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 Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

 System zarządzania ryzykiem w TFI 

 Uwarunkowania prawne i procesowe zarządzania ryzykiem operacyjnym w TFI

Agenda

 Organizacyjny, proceduralny i procesowy kontekst zarządzania ryzykiem operacyjnym 

w TFI 

 Charakterystyka ryzyka operacyjnego w TFI 

 Profil ryzyka operacyjnego 

 Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego

 Wymogi nadzorcze w zakresie zarzadzania ryzykiem operacyjnym w BION 

 Praktyka procesu kontrolnego w odniesieniu do zarządzania ryzykiem operacyjnym
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Motto

Ilekroć chcemy rozważyć coś 

w izolacji, tylekroć się okazuje, 

że powiązane jest z całą resztą 

wszechświata

Prawo Muira
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Motto

Spokojny człowiek, 2007 reż. Frank A. Capello

Jako Bob Maconel – Christian Slater

Kwestia oszustwa jest zawsze śliskim tematem 

i każda rzeczowa dyskusja na temat ryzyka 

operacyjnego musi je uwzględniać, a niestety 

należy to do rzadkości.

Kendall, 2000
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Ryzyko operacyjne z perspektywy 

teorii organizacji
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Ryzyko w ujęciu negatywnym (ryzyko czyste)

to zagrożenie nieosiągnięcia zamierzonego celu 

Jest równoznaczne z prawdopodobieństwem wystąpienia 

zdarzeń oddziałujących negatywnie na sytuacje organizacji 

i perspektywy jej rozwoju
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Definicja jaką znamy powszechnie na rynku finansowym

Ryzyko Operacyjne to ryzyko straty wynikającej z niewłaściwych lub 

zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub też zdarzeń 

zewnętrznych 

Definicja ta obejmuje ryzyko prawne, ale nie obejmuje 

ryzyka strategicznego i reputacji

definicja Bazylejska
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Alternatywne definicje ryzyka operacyjnego:

Ryzyko operacyjne jest efektem czynników endogenicznych i egzogenicznych, 

spowodowane niesprawnością systemów, celowymi lub niezamierzonymi błędami 

działań ludzkich, katastrofami i klęskami naturalnymi.

W skład ryzyka wchodzą:

 Ryzyko relacji z otoczeniem – związane z zaufaniem publicznym i reputacją,

 Kadrowe,

 Technologiczne,

 Niewłaściwego obiegu informacji,

 Zdarzeń nadzwyczajnych.

 Kryminalne 
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Alternatywne definicje ryzyka operacyjnego:

Ryzyko operacyjne to ryzyko, które ma swoje źródło w niedostosowaniu systemów, 

problemach operacyjnych, łamaniu wytycznych formułowanych przez kontrolę 

wewnętrzną, oszustwach i nieprzewidzianych katastrofach powodujących 

nieoczekiwane straty w organizacji

Ryzyko operacyjne należy rozpatrywać na tle poprawności, efektywności i 

integralności systemu kontroli oraz innych mechanizmów, których celem jest 

realizacja procesów biznesowych
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Alternatywne definicje ryzyka operacyjnego:

Ryzyko operacyjne to ryzyko  

dostatecznie
sprawnego działania organizacji 

Specyfika TFI jako instytucji zaufania publicznego determinuje 

maksymalizujące rozumienie i interpretację przysłówka „dostatecznie”
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Alternatywne definicje ryzyka operacyjnego:

Ryzyko operacyjne to ryzyko utraty pozycji 

konkurencyjnej na lokalnym rynku usług 

finansowych wskutek zaniedbań i wad 

w holistycznym procesie zarządzania 

organizacją lub negatywnego oddziaływania 

otoczenia
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Propozycja ujęcia ryzyka operacyjnego wg teorii organizacji:

Możliwe są określone 
zdarzenia wewnętrzne i 
zewnętrzne zakłócające 

działanie organizacji, tzn. 
naruszające 

prowadzenie procesów

Procesy są w 
określonym stopniu i 
zakresie podatne na 

zdarzenia 
zakłócające 

Organizacja może 
ponosić prawną 

odpowiedzialność za 
konsekwencje 

naruszenia procesów 
lub zasobów 

Określone zasoby 
są newralgiczne dla 

utrzymania 
procesów

J.Zawiła-Niedźwiecki, 2013  
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Propozycja ujęcia ryzyka operacyjnego wg teorii organizacji:

Ryzyko operacyjne to ryzyko związane z niewłaściwym przebiegiem realizowanych 

w organizacji i na jej rzecz w outsourcingu procesów biznesowych

Ryzyko operacyjne to ryzyko strat materialnych i reputacyjnych

oraz odpowiedzialności prawnej, wynikających z niedostosowania 

lub zawodności procesów i niezbędnych dla nich zasobów 

(osobowych, materialnych, informacyjnych i finansowych), 

a powstających w wyniku zakłóceń będących następstwem 

oddziaływania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 

J.Zawiła-Niedźwiecki, 2013  
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Ryzyko Operacyjne jest ryzykiem fundamentalnym i ze względu na swoją 

kompleksowość, charakterystycznym dla każdej organizacji

Większość występujących rodzajów ryzyka operacyjnego wynika ze 

słabości nadzoru właścicielskiego i procesu zarządzania, oraz wad 

systemu i mechanizmów kontroli wewnętrznej.

