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BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE

W TFI

Krzysztof Maderak
Departament Funduszy Inwestycyjnych

i Funduszy Emerytalnych

Warszawa, 27 marca 2018 roku

Uwagi z wdrożenia Wytycznych dotyczących 

zarządzania obszarami technologii informacyjnej

i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego 

w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych
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 Formalnoprawne uwarunkowania bezpieczeństwa teleinformatycznego Towarzystw 

Funduszy Inwestycyjnych

 Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym jako proces

 Zarządzanie ryzykiem informatycznym

Agenda

 Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst 

wdrożenia Wytycznych IT w TFI

 Stan wdrożenia Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii 

informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w TFI

 Praktyka procesu kontrolnego w odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem 

teleinformatycznym

 Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst 

procesu kontrolnego
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Motto

Największym błędem jaki 
popełniają ludzie, jest 
niedocenianie zagrożenia

Jeff Moss
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Motto

Jeśli jest więcej niż jeden sposób 
wykonania pracy i jeden z nich 
kończy się katastrofą, to ktoś w ten 
sposób to zrobi

Murphy
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Zamiast wstępu 

5. edycja Badania Stanu Bezpieczeństwa Informacji © 2018 PwC Polska Sp. z o.o.  

pwc.pl/badaniebezpieczenstwa
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w 1/3 ich źródłem były 
osoby obecnie zatrudnione 

w przedsiębiorstwach.
13% badanych wskazało na 

byłych pracowników, zaś 
6% na aktualnych 
usługodawców, 

konsultantów lub 
wykonawców.

4% za źródło uznało 
klientów, zaś po 2% 
wskazało na byłych

usługodawców i 
dostawców. Warto 

zestawić te wartości
z 28% odpowiedzi, że 

sprawcami ataków byli 
hakerzy.

Aż 65% uczestników badania zadeklarowało, że w ich przedsiębiorstwach w ciągu ostatnich 12 
miesięcy wykryto incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa informacji lub systemów IT.
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Barometr cyberbezpieczeństwa KPMG styczeń 2018  
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Barometr cyberbezpieczeństwa KPMG styczeń 2018  
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Zarządzanie bezpieczeństwem IT w TFI 
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Zarządzanie bezpieczeństwem IT w TFI 

Formalnoprawne uwarunkowania bezpieczeństwa 
teleinformatycznego Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
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całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji 

o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

Formalnoprawne uwarunkowania bezpieczeństwa teleinformatycznego Towarzystw Funduszy 

Inwestycyjnych

Ustawy

•Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004  r.  (Uofizafi)

•Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi… (DPA 61)

Rozporządzenia 

•Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia 
działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Rozporządzenie MRiF 1444)

•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… (RDK 231)

Wytyczne

• Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska 
teleinformatycznego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (Wytyczne IT)

BION

• Badanie i ocena nadzorcza  Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych  (BION TFI)
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Formalnoprawne uwarunkowania bezpieczeństwa teleinformatycznego Towarzystw Funduszy 

Inwestycyjnych

DPA 61

Art. 18. 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby ZAFI stale korzystali z właściwych i 

odpowiednich zasobów ludzkich i technicznych, które są niezbędne do 

właściwego zarządzania AFI.

W szczególności właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego ZAFI, 

uwzględniając również charakter AFI zarządzanego przez ZAFI, wymagają, 

aby ZAFI stosował racjonalne procedury administracyjne i księgowe, 

ustalenia dotyczące kontroli i zabezpieczenia elektronicznego przetwarzania 

danych oraz odpowiednie wewnętrzne mechanizmy kontroli…,
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RDK 231

Art. 12  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.
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Art. 12  Ryzyko związane z odpowiedzialnością zawodową

2. Ryzyko związane z odpowiedzialnością zawodową, zgodnie z definicją 

w ust. 1, obejmuje między innymi ryzyko:

…
d) nieustanowienia, niewdrożenia i nieutrzymania odpowiednich procedur 

służących zapobieganiu nieuczciwym działaniom, oszustwom lub czynom 

dokonanym w złym zamiarze;

f) strat powstałych na skutek zakłócenia działalności, awarii systemu, błędów 

dotyczących przetwarzania transakcji lub zarządzania procesami.
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Art. 13  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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Wymogi organizacyjne

