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Szanowni Państwo 

 

Oddajemy do Państwa dyspozycji pierwsze wydanie “summarum” – zestawienia artykułów 

opublikowanych na portalu periculum.pl, w dziale “WIEŚCI”. 

W dziale tym zamieszczamy informacje o istotnych – w naszej ocenie – nowościach: 

wydarzeniach  

i / lub publikacjach z zakresu zarządzania ryzykiem, odpornością, ciągłością działania oraz 

zarządzania bezpieczeństwem.  

Niniejsze, pierwsze „summarum” obejmuje wpisy zamieszczone od momentu uruchomienia 

portalu do końca lutego 2022 roku. Mamy szczerą nadzieję w przyszłości publikować takie 

zestawienia corocznie.  

Ufamy, że publikacja ta ułatwi Państwu odszukanie interesujących treści. 
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Polska 

 

8 lutego 2022  
Niewiele jest publikacji odnoszących się do ryzyka usług 
przetwarzania chmurowego – cloud computing. Dlatego warto 
odnotować kolejną publikację Związku Banków Polskich. Może 
ona być przydatna również dla podmiotów spoza sektora usług 
finansowych. 

Zachmurzenie 
umiarkowane 

https://periculum.pl/zachmurzenie-umiarkowane/ 

 

 

22 stycznia 2022  
Początek roku to wysyp różnego rodzaju analiz i prognoz 
dotyczących ryzyka rozumianego jako zagrożenie. Oprócz 
World Economic Forum (WEF) również Allianz publikuje swoje 
raporty oparte o opinie respondentów. 

ALLIANZ: prognozy 
ryzyka dot. Polski 

https://periculum.pl/allianz-prognozy-ryzyka-dot-polski/ 

 

 

22 stycznia 2022  
Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie, w treści którego 
zawarto zestawienie certyfikatów potwierdzające kompetencje 
w zakresie cyberbezpieczeństwa. Osoby zainteresowane 
karierą w tej dziedzinie mogą – na tej podstawie - dokonać 
wyboru co do dalszej nauki i poszerzania już zdobytej wiedzy. 

Rada Ministrów  
o cyberbezpieczeństwie 

https://periculum.pl/rada-ministrow-o-cyberbezpieczenstwie/ 

 

 

10 grudnia 2020  
Ogromną inspiracją dla zarządzających ryzykiem w Polsce 
mogą być analizy publikowane przez mniej lub bardziej znane 
podmioty i instytucje. Tylko trzeba do tych analiz docierać... 

Indeks Ryzyka Miast 

https://periculum.pl/indeks-ryzyka-miast/ 

 

 

6 października 2020  
Artykuł odnosi się do stanu prac nad nowelizacją ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym w zakresie określonym w druku 
sejmowym nr 405 

Nowelizacja ustawy  
o zarządzaniu 
kryzysowym 

https://periculum.pl/nowelizacja-ustawy-o-zarzadzaniu-kryzysowym/ 

https://periculum.pl/zachmurzenie-umiarkowane/
https://periculum.pl/allianz-prognozy-ryzyka-dot-polski/
https://periculum.pl/rada-ministrow-o-cyberbezpieczenstwie/
https://periculum.pl/indeks-ryzyka-miast/
https://periculum.pl/nowelizacja-ustawy-o-zarzadzaniu-kryzysowym/


 

periculum.pl 

5 

Europa 

 

18 października 2021  
Przepisy mają swoje właściwości. Zapewnienie zgodności z nimi 
często wymaga posiłkowania się dodatkowymi opracowaniami  
i publikacjami. Ale trzeba do nich dodawać własny 
profesjonalizm, albowiem autorzy tych publikacji bardzo często 
zastrzegają iż literalne wykorzystanie danej publikacji nie 
zapewnia sukcesów – w tym przypadku zgodności  
z rozporządzeniem unijnym. 

ISACA w sprawie „DORA” 

https://periculum.pl/isaca-w-sprawie-dora/ 

 

 

30 września 2021  
Wiele standardów i publikacji o charakterze standardów  
z dziedziny zarządzania ryzykiem ma już kilka „odsłon”. Często 
kolejne wydania zawierają nowe koncepcje, czasami pryncypia 
zarządzania ryzykiem ujmowane są w inny, bardziej 
przemawiający sposób. Będziemy je polecać uwadze 
Czytelników. 

