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Jak efektywnie 
zarządzać ryzykiem 
stron trzecich w dobie 
COVID-19?

Instytucje finansowe działają 
w środowisku powiązań 
i są zależne od stron trzecich. 

Pozwala to osiągać korzyści 
poprzez wzrost efektywności 
realizowanych procesów 
bankowych. Z drugiej strony 
stanowi istotne ryzyko zakłóceń 
dla prowadzonej działalności. 
Materializacja tego ryzyka może 
oznaczać istotny spadek 
przychodów, zagrożenie dla 
ciągłości świadczenia usług 
i spełnienia wymagań 
regulacyjnych. 
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KLUCZOWE WYZWANIA W OBSZARZE 
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM STRON TRZECICH:

ODPORNOŚĆ OPERACYJNA

• Trudności w ocenie zakresu, w jakim 
kluczowe strony trzecie / dostawcy usług 
mogą kontynuować swoją działalność w 
warunkach stresowych przez dłuższy okres

• Trudności w identyfikacji i zrozumieniu 
wszystkich zależności i wrażliwości na 
otaczające zmiany

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

• Narastające obawy dotyczące 
bezpieczeństwa danych oraz ryzyka wycieku 
danych spowodowane przejściem przez 
strony trzecie na pracę zdalną

• Brak możliwości przeprowadzenia 
odpowiedniego procesu oceny ryzyka stron 
trzecich opartego na aktualnych danych 
w czasach pandemii

ODPORNOŚĆ FINANSOWA STRON TRZECICH

• Brak zasobów i / lub możliwości technicznych 
do przeprowadzenia monitoringu sytuacji 
finansowej stron trzecich

• Trudności w utrzymaniu dotychczasowych 
terminów regulacyjnych i zaleceń audytu 
wewnętrznego oraz możliwe utrudnienia 
w adresowaniu bieżących wymagań 
regulacyjnych

Co muszą zrobić instytucje 
w obliczu pandemii?

Instytucje finansowe powinny 
dokonać oceny możliwości 
świadczenia usług przez strony 
trzecie i czwarte, zapewniając 
wsparcie kluczowych funkcji, 
takich jak IT, HR, system 
wynagrodzeń, sprawozdawczość 
i raportowanie, 
cyberbezpieczeństwo i inne. 
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COVID-19 TO JEDNO Z WIELU NIEOCZEKIWANYCH 
ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WSPÓŁPRACĘ 
ZE STRONAMI TRZECIMI

KLĘSKI NATURALNE

Japonia: Wybuch wulkanu w Tokohu
wstrzymał produkcję koncernów: 
Toyota, GM, Nissan. Szacowana 

strata: 210 mld $

CYBERATAKI

Złośliwy wirus WannaCry spowodował 
straty w wysokości 4 mld $

50% wzrost liczby cyberataków 
w porównaniu do 2018 roku

NIEPOKOJE SPOŁECZNE

Chile: Strajk w kopalni miedzi 
w La Escondida spowodował globalne 

skurczenie się zasobów miedzi o 5%

EPIDEMIE

Szacuje się, że wybuch pandemii 
COVID-19 może wiązać się ze 
stratami 400 bln $ w skali globalnej 

TERRORYZM

Francja: Obostrzenia graniczne po 
ataku w Paryżu spowodowały 

przesunięcie w łańcuchu dostaw 
powodując wzrost dostaw do Belgii w 

pierwszym miesiącu po ataku. 
Szacowny wpływ: 3,5 mln $

INNE

Choroby upraw, susza i zmiany 
w polityce rządowej spowodowały 
globalne zmniejszenie podaży kakao
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Konieczne jest podjęcie działań już dziś oraz odpowiednie 
zaplanowanie działań na przyszłość, które w pełni zaadresują 
wyzwania uwypuklone podczas pandemii COVID-19.

Jak możemy pomóc?

NIE ZWLEKAJ! 
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NOW

Działaj już teraz !!!

NEXT

Zaplanuj działania do końca roku

BEYOND

Wyciągnij wnioski z pandemii aby 
efektywnie zarządzać ryzykiem 

stron trzecich w przyszłości

• Transformacja modelu outsourcingu 

i zasad zarządzania ryzykiem 

dostawców zewnętrznych mająca na 

celu wzmocnienie zarządzania 

ryzykiem stron trzecich (zwiększenie 

świadomości, poprawa raportowania, 

zastosowanie technologii, współpraca 

wewnątrz organizacji oraz na poziomie 

sektora)

• Wsparcie transformacji narzędziami 

usprawniającymi proces zarządzania 

ryzykiem stron trzecich, w tym 

EY Integrated Vendor Risk Compliance 

(IVRC), Third Party Risk as a Service 

(TPRaaS)