Art. 57 Wymogi ogólne 

2. ZAFI ustanawiają, wdrażają i utrzymują systemy i procedury, które 

zapewniają właściwy stopień bezpieczeństwa, rzetelności i poufności 

informacji, uwzględniając przy tym charakter danych informacji.
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Art. 57 Wymogi ogólne 

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.
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Uofizafi

Art. 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; 

Art. 10. Towarzystwo i depozytariusz działają niezależnie i w interesie 

uczestników funduszu inwestycyjnego
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zachowanie poufności, 
integralności i dostępności 

informacji; w ramach 
bezpieczeństwa informacji mogą 
być uwzględniane również inne 

właściwości, takie jak 
autentyczność, rozliczalność, 

niezaprzeczalność i 
niezawodność (na podstawie 

ISO/IEC 27000:2009).*
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Inwestycyjnych

§ 91. 

1. W towarzystwie funkcjonuje sformalizowany system zarządzania 

bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, zapewniający 

adekwatny do poziomu ryzyka poziom bezpieczeństwa informacji.

2. Towarzystwo wprowadza zabezpieczenia urządzeń uniemożliwiające 

nieuprawniony dostęp do systemów teleinformatycznych i przetwarzania 

danych.

3. Systemy teleinformatyczne towarzystwa powinny być zabezpieczone 

przed nieuprawnionym dostępem do danych przetwarzanych przez te 

systemy.

Rozporządzenie MRiF 1444

zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się 
do procesów mających na celu zapewnienie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
środowiska teleinformatycznego*.

*Wytyczne IT
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Inwestycyjnych

Rozporządzenie MRiF 1444

§ 91.

4. Towarzystwo opracowuje i wdraża wewnętrzne procedury dostępu do jego 

systemów teleinformatycznych oraz posiada odpowiednie zasady oraz mechanizmy 

techniczne zapewniające właściwy poziom kontroli dostępu logicznego do danych i 

informacji oraz dostępu fizycznego do kluczowych elementów infrastruktury 

teleinformatycznej, umożliwiające jego odtworzenie wraz z historią modyfikacji i 

przetwarzania danych. 
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Rozporządzenie MRiF 1444

§ 91.

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.
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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).
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Formalnoprawne uwarunkowania bezpieczeństwa teleinformatycznego Towarzystw Funduszy 

Inwestycyjnych

Rozporządzenie MRiF 1444

§ 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.
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Inwestycyjnych

Rozporządzenie MRiF 1444

§ 90.

3. Sposób organizacji towarzystwa powinien gwarantować bezpieczeństwo obsługi 

klientów i uczestników funduszy oraz przechowywanych dokumentów i danych.

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.       29

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie 

całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji 

o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

Formalnoprawne uwarunkowania bezpieczeństwa teleinformatycznego Towarzystw Funduszy 

Inwestycyjnych

BION TFI 2.4. Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne – możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub 

zawodności procesów wewnętrznych, ludzi, systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, 

uwzględniając również ryzyko prawne.

 Ryzyko technologiczne i techniczne – ryzyko zakłóceń działalności podmiotu wskutek zaburzeń pracy 
systemów teleinformatycznych i informacyjnych.

 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.

Ryzyko utraty reputacji – ryzyko związane z negatywnym odbiorem wizerunku 
podmiotu przez klientów, kontrahentów, inwestorów, akcjonariuszy, nadzorców, 
regulatorów oraz opinię publiczną.
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Inwestycyjnych

BION TFI 6.1.3. Ryzyko operacyjne 

Ocena zarządzania ryzykiem operacyjnym

1 2 3 4

Towarzystwo identyfikuje oraz opisuje 

ryzyko operacyjne, które może 

wystąpić w prowadzonej działalności. 

Proces identyfikacji ryzyka 

operacyjnego jest dokonywany w 

regularnych odstępach czasu.

Towarzystwo identyfikuje oraz opisuje 

ryzyko operacyjne, które może 

wystąpić w prowadzonej działalności. 

Proces identyfikacji ryzyka 

operacyjnego miał charakter 

jednorazowy.

Towarzystwo nie identyfikuje ryzyka 

operacyjnego, które może wystąpić w 

prowadzonej działalności.

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).
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Inwestycyjnych

BION TFI 6.1.3. Ryzyko operacyjne 

Ocena zarządzania ryzykiem operacyjnym

1 2 3 4

W analizowanym okresie nie doszło 

do awarii systemów informatycznych.

W analizowanym okresie doszło do 

niewielkich awarii systemów 

informatycznych, które zostały 

usunięte jeszcze w dniu ich 

zaistnienia.