Pomarańczowa Księga  
w nowej odsłonie 

https://periculum.pl/pomaranczowa-ksiega-w-nowej-odslonie/ 

 

 

7 kwietnia 2021  
Pojęcie „odporności operacyjnej” nabiera w ostatnim czasie na 
znaczeniu. Zaburzenia działalności firm, instytucji i podmiotów 
gospodarczych są często wynikiem braku lub niedostatecznej 
odporności. A to jest skutkiem niewłaściwego zarządzania 
ryzykiem i nadmiernego optymizmu. Trwająca pandemia 
brutalnie obnażyła słabości w tej dziedzinie. 

Komitet Bazylejski  
w sprawie ryzyka 
operacyjnego 

https://periculum.pl/komitet-bazylejski-w-sprawie-ryzyka-operacyjnego/ 

 

 

24 marca 2021  
Ostatnio nie ma miesiąca, aby jakaś organizacja i/lub grono 
ekspertów nie zajęło stanowiska w sprawach dotyczących 
cyberbezpieczeństwa. Lekceważyć zagadnienia nie można, bo 
tak jak nie potrafimy przewidzieć momentu materializacji tego 
ryzyka, tak samo nie można oszacować zakresu i wielkości 
potencjalnych strat. Szczególnie, że straty te mogą być – przez 
dłuższy czas – zupełnie niewidoczne dla najbardziej 
zainteresowanych. 

World Economic Forum  
o cyberbezpieczeństwie 

https://periculum.pl/world-economic-forum-o-cyberbezpieczenstwie/ 

 

https://periculum.pl/isaca-w-sprawie-dora/
https://periculum.pl/pomaranczowa-ksiega-w-nowej-odslonie/
https://periculum.pl/komitet-bazylejski-w-sprawie-ryzyka-operacyjnego/
https://periculum.pl/world-economic-forum-o-cyberbezpieczenstwie/
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21 marca 2021  
Covid-19 sporo namieszał nie tylko w życiu poszczególnych 
ludzi ale także w funkcjonowaniu podmiotów i organizacji –  
w tym tych międzynarodowych. Unia Europejska próbuje 
znaleźć jakąś perspektywę dla siebie i krajów członkowskich. 
Czy te działania będą skuteczne pokaże przyszłość. Póki co, 
funkcjonowanie UE w okresie po pandemii łatwe nie będzie… 

Ryzyko w post-covidowej 
Unii Europejskiej 

https://periculum.pl/ryzyko-w-post-covidowej-unii-europejskiej/ 

 

 

20 marca 2021  
Działalność prowadzona przez różne podmioty, począwszy od 
banków, poprzez przedsiębiorstwa aż do administracji 
publicznej z upływem czasu staje się coraz bardziej złożona  
i skomplikowana – zależna od coraz to nowych czynników. 
Zarządzanie organizacjami (i ryzykiem) będzie musiało nadążać 
wykorzystując nowe narzędzia, w tym z obszaru określanego 
jako sztuczna inteligencja. Z drugiej strony, systemy sztucznej 
inteligencji same mogą być czynnikiem ryzyka: szans ale  
i zagrożeń. 

Sztuczna inteligencja  
a zarządzanie ryzykiem 

https://periculum.pl/sztuczna-inteligencja-a-zarzadzanie-ryzykiem/ 

 

 

3 marca 2021  
„Omnia mutantur” – wszystko się zmienia. I coraz trudniej to 
powstrzymać. Coraz częściej problemem staje się nie zmiana ale 
dostosowanie się do niej. Specjaliści od ryzyka nie mają łatwo  
a będą mieli coraz trudniej. Nie da się długo bazować na wiedzy 
pozyskanej lata temu. Trzeba nieustannie śledzić otoczenie, 
uczyć się i wyciągać wnioski. 

