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CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA – postulatywny stan odporności organizacji na zakłócenia

ZAPEWNIANIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA – ciąg planowanych działań, zmierzających do

zapobieżenia zakłóceniom lub usuwania przyczyn i skutków zaistnienia zakłócenia lub

wprowadzenia zastępczych warunków działania do czasu usunięcia skutków zakłócenia

ZARZĄDZANIE ZAPEWNIANIEM CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA – proces zarządzania, polegający

zwłaszcza na określaniu zadań, planowaniu i monitorowaniu opracowywania rozwiązań

służących zapewnianiu ciągłości, a także na ocenie poczynań i wnioskowaniu w

odniesieniu do potencjalnych oraz zaistniałych zakłóceń, zmierzający do zachowania

ciągłości działania organizacji.

Pojęcia elementarne

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu…
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FORMALNOPRAWNE UWARUNKOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA PODMIOTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do 

zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni 

finansowej, przejrzystości i nadzoru – Rozp. UE 231

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych– Rozp. 1444

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi – Ufi

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.

w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 

2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010
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FORMALNOPRAWNE UWARUNKOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA PODMIOTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO

Artykuł 45a

4. Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

5) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny posiada niezbędną 

wiedzę i doświadczenie oraz zapewnia warunki techniczne i 

organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 

zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności

w zakresie objętym umową;

Ufi:
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FORMALNOPRAWNE UWARUNKOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA PODMIOTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO

Artykuł 48

2b. Towarzystwo, prowadząc działalność, o której mowa w ust. 2a, jest 

obowiązane w szczególności:

1) stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające 

bezpieczeństwo, ciągłość prowadzonej działalności oraz właściwe jej 

wykonywanie przez towarzystwo;

Ufi:
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Artykuł 70l

2. Zarządzający ASI jest obowiązany w szczególności:

1) zapewnić warunki techniczne i organizacyjne zapewniające 

bezpieczeństwo i ciągłość prowadzonej działalności oraz właściwe jej 

wykonywanie;

Ufi:
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FORMALNOPRAWNE UWARUNKOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA PODMIOTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO

(70) Aby spełnić ustanowione w dyrektywie 2011/61/UE wymagania dotyczące 

określenia wewnętrznych procedur i ustaleń organizacyjnych, które każdy ZAFI 

powinien stosować, ZAFI powinni mieć obowiązek ustanowienia dobrze 

udokumentowanej struktury organizacyjnej, w której wyraźnie przydziela się 

obowiązki, definiuje mechanizmy kontroli oraz zapewnia dobry przepływ informacji 

między wszystkimi zaangażowanymi stronami. 

ZAFI powinni również utworzyć systemy służące zabezpieczaniu informacji 

oraz zapewnianiu ciągłości działania. 

Przy ustanawianiu tych procedur i struktur ZAFI powinni wziąć pod uwagę zasadę 

proporcjonalności, która pozwala na dostosowanie procedur, mechanizmów i 

struktury organizacyjnej do charakteru, skali i złożoności działalności ZAFI oraz 

charakteru i zakresu działań prowadzonych w ramach jego działalności.

Rozp. UE 231:
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Artykuł 57

3. ZAFI ustanawiają, wdrażają i utrzymują odpowiednią politykę ciągłości działania, 

której celem jest zachowanie najważniejszych danych i funkcji oraz utrzymanie 

usług i działalności w razie przerwy w funkcjonowaniu systemów i procedur lub –

jeśli nie jest to możliwe – jak najszybsze odzyskanie takich danych i funkcji oraz jak 

najszybsze wznowienie usług i działalności.

6. ZAFI monitorują i regularnie oceniają adekwatność i skuteczność stosowanych 

przez siebie systemów, mechanizmów kontroli wewnętrznej i ustaleń dokonanych 

zgodnie z ust. 1–5 oraz podejmują odpowiednie środki w celu wyeliminowania 

wszelkich nieprawidłowości.

Rozp. UE 231:
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Artykuł 75

Przy przekazywaniu wykonywania jednej lub większej liczby funkcji w swoim 

imieniu ZAFI przestrzegają w szczególności poniższych zasad ogólnych. 

g) ZAFI zapewnia utrzymanie ciągłości i jakości przekazanych funkcji lub 

przekazanego zadania wykonywania funkcji również w przypadku zakończenia 

przekazania, przenosząc przekazane funkcje lub zadanie wykonywania funkcji na 

inną osobę trzecią albo wykonując je samodzielnie;

l) ZAFI gwarantuje, że osoba, której przekazano wykonywanie funkcji, ustanawia, 

wdraża i utrzymuje plan awaryjny na potrzeby przywrócenia gotowości do pracy po 

wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej oraz okresowego testowania urządzeń 

awaryjnych, uwzględniając rodzaje przekazanych funkcji.

Rozp. UE 231:
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§ 91 

5. Urządzenia i systemy teleinformatyczne towarzystwa powinny być 

zabezpieczone przed utratą danych spowodowaną awarią, zakłóceniami lub 

zdarzeniami losowymi. W celu zapewnienia ciągłości obsługi i pracy systemów 

informatycznych towarzystwo, co najmniej raz dziennie, tworzy kopię bazy danych 

lub stosuje inne środki techniczne umożliwiające odtworzenie danych oraz podjęcie 

pracy systemów teleinformatycznych w przypadku awarii lub utraty części lub 

całości danych w podstawowych bazach danych. Kopie bazy danych 

przechowywane są w innej lokalizacji niż podstawowe centrum przetwarzania 

danych.

Rozp. 1444:
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§ 93 

1. Towarzystwo ustanawia odpowiednie procedury regulujące funkcjonowanie 

procesów zarządzania ciągłością działania towarzystwa, uwzględniające 

szczególne uwarunkowania związane ze specyfiką jego działalności oraz 

środowiskiem teleinformatycznym i przetwarzanymi w nim danymi.

2. Towarzystwo identyfikuje w obrębie jego działalności procesy, które warunkują 

możliwość prowadzenia działalności przez towarzystwo (procesy kluczowe), oraz 

procesy, w przypadku których szybkie odzyskanie sprawności działania może mieć 

istotne znaczenie z punktu widzenia ciągłości działania towarzystwa (procesy 

krytyczne).

Rozp. 1444:
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§ 93 

3. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo powinno posiadać 

opracowane i wprowadzone:

1) plany utrzymania ciągłości działania zapewniające ciągłe i niezakłócone 

działanie towarzystwa oraz świadczenie usług na rzecz klientów,

2) plany awaryjne służące zapewnieniu możliwości prowadzenia bieżącej 

działalności towarzystwa i świadczenia usług oraz ograniczeniu strat w przypadku 

wystąpienia niekorzystnych zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych mogących 

poważnie zakłócić tę działalność 

– zapewniające nieprzerwane, należyte działanie towarzystwa w obrębie procesów 

kluczowych i procesów krytycznych.

Rozp. 1444:
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§ 7.

Instytucja nadzorowana stosuje plany ciągłości działania mające na celu 

zapewnianie ciągłości działania i ograniczenia strat na wypadek poważnych 

zakłóceń w działalności podmiotu.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
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PN-EN ISO 22301:2014-11

Bezpieczeństwo powszechne – Systemy zarządzania ciągłością działania –

Wymagania 

Zakres

Wymagania dotyczące planowania, ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, 

monitorowania, przeglądu, utrzymania i ciągłego doskonalenia 

udokumentowanego systemu zarządzania, aby zmniejszyć 

prawdopodobieństwo wystąpienia uciążliwych incydentów, przygotować się na 

ich wystąpienia, odpowiedzieć na ich działanie i wyjść z kryzysu gdy się 

pojawiają.
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COBIT 

Potrzeba zapewnienia ciągłości usług IT wymaga opracowania, utrzymywania i 

testowania planów zapewnienia ciągłości usług IT z wykorzystaniem pozamiejscowej 

lokalizacji kopii zapasowych oraz zapewnienia okresowych szkoleń w dziedzinie 

planowania ciągłości. 