W analizowanym okresie doszło do 

awarii systemów informatycznych, 

które nie zostały usunięte w dniu ich 

zaistnienia, ale nie miały 

negatywnego wpływu na stabilność  

całego systemu informatycznego 

Towarzystwa.

W analizowanym okresie doszło do 

awarii systemów informatycznych, 

które miały negatywny wpływ na 

stabilność całego systemu 

informatycznego Towarzystwa

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.
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Formalnoprawne uwarunkowania bezpieczeństwa teleinformatycznego Towarzystw Funduszy 

Inwestycyjnych

BION TFI

6.3. Zarządzanie podmiotem 

Ocena jakości zarządzania TFI

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.

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.       33

Zarządzanie bezpieczeństwem IT w TFI 

Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym jako proces
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Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym jako proces

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM TELEINFORMATYCZNYM JEST

PROCESEM PROWADZONYM W CELU OSIĄGNIĘCIA I UTRZYMYWANIA

ODPOWIEDNIEGO POZIOMU POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI, 
DOSTĘPNOŚCI, ROZLICZALNOŚCI, AUTENTYCZNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI

INFORMACJI.

Wytyczna 18.1. 
System zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego 
powinien wynikać ze strategii towarzystwa funduszy inwestycyjnych w 
obszarze bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i być oparty o 
sformalizowane regulacje wewnętrzne. Podstawowym dokumentem w tym 

zakresie powinna być polityka bezpieczeństwa informacji.
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Zarządzanie ryzykiem informatycznym

Ryzyko informatyczne

Możliwość, że konkretne zagrożenie wykorzysta konkretną podatność systemu przetwarzania

danych PN-I-02000:2002

Prawdopodobieństwo albo możliwość tego, że określone zagrożenie wykorzysta podatność 

zasobu lub grupy zasobów, aby spowodować ich naruszenie lub zniszczenie A. Białas

Potencjalna strata, która najprawdopodobniej wystąpi, jeśli zagrożenie wykorzysta określoną 

podatność                                                                                                                    D.L. Landoll

Potencjalna sytuacja, w której określone zagrożenie wykorzysta podatność aktywów lub grupy 

aktywów powodując w ten sposób szkodę dla organizacji                                 ISO/IEC 27005:2010

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.       39

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie 

całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji 

o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

Zarządzanie ryzykiem informatycznym

bezpieczeństwa
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dostępności

zgodności
wg Symantec 
Corporation
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Zarządzanie ryzykiem informatycznym

SZACOWANIE RYZYKA
ANALIZA RYZYKA

Identyfikacja ryzyka
 Identyfikacja zasobów
 Identyfikacja zagrożeń
 Identyfikacja podatności
 Identyfikacja skutków
 Identyfikacja środków zaradczych

Oszacowanie (wycena) ryzyka
 Szacowanie skutków
 Szacowanie prawdopodobieństwa zdarzeń
 Szacowanie podatności
 Oszacowanie poziomu ryzyka

OCENA RYZYKA

POSTĘPOWANIE Z

RYZYKIEM

UNIKANIE

PRZENIESIENIE

OPTYMALIZACJA

UTRZYMANIE

REDUKCJA

AKCEPTACJA

INFORMOWANIE O RYZYKU

MONITOROWANIE RYZYKA
Wołowski, Zawiła-Niedźwiecki 2012
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Zarządzanie ryzykiem informatycznym

Wołowski, Zawiła-Niedźwiecki 2012

Źródło zagrożeń motywacja zdarzenia

Hacker
Osobista

Wyzwanie
Bunt 

Socjotechnika
Wtargnięcie systemowe

Nieuprawniony dostęp do systemu

Przestępca 
komputerowy

Wandalizm
Korzyść materialna

Oszustwo
Wtargnięcie do systemu

Terrorysta

Szantaż 
Wykorzystanie

Wandalizm
Zemsta 

Terroryzm
Wojna informacyjna

Manipulacje systemowe

Atak na system 
Penetracja systemu

Szpiegostwo 
przemysłowe 

Korzyści konkurencyjne 
Szpiegostwo ekonomiczne

Kradzież informacji
Naruszenie prywatności

socjotechnika

Penetracja systemu
Nieuprawniony dostęp do danych

Pracowni k (źle  
wykształcony,
rozczarowany, 

nieuczciwy)