Outsourcing po irlandzku,  
z domieszką ryzyka 

https://periculum.pl/outsourcing-po-irlandzku-z-domieszka-ryzyka/ 

 

 

28 stycznia 2021  
Wiedzy nigdy dosyć. Kiedyś specjaliści z zakresu zarządzania 
ciągłością działania mogli opierać się wyłącznie na standardach 
brytyjskich: BS 25999. Standardy ISO poświęcone tej 
dziedzinie mają już sporą konkurencję w postaci krajowych 
wytycznych.  
W tym przypadku niemieckich 

Nowe wytyczne w sprawie 
BCM 

https://periculum.pl/nowe-wytyczne-w-sprawie-bcm/ 

 

 

 

https://periculum.pl/ryzyko-w-post-covidowej-unii-europejskiej/
https://periculum.pl/sztuczna-inteligencja-a-zarzadzanie-ryzykiem/
https://periculum.pl/outsourcing-po-irlandzku-z-domieszka-ryzyka/
https://periculum.pl/nowe-wytyczne-w-sprawie-bcm/
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27 stycznia 2021  
Tworzeniu systemu zarządzania ryzykiem w organizacji może 
pomóc podpatrywanie innych podmiotów. Opisy ról, stanowisk, 
obowiązków i wymagań mogą stanowić cenną wskazówkę. 
Trzeba przyglądać się i czerpać z doświadczeń innych ... 

NATO poszukuje 
specjalisty 

https://periculum.pl/nato-poszukuje-specjalisty/ 

 

 

9 stycznia 2021  
Wszyscy widzą, że ryzyko prowadzenia działalności  
w cyberprzestrzeni rośnie z każdym rokiem. Administracja 
unijna próbuje zapewnić odpowiedni poziom 
cyberbezpieczeństwa w krajach członkowskich przyjmując 
nowe regulacje prawne. Czas pokaże, czy okażą się skuteczne ... 

Dyrektywa NIS 2 

https://periculum.pl/dyrektywa-nis-2/ 

 

 

8 stycznia 2021  
Unia Europejska dostrzega problem braku odporności 
podmiotów świadczących usługi w określonych dziedzinach. 
Nowa dyrektywa będzie wprowadzana w życie przez 3 lata. 

 

Odporność krytycznych 
podmiotów 

https://periculum.pl/odpornosc-krytycznych-podmiotow/ 

 

 

7 stycznia 2021  
Unia Europejska opublikowała kilka dokumentów w ramach 
nowej strategii cyberbezpieczeństwa. Jednym z obszarów, nad 
którym pochylili się urzędnicy unijni jest transport. Jaki jest tego 
dotychczasowy efekt możemy się przekonać sami. 

Transport Cybersecurity 
Toolkit 

https://periculum.pl/transport-cybersecurity-toolkit/ 

 

 

30 grudnia 2020  
Opublikowana w grudniu 2020 roku unijna strategia 
cyberbezpieczeństwa obejmuje wprowadzenie regulacji 
dotyczących rynku usług cyfrowych. Jedną z tych regulacji ma 
być Rozporządzenie DSA - Digital Services Act. 

Digital Services Act 

https://periculum.pl/digital-services-act/ 

  

https://periculum.pl/nato-poszukuje-specjalisty/
https://periculum.pl/dyrektywa-nis-2/
https://periculum.pl/odpornosc-krytycznych-podmiotow/
https://periculum.pl/transport-cybersecurity-toolkit/
https://periculum.pl/digital-services-act/
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Świat 

 

28 stycznia 2022  
Początek roku to wysyp różnego rodzaju analiz i prognoz 
dotyczących ryzyka rozumianego jako zagrożenie. Oprócz 
World Economic Forum (WEF) również Allianz publikuje swoje 
raporty oparte o opinie respondentów.. 

ALLIANZ: prognozy 
ryzyka dot. Polski 

 

https://periculum.pl/allianz-prognozy-ryzyka-dot-polski/ 

 

 

12 stycznia 2022  
Jak co roku, od wielu lat, w ramach World Economic Forum 
opublikowano raport zawierający prognozy dotyczące 
globalnych zagrożeń. Prognozy jak to prognozy, mogą się spełnić 
lub nie. Niemniej ten raport należy do kategorii tych publikacji,  
z których treścią należy się zapoznać. 