Efektywny proces zapewnienia ciągłości usług minimalizuje prawdopodobieństwo i 

negatywny wpływ znaczącej przerwy w dostępności usług IT na działanie kluczowych 

funkcji i procesów biznesowych.

DS4 Zapewnianie ciągłości usług
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COBIT DS4 Zapewnianie ciągłości usług

• Zapewnienie ciągłości usługKontrola nad procesem IT

• które dotyczy minimalizacji negatywnego wpływu potencjalnej przerwy w 
dostępności usług IT na działalność biznesową

Który spełnia wymaganie 
biznesowe wobec IT

• zapewnieniu odporności rozwiązań zautomatyzowanych i opracowaniu, 
utrzymywaniu i testowaniu planów zapewnienia ciągłości usług IT,Poprzez skupienie się na

•opracowanie i utrzymywanie (doskonalenie) planów awaryjnych IT;

•szkolenie w zakresie panów awaryjnych IT oraz ich testowanie;

•przechowywanie kopii planów awaryjnych i danych w pozamiejscowych lokalizacjach
jest osiągana poprzez

• liczbę godzin straconych miesięcznie na użytkownika na skutek nieplanowanych przestojów;

• liczbę krytycznych procesów biznesowych zależnych od usług IT, które nie są objęte planem 
zapewnienia ciągłości usług IT.

oraz mierzona poprzez

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


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały 

dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       26/115

STANDARDY, NORMY I ŹRÓDŁA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE BCM

COBIT DS4 Zapewnianie ciągłości usług – CELE KONTROLNE

DS4.1 Metodyka zapewnienia ciągłości IT

 Opracować metodykę zapewnienia ciągłości usług IT w celu wsparcia zarządzania ciągłością 

działalności biznesowej przedsiębiorstwa w ramach spójnego procesu. 

 Celem metodyki powinna być pomoc w określeniu niezbędnej odporności infrastruktury oraz 

wkład w opracowanie planu odtwarzania po katastrofie i panu awaryjnego IT. 

 Metodyka powinna określać organizacyjną strukturę zarządzania ciągłością, obejmując role, 

zadania i zakres odpowiedzialności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług, ich 

kierownictwo oraz klientów, a także procesy planowania, które określają zasady i struktury w 

zakresie dokumentacji, testowania i realizacji planu odtwarzania po katastrofie i planu 

awaryjnego IT. 

 Plan powinien również uwzględniać takie zagadnienia, jak określenie kluczowych zasobów, 

monitorowanie i raportowanie dostępności kluczowych zasobów, przetwarzanie alternatywne 

oraz zasady tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania.
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COBIT DS4 Zapewnianie ciągłości usług – CELE KONTROLNE

DS4.2 Plany zapewnienia ciągłości IT

 W oparciu o stworzoną strukturę opracować plany zapewnienia ciągłości usług IT, mające na 

celu ograniczenie negatywnego wpływu znaczącej przerwy w dostępności usług na kluczowe 

funkcje i procesy biznesowe. 

 Plany powinny opierać się na zrozumieniu ryzyka potencjalnego wpływu na procesy 

biznesowe i uwzględniać wymagania dotyczące odporności systemów, przetwarzania 

alternatywnego i zdolności do odtworzenia wszystkich krytycznych usług IT. 

 Powinny one również obejmować wytyczne dotyczące użycia, role i zakres odpowiedzialności, 

procedury, procesy komunikacji oraz zalecenia dotyczące testowania.
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COBIT DS4 Zapewnianie ciągłości usług – CELE KONTROLNE

DS4.3 Krytyczne zasoby IT

 Zwrócić szczególną uwagę na elementy określone w planie zapewnienia ciągłości usług IT 

jako te o kluczowym znaczeniu, aby zapewnić ich odporność i określić priorytety dotyczące 

procesu odtwarzania. 

 Unikać zakłóceń spowodowanych odtwarzaniem elementów o mniejszym znaczeniu i zadbać 

o to, aby czas reakcji i proces odtwarzania były zgodne z hierarchią ważności potrzeb 

biznesowych, jednocześnie zapewniając utrzymanie kosztów na możliwym do zaakceptowania 

poziomie i zgodność z wymaganiami regulacyjnymi i wynikającymi z umów. 

 Rozważyć wymagania dotyczące odporności, czasu reakcji i odtwarzania dla różnych 

poziomów (np. od jednej do czterech godzin, od czterech do 24 godzin, powyżej 24 godzin) 

oraz krytyczne dla działalności biznesowej okresy operacyjne.
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DS4.4 Utrzymywanie planu zapewnienia ciągłości IT

 Zachęcić kierownictwo działu IT do zdefiniowania i realizacji procedur kontroli zmian, aby 

zapewnić, że plan zapewnienia ciągłości usług IT będzie zawsze aktualny i będzie stale 

odzwierciedlał rzeczywiste wymagania biznesowe. 

 Informować o zmianach procedur i zakresu odpowiedzialności w przejrzysty i terminowy 

sposób.

DS4.5 Testowanie planu zapewnienia ciągłości IT

 Regularnie testować plan zapewnienia ciągłości usług IT, aby mieć pewność, że systemy IT 

mogą być skutecznie przywrócone do działania, że wyeliminowano niedociągnięcia, a plan jest 

aktualny. Wymaga to starannego przygotowania, dokumentacji, raportowania wyników testów i 

zależnie od nich — wdrożenia planu działania. 

 Należy rozważyć zakres testowania – od odtwarzania pojedynczych aplikacji, poprzez 

scenariusze testowania zintegrowanego, po testowanie kompleksowe i zintegrowane 

testowanie rozwiązań dostawców.
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DS4.6 Szkolenie w zakresie planu zapewnienia ciągłości IT

 Zapewnić wszystkim właściwym osobom udział w sesjach szkoleniowych dotyczących 

procedur oraz ról i zakresu odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzenia o 

charakterze incydentu lub katastrofy. Zweryfikować i poprawić efektywność szkolenia zależnie 

od wyników testów planu awaryjnego.

DS4.7 Dystrybucja planu zapewnienia ciągłości IT

 Określić zdefiniowaną i podlegającą zarządzaniu strategię dystrybucji, aby zapewnić 

odpowiednią i bezpieczną dystrybucję planów oraz ich dostępność we właściwym miejscu i 

czasie dla odpowiednio upoważnionych zainteresowanych stron. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dostępności planów w przypadku każdego 

scenariusza katastrofy.
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DS4.8 Odtwarzanie i wznawianie usług IT

 Zaplanować działania, które mają być podjęte w okresie przywracania i wznawiania usług IT. 

Mogą one obejmować uruchomienie ośrodków zapasowych, inicjowanie alternatywnego 

przetwarzania, komunikację z klientami i interesariuszami oraz procedury wznawiania usług. 

 Zapewnić, aby kierujący działalnością biznesową rozumieli wymagania czasowe związane z 

odtwarzaniem usług IT oraz konieczność inwestycji w rozwiązania techniczne umożliwiające 

realizację potrzeb biznesowych dotyczących procesów odtwarzania i wznawiania.

DS4.10 Przegląd po wznowieniu

 Ustalić, czy kierownictwo działu IT ustanowiło procedury oceny adekwatności planu jeśli 

chodzi o udane wznowienie działalności IT po katastrofie, a także odpowiedniej aktualizacji 

planu.
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DS4.9 Przechowywanie kopii zapasowych poza podstawową lokalizacją

 Przechowywać poza główną lokalizacją wszystkie krytyczne nośniki kopii zapasowych, 

dokumentację i inne zasoby IT niezbędne do odtworzenia usług IT i realizacji planów zapewnienia 

ciągłości działalności biznesowej. 

 Określić zawartość pamięci zapasowej we współpracy między właścicielami procesów 

biznesowych i personelem IT. 

