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1. WSTĘP 

 TYPOGRAFIA 

W niniejszym dokumencie zastosowano następującą konwencję typograficzną: 

KONWENCJA TYPOGRAFICZNA ZNACZENIE 

Tekst standardowy Podstawowy tekst dokumentacji. 

TEKST POGRUBIONY Informacja wymagająca uwagi użytkownika. 

Tekst pogrubiony Opis pola dostępnego na ekranie/formatce. 

Tekst pogrubiony Opis przycisku dostępnego w oknie komunikatu/na formatce. 

TEKST PODKREŚLONY Link do odpowiedniego rozdziału. 

Kursywa pogrubiona Opcja dostępna na bocznej, lewej belce. 

Kursywa pogrubiona Opcja dostępna na górnej belce. 

Kursywa pogrubiona Wybór pozycji z listy widocznej na ekranie. 

 

Tekst standardowy 

Opis zdarzenia, polegającego na automatycznym wysłaniu informacji za 

pośrednictwem poczty e-mail. 

 
Tekst standardowy 

Opis dodatkowych elementów na ekranie/formatce. 

 

Tekst standardowy Opcja dostępna dla wskazanych ról. 

 
 Tekst standardowy Dodatkowa wskazówka dla użytkownika. 

  

 Tekst standardowy Ostrzeżenie dla użytkownika. 

 
Odwołanie do opisu zaznaczonego elementu na ekranie. 

  

 

 REJESTR ZMIAN 

WERSJA DATA WPROWADZONE ZMIANY 

1.0. 2017-09-10 Pierwsza wersja dokumentu. 

1.1. 2017-10-20 Korekty redakcyjne. 

1.2. 2017-11-05 Korekty redakcyjne. 

1.3. 2017-11-29 Opis nowych funkcjonalności wprowadzonych w wersji 17.11.1 

2.1. 2018-05-25 Opis nowych funkcjonalności wprowadzonych w wersji 18.5.0 

3.1. 2019-01-15 Opis nowych funkcjonalności wprowadzonych w wersji 19.1.0 

3.2. 2019-03-20 Opis nowych funkcjonalności wprowadzonych w wersji 19.3.2. 

3.3. 2019-05-01 Opis nowych funkcjonalności wprowadzonych w wersji 19.5.0. 

3.4. 2019-06-07 Opis nowych funkcjonalności wprowadzonych w wersji 19.6.0. 

4 
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3.5. 2020-04-28 Opis nowych funkcjonalności wprowadzonych w wersji 20.03.0. 

2. LOGOWANIE DO SYSTEMU 

 URUCHAMIANIE APLIKACJI 

Aplikacja dostępna jest pod adresem https://app.intaco.com.pl Po uruchomieniu tej strony, na ekranie pojawi się okno 

do wprowadzenia danych użytkownika. 
W polu: 

NAZWA − Należy wprowadzić adres e-mail użytkownika. W przypadku gdy bank posiada aktywną usługę Active 

Directory, e-mail ten jest tożsamy z aktualnym adresem, jakiego użytkownik na co dzień używa  

w usłudze Active Directory uruchomionej w banku.  

HASŁO − Należy wprowadzić hasło. W przypadku gdy bank posiada aktywną usługę Active Directory, hasło to 

jest tożsame z aktualnym hasłem do Active Directory, jakiego użytkownik na co dzień używa do 
logowania się do usługi Active Directory uruchomionej w banku. W przeciwnym wypadku, hasło do 

pierwszego logowania zostało dostarczone przez administratora. Hasło to należy przy pierwszym 

logowaniu zmienić. 

 

Po wprowadzeniu prawidłowym wprowadzeniu danych, należy nacisnąć przycisk ZALOGUJ. 
 

 WAŻNOŚĆ SESJI 

Ważność sesji jest ustawiona na 60 min. W prawym dolnym ekranie pojawia się zegarek informujący o pozostałym czasie 

do końca ważności sesji. Wraz z upływem czasu będzie się zmieniał kolor czasu do końca sesji. 
 