Prognozy ryzyka 
globalnego 

https://periculum.pl/prognozy-ryzyka-globalnego/ 

 

 

14 grudnia 2021  
Publikacja o której wspominamy zawiera bardzo przydatną 
rzecz: „Fraud and Abuse Classification System” czyli taksonomię 
(klasyfikację) zjawisk - form działań określanych jako oszustwo. 

Nieco o oszustwach 

https://periculum.pl/nieco-o-oszustwach/ 

 

 

17 listopada 2021  
Nie jest wielką trudnością opracowanie metody rozpoznania  
i oceny ryzyka. Sztuką jest konsekwentne jej stosowanie – na 
bazie danych i informacjach spełniających kryteria jakościowe. 

Analiza i ocena ryzyka 
zdrowotnego według 
WHO 

https://periculum.pl/analiza-i-ocena-ryzyka-zdrowotnego-wedlug-who/ 

 

 

2 listopada 2021  
Nie jest czymś złym, jeżeli firmy, instytucje czy organizacje mają 
własne definicje kryzysu i/lub sytuacji kryzysowej. O ile je mają 
- bo posiadanie własnej definicji jest warunkiem sine qua non 
zarządzania kryzysowego – właściwego rozpoznania sytuacji  
i podjęcia odpowiednich działań. 

COVID-19: wielkie 
biznesowe alibi 

https://periculum.pl/covid-19-wielkie-biznesowe-alibi/ 

 

https://periculum.pl/allianz-prognozy-ryzyka-dot-polski/
https://periculum.pl/prognozy-ryzyka-globalnego/
https://periculum.pl/nieco-o-oszustwach/
https://periculum.pl/analiza-i-ocena-ryzyka-zdrowotnego-wedlug-who/
https://periculum.pl/covid-19-wielkie-biznesowe-alibi/


 

periculum.pl 

9 

 

27 września 2021  
Analiza porównawcza bywa pomocnym narzędziem w ocenie  
i rozwoju mechanizmów zarządzania – również ryzykiem. 
Potrzebny jest do tego wzorzec, punkt odniesienia. Taką rolę 
mogą pełnić tzw. Modele Dojrzałości 

Model dojrzałości 
cyberbezpieczeństwa 

https://periculum.pl/model-dojrzalosci-cyberbezpieczenstwa/ 

 

21 września 2021  
Projektowanie i wykorzystywanie nowych technologii niesie 
zarówno szanse jak i zagrożenia. A to powoduje, że nadchodzi 
czas specjalistów potrafiących prognozować, rozpoznawać, 
analizować i oceniać ryzyko związane z projektowaniem  
i wykorzystaniem systemów „sztucznej inteligencji”. 

COSO, ERM i ryzyko 
„sztucznej inteligencji” 

https://periculum.pl/coso-erm-i-ryzyko-sztucznej-inteligencji/ 

 

19 marca 2021  
W życiu sieciowym (internetowym) przekazujemy coraz więcej 
danych i informacji o sobie. Czasami jest to niezbędne do 
wykonania określonych czynności, czasami ulegamy presji 
operatorów witryn i portali a czasami, z własnej i nie 
przymuszonej woli, narażamy się na spore ryzyko. Na spore 
ryzyko również narażają się te podmioty, które gromadzą dane 
osobowe i prywatne. 

Samoocena 
bezpieczeństwa danych 
osobowych 

https://periculum.pl/samoocena-bezpieczenstwa-danych-osobowych/ 

 

16 marca 2021  
Jeżeli przyjrzeć się uważnie, o czym się ostatnio pisze na całym 
świecie, to w czasie pandemii na czoło wysuwają się  
(oprócz samej pandemii rzecz jasna) zagadnienia związane  
z cyberbezpieczeństwem. Tematykę tę podejmują nie tylko 
wyspecjalizowane instytucje ale nawet te organizacje, które 
głównie zajmują się polityką – również międzynarodową. Ale 
skoro piszą przyzwoicie, to trzeba się temu przyjrzeć … 