 Zarządzanie kopiami zapasowymi poza lokalizacją podstawową powinno być zgodne z polityką 

klasyfikacji danych i praktykami przedsiębiorstwa dotyczącym nośników pamięci.

 Zarządzający działem IT powinni zapewnić dokonywanie okresowej oceny rozwiązań 

pozamiejscowych (co najmniej raz do roku) pod kątem zawartości, ochrony środowiskowej i 

bezpieczeństwa. 

 Należy zapewnić zgodność sprzętu i oprogramowania, aby możliwe było przywrócenie 

zarchiwizowanych danych, a także okresowo testować i odświeżać zarchiwizowane dane.
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Audyt, 

RM

Opracowanie struktury zapewnienia ciągłości IT. C C A C R R R C C R

Przeprowadzenie analizy wpływu na działalności 

oceny ryzyka.
C C C C A/R C C C C C

Opracowanie i utrzymywanie planów zapewnienia 

ciągłości IT.
I C C C I A/R C C C C

Zidentyfikowanie i skategoryzowanie zasobów IT w 

oparciu o cele dotyczące przywracania usług.
C A/R C I C I

Zdefiniowanie i przestrzeganie procedur dotyczących 

kontroli nad zmianami w celu zapewnienia 

aktualności planu zachowania ciągłości IT.

I A/R R R R I

COBIT DS4 Zapewnianie ciągłości usług – WYTYCZNE 

ZARZĄDZANIA – TABELA RACI

Tabela RACI wskazuje osoby odpowiedzialne (ang. Responsible), rozliczane (Accountable), konsultujące (Consulted) i informowane 

(Informed).
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Audyt, 

RM

Regularne badanie planu zapewnienia ciągłości IT. I I A/R C C I I

Opracowanie dalszego planu działania w oparciu o 

wyniki badań.
C I A/R C R R R I

Zaplanowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu 

ciągłości IT.
I R A/R C R I I

Zaplanowanie procesu przywracania i wznawiania 

usług IT.
I I C C A/R C R R R C

Zaplanowanie i wdrożenie procesu przechowywania i 

ochrony zapasowych danych.
I A/R C C I I

Ustanawianie procedur dotyczących prowadzenia 

przeglądów po dokonaniu wznowienia.
C I A/R C C C

COBIT DS4 Zapewnianie ciągłości usług – WYTYCZNE 

ZARZĄDZANIA – TABELA RACI
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COBIT DS4 Zapewnianie ciągłości usług – Model dojrzałości

Zarządzanie procesem „Zapewnianie ciągłości usług”, który spełnia wymaganie biznesowe 

wobec IT dotyczące minimalizacji negatywnego wpływu potencjalnej przerwy w 

dostępności usług IT na działalność biznesową, jest:

0 Nieistniejące, gdy 

 Nie ma zrozumienia ryzyka, podatności ani zagrożeń w odniesieniu do działalności IT, 

a także wpływu, jaki może mieć utrata usług IT na działalność biznesową. 

 Zapewnienie ciągłości działania usług nie jest uznawane za kwestię, która wymaga 

uwagi kierownictwa.

0 
nieistniejące

1 Początkowe

doraźne

2 Powtarzalne 

Intuicyjne
3 Zdefiniowane

4 Kontrolowane 

i mierzalne

5 
Zoptymalizowane

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


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały 

dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       36/115

STANDARDY, NORMY I ŹRÓDŁA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE BCM

COBIT DS4 Zapewnianie ciągłości usług – Model dojrzałości

1 Początkowe/doraźne, gdy

 Odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości działania usług ma nieformalny charakter, a uprawnienia do 

wykonywania związanych z tym obowiązków są ograniczone. 

 Kierownictwo zaczyna sobie uświadamiać ryzyko oraz potrzebę zapewnienia ciągłości usług. 

 Uwaga kierownictwa w obszarze zapewnienia ciągłości usług skupia się bardziej na zasobach 

infrastrukturalnych niż na usługach IT. 

 W przypadku występowania zakłóceń w świadczeniu usług użytkownicy stosują rozwiązania doraźne. 

Reakcje działu IT na znaczące zakłócenia w dostępności usług są doraźne i nieprzygotowane. 

 Czasowe wyłączenia związane z potrzebami działu IT są zaplanowane, ale nie uwzględniają one wymagań 

biznesowych.

0 nieistniejące

1 
Początkowe

doraźne

2 Powtarzalne 

Intuicyjne
3 Zdefiniowane

4 Kontrolowane 

i mierzalne

5 
Zoptymalizowane
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2 Powtarzalne lecz intuicyjne, gdy

 Przypisana jest odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości działania usług. 

 Podejście do zapewnienia ciągłości usług nie ma kompleksowego charakteru. 

 Raportowanie dostępności systemów jest sporadyczne, może być niekompletne i nie uwzględnia wpływu 

na działalność biznesową. 

 Nie ma udokumentowanego planu zapewnienia ciągłości usług, znane są jednak jego najważniejsze 

założenia i występuje dążenie do zapewnienia stałej dostępności usług. 

 Istnieje spis systemów i komponentów o krytycznym znaczeniu, może on jednak nie być wiarygodny. 

 Pojawiają się praktyki związane z zapewnieniem ciągłości usług, ale ich powodzenie zależy od 

pojedynczych osób.

0 nieistniejące
1 Początkowe
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3 Zdefiniowane, gdy

 Rozliczalność zarządzania ciągłością usług ma jednoznaczny charakter. 

 Wyraźnie zdefiniowana i przypisana jest odpowiedzialność za planowanie i testowanie ciągłości usług. 

 Plan zapewnienia ciągłości usług IT jest udokumentowany i oparty na przesłankach krytyczności systemów 

i wpływu na działalność biznesową. 

 Okresowo sporządzane są sprawozdania z testów ciągłości usług. 

 Pojedyncze osoby wykazują inicjatywę w przestrzeganiu standardów i uczestniczą w szkoleniach, aby 

umiejętnie postępować w przypadku większych incydentów lub katastrofy.

 Kierownictwo informuje konsekwentnie o potrzebie planowania w celu zapewnienia ciągłości usług. 

 Stosowane komponenty zapewniające wysoką dostępność oraz nadmiarowość systemów. 

 Utrzymywany jest spis systemów i komponentów o krytycznym znaczeniu.
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4 Kontrolowane i mierzalne, gdy

 Egzekwowane są standardy i odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości działania usług. Przypisana jest 

odpowiedzialność za utrzymywanie planu zapewnienia ciągłości usług. Czynności związane z jego utrzymywaniem 

opierają się na wynikach stałego testowania ciągłości usług, wewnętrznych dobrych praktykach oraz ocenie 

zmieniającego się środowiska IT i środowiska biznesowego. 

 Gromadzone są ustrukturyzowane dane dotyczące zapewnienia ciągłości usług, które są poddawane analizie, 

raportowaniu i stanowią podstawę do działań. Odbywają są oficjalne i obowiązkowe szkolenia dotyczące procesów 

zapewnienia ciągłości usług. 

 Konsekwentnie wdrażane są dobre praktyki zapewniania dostępności systemów. Praktyki zapewnienia dostępności i 

planowanie ciągłości usług mają na siebie wzajemny wpływ. 

 Incydenty zakłócające ciągłość działania podlegają klasyfikacji a odpowiednie ścieżki eskalacyjne są dobrze znane 

osobom zaangażowanym. Cele i mierniki zapewnienia ciągłości usług są opracowane i uzgodnione, jednak mogą nie 

podlegać systematycznemu pomiarowi.
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5 Zoptymalizowane, gdy

 Zintegrowane procesy zapewnienia ciągłości usług uwzględniają analizy porównawcze i najlepsze zewnętrzne 

praktyki.

 Plan zapewnienia ciągłości usług IT jest zintegrowany z planami zapewnienia ciągłości działalności biznesowej i 

rutynowo aktualizowany. Wymóg zapewnienia ciągłości usług jest spełniany przez usługodawców i najważniejszych 

dostawców.

