
 

Seminarium pt. „Plany ciągłości działania 

 - praktyczne aspekty tworzenia  

i testowania oraz  

ciągłość działania - plany awaryjne” 

 

Data: 31 stycznia 2019 roku (czwartek) 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada), 

   pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

  

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest przekazanie doświadczeń inspekcyjnych związanych z badaniem 

zagadnień dotyczących: 

 zarządzania ryzykiem braku ciągłości działania w obszarze IT; 

 powierzania czynności w obszarze IT podmiotom zewnętrznym. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do pracowników banków komercyjnych i spółdzielczych,  

w szczególności odpowiedzialnych za zarządzanie planami ciągłości działania, w tym planami 

awaryjnymi. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 09.30  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.00  

Seminarium zakończy się o godzinie 15.00  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

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

miejsc. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie maksymalnie po jednym 

przedstawicielu z podmiotu. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu  

25 stycznia 2019 r.  
 

Kontakt:  

Aleksandra Leśniak, tel. (22) 262 53 28  

Paweł Panicz, tel. (22) 262 56 83 

cedur@knf.gov.pl 

 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.  

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


 

Seminarium pt. „Plany ciągłości działania 

 - praktyczne aspekty tworzenia  

i testowania oraz  

ciągłość działania - plany awaryjne” 

 

PROGRAM 

 

31 stycznia 2019 roku (czwartek)  

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),  

pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 
 

Prelegent: Piotr Truszczyński 

Starszy Specjalista 

Departament Inspekcji Bankowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Godzina                                                   Temat 

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

  

 

10:00-12:00 

 Planowanie awaryjne w praktyce bankowej: 

 definicje, wymogi prawne i regulacyjne 

 planowanie awaryjne 

 testy planów 

 działania proaktywne 

 działania kontrolne 

 przyczyny nieprawidłowości 

 podsumowanie 

  

12:00-12:30 Przerwa na kawę 

  

12:30-14:30 

 Outsourcing, usługi zewnętrzne IT w praktyce bankowej: 

 definicje, wymogi prawne i regulacyjne 

 zagadnienia zarządcze 

 zagadnienia techniczne 

 zakres i skala stosowania 

 czynniki ryzyka 

 podsumowanie 

  

14:30-15:00 Pytania i dyskusja 

  

 