Ciekawość
Ego 

Wywiad
Korzyść pieniężna

Zemsta
Niezamierzony błąd

Nieuprawniony dostęp do systemu
Szantaż

Przeglądanie danych niejawnych
Oszustwa i kradzieże 

Wprowadzanie sfałszowanych danych
Przechwytywanie informacji
Sprzedaż danych osobowych

Sabotaż systemu

Zagrożenia powodowane przez ludzi, źródła, motywacja
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i aplikacyjny

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 

IT w TFI

kontekst wdrożenia Wytycznych IT w Towarzystwach Funduszy 

Inwestycyjnych

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, 

infrastrukturalny

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.       44

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie 

całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji 

o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

Obszary Wytycznych  IT

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 

IT w TFI
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Obszary Wytycznych  IT

Strategia i organizacja IT i bezpieczeństwa IT

Struktura organizacyjna

Podział obowiązków

Zasoby ludzkie
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Rozwój środowiska IT

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.       47

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 

IT w TFI

Obszary Wytycznych  IT

Utrzymanie i eksploatacja środowiska IT
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Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska IT
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Wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinny stosować się 

do zawartych w niniejszym dokumencie Wytycznych…

…Organ nadzoru oczekuje, że TFI będą stosować wszystkie Wytyczne, a 

proporcjonalność będzie polegać jedynie na sposobie 

wdrożenia poszczególnych Wytycznych, uwzględniającym 

specyfikę prowadzonej działalności oraz wynikające z przyjętej strategii 

metody realizacji wsparcia przez obszar IT działalności towarzystwa 
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Jednocześnie nadzór oczekuje, że decyzje dotyczące zakresu 

i sposobu wprowadzenia wskazanych w Wytycznych rozwiązań poprzedzone zostaną 

pogłębioną analizą i poparte będą stosowną argumentacją dokumentującą adekwatny do 

poziomu ryzyka proces zarządzania obszarami technologii informacyjnej i środowiska 

teleinformatycznego

Wytyczne powinny być stosowane według zasady „zastosuj lub wyjaśnij” 

w odniesieniu do sposobu realizacji poszczególnych Wytycznych z zachowaniem podejścia 

ostrożnościowego, akceptowalnego poziomu ryzyka i konieczności przestrzegania przepisów prawa 

Ponadto zaleca się, aby w sytuacji zlecania podmiotom trzecim wykonywania czynności z zakresu 

działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jak również funduszy inwestycyjnych, towarzystwo 

dołożyło starań, aby podmioty trzecie wypełniały stosowne do zakresu zlecenia wytyczne określone w 

niniejszych Wytycznych 
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Wytyczna 1

Rada nadzorcza towarzystwa powinna nadzorować funkcjonowanie obszarów 

technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, natomiast 

zarząd towarzystwa powinien zapewnić, aby powyższe obszary zarządzane były w 

sposób poprawny i efektywny 

Wytyczna  1.2

Komitet właściwy do spraw obszaru bezpieczeństwa IT

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 
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Strategia i organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego

Rola zarządu i rady nadzorczej
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Wytyczna 2

W towarzystwie funduszy inwestycyjnych powinien funkcjonować sformalizowany 

system informacji zarządczej w zakresie obszarów technologii informacyjnej oraz 

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, zapewniający każdemu z odbiorców 

informacji właściwy poziom wiedzy o tych obszarach. 

Wytyczna  2.1

identyfikacja zagadnień w obszarach technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska 

teleinformatycznego, które powinny być objęte systemem informacji zarządczej, z uwzględnieniem 

związanego z nimi ryzyka i innych specyficznych uwarunkowań 

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 
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Wytyczna 3

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno opracować i wdrożyć strategię 

w zakresie obszarów technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska 

teleinformatycznego, zgodną ze strategią działania towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych. 