 Przeprowadzane są kompleksowe testy planu zapewnienia ciągłości usług IT, a ich wyniki stanowią podstawę do 

aktualizacji planu.

 Gromadzenie i analiza danych służą ciągłemu doskonaleniu procesu. Praktyki zapewnienia dostępności i planowanie 

ciągłości usług są w pełni ze sobą zgodne. 

 Kierownictwo zapewnia, że pojedynczy punkt awarii nie będzie przyczyną katastrofy lub poważnego incydentu. 

 Procedury eskalacjj są rozumiane i w pełni egzekwowane. 

 Cele i mierniki zapewnienia ciągłości usług podlegają systematycznym pomiarom. 

 Na podstawie uzyskanych pomiarów kierownictwo modyfikuje plany dotyczące zapewnienia ciągłości usług.
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Rekomendacja M 

11.1. W wyniku zdarzeń, które mogą pozostawać poza kontrolą, PRF może utracić 

zdolność do realizacji części bądź całości swoich zobowiązań. Problemy takie mogą 

mieć miejsce szczególnie w sytuacji awarii lub zniszczenia infrastruktury 

informatycznej, telekomunikacyjnej lub fizycznej i mogą być przyczyną znaczących 

strat finansowych dla PRF oraz problemów dla całego systemu finansowego.

Rekomendacja 11

Podmiot rynku finansowego powinien posiadać system zarządzania ciągłością 

działania, w tym plany utrzymania ciągłości działania oraz plany awaryjne, 

zapewniający nieprzerwane działanie podmiotu na określonym poziomie, 

uwzględniający profil ryzyka operacyjnego podmiotu.

11.5. Należy dokonywać okresowych przeglądów planów awaryjnych i planów 

utrzymania ciągłości działania, w szczególności należy oceniać, czy odpowiadają 

one zmianom zachodzącym w działalności PRF oraz jego otoczeniu.
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Rekomendacja M 

11.6. W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania planów awaryjnych i planów 

utrzymania ciągłości działania w przypadku zaistnienia niekorzystnych zdarzeń lub awarii, 

powinny być one przedmiotem okresowych testów, realizowanych z odpowiednią częstotliwością; 

testy takie powinny być przeprowadzane również w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w 

przebiegu procesów kluczowych. Testując plany awaryjne i plany utrzymania ciągłości działania 

należy uwzględnić przygotowane wcześniej scenariusze zakładające jednoczesne zajście 

jednego lub kilku zdarzeń operacyjnych. 

W testach planów awaryjnych oraz planów ciągłości działania powinny brać udział wszystkie 

komórki organizacyjne PRF niezbędne do realizacji danego planu. Pracownicy PRF powinni być 

świadomi i przeszkoleni w zakresie tych planów w celu sprawnego ich zastosowania w sytuacji 

awaryjnej. Testy planów ciągłości działania i planów awaryjnych należy w miarę możliwości 

przeprowadzać przy współudziale kluczowych dostawców.

Rekomendacja 11
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Rekomendacja M 

11.7. W przypadku powierzania wykonywania czynności dostawcy zewnętrznemu, PRF 

zobowiązany jest do weryfikacji jakości i skuteczności planów ciągłości działania i planów 

awaryjnych dostawcy zapewniających ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie 

objętym umową.

11.8. Dla procesów, których wykonanie w części lub w całości jest zlecane podmiotom 

zewnętrznym, plany utrzymania ciągłości działania i plany awaryjne PRF powinny obejmować –

w wymagających tego przypadkach – alternatywne źródło usług oraz zasoby niezbędne do 

zmiany dostawcy usług w niezbędnym czasie. Należy przy tym zadbać by zagwarantować sobie 

właściwymi zapisami w umowach z takimi podmiotami możliwość zmiany dostawcy w określonej 

przez PRF sytuacji awaryjnej.

Rekomendacja 11
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Ciągłość działania środowiska teleinformatycznego

Wytyczna 15

Proces zarządzania ciągłością działania towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinien 

uwzględniać szczególne uwarunkowania związane z jego środowiskiem teleinformatycznym 

oraz przetwarzanymi w nim danymi.

Plany utrzymania ciągłości działania i plany awaryjne

15.1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno posiadać opracowane i wprowadzone:

• plany utrzymania ciągłości działania zapewniające ciągłe i niezakłócone działanie towarzystwa oraz 

świadczenie usług na rzecz klientów,

• plany awaryjne służące zapewnieniu możliwości prowadzenia bieżącej działalności towarzystwa i 

świadczenia usług oraz ograniczeniu strat w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń 

wewnętrznych i zewnętrznych mogących poważnie zakłócić tą działalność,

zapewniające nieprzerwane działanie towarzystwa na określonym poziomie, uwzględniające kategorie 

zdarzeń operacyjnych i czynniki ryzyka operacyjnego. Posiadanie planów, zapewniających poziom usług 

dla klientów na akceptowanym przez nich poziomie, ma kluczowe znaczenie dla reputacji towarzystwa.
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15.2. Opracowując plany awaryjne i plany utrzymania ciągłości działania, towarzystwo powinno 

ustalić w szczególności: 

 w jakich sytuacjach i w jakim trybie podejmowana będzie decyzja o aktywacji planu 

awaryjnego, 

 jak będą podejmowane decyzje w sytuacji kryzysowej, 

 które procesy biznesowe są krytyczne, ile czasu maksymalnie może trwać ich 

przywrócenie i jakich zasobów będzie to wymagało, 

 jakie są najistotniejsze zagrożenia dla krytycznych procesów biznesowych i jaki 

może być ich wpływ na funkcjonowanie tych procesów, 

 jak będą realizowane krytyczne procesy biznesowe w sytuacji, gdy towarzystwo 

będzie miało do dyspozycji ograniczone zasoby, 
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15.2. Opracowując plany awaryjne i plany utrzymania ciągłości działania, towarzystwo powinno 

ustalić w szczególności: 

 jak i kiedy zostaną przywrócone dane i zasoby, 

 jak zapewnić odpowiednią jakość danych, w szczególności ich spójność, 

kompletność i aktualność, 

 ile czasu towarzystwo może prowadzić działalność w ośrodku zapasowym, 

 ile czasu potrwa zorganizowanie niezbędnej przestrzeni biurowej, 

 ile czasu potrwa dostarczenie niezbędnego wyposażenia i gdzie powinno ono 

zostać dostarczone. 
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15.3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno przeanalizować zasadność 

(uwzględniając w szczególności stopień narażenia na ryzyko w zakresie bezpieczeństwa 

środowiska teleinformatycznego oraz skalę i specyfikę prowadzonej działalności) i na tej 

podstawie podjąć odpowiednią decyzję dotyczącą wyznaczenia lub wskazania stałego komitetu 

właściwego do spraw ciągłości działania, którego zadaniem powinien być w szczególności 

nadzór nad zapewnieniem dostępności niezbędnych zasobów pozwalających na 

kontynuowanie lub odtworzenie działalności.

15.4. Ponieważ odtworzenie działania środowiska teleinformatycznego jest zwykle 

niezbędne dla wznowienia funkcjonowania procesów biznesowych, towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych powinno poświęcić szczególną uwagę zarządzaniu ciągłością działania w 

zakresie jednostek odpowiedzialnych za funkcjonowanie tego środowiska. 
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15.5. Dokumentacja procesu zarządzania ciągłością działania towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych w zakresie środowiska teleinformatycznego (w szczególności procedur replikacji 

danych, tworzenia kopii zapasowych i procedur odtworzeniowych) powinna uwzględniać 

klasyfikację systemów informatycznych oraz przetwarzanych w nich informacji, jak również 

zależności pomiędzy tymi systemami. Aktualność tej dokumentacji powinna być regularnie 

weryfikowana.

