimalizacji wpływu incydentów zakłócających pracę. Dla 

naszych Klientów, partnerów oraz regulatorów, posiadanie certyfikowanego systemu 

ciągłości działania stanowi jeden z atrybutów przewagi konkurencyjnej, mówi Leszek 

Nitychoruk,  Menedżer ds. COB i Kontroli Bezpieczeństwa Informacji. 

 

Norma ISO 22301 potwierdza, że Citi Handlowy nie tylko skutecznie identyfikuje 
bieżące, ale i przyszłe zagrożenia, poprzez aktywne podejście do ograniczania 
wpływu incydentów, działanie procesów o charakterze krytycznym nawet 
w sytuacjach kryzysowych,  ograniczanie czasów przestoju podczas awarii 
i skracanie czasu potrzebnego do powrotu do stanu sprzed awarii.  
 
Citi Handlowy jest w czołówce instytucji finansowych w kraju pod względem 
wdrożonych standardów ISO. Bank posiada je aż w sześciu strategicznych 
obszarach: 

• ISO 27001 – w zakresie zarządzanie bezpieczeństwem informacji (IS), 

• ISO 22301 –  w zakresie zarządzanie ciągłością biznesu (COB), 

• ISO 20000 –  w zakresie zarządzania usługami IT, 

• ISO 9001  – w zakresie zarządzania jakością w Regionalnym Centrum 

Rozliczeń w Olsztynie, 

• ISO 14001 – w zakresie zarządzania środowiskiem, 

• ISO 50001 - w zakresie zarządzania energią.  

ISO (International Organization for Standardization) jest międzynarodową organizacją 
normalizacyjną, która ustanawia normy we wszystkich dziedzinach codziennego życia. 
 

 
 
 
 



*** 

Dodatkowych informacji udziela: 

Dorota Szostek-Rustecka, Dyrektor Biura Prasowego, tel. (0-22) 690 10 49  
E-mail: dorota.szostekrustecka@citi.com 
 
Marta Zalewska-Naser, Specjalista ds.kontaktów z mediami, tel. (0-22) 692 94 16 
E-mail: marta.zalewskanaser@citi.com 
 
Marta Wiszniewska, Specjalista ds.kontaktów z mediami, tel. (0-22) 692 90 52 
E-mail: marta.wiszniewska@citi.com 
 
 
 
Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca 
pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości 
korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje  7,4 tys. klientów korporacyjnych i 
ok. 760 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć  60 oddziałów. 
W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i 
Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, 
zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.  
 

 
Citi (NYSE:C) to wiodąca globalna instytucja finansowa, mająca około 200 milionów klientów w ponad 
140 krajach. Poprzez swoje dwie odrębne jednostki operacyjne: Citicorp i Citi Holdings, Citi obsługuje 
klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych zapewniając im bogaty 
wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej 
i inwestycyjnej, usług maklerskich i zarządzania aktywami. Dodatkowe informacje można uzyskać na 
stronie internetowej www.citigroup.com lub www.citi.com. 
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