 
Rysunek 1. Ważność sesji 

 

Odświeżenie sesji następuje po kliknięciu na ikonę tego zegarka. 

 WYBÓR ROLI 

Po udanym logowaniu do systemu, W PRZYPADKU GDY UŻYTKOWNIK PEŁNI WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ ROLĘ W SYSTEMIE, 

na ekranie pojawi się okno do wyboru roli, zgodnie z którą użytkownik zamierza dokonywać czynności w aplikacji: 

 
Rysunek 2. Wybór roli 

 

Po kliknięciu na odpowiednią ikonę przedstawiającą wybraną rolę należy nacisnąć przycisk WYBIERZ. 

 

 

Ponowne uruchomienie okna do wyboru roli bez konieczności ponownego logowania możliwe jest po 

kliknięciu logo aplikacji               widoczne w lewym górnym rogu ekranu. 

 

https://app.intaco.com.pl/
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Po wyborze roli, na ekranie pojawią się kafelki z opcjami do wyboru.  

 
 Rysunek 3. Menu główne 

 

 

Ekran ten będzie się różnił ilością wyświetlanych kafelków w zależności od uprawień roli, z jaką użytkownik 

zalogował się do systemu. 

 

Wybór opcji odbywa się poprzez jednokrotne kliknięcie na wybranym kafelku. W zależności od wyboru, nastąpi przejście 

do wybranej opcji, i tak: 

 

Po wybraniu kafelka MATRYCA FUNKCJI KONTROLI pojawi się okno wyświetlające tabelę powiązań 

procesów bankowych z celami kontroli i mechanizmami kontrolnymi w ramach tych procesów ,  

w postaci opisanej w rozdziale PRZEGLĄDANIE MATRYCY FUNKCJI KONTROLI. 

 

Po wybraniu kafelka PLAN KONTROLI pojawi się okno wyświetlające listę planów kontroli, do których 

użytkownik ma dostęp, w postaci opisanej w rozdziale PRZEGLĄDANIE PLANÓW KONTROLI.  

 

Po wybraniu kafelka PROGRAM BADANIA pojawi się okno wyświetlające listę programów badań, do 
których użytkownik ma dostęp, w postaci opisanej w rozdziale PRZEGLĄDANIE PROGRAMÓW BADAŃ.  

 

Po wybraniu kafelka BADANIE pojawi się okno wyświetlające listę badań, do których użytkownik ma 

dostęp, w postaci opisanej w rozdziale PRZEGLĄDANIE BADAŃ 

 

 

Po wybraniu kafelka NIEPRAWIDŁOWOŚCI pojawi się okno wyświetlające listę nieprawidłowości, do 

których użytkownik ma dostęp, w postaci opisanej w rozdziale NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

Po wybraniu kafelka ZALECENIA pojawi się okno wyświetlające listę zaleceń, do których użytkownik ma 

dostęp, w postaci opisanej w rozdziale PRZEGLĄDANIE ZALECEŃ. 

 

Po wybraniu kafelka RAPORTY pojawi się okno wyświetlające listę raportów, w postaci opisanej  

w rozdziale WYBÓR RAPORTU.  
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Po wybraniu kafelka SŁOWNIKI pojawi się okno wyświetlające słownik celów kontroli, w postaci opisanej 

w rozdziale CELE .  

 

Po wybraniu kafelka PARAMETRYZACJA pojawi się okno do definiowania skali istotności kontrolowanych 

obszarów opisane w rozdziale ISTOTNOŚĆ DLA PROCESÓW BANKOWYCH. 
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3. NAWIGACJA PO SYSTEMIE 

 GŁÓWNE MENU 

Po zalogowaniu do systemu i ewentualnie wyborze odpowiedniej roli, na ekranie pojawi się główne menu w postaci 

kafelków: 

 
Rysunek 4. Menu główne 

 

Na tym ekranie dostępne są następujące funkcje: 

 

− Logo aplikacji. Kliknięcie powoduje przejście do okna do wyboru roli. 

 

− Główna opcja. Wybór opcji odbywa się poprzez jednokrotne kliknięcie na wybranym kafelku. Ilość i rodzaj 

kafelków jest związany z rolą, z jaką użytkownik zalogował się do systemu. 