15.7. W ramach podejścia do zarządzania ciągłością działania towarzystwo funduszy inwestycyjnych 

powinno uwzględniać zależności od zewnętrznych dostawców usług informatycznych, których 

znaczenie jest kluczowe z perspektywy ciągłości działania towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

W szczególności towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno:

 określić tryb komunikacji i współpracy z zewnętrznym dostawcą usług informatycznych w 

przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej,

 uwzględnić udział zewnętrznych dostawców usług informatycznych w procesie testowania procesu 

zarządzania ciągłością działania,

 opracować zasady związane z wystąpieniem konieczności zmiany zewnętrznego dostawcy usług 

informatycznych w trakcie sytuacji awaryjnej. 
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15.8. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno zapewnić adekwatne do skali i specyfiki 

prowadzonej działalności zasoby techniczne, pozwalające na bieżące funkcjonowanie kluczowych 

procesów oraz ich odtworzenie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, w szczególności z 

uwzględnieniem zdefiniowanych dla tych procesów:

 parametrów określających maksymalny czas trwania odtwarzania funkcjonowania tych 

procesów,

 parametrów określających, jak wiele (tj. za jaki okres) maksymalnie danych przechowywanych 

w systemach informatycznych może zostać utraconych.

15.9. W przypadku wystąpienia sytuacji rozległej awarii lub niedostępności podstawowego ośrodka 

przetwarzania danych, towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno posiadać możliwość 

odtworzenia środowiska teleinformatycznego (adekwatnego do założeń planów awaryjnych) w 

lokalizacji zapasowej. (…)

Proces odtwarzania środowiska powinien zostać sformalizowany w szczegółowych regulacjach 

wewnętrznych, określających zakresy kompetencji, niezbędne zasoby oraz kolejność i sposób 

odtwarzania komponentów środowiska teleinformatycznego.
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15.16. Jednym ze środków mających na celu zapewnienie ciągłości działania w przypadku awarii 

lub katastrofy są awaryjne kopie danych, instancji systemów informatycznych oraz konfiguracji 

kluczowych komponentów infrastruktury teleinformatycznej. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych 

powinno posiadać sformalizowane zasady zarządzania nośnikami danych przechowującymi kopie 

awaryjne. Zasady te powinny w szczególności obejmować:

 zakres, sposób i częstotliwość kopiowania danych,

 sposoby identyfikacji nośników,

 miejsce, okres i sposób bezpiecznego przechowywania nośników,

 sposób i formę autoryzacji zmian na nośnikach i usuwania danych,

 role i odpowiedzialności w zakresie zarządzania nośnikami,

 sposoby właściwej i trwałej likwidacji niepotrzebnych danych (w zakresie zarówno likwidacji 

danych zapisanych na nadal eksploatowanych nośnikach, jak i likwidacji nośników 

wycofywanych z eksploatacji).
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15.17. Poprawność wykonywania kopii awaryjnych oraz możliwość odtworzenia z nich danych 

powinny podlegać okresowej kontroli. Kontrola taka może być wykonywana automatycznie, przy 

czym w takim przypadku należy zapewnić, aby odpowiednie osoby były informowane o jej 

wynikach.

15.18. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno posiadać szczegółowe regulacje i 

instrukcje odtwarzania komponentów środowiska teleinformatycznego na podstawie kopii 

awaryjnych. 

Dokumenty te powinny być napisane w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie tego 

procesu przez posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia osoby trzecie (tj. takie, które 

na bieżąco nie zajmują się administracją danym komponentem środowiska). Proces 

odtwarzania komponentów środowiska teleinformatycznego powinien być systematycznie 

testowany.
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15.22. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno regularnie weryfikować efektywność 

przyjętego podejścia do zarządzania ciągłością działania w zakresie środowiska 

teleinformatycznego, w tym w zakresie zdolności do odtworzenia działalności w oparciu o 

środowisko zapasowe. 

Częstotliwość, zakres oraz sposób przeprowadzania testów (taki jak np. symulacje, całościowe 

testy operacyjne itp.) powinny uwzględniać skalę i specyfikę działalności towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych oraz zagrożenia związane z poszczególnymi komponentami środowiska 

teleinformatycznego. 

Plany testów, zwłaszcza w przypadku, kiedy mogą mieć one wpływ na bieżącą działalność 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powinny być konsultowane w organizacji i zatwierdzane 

przez zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Wyniki testów oraz plany działań naprawczych, które należy podjąć w celu usunięcia 

zidentyfikowanych nieprawidłowości, powinny być dokumentowane. 

Rada nadzorcza i kierownictwo towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinno być informowane o 

wynikach testów oraz terminowości i skuteczności podejmowanych działań naprawczych.
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Ufi

Art. 45a. 1. Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 6 oraz z uwzględnieniem art. 75–82 

rozporządzenia 231/2013, towarzystwo może, w drodze umowy zawartej w 

formie pisemnej, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu 

wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez to 

towarzystwo.

4. Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

5) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy, zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie 

działalności w zakresie objętym umową;
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Ufi art. 45a

4. Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

7) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny umożliwi skuteczne 

nadzorowanie przez towarzystwo wykonywania powierzonych mu czynności 

oraz zarządzanie ryzykiem związanym z powierzeniem czynności, a 

towarzystwo posiada wiedzę umożliwiającą skuteczne nadzorowanie 

wykonywania powierzonych czynności i zarządzanie ryzykiem;

4a. Towarzystwo jest obowiązane do bieżącego nadzorowania 

wykonywania powierzonych czynności, bez względu na podmiot je 

wykonujący.
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Kontrola outsourcera

organizacja ma kompetencje i zdolność 
do przeprowadzenia procesu,

ale decyduje się na outsourcing tego 
procesu (ze względów komercyjnych lub 
innych) – kryteria sterowania procesami 

zostały już wcześniej zdefiniowane i 
mogą być transponowane do wymagań 

dostawcy outsourcingu procesu.

organizacja nie ma kompetencji do 
prowadzenia procesu samodzielnie,
nie ma w tym zakresie doświadczeń i 
decyduje się na korzystanie z usług 

wyspecjalizowanego dostawcy – organizacja 
musi zagwarantować, że nadzór nad 

procesem proponowany przez dostawcę 
outsourcingu jest wystarczający dla 

zapewnienia odpowiedniej jakości. (może 
być konieczne zaangażowanie 

zewnętrznych specjalistów w zakresie 
dokonywania takiej oceny.)
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Księga dobrych praktyk…
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Zarządzanie ryzykiem operacyjnym… (red.)

analiza

prewencja

terapia
Ryzyko, zagrożenie

Rozwiązania 

zabezpieczające 

Zakłócenia 

Rozwiązania ciągłości 

działania

Usuwanie 

przyczyn i 

skutków 

zakłócenia

Praca w 

warunkach 

zastępczych  

Relacje zadań zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości 

działania
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Bezpieczeństwo systemów informacyjnych…

Modelowe postępowanie z zakłóceniami/zagrożeniami

Mały wpływ

Duży  wpływ

destrukcyjny

Małe 

prawdopodobieństwo lub 

częstość wystąpienia

Duże 

prawdopodobieństwo lub 

częstość wystąpienia

PCD

Tolerowanie Monitorowanie

Zapobieganie
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FORMALNOPRAWNE UWARUNKOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA PODMIOTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO

Artykuł 219

8. Przy publikowaniu lub udostępnianiu informacji o poszczególnych 

składnikach lokat funduszu fundusz inwestycyjny jest obowiązany:

3) prezentować informacje o składnikach lokat funduszu w taki sam 

sposób przez cały okres istnienia funduszu, aby była zapewniona 

ciągłość prezentacji danych uwzględniająca każdy dzień wyceny 

aktywów funduszu, w szczególności fundusz nie może pomijać 

danych za niektóre dni wyceny;

Ufi:
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Procesy w organizacji
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Identyfikacja procesów

Identyfikacja procesów realizowanych w organizacji obejmuje wyodrębnienie 

procesów głównych i wspierających oraz wizualizację graficzną 

opracowanej struktury. 