Ryzyko operacyjne towarzyszy od samego początku każdej

działalności, ale rośnie wraz ze złożonością organizacji, stosowanych 

systemów oraz oferowanych produktów i usług.
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Źródłem ryzyka operacyjnego są też wszelkie gwałtowne zmiany 

transformacyjne i wprowadzane nowe technologie. 

Wpływ ryzyka operacyjnego wzrósł z uwagi na większe uzależnienie 

procesów i operacji od technologii informatycznej, wprowadzanie bardziej 

złożonych produktów, a także coraz powszechniejsze korzystanie z 

outsourcingu, z czym wiąże się utrata bezpośredniego nadzoru nad 

realizowanymi czynnościami.

W szczególności wzrost ryzyka operacyjnego towarzyszy 

wprowadzaniu nowych produktów i usług oraz zmian w procesach 

operacyjnych.
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Błędy w cenie wielkości ryzyka – aspekt psychologiczny

Błędy w ocenie wielkości ryzyka wynikają m.in. silnej potrzeby sukcesu, zagrożenia karą, 

depresji wskutek doznanych sekwencji porażek.

Popełniane w tych sytuacjach błędy można zakwalifikować do złudzeń posybilnych

oraz złudzeń walentnych.

Treść tych błędów stanowią przekonania, że:

 To, co wartościowe, jest jednocześnie prawdopodobne

 To, co losowe, jest prawidłowe; dostrzega się prawidłowość tam gdzie jej nie ma,

 Po serii niepowodzeń wzrasta prawdopodobieństwo sukcesu,

 To, co nieznane, jest prawdopodobne, zdarzenia o nierozpoznanych skutkach i 

nieznanym prawdopodobieństwie są oceniane tak, jak zdarzenia znane.

Studenski, 2004  
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Złudzenie posybilne występują w procesie przewidywania, deformują prognozę i 

ocenę prawdopodobieństwa oraz zmniejszają realizm myślenia.

Powodują, że ludzie ulegają iluzji kontroli – są wówczas przekonani, że mogą 

wpływać na zdarzenia przypadkowe i losowe.

Złudzenie walentne zdarzają się w procesie wartościowania. Ulegając im, człowiek 

przecenia wartość korzystnych skutków i nie docenia wielkości strat. Wielu ludzi sądzi, 

że zdarzenia trudno dostępne i rzadkie są szczególnie wartościowe, chociaż nie 

przemawiają za tym konkretne argumenty. 

Błędy w cenie wielkości ryzyka – aspekt psychologiczny

Studenski, 2004  
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Zagrożenia do przewidzenia to wydarzenia lub zbieg wydarzeń, 

które zaskakują jednostkę lub grupę pomimo wcześniejszego 

posiadania wszystkich informacji potrzebnych do ich przewidzenia

i konsekwencji z nich płynących.

W przeciwieństwie do nieuniknionych zagrożeń problem leży nie 

w rozpoznaniu problemu, ale w braku odpowiedniej reakcji 

Bazerman, 2006

Zagrożenia do przewidzenia – specyficzny dla ryzyka operacyjnego rodzaj zagrożeń
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

charakterystyka

 Zarządzający organizacją świadomi są istotnych problemów, a także tego, że 

problem nie rozwiąże się sam

 Członkowie organizacji wiedzą, że istniejący problem będzie narastał w miarę 

upływu czasu

 Rozwiązanie istotnego problemu wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów w 

chwili obecnej, natomiast korzyści płynące z podjętych działań są odsunięte w 

czasie

 Wychodzenie naprzeciw zagrożeniu do przewidzenia zawsze wiąże się z 

ponoszeniem kosztów, podczas gdy osiągnięte tym sposobem korzyści, pomimo, 

że zazwyczaj dużo większe, nie są wcale pewne

Zagrożenia do przewidzenia – specyficzny dla ryzyka operacyjnego rodzaj zagrożeń
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

charakterystyka

 Skłonność do podtrzymywania status quo, a  tym samym niemożność 

przygotowania się na nadejście przewidywalnego zagrożenia – większość 

organizacji zmienia się stopniowo, preferując krótkoterminowe półśrodki zamiast 

długoterminowych trwałych rozwiązań

 Otwarty sprzeciw wobec zmian, wyrażany przez określoną mniejszość, która ma 

na celu jedynie własne korzyści i jest w stanie sabotować potrzebne dla ogółu 

działania 

Zagrożenia do przewidzenia – specyficzny dla ryzyka operacyjnego rodzaj zagrożeń
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Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

charakterystyka

Ludzie skłonni są do podsycania pozytywnych iluzji, które w efekcie prowadzą do 

egocentrycznej  interpretacji otaczającej ich rzeczywistości i niedoceniania ryzyka.