Wtorek, a więc 
Waszyngton 
i cyberbezpieczeństwo 

https://periculum.pl/wtorek-a-wiec-waszyngton-i-cyberbezpieczenstwo/ 

 

14 marca 2021  
Coraz więcej aplikacji, coraz więcej danych. Kontrolę nad 
swoimi danymi tracą – często na własne życzenie: zgodnie ze 
swoją nieświadomością i/lub lekkomyślnością - użytkownicy  
a giganci mediów społecznościowych nie są w stanie, jak 
pokazują wyniki dochodzenia, zapanować nad przestrzeganiem 
opracowanych przez siebie reguł. 

Raport w sprawie  
Facebook-a 

https://periculum.pl/raport-w-sprawie-facebook-a/ 

 

https://periculum.pl/model-dojrzalosci-cyberbezpieczenstwa/
https://periculum.pl/coso-erm-i-ryzyko-sztucznej-inteligencji/
https://periculum.pl/samoocena-bezpieczenstwa-danych-osobowych/
https://periculum.pl/wtorek-a-wiec-waszyngton-i-cyberbezpieczenstwo/
https://periculum.pl/raport-w-sprawie-facebook-a/
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10 marca 2021  
Wszyscy wiemy, że jedną z przyczyn wielu niepożądanych 
zdarzeń - tzw. materializacji ryzyka - są ludzie a ściślej rzecz 
ujmując ich zachowanie. Niestety, ale nie wystarczy w opisie 
ryzyka (patrz: struktura ryzyka) zapisać przyczynę w sposób 
następujący: „błąd człowieka”. To jest uproszczenie, które nie 
pozwala w pełni zrozumieć ryzyka – całego łańcucha 
przyczynowo – skutkowego. 

Stres – niedoceniany 
czynnik ryzyka 

https://periculum.pl/stres-niedoceniany-czynnik-ryzyka/ 

 

 

9 marca 2021  
Nie ma jednego standardu, metody, narzędzia czy techniki, 
które by w sposób kompletny definiowały działania związane  
z zarządzaniem w określonej dziedzinie czy obszarze 
aktywności firm, instytucji czy urzędów. Trzeba się posiłkować 
wieloma publikacjami co ma wady i zalety. Jednymi z 
przydatnych narzędzi oceny stanu organizacji w określonych 
dziedzinach są Modele Dojrzałości 

Cybersecurity Maturity 
Model Certification 

https://periculum.pl/cybersecurity-maturity-model-certification/ 

 

 

2 marca 2021  
Wszyscy liczymy na to, że pandemia wkrótce się kończy. Ale 
może też być tak, że jeszcze przez dłuższy czas instytucje  
i urzędy będą musiały funkcjonować w częściowym trybie pracy 
zdalnej. Warto mieć świadomość zagrożeń związanych z pracą 
na odległość. Zagrożenia z tym związane mogą dotykać nie tylko 
instytucji finansowych. 

Wracamy do Singapuru 

https://periculum.pl/wracamy-do-singapuru/ 

 

 

28 lutego 2021  
Technologie informatyczne – jak oceniają eksperci – stają się 
jednym z ważniejszych czynników niezbędnych dla 
funkcjonowania organizacji, Ba, nie trzeba ekspertów, żeby 
dojść do takich wniosków. Myśląc o ryzyku funkcjonowania 
organizacji nie da się pominąć ryzyka związanego  
z zastosowaniem IT. 

OCTAVE, ale FORTE 

https://periculum.pl/octave-ale-forte/ 

 

 

 

https://periculum.pl/stres-niedoceniany-czynnik-ryzyka/
https://periculum.pl/cybersecurity-maturity-model-certification/
https://periculum.pl/wracamy-do-singapuru/
https://periculum.pl/octave-ale-forte/
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3 lutego 2021  
Wydawać by się mogło, że ISO ma swojego rodzaju patent na 
opracowywanie i publikowanie standardów, również tych, 
poświęconych problematyce zapewniania ciągłości działania 
organizacji. Przykłady wielu krajów pokazują, że ISO nie ma 
monopolu w tej dziedzinie. 