W procesie identyfikacji można zastosować jedno z dwóch przeciwstawnych 

podejść analitycznych:

 Od ogółu do szczegółu – top – down 

 Od szczegółu do ogółu – bottom – up
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Identyfikacja procesów

strategia organizacji i 
procesy podstawowe 

realizujące wartość dla 
klienta zewnętrznego

analiza procesów 
wspierających

dekompozycja 
procesów 

podstawowych

Mega 
procesy

subprocesy

procesy szczegółowe

czynności elementarne
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Modelowanie procesów

•stanowi szczegółowy opis procesu. Pokazuje, jakie czynności są wykonywane w ramach 
procesu oraz w jakiej kolejności.  

•Zawiera informacje na temat wykonawców poszczególnych czynności, dokumentów 
wykorzystywanych w ramach procesu, zasobów niezbędnych do realizacji procesu. 

Model procesu

•umożliwia precyzyjne modelowanie infrastruktury informatycznej wykorzystywanej na 
potrzeby realizacji procesów. 

•Zawiera informacje na temat usług, aplikacji oraz elementów infrastruktury i ich 
wzajemnych powiązań i zależności.

Model systemów IT

•stanowi zbiór dokumentów wykorzystywanych w ramach procesów. Pozwala on na 
szybkie zapoznanie się ze stosowanymi dokumentami,

•pozwala zauważać dublujące się informacje. 
Model dokumentów

• stanowi prezentację struktury organizacyjnej danej organizacji, pokazując jednostki organizacyjne, 
wykonawców procesów oraz role, jakie poszczególni wykonawcy pełnią w organizacji (w ramach 
realizacji procesów). 

• Możliwe jest również przypisanie wykorzystywanych zasobów do wykonawców i jednostek 
organizacyjnych.

Model środowiska 
pracy
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Analiza wpływu na działalność (BIA – Business Impact Analysis)

Celem BIA jest określenie:

 Strat finansowych i niefinansowych, gdy proces nie jest realizowany,

 RTO i RPO procesu,

 Relacji krytyczności procesów w ramach ocenianej jednostki, w 

stosunku do krytyczności tych procesów w skali całej organizacji . 

Księga dobrych praktyk…
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Analiza wpływu na działalność (BIA – Business Impact Analysis)

Etapy BIA:

Działania 
przygotowawcze

Gromadzenie 
danych

Opracowywanie 
wyników

wdrożenie

Księga dobrych praktyk…
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Analiza wpływu na działalność (BIA – Business Impact Analysis)

Etapy BIA: Etap I Działania przygotowawcze

Określenie 
zakresu 
analizy

Określenie 
celów

Wybór metod

Wyznaczenie 
ról i 

przypisanie 
osób

Uzyskanie 
wsparcia ze 

strony 
Zarządu

Szkolenia 
i udzielanie 
wyjaśnień
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Analiza wpływu na działalność (BIA – Business Impact Analysis)

Etapy BIA: Etap II Gromadzenie danych

Wypełnianie 
formularzy

Określenie 
potencjalnych 

strat

Określenie 
wymagań 

odtworzeniowych

Ustalenie 
właścicieli 

i uczestników 
procesów
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Analiza wpływu na działalność (BIA – Business Impact Analysis)

Etapy BIA: Etap III Opracowywanie wyników

Weryfikacja 
RTO 

i RPO

Wyznaczenie 
procesów 

krytycznych

Określenie 
priorytetów 
odtwarzania 
procesów
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Analiza wpływu na działalność (BIA – Business Impact Analysis)

Etapy BIA: Etap III Wdrożenie

Prezentacja 
wyników 

Zarządowi

Weryfikacja 
finalna

Zatwierdzenie 
Wprowadzenie 

w życie
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Minimalna akceptowalna konfiguracja

Lista zasobów niezbędnych do zachowania ciągłości działania 

kluczowych procesów biznesowych na minimalnym akceptowalnym 

poziomie

Maksymalny tolerowany czas zakłócenia 

Czas po którym żywotność organizacji zostanie nieodwracalnie 

zagrożona, jeśli procesy krytyczne nie zostaną wznowione 
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Opis sytuacji mogących wywołać w organizacji sytuacje kryzysową, 

pozwalający na określenie sposobów reagowania w przypadku 

zmaterializowania się zagrożeń powodujących te sytuacje

Podatność organizacji

Cechy organizacji, w tym słabość, luka lub brak zabezpieczeń przed 

występującymi zagrożeniami

Scenariusz potencjalnych zakłóceń
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Minimalna akceptowalna konfiguracja

 Zasoby ludzkie niezbędne do realizacji procesów kluczowych w sytuacji 

kryzysowej,

 Określenie jednostki organizacyjnej,

 Stanowisko lub rola niezbędna do realizacji procesu,

 Dane osoby,

 Wymagana minimalna ilość osób w kontekście operacyjnym i formalnym…

 Lokalizacja, w której będą wykonywane procesy kluczowe na minimalnym 

akceptowalnym poziomie (MAP),

 Systemy niezbędne do realizacji procesów na MAP,

 Wykaz użytkowników zasobu…

 Stacje robocze niezbędne do realizacji procesów na MAP,

 „Wędrujące profile”…

POLITYKA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA W TFI

Księga dobrych praktyk…
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Minimalna akceptowalna konfiguracja

 Infrastruktura biurowa niezbędna do realizacji procesów na MAP,

 Pozostałe zasoby (telefony, kopiarki, drukarki z papierem, niszczarki, czytniki 

kart, pieczątki),

 Specyfikacja zasobów…

 Dane (informacje) niezbędne do realizacji procesów na MAP,

 Specyfikacja danych,

 Druki ścisłego zarachowania,

 Klucze kryptograficzne,

 Karty dostępowe…  

 Usługi, w tym usługi dodatkowe (uruchamiane w trybie awaryjnym) 

związane z realizacją procesów kluczowych.

POLITYKA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA W TFI

Księga dobrych praktyk…
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Tworzenie polityki BCM

 analiza procesów w organizacji,

 identyfikacja interesariuszy,

 analiza zagrożeń dla organizacji (jako analiza BIA lub analiza ryzyka),

 analiza podatności organizacji na zakłócenia (jako analiza BIA lub analiza ryzyka),

 opracowanie mapy zakłóceń,

 opracowanie regulaminów, procedur, instrukcji,

 realizacja podejścia zapobiegania zakłóceniom,

 realizacja podejścia planowania ciągłości działania,

 realizacja podejścia monitorowania zakłóceń,

 realizacja podejścia tolerowania zakłóceń,

 wdrażanie przyjętego postępowania z zakłóceniami,

 Testowanie planów zapewnienia ciągłości działania. 

POLITYKA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA W TFI

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…
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POLITYKA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA W TFI

Podział zadań 

Komórka organizacyjna Przed wystąpieniem zakłócenia Po wystąpieniu zakłócenia

Koordynator BCM
Opracowanie planu ciągłości 

działania

Analiza i korekta planu ciągłości 

działania

Komitet kryzysowy
Testowanie planu ciągłości 

działania

Zapewnienie ciągłości działania, 

usuwanie przyczyn i skutków

zakłócenia

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…
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POLITYKA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA W TFI

Modelowa struktura dokumentu „Polityki zapewnienia ciągłości działania”

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…

Rozdział I. Zakres, cele i procedury systemu zapewniania ciągłości 

działania (wg norm ISO 22301 i BS 25999 punkty 3.4.1.1 oraz 3.2.2).

 Zakres BCMS.

 Cele BCM.

 Analiza interesariuszy

 Kluczowe procesy/funkcje/usługi.
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Modelowa struktura dokumentu „Polityki zapewnienia ciągłości działania”

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…

Rozdział II, Polityka zapewniania ciągłości działania (wg norm ISO 22301 i 

BS 25999 punkty 3.4.1.1 oraz 3.2.2).

 Deklaracja stosowania „Polityki zapewniania ciągłości działania”.