Dodatkowo poprzez występowanie naturalnej tendencji do pomijania znaczenia 

zdarzeń w przyszłości zmniejszamy naszą motywację do podejmowania bieżących 

działań zapobiegających odległej w czasie lub niepewnej katastrofie

Umiejętność rozpoznawania możliwych do przewidzenia zagrożeń jest stosunkowo 

rzadka, ale co gorsza, odwaga potrzebna do zareagowania na nie występuje w 

organizacjach jeszcze rzadziej

Zagrożenia do przewidzenia – specyficzny dla ryzyka operacyjnego rodzaj zagrożeń
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System zarządzania ryzykiem w TFI

Uwarunkowania prawne i procesowe zarządzania 

ryzykiem operacyjnym 
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System zarządzania ryzykiem w TFI. Uwarunkowania prawne i procesowe 

Ryzyko zarządzanych 
funduszy

Ryzyko TFI
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*UoF – Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Art. 4. UoF*

1c. Zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym albo 

funduszem inwestycyjnym zamkniętym obejmuje co najmniej zarządzanie 

portfelem inwestycyjnym funduszu i ryzykiem.

Art. 8b. UoF

1. Zarządzający ASI zarządza alternatywną spółką inwestycyjną, w tym co 

najmniej portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem.
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3) posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji, 

zadań i odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych, w tym w ramach 

systemu kontroli wewnętrznej posiadać system nadzoru zgodności działalności 

z prawem, system zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego;

4) zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby 

posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje;

Art. 48 ust. 2b UoF Towarzystwo, prowadząc działalność, o której 

mowa w ust. 2a, jest obowiązane w szczególności: 
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Art. 48 ust. 2f UoF Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem 

powinien uwzględniać zakres i rozmiar prowadzonej przez towarzystwo 

działalności, o której mowa w ust. 2a, a także profil inwestycyjny, cel 

inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszy inwestycyjnych zarządzanych 

przez towarzystwo. 

W celu ograniczenia koncentracji ryzyka towarzystwo powinno w przyjętym 

systemie zarządzania ryzykiem ustanowić system limitów wewnętrznych 

dla każdego zarządzanego funduszu inwestycyjnego, w tym dotyczących 

stosowania dźwigni finansowej AFI. 

W przyjętym systemie zarządzania ryzykiem towarzystwo określa także 

zasady wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI, w tym 

wskazuje metody ich obliczania.
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#Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 

Artykuł 15 DPE 61#

Zarządzanie ryzykiem 

1. ZAFI dokonują funkcjonalnego i hierarchicznego oddzielenia funkcji zarządzania 

ryzykiem od jednostek operacyjnych, w tym od funkcji zarządzania portfelem. (…)

2. ZAFI wdrażają właściwe systemy zarządzania ryzykiem w celu odpowiedniego 

określania, monitorowania i pomiarów wszelkich typów ryzyka oraz zarządzania typami 

ryzyka istotnymi dla poszczególnych strategii inwestycyjnych AFI oraz ryzyka, na które jest 

lub może być narażony każdy AFI. 

ZAFI dokonują przeglądu systemów zarządzania ryzykiem z odpowiednią częstotliwością, 

co najmniej raz w roku, i dostosowują je w razie konieczności. 
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Załącznik 1 DPE 61

1. Minimalny zakres funkcji w zakresie zarządzania inwestycyjnego, 

które musi wykonywać ZAFI, zarządzając AFI: 

a) zarządzanie portfelami inwestycyjnymi; 

b) zarządzanie ryzykiem. 
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§ 11. Rozp. MRiF 1444x

1. Towarzystwo wydziela w strukturze organizacyjnej jednostkę do spraw 

zarządzania ryzykiem w sposób zapewniający jej niezależność pod 

względem podległości służbowej i pełnionych funkcji od jednostek 

operacyjnych towarzystwa odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych. Jeżeli uzasadnia to 

charakter, zakres i stopień złożoności czynności wykonywanych przez 

towarzystwo oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych 

otwartych, czynności z zakresu zarządzania ryzykiem mogą być 

wykonywane w ramach stanowiska jednoosobowego.

XRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 lipca 2017 r. DZ.U. poz. 1444 
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§ 10. Rozp. MRiF 1444

1. W ramach systemu zarządzania ryzykiem towarzystwo ustanawia, 

wdraża i zapewnia stosowanie polityki zarządzania ryzykiem. 

Polityka zarządzania ryzykiem obejmuje w szczególności pisemne 

procedury oceny narażenia każdego zarządzanego przez towarzystwo 

funduszu inwestycyjnego otwartego na poszczególne rodzaje ryzyka 

wchodzące w skład ryzyka całkowitego, które mogą być istotne dla tego 

funduszu.
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§ 10. Rozp. MRiF 1444

2. Polityka zarządzania ryzykiem powinna określać:

1) procesy, metody i procedury umożliwiające pomiar i zarządzanie 

ryzykiem oraz obliczanie całkowitej ekspozycji;

2) podział obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem w 

towarzystwie;

3) zakres oraz warunki i częstotliwość sporządzania sprawozdań 

przedkładanych przez jednostkę do spraw zarządzania ryzykiem 

zarządowi oraz radzie nadzorczej towarzystwa.
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Artykuł 38 RD 231~

Do celów niniejszej sekcji systemy zarządzania ryzykiem rozumie się 

jako systemy składające się z odpowiednich elementów struktury 

organizacyjnej ZAFI, w których podstawową rolę pełni stała funkcja 

zarządzania ryzykiem, z zasad i procedur związanych z zarządzaniem 

ryzykiem istotnych z punktu widzenia każdej strategii inwestycyjnej AFI, a 

także ustaleń, procesów i technik związanych z pomiarem ryzyka i 

zarządzaniem ryzykiem stosowanych przez ZAFI w odniesieniu do 

każdego zarządzanego AFI.

~Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 dnia 19 grudnia 2012 r. 
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Artykuł 39 RD 231

Stała funkcja zarządzania ryzykiem

1. ZAFI ustanawia i utrzymuje stałą funkcję zarządzania ryzykiem, która:

a) wdraża skuteczne zasady i procedury zarządzania ryzykiem w celu 

prowadzonego na bieżąco wykrywania i pomiaru wszelkiego ryzyka 

dotyczącego strategii inwestycyjnej każdego AFI, na które jest lub 

może być narażony każdy AFI, zarządzania tym ryzykiem i 

monitorowania go;

b) zapewnia zgodność profilu ryzyka AFI, który ujawnia się inwestorom 

zgodnie z art. 23 ust. 4 lit. c) dyrektywy 2011/61/UE, z limitami ryzyka, 

które określono zgodnie z art. 44 niniejszego rozporządzenia;
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Artykuł 39 ust. 1 RD 231

c) monitoruje zgodność z limitami ryzyka określonymi zgodnie z art. 44 

oraz, jeżeli stwierdzi, że profil ryzyka AFI jest niezgodny z tymi 

limitami, lub dostrzega istotne zagrożenie, że profil ryzyka stanie się 

niezgodny z tymi limitami, niezwłocznie powiadamia o tym organ 

zarządzający ZAFI oraz - jeśli istnieje - funkcję nadzorczą ZAFI;

d) regularnie przedkłada sprawozdania dotyczące poniższych kwestii 

organowi zarządzającemu ZAFI oraz – jeśli istnieje – funkcji 

nadzorczej ZAFI z częstotliwością, która jest zgodna z charakterem, 

skalą i złożonością AFI lub działalności ZAFI
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Artykuł 40 RD 231

Polityka zarządzania ryzykiem

1. ZAFI ustanawia, wdraża i utrzymuje odpowiednią i udokumentowaną 

politykę zarządzania ryzykiem, w której określa się wszystkie stosowne 

rodzaje ryzyka, na jakie są lub mogą być narażone AFI, którymi zarządza.

2. Polityka zarządzania ryzykiem obejmuje procedury niezbędne do 

umożliwienia ZAFI dokonania dla każdego zarządzanego przez siebie AFI 

oceny narażenia tego AFI na ryzyko rynkowe, ryzyko utraty płynności oraz 

ryzyko kontrahenta, a także narażenia AFI na wszelkie inne rodzaje 

ryzyka, w tym ryzyko operacyjne, które mogą być istotne dla każdego 

AFI, którym zarządza.
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Artykuł 44 RD 231

Limity ryzyka

1. ZAFI ustanawia i wdraża ilościowe lub jakościowe limity ryzyka bądź 

oba te rodzaje limitów w odniesieniu do każdego AFI, którym zarządza, 

uwzględniając wszystkie istotne rodzaje ryzyka. W przypadku określenia 

wyłącznie limitów jakościowych ZAFI jest w stanie uzasadnić takie 

podejście właściwemu organowi.
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Artykuł 44 RD 231

Limity ryzyka

2. Ilościowe i jakościowe limity ryzyka dla każdego AFI obejmują 

przynajmniej następujące rodzaje ryzyka:

a) ryzyko rynkowe;

b) ryzyko kredytowe;

c) ryzyko utraty płynności;

d) ryzyko kontrahenta;

e) ryzyko operacyjne.
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Artykuł 12 RD 231

Ryzyko związane z odpowiedzialnością zawodową

1. Ryzyko związane z odpowiedzialnością zawodową, które ma być 

pokryte zgodnie z art. 9 ust. 7 dyrektywy 2011/61/UE, jest to ryzyko straty 

lub szkody spowodowanej przez osobę zaangażowaną na skutek 

nienależytej realizacji działań, za które ZAFI ponosi odpowiedzialność 

prawną.

2)"osoba zaangażowana" w odniesieniu do ZAFI oznacza dowolną spośród następujących osób:

a) dyrektora, wspólnika lub osobę na stanowisku równorzędnym bądź zarządzającego ZAFI;

b) pracownika ZAFI lub każdą inną osobę fizyczną, której usługi pozostają do dyspozycji i pod kontrolą ZAFI oraz która 

uczestniczy w świadczeniu usług w zakresie zarządzania zbiorowym portfelem przez ZAFI;

c) osobę fizyczną lub prawną, która bezpośrednio uczestniczy w świadczeniu usług na rzecz ZAFI na mocy ustaleń 

dotyczących przekazania uprawnień udzielonego osobom trzecim do celów świadczenia przez ZAFI usług w zakresie 

zarządzania zbiorowym portfelem;
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Artykuł 13 RD 231

Wymogi jakościowe uwzględniające ryzyko związane z 

odpowiedzialnością zawodową

1. ZAFI wdraża skuteczne wewnętrzne zasady i procedury zarządzania 

ryzykiem operacyjnym, aby odpowiednio identyfikować, mierzyć i 

monitorować ryzyko operacyjne oraz nim zarządzać, w tym ryzyko 

związane z odpowiedzialnością zawodową, na które ZAFI jest lub mógłby 

być, z racjonalnym prawdopodobieństwem, narażony. Działania w 

zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym są realizowane niezależnie 

jako element polityki zarządzania ryzykiem.
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Artykuł 13 RD 231

2. ZAFI tworzy bazę danych dotyczącą strat historycznych, w której rejestruje się 

wszelkie przypadki błędów operacyjnych, strat i szkód. W tej bazie danych 

rejestruje się między innymi wszelkie zaistniałe ryzyko związane z 

odpowiedzialnością zawodową, o którym mowa w art. 12 ust. 2.