 

− Imię i nazwisko zalogowanego użytkownika.  

 

− Przycisk służący do wylogowania z systemu. 

 

− Rola, z jaką użytkownik zalogował się do systemu. 
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 GŁÓWNE OKNO 

Po wyborze odpowiedniego kafelka/odpowiedniej opcji, na ekranie pojawi się główne okno aplikacji: 

 
Rysunek 5. Główne okno systemu 

Na tym ekranie dostępne są następujące funkcje: 

 

− Logo aplikacji. Kliknięcie powoduje przejście do okna do wyboru roli. 

 

− Górna belka z opcjami dostępnymi dla danej opcji głównej. 

 

− Belka po lewej stronie z głównymi opcjami systemu. Wybór opcji odbywa się poprzez jednokrotne 

kliknięcie na wybranej opcji. Ilość i rodzaj opcji jest związana z rolą, z jaką użytkownik zalogował się do 
systemu. 

 

− Nazwa aktualnie wyświetlanej opcji na ekranie. 

 

− Tryb w jakim uruchomiona jest dana opcja na ekranie.  

 

− Imię i nazwisko zalogowanego użytkownika. 

 

− Przycisk służący do wylogowania z systemu. 

 

− Rola, z jaką użytkownik zalogował się do systemu. 

 

− Główna formatka systemu odpowiednia dla uruchomionej opcji i trybu w jakim informacje są 

wyświetlane. 
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 PARAMETRYZACJA WIDOKÓW TABEL 

W celu parametryzacji widoku wyświetlanych tabel na potrzeby użytkownika, użytkownik ma do dyspozycji następujące 
możliwości: 

 FILTROWANIE 

 SORTOWANIE 

 LICZBA POZYCJI WYŚWIETLANYCH NA EKRANIE 

 WYSZUKIWANIE 

3.3.1. FILTROWANIE 

Filtrowanie umożliwia ograniczenie wyświetlanych na ekranie pozycji do wartości, które w swojej nazwie zawierają ciąg 

znaków wprowadzony przez użytkownika. Filtrowanie jest możliwe dla każdego pola widocznego na ekranie.  

 
Rysunek 6. Pola do filtrowania wg fragmentu tekstu 

 

W celu ograniczenia wyświetlanych elementów do wybranych wartości, należy w polu pod nazwą nagłówka wpisać 

fragment tekstu. 

 
Rysunek 7. Wprowadzanie fragmentu tekstu w celu filtrowania 

 
Lista wyświetlanych elementów zostanie ograniczona do pozycji, dla których dane pole zawiera wprowadzony ciąg 

znaków. 

 
Rysunek 8. Filtrowanie wg fragmentu tekstu 

 
Zastosowane filtrowanie jest pamiętane do momentu wylogowania z systemu. 

 

3.3.2. SORTOWANIE 

Listę wyświetlanych elementów można posortować alfabetycznie według każdego pola widocznego na ekranie.  

W tym celu należy kliknąć na znak dostępny obok nagłówka pola: 

 − W celu posortowania listy rosnąco A → Z 

 − W celu posortowania listy malejąco Z → A 

 
Rysunek 9. Pola, według których możliwe jest sortowanie 

 

W przypadku dokonania sortowania, dany znak według którego dokonano sortowania zmieni kolor na koralowy .  
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Rysunek 10. Sortowanie wg pola 

 

3.3.3. LICZBA POZYCJI WYŚWIETLANYCH NA EKRANIE 

Parametryzacja wyglądu ekranu umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika ilości pozycji wyświetlanych na ekranie. Do 

tego służy formatka dostępna nad tabelą: 

 
Rysunek 11. Nawigacja po ekranie 

Użytkownik może wybrać z dostępnej listy następujące wartości: 5, 10, 20, 30, 40, 50. 
W zależności od ilości zdefiniowanych elementów matrycy, możliwa jest nawigacja po poszczególnych ekranach dostępna 

nad tabelą: 

 − Przycisk służy do przejścia do pierwszego ekranu. 