Wytyczna 3.4 

Monitorowanie realizacji celów strategii  

Wytyczna 3.5 

Dostosowywanie strategii  do zmian w otoczeniu, m.in. profilu ryzyka, zmian prawnych i regulacyjnych oraz 

rozwoju technologicznego
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Wytyczna 4

Towarzystwo powinno określić zasady współpracy oraz zakres odpowiedzialności 

obszaru biznesowego, technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska 

teleinformatycznego, pozwalające na efektywne i bezpieczne wykorzystanie 

potencjału środowiska teleinformatycznego w działalności towarzystwa

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 
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Wytyczna 5

Rozwiązania organizacyjne oraz zasoby ludzkie w obszarach technologii 

informacyjnej i bezpieczeństwa teleinformatycznego powinny być adekwatne do 

jego profilu ryzyka i specyfiki działalności oraz pozwalać na efektywną realizację 

działań w tych obszarach

5.1 struktura organizacyjna – Dział IT, stan i podporządkowanie

5.2 odpowiednia separacja obowiązków pracowniczych 

5.3 właściciele systemów – merytoryczni nadzorcy

5.4 działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa

5.8 szkolenia w zakresie nowych technologii
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Wytyczna 8

Towarzystwo powinno posiadać sformalizowane zasady zarządzania danymi 

wykorzystywanymi w ramach prowadzonej działalności, obejmujące w szczególności 

zarządzanie architekturą oraz jakością danych i zapewniające właściwe wsparcie 

działalności towarzystwa

8.3 właściciel danych 

8.4 sformalizowane zasady zarządzania jakością danych

8.7 identyfikacja przyczyn błędów w danych, mechanizmy kontrolne

8.8 bieżące monitorowanie jakości danych

8.11 Tworzenie kultury organizacyjnej 

8.13 znaczenie wpływu jakości danych na jakość zarządzania towarzystwem

Wytyczna 8.14

Komitet właściwy do spraw zarządzania jakością danych
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Wytyczna 11

Towarzystwo powinno posiadać sformalizowane zasady oraz mechanizmy 

techniczne zapewniające właściwy poziom kontroli dostępu logicznego do danych i 

informacji oraz dostępu fizycznego do kluczowych elementów infrastruktury 

teleinformatycznej

11.3 uprawnienia vs. merytoryczny zakres obowiązków

11.4 analiza poziomu ryzyka związanego z uprawnieniami w procesach, regularne, 

udokumentowane przeglądy

11.9 uprawnienia uprzywilejowane 

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 
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Wytyczna 13 

Towarzystwo powinno zapewniać wewnętrznym użytkownikom systemów 

informatycznych wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów związanych  z ich 

eksploatacją, w tym wynikających z wystąpienia awarii i innych  niestandardowych 

zdarzeń zakłócających ich użytkowanie 

13.2 sformalizowany proces wsparcia -> odniesienie do rejestrów zdarzeń RO

13.3. budowa systemu help desk

Wsparcie merytoryczne w obsłudze systemów IT to nie jest zadanie działu IT lecz 

właścicieli procesów

Dział IT świadczy wsparcie w obszarze technologicznych (i bezpieczeństwa 

systemowego)
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Wytyczna 14

Towarzystwo powinno podejmować skuteczne działania mające na celu osiągnięcie 

i utrzymanie odpowiedniego poziomu kwalifikacji pracowników 

w zakresie środowiska  teleinformatycznego i bezpieczeństwa informacji 

przetwarzanych w tym środowisku 

14.1 specjalizowane szkolenia dla pracowników  w zależności od pełnionej roli

14.2, 14.3 udokumentowany, ciągły proces doskonalenia 
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Plany utrzymania 

ciągłości działania 

i plany awaryjne

Zasoby techniczne 

oraz warunki 

fizyczne i 

środowiskowe

Kopie 

awaryjne

Weryfikacja 

efektywności  podejścia 

do zarządzania 

ciągłością działania

Wytyczna 15 

Proces zarządzania ciągłością działania towarzystwa  powinien uwzględniać 

szczególne  uwarunkowania związane z jego środowiskiem teleinformatycznym 

oraz przetwarzanymi w nim danymi 

15.16 merytoryczna kontrola wykonywania kopii i ich zawartości 
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Wytyczna 16

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych świadczące usługi z wykorzystaniem 

elektronicznych kanałów dostępu powinno posiadać skuteczne rozwiązania 

techniczne i organizacyjne zapewniające weryfikację tożsamości 

i bezpieczeństwo danych oraz środków klientów, jak również edukować 

klientów w zakresie zasad bezpiecznego korzystania z tych kanałów 

16.4 nadzór nad procesami dostępu (wewnętrznymi i zewnętrznymi)

16.5 nadzór nad outsourcerami
16.7 kanał informacji o zagrożeniach

16.8, 16.9 edukacja klientów udokumentowana

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 
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Wytyczna 18