 Polityka zapewniania ciągłości działania (wynikające z Polityki 

szczegółowe zadania i kompetencje poszczególnych komórek 

organizacyjnych określane są w zamieszczonym w Załączniku 

„Regulamin BCM”).
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Modelowa struktura dokumentu „Polityki zapewnienia ciągłości działania”

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…

Rozdział III. Zapewnianie zasobów (wg norm ISO 22301 i BS 25999 punkty 

3.4.1.1 oraz 3.2.3).

 Zasoby osobowe.

 Zasoby finansowe.

 Zasoby materialne.

 Zasoby informacyjne.
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Modelowa struktura dokumentu „Polityki zapewnienia ciągłości działania”

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…

Rozdział IV Kompetencje personelu (wg norm ISO 22301 i BS 25999 punkty 3.4.1. i 

oraz 3.2.4).

 Konieczne kompetencje.

 Plan/realizacja szkoleń.

 Prowadzenie zapisów dotyczących kwalifikacji.

Rozdział V Analiza wpływu na biznes (BIA, wg norm ISO 22301 i BS 25999 punkty 

3.4.1.1 oraz 4.1.1).

 Opis metody analizy.

 Wyniki analizy

 Przeglądy analizy.
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Modelowa struktura dokumentu „Polityki zapewnienia ciągłości działania”

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…

Rozdział VI. Szacowanie ryzyka (wg norm ISO 22301 i BS 25999 punkty 4.1.1, 4.1.2).

 Opis metody szacowania.

 Wyniki szacowania.

 Przeglądy szacowania ryzyka.

Rozdział VII. Model zapewniania ciągłości działania (wg norm ISO 22301 i BS 25999 

punkty 3.4.1.1 oraz 4.2).

 Zasady.

 Struktura organizacyjna.

 Zarządzanie relacjami z interesariuszami (elementy typowych kontaktów z 

interesariuszami zawiera „Plan komunikacji” w Rozdziale VIII oraz „Lista 

kontaktów” w Załączniku 4).
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Modelowa struktura dokumentu „Polityki zapewnienia ciągłości działania”

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…

Rozdział VIII. Struktura reakcji na incydent (wg norm ISO 22301 i BS 25999 punkty 

3,4.1.1 oraz 4.3.2).

 Rekomendowane postępowanie.

 Plan komunikacji.

Rozdział IX. Scenariusze awaryjne BCP i DRP (wg norm ISO 22301 i BS 25999 

punkty 3,4.1.1 oraz 4.3.3).

 Scenariusze BCP.

 Scenariusze DRP.
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Modelowa struktura dokumentu „Polityki zapewnienia ciągłości działania”

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…

Rozdział X. Testowanie zarządzania zapewnianiem ciągłości działania (wg norm ISO 

22301 i BS 25999 punkty 3.4.1.1 oraz 4.4.2).

 Zasady testowania.

 Plan testów.

Rozdział XI. Utrzymanie i przegląd ustaleń związanych z zarządzaniem zapewnianiem 

ciągłości działania (wg norm ISO 22301 i BS 25999 punkty 3.4.1.1 oraz 4.4.3).

 Zasady utrzymania i przeglądów (technika samooceny).

 Plan przeglądów.
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Modelowa struktura dokumentu „Polityki zapewnienia ciągłości działania”

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…

Rozdział XII. Audyt wewnętrzny (wg norm ISO 22301 i BS 25999 punkty 3.4.1.1 oraz 

5.1),

 Zasady audytowania.

 Plan audytów.

 Przebieg audytu.

Rozdział XIII. Przeglądy zarządzania systemem zapewniania ciągłości działania (wg 

norm ISO 22301 i BS 25999 punkty 3.4.1.1 oraz 5.2).

 Zasady przeprowadzania przeglądów zarządzania.

 Plan przeglądów zarządzania.

 Przebieg przeglądu zarządzania.
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Modelowa struktura dokumentu „Polityki zapewnienia ciągłości działania”

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…

Rozdział XIV Działania zapobiegawcze i korygujące (wg norm ISO 22301 i BS 25999 

punkty 3.4.1.1 oraz 6.1).

Rozdział XV Ciągłe doskonalenie (wg norm ISO 22301 i BS 25999 punkty 3.4.1.1oraz 

6.2).

 Uświadamianie.

 Szkolenia.

 Przeglądy, audyty, analizy.

 Ocena dojrzałości zarządzania BCM.
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Modelowa struktura dokumentu „Polityki zapewnienia ciągłości działania”

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…

Załącznik 1. Regulaminy, procedury, instrukcje, metody

 Struktura organizacyjna zarządzania zapewnianiem ciągłości działania (Komitet 

Kryzysowy, Koordynator BCM, Zespoły Awaryjne}.

 Regulamin zapewniania ciągłości działania.

 Regulamin Komitetu Kryzysowego.

 Procedura prowadzenia dokumentacji BCM.

 Opis metody szacowania ryzyka operacyjnego TSM-ORA.

Załącznik 2. Scenariusze awaryjne klasy BCP

Załącznik 3. Scenariusze awaryjne klasy DRP

 Wzywanie serwisów.

 Naprawy awarii infrastruktury technicznej.
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Modelowa struktura dokumentu „Polityki zapewnienia ciągłości działania”

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…

Załącznik 4. Zasoby.

 Lista kontaktów.

 Szkolenia pracowników.

 Zasoby finansowe BCM.

 Zasoby materialne BCM.

 Zasoby informacyjne BCM.

Załącznik 5. Wymagania i źródła dobrych praktyk.

 Ważniejsze przepisy.

 Źródła dobrych praktyk (normy, strony internetowe, publikacje).
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Zarządzanie ryzykiem operacyjnym…

Załącznik 6. Plany i raporty.
 Plany i raporty roczne Komitetu Kryzysowego.

 Plany i raporty bieżące oraz protokoły posiedzeń Komitetu Kryzysowego.

 Plany i raporty z testów.

 Plany i raporty z audytów.

 Plany i raporty z przeglądów zarządzania.

 Plan oddziaływania na interesariuszy.

Załącznik 7. Rejestry bieżące.
 Rejestr incydentów.

 Rejestr działań korygujących.

 Rejestr działań zapobiegawczych.

 Rejestr doświadczeń.

Historia dokumentacji.
 specyfikacja zmian.

 inne.
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Zarządzanie sytuacja kryzysową

incydent kryzys

Zarządzania 

incydentami

Plan 

zarządzania 

kryzysowego

Zarządzanie i opanowanie kryzysu

Podtrzymanie lub wznowienie 

przerwanej działalności

Odzyskanie danych, odtworzenie 

środowiska

Działania umożliwiające powrót do 

pierwotnej wydajności

PCD 

(BCP)

Plan działań 

odtworzeniowych 

(DRP)

Plan powrotu do 

stanu normalnego

Zarządzanie ryzykiem w działalności…
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan zarządzania kryzysowego

Przygotowanie reakcji 
zarządu

•Aktywowanie komitetu kryzysowego

•Komunikacja wewnętrzna

•Komunikacja zewnętrzna

Przygotowanie reakcji 
pracowników

Przygotowanie reakcji 
struktur wspierających 

uruchomienie 
procedur awaryjnych

Księga dobrych praktyk…
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Pierwsza reakcja na zdarzenie – Emergency Response

Księga dobrych praktyk…
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Komunikacja kryzysowa

Księga dobrych praktyk…

Wewnątrz 
struktury 

zarządzania 
kryzysowego

Z pracownikami

Z 
interesariuszami

Ze służbami 
publicznymi
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Ryzyko operacyjne – możliwość wystąpienia straty wynikającej z 

niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi, systemów 

lub ze zdarzeń zewnętrznych, uwzględniając również ryzyko prawne.

Na potrzeby prowadzenia oceny nadzorczej przyjmuje się poniższą 

systematykę i definicje ryzyka operacyjnego:

 Ryzyko technologiczne i techniczne – ryzyko zakłóceń działalności 

podmiotu wskutek zaburzeń pracy systemów teleinformatycznych i 

informacyjnych.