• Weryfikacja planów ciągłości działania 

dla kluczowych dostawców, obecności 

scenariuszy na wypadek utraty 

dostawcy, wdrożenie środków 

mitygujących ryzyko takich jak 

dywersyfikacja dostawców, 

przeniesienie zadań do zespołów 

wewnętrznych, uproszczenie 

procesów

• Monitoring stabilności kluczowych 

podmiotów trzecich, w tym 

profilowanie ryzyka dla zewnętrznych 

dostawców w oparciu o metryki 

operacyjne, finansowe i jakościowe

• Pogłębiona analiza ryzyka 

i sporządzenie planów mitygujących 

dla dostawców wysokiego ryzyka

• Kompleksowa analiza zależności od 

zewnętrznych dostawców, w tym:

– Analiza powiązań ze stronami 

trzecimi krytycznych z punktu 

widzenia infrastruktury 

technologicznej, pozycji 

płynnościowej, sytuacji 

finansowej, ciągłości działania

– Zdefiniowanie kluczowych 

dostawców i lokalizacji 

• Health check - szybka ocena 

kluczowych dostawców względem 

wpływu COVID-19:

– Przeprowadzenie badania 

ankietowego pozwalającego 

na dokonanie oceny wpływu 

pandemii na prowadzoną 

działalność i plany na przyszłość 

oraz rekomendacje dotyczące 

współpracy z stronami trzecimi

• Ocena substytucyjności 

(zastępowalności) dostawców / 

funkcji oraz ocena exit strategies
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Potrzebujesz więcej informacji i pomocy?

Eksperci EY są gotowi wspierać Twój biznes. Wyślij nam wiadomość, by 
otrzymać darmową poradę lub przedyskutować możliwe rozwiązania:
zarzadzaniekryzysowe@pl.ey.com

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STRON TRZECICH –
JAK MOŻEMY POMÓC ?

PLANOWANIE

Zaplanowanie analiz, dokonanie 
wyboru metodologii (metodologia EY/ 

metodologia dotychczas stosowana 
przez instytucję), 

zaprojektowanie i przeprowadzenie 
ankiety oceny stron trzecich

MONITOROWANIE

Ustalenie harmonogramu 
i metodologii przeprowadzania 
cyklicznej oceny podmiotów trzecich. 
Zastosowanie nowoczesnych 
technologii do monitorowania 
(IVRC, TPRaaS).

PRZEPROWADZENIE ANALIZ

Przeprowadzenie oceny dostawców 
względem COVID-19 

wraz z oszacowaniem ryzyka 
rezydualnego

ZEBRANIE WNIOSKÓW I ICH 
INTERPRETACJA

Monitorowanie statusu 
zidentyfikowanych kwestii oraz 
oszacowanie wpływu 
i możliwości wspierania krytycznych 
funkcji przez strony trzecie

Zarządzanie 
ryzykiem stron 

trzecich
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących  

usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe

i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas  

najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach  

kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają  

się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których

celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób  

przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata.

Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas  

samych.

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited,  

z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global  

Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości  

gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz  

klientów. Informacje na temat sposobu gromadzenia przez

EY i przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom  

fizycznym w świetle przepisów o ochronie danych osobowych sądostępne

na stronie ey.com/pl/pl/home/privacy.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

EY, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

© 2020 EYGM Limited.  

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja została sporządzona z należytą starannością, jednak z konieczności pewne  

informacje zostały podane w skróconej formie. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie  

orientacyjny, a zawarte w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub  

profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku  

czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie  

przedmiotowe kwestie były konsultowane z właściwym doradcą.
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W celu omówienia 
wpływu COVID-19 na 
banki skontaktuj się z:

Eliza Kosieradzka
Senior Consultant | Financial Risk
and Analytics, Poland

Tel.: +48 512 147 640
Mail: Eliza.Kosieradzka@pl.ey.com

Paweł Flak
Associate Partner | Financial Risk
and Analytics, Poland

Tel.: +48 502 793 174
Mail: Pawel.Flak@pl.ey.com

Zbigniew Matosek
Senior Manager | Financial Risk
and Analytics, Poland

Tel.: +48 519 511 416 
Mail: Zbigniew.Matosek@pl.ey.com

Paweł Preuss
Partner | Financial Services Industry 
Leader, Poland

Tel.: +48 508 018 341
Mail: Pawel.Preuss@pl.ey.com

Janusz Miszczak
Partner | Financial Risk
and Analytics Leader, Poland

Tel.: +48 508 018 402
Mail: Janusz.Miszczak@ey.com

Jakub Walarus
Director | Resilience Response Leader | 
EY, Zespół Ryzyka Technologicznego

Tel.: +48 519 511 402
Mail: Jakub.Walarus@pl.ey.com