3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem ZAFI wykorzystuje swoje 

wewnętrzne dane historyczne dotyczące strat i w razie potrzeby dane 

zewnętrzne, analizy scenariuszy wariantowych oraz czynników 

odzwierciedlających otoczenie biznesowe i systemy kontroli wewnętrznej.

4. Ekspozycja na ryzyko operacyjne i poniesione straty są na bieżąco 

monitorowane i objęte regularną sprawozdawczością wewnętrzną.

System zarządzania ryzykiem w TFI. Uwarunkowania prawne i procesowe 

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.       41/100

Artykuł 13 RD 231

5. Przyjęte przez ZAFI zasady i procedury zarządzania ryzykiem operacyjnym są 

odpowiednio udokumentowane. ZAFI posiada ustalenia w celu zapewnienia 

zgodności z przyjętymi zasadami zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz 

skuteczne środki postępowania w przypadku nieprzestrzegania tych zasad. ZAFI 

posiada procedury zapewniające podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

6. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz systemy pomiaru 

tego ryzyka są poddawane regularnym przeglądom co najmniej raz w roku.

7. ZAFI utrzymuje środki finansowe odpowiednie do swojego ustalonego profilu 

ryzyka.
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System zarządzania ryzykiem w TFI. Uwarunkowania prawne i procesowe 

Uwarunkowania powierzania czynności związanych z zarządzaniem ryzykiem funduszu
inwestycyjnego 

Art. 46b. UoF

1. Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, 

której przedmiotem jest zarządzanie ryzykiem funduszu 

inwestycyjnego, z podmiotem podlegającym nadzorowi właściwego 

organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym i posiadającym zezwolenie w 

zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych. Przepisy art. 46 ust. 9 stosuje 

się odpowiednio.
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Proces zarządzania ryzykiem
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Proces zarządzania ryzykiem

Rejestrowanie zdarzeń samoocena KRI, KPI benchmarking

Nieuznawanie 

znaczenia 

RyzOper/RyzInf/BCM 

Reakcja po 

zdarzeniu, 

eliminacja skutków

Reakcja w czasie 

rzeczywistym, 

monitoring 

parametrów 

procesów

Przewidywanie 

zaburzeń, 

eliminacja przyczyn
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Organizacyjny, proceduralny i procesowy kontekst zarządzania ryzykiem operacyjnym w TFI 

Dojrzałość procesu zarządzania ryzykiem

Podejście 
tradycyjne

Świadomość
Monitoring

Kwantyfikacja 
Integracja  
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Wstępny –
rezultaty 
procesu 
cechuje 
zmienność

Powtarzalny –
proces osiąga 
powtarzalne 
rezultaty

Zdefiniowany –
proces jest 
efektywny i 
skuteczny, 
zgodny z 
kryteriami

Kierowany –
proces jest 
wysoce 
efektywny i 
skuteczny

Zoptymalizowany
– uzyskiwane efekty 
są najwyższej 
jakości

Dojrzałość procesu wg modelu Armstronga
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Organizacyjny, proceduralny i procesowy kontekst zarządzania ryzykiem operacyjnym w TFI 
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Przeszłość   Teraźniejszość Przyszłość

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.       52/100

Organizacyjny, proceduralny i procesowy kontekst zarządzania ryzykiem operacyjnym w TFI 

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.       53/100

Ryzyko operacyjne z perspektywy teorii organizacji 

Model przyczyno – skutkowy klasyfikacji ryzyka ?

J.Zawiła-Niedźwiecki, 2013  
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Charakterystyka ryzyka operacyjnego w TFI 

Rozporządzenie MRiF 1444

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

(…)

14) ryzyku operacyjnym – rozumie się przez to ryzyko poniesienia 

przez fundusz inwestycyjny otwarty straty wynikającej z nieodpowiednich 

procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów 

towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń 

zewnętrznych, obejmujące ryzyko prawne i dokumentacyjne oraz ryzyko 

wynikające ze stosowanych w imieniu funduszu procedur zawierania 

transakcji, rozliczania i wyceny;
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Charakterystyka ryzyka operacyjnego w TFI 

Rozporządzenie MRiF 1444

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

(…)

16) ryzyku całkowitym – rozumie się przez to ryzyko: kontrahenta, 

płynności, rynkowe, operacyjne oraz inne rodzaje ryzyka, na które 

fundusz inwestycyjny otwarty jest lub może być narażony;
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Charakterystyka ryzyka operacyjnego w TFI 

Ryzyko operacyjne – ryzyko wystąpienia straty związane z 

niedostateczną efektywnością działań ludzi, systemów, warunków 

zewnętrznych oraz procesów zachodzących w podmiocie (również przy 

ich wdrażaniu). 