 − Przycisk służy do przejścia do poprzedniego ekranu. 

 − Przycisk służy do przejścia do następnego ekranu. 

 − Przycisk służy do przejścia do ostatniego ekranu. 

Aktualnie wyświetlana strona jest podświetlona kolorem koralowym. 

3.3.4. WYSZUKIWANIE 

W celu wyszukania elementu w tabeli, dla którego w dowolnym polu znajduje się szukany fragment tekstu należy 

skorzystać z opcji wyszukiwania dostępnej pod górną belką. 

 
Rysunek 12. Wyszukiwanie globalne 

 
Wpisanie w to pole dowolnego fragmentu tekstu ograniczy wyświetlane na ekranie pozycje do wartości, dla których  

w dowolnym polu znajduje się szukany tekst. 

 

3.3.1. WYBÓR ROKU 

W przypadku niektórych tabel (np. plany kontroli, programy badań) wyświetlane pozycje zamykają się w obrębie jednego 

roku kalendarzowego. Aby wyświetlić inny niż bieżący rok należy z listy rozwijalnej wybrać pożądany rok: 
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Rysunek 13. Wybór roku dla tabeli 

 

 PARAMETRYZACJA WIDOKU HARMONOGRAMÓW 

W celu parametryzacji widoku harmonogramu na potrzeby użytkownika, użytkownik ma do dyspozycji następujące 
możliwości: 

 ZMIANA INTERWAŁÓW CZASOWYCH 

 WYSZUKIWANIE 

 WYBÓR ROKU 

 

3.4.1. ZMIANA INTERWAŁÓW CZASOWYCH 

Do zmiany interwałów czasowych wyświetlanego harmonogramu służą opcje dostępne pod górną belką: 

 
− Wyświetlanie harmonogramu w interwałach tygodniowych. 

 
− Wyświetlanie harmonogramu w interwałach miesięcznych. 

 

3.4.2. WYSZUKIWANIE 

W celu wyszukania zalecenia, dla którego w dowolnym polu znajduje się szukany fragment tekstu należy skorzystać z 

opcji wyszukiwania dostępnej pod górną belką: 

 
Rysunek 14. Wyszukiwanie globalne 

Wpisanie w to pole dowolnego fragmentu tekstu ograniczy wyświetlane na ekranie pozycje do wartości, dla których  

w dowolnym polu znajduje się szukany tekst. 

3.4.3. WYBÓR ROKU 

Wyświetlany harmonogram zamyka się w obrębie jednego roku kalendarzowego. Aby wyświetlić inny niż bieżący rok 

należy z listy rozwijalnej wybrać pożądany rok: 
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Rysunek 15. Wybór roku dla harmonogramu 

 

 OBSŁUGA KOMUNIKATÓW 

Niektóre czynności wykonane w systemie wymagają dodatkowego potwierdzenia po stronie użytkownika. W takim 

przypadku na ekranie pojawi się komunikat w postaci: 

 
Rysunek 16. Okno komunikatu 

 

W oknie komunikatu dostępne są następujące funkcje: 

 

− Górna belka informująca o opcji, której uruchomienie spowodowało wyświetlenie komunikatu. 

 

− Treść komunikatu. 

 

− Przyciski potwierdzające lub odrzucające wykonanie danej czynności. 

 OBSŁUGA INFORMACJI 

Po kliknięciu wybranych formatek zawierających dodatkowe informacje (wyszczególnionych w dalszej części 
dokumentacji) pojawi się okno w postaci: 

 
Rysunek 17. Okno informacyjne 

 

W oknie informacyjnym dostępne są następujące funkcje: 

 

− Górna belka informująca o opcji, której uruchomienie spowodowało wyświetlenie informacji. 

 

− Treść informacji. 

