
 

Seminarium 

„Zapewnienie ciągłości działania TFI. Procesy 

krytyczne TFI i podmiotów realizujących procesy  

w outsourcingu” 

 

Data: 25 lipca 2018 roku (środa) 

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12, Warszawa 

Cel 

Celem seminarium jest przedstawienie problematyki zarządzania ciągłością działania TFI oraz 

podmiotów sektora funduszy inwestycyjnych w aspekcie nadzorczym oraz praktyki kontrolnej 

w tym zakresie. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do członków zarządów nadzorujących obszar operacyjny, 

inspektorów nadzoru, zarządzających komórkami ryzyka, kierowników działów bezpieczeństwa, 

kierowników działów IT w podmiotach sektora funduszy inwestycyjnych. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 09.30  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.00  

Seminarium zakończy się o godzinie 15.15  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania 

miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 19 lipca 2018 r. 

 

Kontakt:                                                Anna Rojek, tel. 22 262 48 59  

Paweł Panicz, tel. 22 262 56 83  

cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/


 

Seminarium 

„Zapewnienie ciągłości działania TFI. Procesy 

krytyczne TFI i podmiotów realizujących procesy  

w outsourcingu” 

 

PROGRAM 
25 lipca 2018 r. (środa) 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12, Warszawa 

 

Prelegent: 

Krzysztof Maderak 

Główny specjalista 

Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych  

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Godzina                                                   Temat 

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

10:00 – 11:30 

 Formalnoprawne uwarunkowania ciągłości działania podmiotów rynku kapitałowego  

 Standardy, normy i źródła dobrych praktyk w zakresie BCM 

 Ciągłość działania a Wytyczne IT  

 Ciągłość działania w kontekście outsourcingu   

  
11:30 – 12:00 Przerwa na kawę 

  

12:00 – 13:30  

 Klasyczny cykl BCM 

 Identyfikacja procesów biznesowych. Procesy krytyczne w działalności TFI  

 Polityka ciągłości działania w TFI 

 Zarządzania kryzysowe  

  

13:30 – 14:00 Przerwa na kawę 

  

14:00 – 15:00  Praktyka nadzorcza i BION w zakresie BCM 

 Praktyka kontrolna w odniesieniu do procesów zarządzania ciągłością działania 

 

  

15:00 – 15:15 Pytania i dyskusja 

  

 

 


