ORGANIZATORZY:

Ciągłość działania spółki w sytuacjach
ekstremalnych
2 kwietnia 2020 roku
WEBINARIUM
godz. 10:30-12:00
Kryzys epidemiczny, niespodziewanie dynamiczny i oddziaływujący silnie na społeczeństwo, wpłynął
niezaprzeczalnie na biznes. Aktualnymi i głównymi tematami zarządów spółek jest zarządzanie ryzykiem
i utrzymanie ciągłości biznesowej. W trakcie webinarium eksperci skonfrontują się z faktycznymi
problemami polskich spółek i przekażą wzorce działania w kryzysie.

PROGRAM
godz. 10:30-12:00
I. Jak spółka powinna być przygotowana do zachowania ciągłości działania?
• Analiza wpływu biznesowego
• Strategia ciągłości działania
• Plany awaryjne i odtworzeniowe
II. Co ma zrobić spółka, która nie ma wdrożonego SZCD?
•
•
•
•
•
•
III.

Powołanie zespołu kryzysowego – właściciele krytycznych procesów
Identyfikacja i klasyfikacja zagrożenia
Działania korekcyjne – natychmiastowe
Przygotowanie planu awaryjnego – scenariusze zdarzeń
Uruchomienie planu awaryjnego – redukcja zagrożenia
Odtwarzanie normalnego działania po ustaniu zagrożenia

Jakie są najczęstsze problemy przedsiębiorstw z utrzymaniem ciągłości działania?
Co powinna zrobić spółka, kiedy już przetrwa, żeby kolejne sytuacje ekstremalne były łatwiejsze
do przetrwania?
•
•
•

Zbudowanie i utrzymanie SZCD – domena świadomych
Zasoby niezbędne do utrzymania SZCD – personel, kompetencje, know how
Testowanie planów awaryjnych i odtworzeniowych

Prowadzący:
Konrad Gałaj-Emiliańczyk, Prawnik, Inspektor Ochrony Danych, Bureau Veritas Polska
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

ORGANIZATORZY:

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego
rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie
regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc
organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku
kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993
roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych,
regulacji rynku, relacji inwestorskich. Pracami SEG kieruje prezes Mirosław Kachniewski.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emitentów, do której
przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, członkowie
zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne mają status Członków
Wspierających. Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.
Obecnie SEG skupia około 300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 80 proc.
kapitalizacji emitentów krajowych.
Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie za pomocą
działań regulacyjnych i edukacyjnych.
Więcej informacji: www.seg.org.pl
______________________________________________________________________________
Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification)
dostarczając wysokiej jakości usługi mające na celu pomoc klientom w spełnianiu stale
rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną. Usługi Bureau Veritas minimalizują ryzyko,
poprawiają wydajność oraz promują zrównoważony rozwój. Bureau Veritas jest uznane i
akredytowane przez większość krajowych i międzynarodowych organizacji. jest jedną z
najprężniej
rozwijających
się
firm
doradczych
w
Polsce,
specjalizującej
się w doradztwie podatkowym, prawnym, rynkach kapitałowych, a także outsourcingu funkcji
płacowo-księgowych.
Jesteśmy firmą w której przedsiębiorcy oraz inwestorzy mogą znaleźć wsparcie niezbędne
do skutecznego działania, niezależnie od branży i etapu rozwoju firmy lub przedsięwzięcia.
Pracujemy zarówno ze start-upami, jak i z dużymi organizacjami, osiągającymi wielomiliardowe
przychody.
Posiadamy doświadczenie, wiedzę oraz kontakty niezbędne do działania w środowisku
międzynarodowym. Jesteśmy częścią Alliott Group, międzynarodowej sieci zrzeszającej
niezależne firmy księgowe, prawne i konsultingowe. W skład grupy wchodzi 170 firm,
prowadzących działalność w ponad 70 krajach. ALTO jest wyłącznym członkiem tej organizacji
w Polsce w zakresie doradztwa podatkowego. Członkostwo w Alliott Group daje nam kompetencje
do zaangażowania doradców z różnych jurysdykcji.

Więcej informacji: www.bureauveritas.pl