W towarzystwie funduszy inwestycyjnych powinien funkcjonować sformalizowany, 

skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, 

obejmujący działania związane z identyfikacją, szacowaniem, kontrolą, 

przeciwdziałaniem, monitorowaniem i raportowaniem ryzyka w tym zakresie, 

zintegrowany z systemem zarządzania ryzykiem 

i bezpieczeństwem informacji w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 

18.4 integracja z SZRO

18.5 Identyfikacja ryzyka

18.11 szacowanie ryzyka – bezpieczeństwo, dostępność – utrata reputacji 

18.14 wyjątki od obowiązujących regulacji 

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 
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Wytyczna 19

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno klasyfikować systemy 

informatyczne i przetwarzane w nich informacje zgodnie z zasadami 

uwzględniającymi w szczególności wymagany dla tych systemów i informacji 

poziom bezpieczeństwa. 

19.1 klasyfikacja informacji – PBI 

Rola właściciela procesu, gestora aplikacji, właściciela danych 

19.5 komputery przenośne zarządu i informatyków

19.7 klasyfikacja systemów informatycznych – zasoby procesów biznesowych

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 
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Wytyczna 20

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno posiadać sformalizowane zasady 

zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa środowiska 

teleinformatycznego, obejmujące ich identyfikację, rejestrowanie, analizę, 

priorytetyzację, wyszukiwanie powiązań, podejmowanie działań naprawczych oraz 

usuwanie przyczyn. 

20.5 proces wymiany informacji z outsourcerami

Wytyczna 20.6

Zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 
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Proces Wdrożenia Wytycznych IT – aspekt techniczny
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IT 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.       69

Wytyczna 9.2 – 9.6 

 Zapewnienie szyfrowanych i zabezpieczonych łączy głównych i zapasowych do placówek 

towarzystwa oraz podmiotów usługowych z uwzględnieniem systemów  IDS/IPS

 Zapewnienie łączy zapasowych dla kanałów elektronicznych

 Podział sieci teleinformatycznej na podsieci (logiczne lub fizyczne) oddzielone zaporami 

sieciowymi z szyfrowaniem ruchu sieciowego

 Wdrożenie mechanizmów monitorowania i alarmowania w segmentach LAN i WAN sieci 

towarzystwa Wytyczne IT  9.15, 9.17

Wytyczna 9.16

 Wdrożenie szczególnych mechanizmów bezpieczeństwa w odniesieniu do eksploatowanych 

maszyn wirtualnych

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 

IT w TFI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego

Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną

Wytyczne 9.27 – 9.29

 Wdrożenie mechanizmów monitorowania wydajności komponentów infrastruktury 

teleinformatycznej
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Wytyczna 11.10

 Zapewnienie mechanizmów automatycznej rejestracji zdarzeń                  

w systemach o wysokiej istotności

Wytyczna 11.12

 Zapewnienie mechanizmów automatycznej rejestracji ruchu osobowego 

w kluczowych pomieszczeniach

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 

IT w TFI

Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego

Kontrola dostępu
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Wytyczna 12.1

 Zapewnienie automatycznej ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem dla 

wszystkich narażonych na zagrożenia elementów infrastruktury

Wytyczna 12.2

 Zapewnienie (centralnej) aktualizacji sygnatur

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 

IT w TFI
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Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego
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Wytyczna 15.8  

 Zapewnienie adekwatnych do skali i specyfiki działalności zasobów 

technicznych, uwzględniających parametry odtworzeniowe kluczowych 

procesów biznesowych

Wytyczna 15.17  

 Wdrożenie mechanizmów weryfikacji możliwości odtwarzania kopii awaryjnych

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 

IT w TFI
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Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego
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Wytyczne 19.5  

 Zapewnienie adekwatnej do klasyfikacji informacji ochrony danych 

przetwarzanych na stacjach roboczych użytkowników poprzez szyfrowanie, 

mechanizmy kontroli dostępu, mechanizmy kopii zapasowych itp.

Wytyczne 19.6  

 Wdrożenie  systemu DLP 

Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie tego rodzaju automatycznych rozwiązań nie zwalnia 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych z konieczności sprawowania przez pracowników nadzoru nad tym 

obszarem
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Wytyczna 20.3

 Narzędzia wspomagania rejestrowania incydentów

Wytyczna 20.7

 Wdrożenie systemu SIEM (Security Information and Event Management)

Organizacyjny, proceduralny, procesowy, infrastrukturalny i aplikacyjny kontekst wdrożenia Wytycznych 
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Praktyka procesu kontrolnego
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