
Plan Kontynuowania 

Działalności - BCP



BCP to ogół środków mających na celu

zabezpieczenie, według różnych scenariuszy

kryzysowych, w tym scenariuszy ekstremalnych,

kontynuowania, w stosownych

przypadkach w sposób czasowy i gradacyjny, produkcji,

świadczenia usług lub wykonywania innych
kluczowych działań operacyjnych lub ważnych

dla przedsiębiorstwa, a następnie całkowite
przejście do bieżącej działalności.

Poniższe pytania pozwolą Państwu odpowiedzieć na pytanie

czy plan kontynuowania działalności funkcjonuje u Państwa

i czy jest wydajny.

▪ Czy jesteśmy gotowi na poważny incydent?

▪ Czy aktualnie funkcjonujące procedury obejmują

potencjalne skutki kryzysu?

▪ Czy role i odpowiedzialność poszczególnych osób zostały

precyzyjnie zdefiniowane?

▪ Na jakie dodatkowe koszty mogą być Państwo narażeni?

▪ Czy obecne procedury ciągłości działalności funkcjonują?

▪ Czy istnieje dzielenie się dobrymi praktykami

i doświadczeniem?



Zadania:

• Identyfikacja najgorszych 

scenariuszy

• Analiza lokalizacji

• Warsztaty

Rezultaty:

• Scenariusze dla największych 

ryzyk

• Kwantyfikacja ich wpływu na 

działalność gospodarczą

01 Analiza wpływu na działalność gospodarczą

02 Przegląd strategii

03 Opracowanie planów dotyczących ciągłości działania

04 Przegląd projektu i planowanie działań

05 Kolejne kroki

Zadania:

Przegląd istniejących strategii i ich 

skuteczności

Rezultaty:

• Podsumowanie ustaleń i 

najgorszych scenariuszy

• Opis wybranych scenariuszy do 

dalszej analizy i poprawy

Zadania:

Warsztaty dotyczące planowania 

ciągłości działania

Rezultaty:

• Dokument z planami ciągłości 

działania dla wybranych 

scenariuszy 

• Raport podsumowujący projekt

Zadania:

• Przedstawianie wyników i 

przekazanie ich interesariuszom

• Planowanie działań

Rezultaty:

Plany działania i określenie ram 

zarządzania ryzykiem i ciągłością 

działania 

Zadania:

• Wdrażanie działań mających na 

celu poprawę ryzyka

• Kontrola ubezpieczalności i 

analiza luk ubezpieczeniowych

• Strategia dotycząca transferu 

ryzyka

• Projektowanie, przetarg i 

plasowanie

Rezultaty:

• Ciągły rozwój ochrony 

ubezpieczeniowej

• Renowacja ubezpieczeń

• Negocjowanie składek z 

ubezpieczycielami

End of project



Wyjaśnienie potrzeby ubezpieczenia od przerw                

w działalności i zmniejszenie ryzyka niedoubezpieczenia

1

Lepsze zrozumienie zależności w grupie, odporności                  

i możliwości lokalizacji zapasowych

3

Przejrzysty obraz największych ryzyk przerw                             

w działalności w organizacji

2

Określenie strategii odzyskiwania działalności                              

i opracowywanie planów ciągłości dla najgorszych 

scenariuszy

4

Cel stworzenia BCP

Celem jest identyfikacja największych ryzyk przerwy                         

w działalności klienta oraz budowanie planów kontynuowania 

działalności w celu ochrony celów biznesowych, w tym : 

Korzyści wynikające z powstania BCP

Pomiar wydajności wdrażanych rozwiązań5



KONTAKT:

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu i PR

Leader Risk&Analytics

T: 691 015 025

E: Joanna.Suszczyk@WillisTowersWatson.com

Korzyści ze współpracy z Willis Towers Watson

Łatwy początek - wszystkie kroki tworzenia BCP będą

dopasowane do Państwa potrzeb, czuwamy nad tym, aby

upraszczać cały proces. Dostarczamy zewnętrzny punkt

widzenia i pogłębione raporty dla wybranych lokalizacji.

Przejrzyste wyniki - dostarczamy przejrzyste i wymierne

wyniki, aby wspierać Państwa w podejmowaniu

strategicznych decyzji.

Ciągłe doskonalenie – zaprezentowane wyniki umożliwiają

podjęcie decyzji o natychmiastowej poprawie

i skoncentrowaniu działań na obszarach strategicznych.