BION w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI) – mapa klas ryzyka i ich 

definicje – ryzyko operacyjne

 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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Charakterystyka ryzyka operacyjnego w TFI 

 Ryzyka nadużyć/defraudacji – ryzyko związane ze świadomym 

działaniem na szkodę podmiotu przez jego pracowników lub osoby 

trzecie. 

 Ryzyko bezpieczeństwa – ryzyko zakłócenia funkcjonowania 

podmiotu lub strat finansowych w wyniku niedostatecznej ochrony 

jego zasobów i informacji. 

 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. 

BION w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI) – mapa klas ryzyka i ich 

definicje – ryzyko operacyjne
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Profil ryzyka operacyjnego w TFI 
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profil ryzyka operacyjnego w TFI 

Potencjalne zdarzenia zidentyfikowane w działalności TFI

 nieprawidłowa realizacja zlecenia rozpoczęcia usługi 

zarządzania aktywami klienta

 błędna realizacja zleceń dot. otwartych rachunków assetowych

 błędna realizacja dyspozycji zamknięcia rachunku assetowego

 błąd we współpracy z agentem transferowym

 błąd we współpracy z dystrybutorem

 nieobecność pracowników Departamentu IT

 awaria systemu IT

 niedostępność infrastruktury IT

(na przykładzie TFI)
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profil ryzyka operacyjnego w TFI 

Potencjalne zdarzenia zidentyfikowane w działalności TFI

 błędne funkcjonowanie systemu back-upów

 błędy w raportowaniu do klientów

 błędy w procesie weryfikacji naliczania kosztów przez dystrybutora i 

agenta transferowego

 błąd w naliczeniu kosztów zarządzania i kosztów ogólnych funduszu

 brak pełnej reprezentacji spółki

 zagubienie karty wejściowej przez pracownika

 nieaktualne dane w umowach z klientami

 awaria poczty elektronicznej

 nieaktualne karty wzorów podpisów

 brak opisów pudełek w archiwum

(na przykładzie TFI)
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profil ryzyka operacyjnego w TFI 

Potencjalne zdarzenia zidentyfikowane w działalności TFI

 zagubienie umowy przez firmę kurierską

 błędne rozliczenie i księgowanie transakcji

 niewykrycie przekroczenia limitu inwestycyjnego

 błędna rejestracja lub jej brak zlecenia zarządzającego

 błędy i braki w dokumentowaniu procesu inwestycyjnego

 błędy w raportowaniu okresowym do KNF

 błędy w raportowaniu bieżącym do KNF

 błędy i braki w księgowości finansowej

 błędy w procesie kadrowo płacowym

 zagubienie korespondencji

 błędne dane na stronie internetowej

 awaria działania strony internetowej

(na przykładzie TFI)
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profil ryzyka operacyjnego w TFI 

Profil ryzyka operacyjnego

KRI

Samoocena 

Dane 

historyczne
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profil ryzyka operacyjnego w TFI 

Profil ryzyka charakteryzuje skalę i 
strukturę stojących przed organizacją 
zagrożeń, tworząc uporządkowaną 
systematykę ryzyk.

Profil ryzyka ukazuje w jakim stopniu w 
danym obszarze działalności organizacji, 
poszczególne rodzaje ryzyka mają 
największe znaczenie dla organizacji oraz 
pozwala 
na określenie priorytetów 
podejmowanych działań 
względem ryzyka.

Według Rekomendacji M

Skala i struktura ekspozycji na ryzyko 
operacyjne; określa stopień narażenia na 
ryzyko operacyjne i może być wyrażony w 
wybranych przez bank wymiarach 
strukturalnych (rodzaje zdarzeń, rodzaje linii 
biznesowych, kluczowe procesy) oraz 
wymiarach skali (oszacowana potencjalna 
wielkość straty).

Do jego ustalenia organizacja wykorzystuje 
m.in. posiadane informacje na temat zdarzeń 
operacyjnych (w tym dotyczące częstości i 
dotkliwości) oraz informacje pochodzące z 
wykorzystywanych narzędzi zarządzania 
RO

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.       65/100

profil ryzyka operacyjnego w TFI 

kategoria zdarzeń operacyjnych rodzaj w ramach rodzaju

1. Oszustwo wewnętrzne

Straty spowodowane celowym działaniem polegającym na defraudacji, 
sprzeniewierzeniu majątku, obejściu regulacji, przepisów prawa lub przepisów 
wewnętrznych przedsiębiorstwa, wyłączając straty wynikające z różnicowania/ 
dyskryminacji pracowników, które dotyczą co najmniej jednej strony 
wewnętrznej

1. Działanie nieuprawnione

2. Kradzież i oszustwo

2. Oszustwo zewnętrzne

Straty spowodowane celowym działaniem polegającym na defraudacji, 
sprzeniewierzeniu majątku, lub obejściu regulacji prawnych przez stronę trzecią 

1. Kradzież i oszustwo

2. Bezpieczeństwo systemów

3. Zasady dotyczące zatrudniania oraz  bezpieczeństwo w miejscu pracy 

Straty powstałe na skutek działań niezgodnych z przepisami lub 
porozumieniami dotyczącymi zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
wypłaty odszkodowań z tytułu uszkodzenia ciała lub straty wynikające z 
nierównego traktowania i dyskryminacji pracowników