 Ryzyko outsourcingu – ryzyko negatywnego wpływu ze strony 

podmiotu zewnętrznego na ciągłość, integralność lub jakość 

funkcjonowania podmiotu, jego majątku lub pracowników.
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Na potrzeby prowadzenia oceny nadzorczej przyjmuje się poniższą 

systematykę i definicje ryzyka operacyjnego:

 Ryzyko zdarzeń zewnętrznych (ciągłości działania) – ryzyko 

braku możliwości prowadzenia działalności przez podmiot lub 

poniesienia strat w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych takich jak 

trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, akty terroru, brak dostępu do 

siedziby (miejsca prowadzenia działalności) lub mediów.

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


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały 

dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       102/115

PRAKTYKA NADZORCZA I BION W ZAKRESIE BCM

knf_178244_knf_177877_Wyciag_z_Podrecznika_BION_TFI_2016_errata_54064.pdf

W celu oceny poziomu ryzyka operacyjnego brany jest pod uwagę 

stopień narażenia TFI na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, z 

uwzględnieniem m.in. następujących czynników:

 skala działalności TFI oraz złożoność jego struktury organizacyjnej,

 skala i częstotliwość wprowadzanych w TFI zmian infrastruktury 

operacyjnej,

 zlecenia podmiotom zewnętrznym czynności TFI (np. księgowość, 

zarządzanie funduszami, agent transferowy),

 rotacja osób kluczowych oraz pracowników TFI,
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Kryteria oceny zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmują przede 

wszystkim:

 identyfikację ryzyka operacyjnego przez TFI,

 funkcjonowanie komórki compliance, jednostki ds. zarządzania 

ryzykiem, komórki audytu wewnętrznego,

 weryfikację przez TFI działalności podmiotów zewnętrznych, 

którym TFI powierzyło wykonywanie czynności TFI,

 istnienie i funkcjonowanie procedur w TFI.
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Ocena ryzyka trudnomierzalnego, na które narażone jest TFI skupia się 

przede wszystkim na:

 prawidłowości wycen jednostek uczestnictwa/certyfikatów 

inwestycyjnych funduszy/subfunduszy oraz ewentualnych 

przypadków ich niedokonania,

 zapewnieniu nieprzerwanego odkupywania jednostek 

uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy/subfunduszy.
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Kryteria oceny obszaru zarządzania podmiotem obejmują, m.in.:

1. Kompetencje zarządu i rady nadzorczej, system zarządzania oraz zasady 

ładu korporacyjnego:

 dostosowanie struktury i składu organów towarzystwa (zarządu i rady nadzorczej) 

do wymogów przepisów prawa oraz wielkości i stopnia złożoności działalności 

prowadzonej przez TFI,

 dostosowanie procesu zarządzania do profilu ryzyka TFI i skuteczność działania 

kierownictwa towarzystwa w zakresie zarządzania kluczowymi rodzajami ryzyka –

identyfikacja i ocena rodzajów ryzyka na jakie narażona jest instytucja; 

podejmowanie ryzyka i dokonywanie oceny ryzyka; zdolność do zapobiegania 

nadmiernemu ryzyku w momencie zmieniających się warunków zewnętrznych i 

wewnętrznych,
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Kryteria oceny obszaru zarządzania podmiotem obejmują, m.in.:

2. Organizacja TFI:

 dostosowanie struktury organizacyjnej TFI do charakteru towarzystwa i 

strategii działania,

 stabilność i przejrzystość struktury organizacyjnej,

 zarządzanie zmianami w organizacji (i ich uzasadnienie).
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Kryteria oceny obszaru zarządzania podmiotem obejmują, m.in.:

3. Polityka kadrowa:

 dostosowywanie wielkości i struktury zatrudnienia do bieżącej i 

planowanej skali działalności, a także do wymogów ustawowych,

 stabilność na kluczowych stanowiskach,

 funkcjonowanie procedur zapewnienia ciągłości działania,

 funkcjonowanie odpowiedniej polityki wynagradzania.
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Kryteria wykorzystywane w ocenie BION

OCENA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM

(1) (2) (3) (4)

TFI zdefiniowało kluczowe 

wskaźniki ryzyka (KRI) we 

wszystkich kluczowych 

procesach biznesowych 

(obszarach ryzyka), TFI 

wykorzystuje wskaźniki KRI 

do oceny parametrów 

jakościowych procesów 

biznesowych i oceny 

poziomu ryzyka 

operacyjnego.

TFI zdefiniowało kluczowe 

wskaźniki ryzyka (KRI) w 

krytycznych procesach 

biznesowych (obszarach 

ryzyka), KRI 

wykorzystywane są do 

oceny parametrów 

jakościowych procesów 

biznesowych.

TFI zdefiniowało kluczowe 

wskaźniki ryzyka (KRI) w 

wybranych procesach 

biznesowych (obszarach 

ryzyka) ale nie wykorzystuje 

ich do oceny poziomu 

ryzyka operacyjnego.

Towarzystwo nie 

zdefiniowało kluczowych 

wskaźników ryzyka (KRI).

6.1.3. Ryzyko operacyjne
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Kryteria wykorzystywane w ocenie BION

OCENA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM

(1) (2) (3) (4)

Towarzystwo posiada i 

stosuje sformalizowane 

procedury zapewniające 

ciągłość działania. 

Towarzystwo co najmniej 

1 raz w roku testuje 

prawidłowość 

funkcjonowania procedur 

ciągłości działania.

Towarzystwo posiada i 

stosuje sformalizowane 

procedury zapewniające 

ciągłość działania. 

Towarzystwo testuje 

prawidłowość 

funkcjonowania procedur 

ciągłości działania 

rzadziej niż raz na rok.

Towarzystwo nie posiada 

sformalizowanych lub 

niesformalizowanych 

procedur zapewniających 

ciągłość działania.

6.1.3. Ryzyko operacyjne
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Kryteria wykorzystywane w ocenie BION

OCENA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM

(1) (2) (3) (4)

Nie zanotowano przypadków 

niedokonania wyceny 

jednostek/certyfikatów. 

Zanotowano 1 przypadek 

niedokonania wyceny 

jednostek/certyfikatów. 

Od 2 do 3 przypadków 

niedokonania wyceny 

jednostek/certyfikatów

Powyżej 3 przypadków 

niedokonania wyceny 

jednostek/certyfikatów. 

Nie wystąpiły przypadki 

zawieszenia odkupywania 

jednostek przez fundusz. 

Wystąpił 1 przypadek 

zawieszenia odkupywania 

jednostek przez fundusz, ale 

nie trwał on dłużej niż 3 dni. 

Wystąpił 1 przypadek 

zawieszenia 

odkupywania jednostek 

przez fundusz i trwał on 

od 4 do 14 dni. 

Wystąpił 1 przypadek zawieszenia 

odkupywania jednostek przez 

fundusz i trwał on powyżej 14 dni 

lub wystąpił więcej niż 1 

przypadek zawieszenia 

odkupywania jednostek przez 

fundusz. 

6.1.3. Ryzyko trudnomierzalne
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Kryteria wykorzystywane w ocenie BION

OCENA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM

(1) (2) (3) (4)

Towarzystwo posiada 

sformalizowaną politykę 

kadrową oraz ciągłości 

zachowania procesów, która 

zapewnia ciągłość 

funkcjonowania funduszy i 

towarzystwa.

Towarzystwo nie posiada 

sformalizowanej polityki 

kadrowej oraz ciągłości 

zachowania procesów, która 

zapewniałaby ciągłość 

funkcjonowania funduszy i 

towarzystwa.

6.3 Zarządzanie podmiotem
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Korekta oceny BION 

Korekta ocen obszarów

kryterium obszar Maksymalna ocena

TFI nie posiada 

sformalizowanych planów 

ciągłości działania.

Zarządzanie 2,5

Ryzyko operacyjne 2,5
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