BCM w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich 

https://periculum.pl/bcm-w-zjednoczonych-emiratach-arabskich/ 

 

 

30 stycznia 2021  
Jak mawiał pewien nieżyjący już profesor "wykształcony 
człowiek powinien wiedzieć wszystko o czymś i coś  
o wszystkim". Nie każdy CRO ma wykształcenie i doświadczenia 
związane z technologiami IT. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby na bieżąco uzupełniać ewentualne braki ... 

Ryzyko IT w Singapurze 

https://periculum.pl/ryzyko-it-w-singapurze/ 

 

 

16 grudnia 2020  
Przestrzeganie przepisów jest podstawowym warunkiem 
przetrwania organizacji. Niby wszyscy o tym wiedzą, ale co jakiś 
czas trzeba o tym przypominać. Tym bardziej, że statystyki 
dotyczące np. przestępczości gospodarczej nie napawają 
optymizmem ... 

ERM a zarządzanie 
ryzykiem braku zgodności 

https://periculum.pl/erm-a-zarzadzanie-ryzykiem-braku-zgodnosci/ 

 

 

14 grudnia 2020  
Najbardziej znana publikacja - COSO - definiująca Ramy 
Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem bardzo ogólnie odnosi 
się do problematyki zarządzania ryzykiem IT – ryzykiem 
cyberbezpieczeństwa. NIST stara się znaleźć odpowiednie 
miejsce w ERM dla cyberbezpieczeństwa ... 

Cyberbezpieczeństwo  
a ERM 

https://periculum.pl/cyberbezpieczenstwo-a-erm/ 

 

 

8 października 2020  
Operational Riskdata eXchange Association (ORX), podmiot 
działający na rynku międzybankowym a zajmujący się 
gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących ryzyka 
operacyjnego prowadzi od dłuższego czasu prace nad własną 
taksonomią ryzyka operacyjnego. 

Rywalizacja na polu 
ryzyka operacyjnego 

https://periculum.pl/rywalizacja-na-polu-ryzyka-operacyjnego/ 

https://periculum.pl/bcm-w-zjednoczonych-emiratach-arabskich/
https://periculum.pl/ryzyko-it-w-singapurze/
https://periculum.pl/erm-a-zarzadzanie-ryzykiem-braku-zgodnosci/
https://periculum.pl/cyberbezpieczenstwo-a-erm/
https://periculum.pl/rywalizacja-na-polu-ryzyka-operacyjnego/
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8 października 2020  
Wszystko się zmienia. Zmienia się też podejście do problematyki 
zarządzania ryzykiem IT. Niestety, chcąc być na bieżąco trzeba 
poświęcić sporo czasu na studiowanie nowości ... 

Piąte wydanie znanego 
standardu 

https://periculum.pl/piate-wydanie-znanego-standardu/ 

 

 

7 października 2020  
Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA) poinformował  
o modyfikacji popularnego modelu 3LOD - "Three Lines of 
Defense" czyli Trzech Linii Obrony jako elementu składowego 
systemu zarządzania ryzykiem 

„Obrona” się nie 
sprawdziła 

https://periculum.pl/obrona-sie-nie-sprawdzila/ 

 

 

6 października 2020  
Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna ISO prowadzi 
prace związane z aktualizacją istniejących i/lub 
przygotowaniem nowych standardów. Dla nas najbardziej 
interesujące są te działania, które koncentrują się wokół 
zarządzania ryzykiem, odpornością i ciągłością działania oraz 
bezpieczeństwem. 

W oczekiwaniu na nowe 
standardy 

https://periculum.pl/w-oczekiwaniu-na-nowe-standardy/ 

 

https://periculum.pl/piate-wydanie-znanego-standardu/
https://periculum.pl/obrona-sie-nie-sprawdzila/
https://periculum.pl/w-oczekiwaniu-na-nowe-standardy/
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Wszelkie prawa zastrzeżone 

 

 

 

Wymienione – w niniejszej publikacji – nazwy własne (zastrzeżone), 

 znaki towarowe i handlowe są własnością poszczególnych firm, instytucji i organizacji 

 

 


