
 

 
Data: 12 października 2022 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
Webinarium pt. „Business Continuity Planning – zarządzanie ciągłością działania procesów biznesowych, usług 
i infrastruktury IT, przy pracy hybrydowej”  
 
Cel 

Celem webinarium jest przedstawienie problematyki związanej z zapewnieniem ciągłości działania w zakładach 
ubezpieczeń i reasekuracji. 

Do kogo kierowane jest webinarium 

Webinarium skierowane jest do pracowników działów IT, działów bezpieczeństwa IT, zarządzających komórkami 
ryzyka operacyjnego oraz pracowników innych komórek organizacyjnych zaangażowanych w proces zarządzania 
obszarami IT i bezpieczeństwa teleinformatycznego zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 10:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 15:15  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego 
pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 
10 października 2022 roku. 

Informacje techniczne 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez 
przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami 
uczestnictwa. 

Materiały 

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. 

Opłaty 

Udział w webinarium jest bezpłatny.  

Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule wiadomości 
podając tytuł i datę wydarzenia.  
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Webinarium pt. „Business Continuity Planning – zarządzanie ciągłością działania procesów biznesowych, usług 
i infrastruktury IT, przy pracy hybrydowej” 

 
Prelegenci: 
Piotr Witczak – główny specjalista 
Mariusz Zabrocki – główny specjalista 
Departament Cyberbezpieczeństwa 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
PROGRAM 
12 października 2022 roku (środa) 
 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

10:00-11:30 

 Krajobraz i specyfika pracy w modelu zdalnym i hybrydowym w podmiotach sektora 
rynku finansowego 

 Aspekty prawne oraz organizacyjny, proceduralny i technologiczny kontekst 
zarządzania ciągłością działania w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji 

11:30-11:45 Przerwa 

11:45-13:15 
 Bezpieczne tworzenie kopii zapasowych oraz kontrola poprawności ich wykonywania 

 Organizacja procesów biznesowych w hybrydowym modelu pracy 

13:15-13:30 Przerwa  

13:30-14:30 
 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi – zagrożenia w hybrydowym modelu pracy 

 Komunikacja zespołów w rozproszonym modelu pracy 

14:30-14:45 Przerwa  

14:45-15:15 Pytania i odpowiedzi 

   