1. Stosunki pracownicze

2. Bezpieczeństwo środowiska pracy

3. Podziały i dyskryminacja

Kategoryzacja zdarzeń 
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profil ryzyka operacyjnego w TFI 

Kategorie zdarzeń operacyjnych Rodzaje zdarzeń w ramach kategorii

4. Klienci, produkty i praktyki operacyjne
Straty wynikające z niewywiązywania się z obowiązków zawodowych 
względem określonych klientów, będące skutkiem działań nieumyślnych 
lub zaniedbania (w tym wymagań powierniczych i stosownego 
zachowania) lub też związane z charakterem bądź konstrukcją produktu

1. Obsługa klientów, ujawnianie informacji 

o klientach, zobowiązania względem klientów

2. Niewłaściwe praktyki biznesowe lub rynkowe

3. Wady produktów

4. Klasyfikacja  klienta i ekspozycje

5. Usługi doradcze

5. Szkody związane z aktywami rzeczowymi 
Straty powstałe na skutek straty lub szkody w aktywach rzeczowych w 
wyniku klęski żywiołowej lub innych wydarzeń 

1. Klęski żywiołowe i inne zdarzenia

6. Zakłócenia działalności banku i awarie systemów 

Straty powstałe na skutek  zakłóceń działalności banku lub awarii 

systemów

1. Systemy

7. Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami 

operacyjnymi
Straty powstałe na skutek nieprawidłowego rozliczenia transakcji lub 
wadliwego zarządzania  procesami operacyjnymi, oraz wynikłe ze 
stosunków z kontrahentami i sprzedawcami

1. Wprowadzanie do systemu,  wykonywanie, rozliczanie i 

obsługa transakcji

2. Monitorowanie i sprawozdawczość

3. Napływ i dokumentacja klienta

4. Zarządzanie rachunkami klientów

5. Kontrahenci niebędący  klientami 

6. Sprzedawcy i dostawcy

Kategoryzacja zdarzeń 
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profil ryzyka operacyjnego w TFI 

Kategoryzacja zdarzeń 

Czy kategoryzacja odpowiada warunkom prowadzenia 
działalności przez Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych ?

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.       68/100

profil ryzyka operacyjnego w TFI 

Kategoryzacja zdarzeń 

kategorie

Oszustwa wewnętrzne

Oszustwa zewnętrzne 

Zasady dotyczące zatrudniania oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy

Klienci, produkty i praktyki operacyjne

Szkody związane z aktywami rzeczowymi

Zakłócenia działalności  i awarie systemów

Wykonywanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami
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profil ryzyka operacyjnego w TFI 

Kategoryzacja zdarzeń 

Klienci, produkty i praktyka biznesowa 

Rodzaj w ramach kategorii Przykłady zdarzeń operacyjnych 

2. Niewłaściwe praktyki biznesowe lub 

rynkowe 

 manipulacje na rynku finansowym 

 handel na podstawie poufnych informacji (na rachunek 

TFI lub funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 

TFI) 

 działanie poza zezwoleniem 

 pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu 

3. Wady produktów 

 wadliwie skonstruowane produkty inwestycyjne (w tym 

błędy wzorów umów, regulaminów i innych tego typu 

dokumentów, brak autoryzacji) błędy modeli (np. wycen 

instrumentów pochodnych) 

4. Klasyfikacja klienta i ekspozycje 

 dokonywanie oceny profilu klienta niezgodnie z 

wytycznymi 

 przekraczanie limitów zaangażowania względem klienta 

 błędy oceny profilu klienta 

 przekraczanie limitów inwestycyjnych funduszy

?
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profil ryzyka operacyjnego w TFI 

Kategoryzacja zdarzeń 

Oszustwa zewnętrzne 

Rodzaj w ramach kategorii Przykłady zdarzeń operacyjnych 

2. Bezpieczeństwo systemów
 hakerstwo

 kradzież informacji (poniesiona strata)

Zakłócenia działalności i błędy systemów

Rodzaj w ramach kategorii Przykłady zdarzeń operacyjnych 

Systemy

 nieprawidłowe działanie sprzętu

 błędy oprogramowania

 nieprawidłowe działanie sieci telekomunikacyjnych, 

komputerowych, Internetu

 przerwy w dopływie energii elektrycznej oraz 

nieprawidłowe działanie urządzeń podtrzymujących 

zasilanie

?

?
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Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego

Kluczowe wskaźniki ryzyka

Miary informacyjne o zmianie ekspozycji na ryzyko operacyjne

Zestaw parametrów procesu biznesowego, które z akceptowanym 

prawdopodobieństwem odzwierciedlają zmiany profilu ryzyka 

operacyjnego tego procesu
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Kluczowe wskaźniki ryzyka

Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego
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Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego

Kluczowe wskaźniki ryzyka – metody określania 

statystyczna

• wyznaczania limitów wartości KRI polega na ich określeniu 
za pomocą miary statystycznej wyliczonej na podstawie 
badania historycznego rozkładu wartości wskaźników 

ekspercka

• stosuje się, gdy dokonanie oceny statystycznej jest 
nieuzasadnione cechami wskaźnika, w tym np. licznością 
oraz charakterem zmian

hybrydowa

• stosuje się, gdy dostępne są miary statystyczne 
wskaźników, jednak z ich cech wynika niepełna 
przydatność do oceny poziomu ryzyka
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Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego

Kluczowe wskaźniki ryzyka

 Ilość niewykonanych obowiązków informacyjnych 

 Ilość odrzuconych zleceń nabycia/zbycia

 Czas niedostępności usług dostawcy zewnętrznego 

 Liczba niezrealizowanych dni urlopów z roku ubiegłego i bieżącego

 Liczba błędów oprogramowania skutkująca niedostępnością systemu
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Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego

Samoocena ryzyka operacyjnego

Samoocena – (subiektywne) oszacowanie poziomu ryzyka operacyjnego wg 

zdefiniowanych przekrojów, w procesach biznesowych, jednostkach 

organizacyjnych, itp.

szacowana samooceną wartość ryzyka jest iloczynem odpowiednich wag 

(wartości odniesienia) dla prawdopodobieństwa jego wystąpienia  i wielkości 

straty 

W = P * S
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Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego

Samoocena ryzyka operacyjnego

Wartość
Stopień 

prawdopodobieństwa
Charakterystyka Uwarunkowania

1 5%/95%
Zdarzenie nie występujące 

w normalnych warunkach
Nie wystąpiło historycznie

2 25%/75% Zdarzenie rzadkie
Wystąpiło jednorazowo 

(sporadycznie) w sektorze (TFI)

3 50%/50% Zdarzenie typowe
Występowało i występuje 

w sektorze i w TFI

4
Prawdopodobieństwo 

większe niż 50%
Zdarzenie częste

Występuje często z dużym 

nasileniem

5
Prawdopodobieństwo 

bliskie 100%
Zdarzenie praktycznie pewne „Zdarzenia do przewidzenia”
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Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego

Samoocena ryzyka operacyjnego

Wartość Wielkość straty Charakterystyka Uwarunkowania

1 do 500 zł brak lub nieznacząca waga

2 501 zł – 10 000  zł minimalna do 1% (DFWnPR)/(KP)

3 10 001 – 50 000 zł znacząca 1 – 5% (DFWnPR)/(KP)

4 50 001 – 250 000 zł duża 5 – 25% (DFWnPR)/(KP)

5 od 250 001 zł dotkliwa Powyżej 25% (DFWnPR)/(KP)

Art. 14 ust. 2. 231/2013 

ZAFI zapewnia dodatkowe fundusze własne na 

pokrycie ryzyka związanego z odpowiedzialnością 

zawodową spowodowanego zaniedbaniem 

obowiązków, o wartości równej co najmniej 0,01 % 
wartości portfeli zarządzanych AFI. (DFWnPR)

Art. 49 UoF

ust. 1

Kapitał początkowy towarzystwa na wykonywanie działalności 

wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 125 000 

euro (KP)

ust. 2 Jeżeli towarzystwo wykonuje działalność, o której mowa w 

art. 45 ust. 2 pkt 1, kapitał początkowy ulega zwiększeniu do 

wyrażonej w złotych równowartości 730 000 euro
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Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego

Samoocena ryzyka operacyjnego

Ryzyko oczekiwane

HFLI

Ryzyko szczątkowe

LFLI

Kryzys 

Ryzyko istotne 

(nieoczekiwane)

LFHI

Wielkość  strat
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Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego

Samoocena ryzyka operacyjnego
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Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego

Samoocena ryzyka operacyjnego
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Ryzyko zdarzeń 

szczególnie prawdopodobnych

Ryzyko zdarzeń szczególnie 

dotkliwych
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Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego

Profil ryzyka operacyjnego

W określeniu profilu ryzyka organizacja uwzględnia 
informacje z bazy zdarzeń operacyjnych (m.in. rodzaje 
zdarzeń operacyjnych, częstotliwość i dotkliwość 
zdarzeń operacyjnych), wskaźniki KRI, wyniki procesu 
samooceny ryzyka oraz wskaźniki ilościowe i 
jakościowe odnoszące się do organizacji
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Narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego

Profil ryzyka operacyjnego

 Wg kategorii
 Wg czynników ryzyka
 Wg procesów
 itd.
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Wymogi nadzorcze w zakresie zarządzania 

ryzykiem w BION
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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), 

 skala negatywnych zdarzeń spowodowanych czynnikami wewnętrznymi, 

 funkcjonowanie i stabilność systemów informatycznych, 

 liczba uzasadnionych skarg klientów, 

 terminowość realizacji zleceń klientów TFI oraz wypłaty środków im należnych, 

Wymogi nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w BION
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W celu oceny poziomu ryzyka operacyjnego brany jest pod uwagę stopień narażenia 

TFI na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, z uwzględnieniem m.in. następujących 

czynników: 

 liczba uzasadnionych skarg klientów, 

 gotowość TFI do polubownego rozwiązywania sporów z klientami, 

 rotacja osób kluczowych oraz pracowników TFI, 

 realizacja obowiązków informacyjnych TFI oraz funduszy zarządzanych przez TFI 

wobec KNF,

 funkcjonowanie odpowiednich regulacji wewnętrznych zapewniających skuteczności 

procesu rozpatrywania skarg klientów TFI, w tym dochowywania terminów ich 

rozpatrywania. 
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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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Praktyka procesu kontrolnego w odniesieniu do 

systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
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