 

− Przycisk OK zamykający okno. 
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4. MATRYCA FUNKCJI KONTROLI 

 INFORMACJE PODSTAWOWE 

Matryca funkcji kontroli to tabelaryczny opis powiązań: 

 CELÓW OGÓLNYCH systemu kontroli wewnętrznej; 
 Wyodrębnionych w ramach celów głównych CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH systemu kontroli wewnętrznej; 

 RODZAJU KLIENTA, którego dotyczy dany mechanizm kontrolny; 

 PROCESÓW funkcjonujących w banku; 

 KLUCZOWYCH MECHANIZMÓW KONTROLNYCH; 
 CZĘSTOTLIWOŚCI stosowania mechanizmów kluczowych; 

 JEDNOSTKI stosującej mechanizm kluczowy; 

 Niezależnego MONITOROWANIA przestrzegania tych mechanizmów. 

Sposób monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych został podzielony na: 

 MONITOROWANIE PIONOWE - monitorowanie przez „drugą linię obrony” przestrzegania mechanizmów  
w ramach „pierwszej linii obrony” poprzez WERYFIKACJĘ BIEŻĄCĄ i TESTOWANIE; 

 MONITOROWANIE POZIOME - niezależne monitorowanie w ramach danej „linii obrony” przestrzegania 

mechanizmów kontrolnych poprzez WERYFIKACJĘ BIEŻĄCĄ i TESTOWANIE. 

Do każdego mechanizmu WERYFIKACJI BIEŻĄCEJ i TESTOWANIA możliwe jest przypisanie: 
 OSOBY odpowiedzialnej za monitorowanie; 

 CZĘSTOTLIWOŚCI monitorowania; 

 ZAKRESU TESTOWANIA, czyli wyboru zagadnień, za pomocą których będzie można przeprowadzić 

odpowiednie badanie zgodności. 

 

 

Szczegółowy opis działania matrycy funkcji kontroli został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ do 

systemu w rozdziale MATRYCA FUNKCJI KONTROLI, z którą należy się zapoznać. 

 

 PRZEGLĄDANIE MATRYCY FUNKCJI KONTROLI 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI, AUDYTOR. 

 

4.2.1. PRZEGLĄD MATRYCY W APLIKACJI 

Po uruchomieniu opcji: 

 Matryca funkcji kontroli → Aktualna matryca 
Pojawia się okno, ze zdefiniowaną w postali tabeli matrycą funkcji kontroli: 
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Rysunek 18. Przegląd matrycy funkcji kontroli 

Tabela zawiera następujące informacje: 

PROCES − Nazwa procesu funkcjonującego w banku objętego systemem kontroli 

wewnętrznej. 

CEL OGÓLNY − Cel główny systemu kontroli wewnętrznej, do którego bank dąży poprzez 

stosowanie danego mechanizmu kontrolnego. 

MECHANIZM KONTROLNY − Rozwiązanie lub działanie wykonywane i stosowane zwłaszcza w ramach 

„pierwszej linii obrony”, mające za zadanie zapewnienie osiągania celów 
systemów kontroli wewnętrznej.  

JEDNOSTKA − Jednostka organizacyjna, która stosuje dany mechanizm kontroli w danym 

procesie. 

 

 

Szerokość poszczególnych kolumn może być zmieniana według potrzeb użytkownika poprzez ustawienie 

kursora myszki pomiędzy nagłówkami tabeli w pozycji, w której pojawi się znacznik || , i przesunięcie 
go przy naciśniętym lewym przycisku myszy w prawo lub w lewo.  

 

Kliknięcie na dowolny wiersz tabeli wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wybranej pozycji matrycy w postaci: 

 
 Rysunek 19. Szczegółowe dane dotyczące elementu z matrycy funkcji kontroli 
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Dostępne pola: 

PROCES − Proces, do którego odnosi się dany element matrycy.  

CEL OGÓLNY − Jeden z celów głównych zdefiniowany zgodnie z Prawem bankowym. 

CEL SZCZEGÓŁOWY − Jeden lub więcej celów szczegółowych.  

RODZAJ KLIENTA − Jeden lub więcej rodzajów klienta, których dotyczy dany element matrycy 
MECHANIZM KONTROLNY − Rozwiązanie lub działanie wykonywane i stosowane zwłaszcza w ramach 

„pierwszej linii obrony”, mające za zadanie zapewnienie osiągania celów 

systemów kontroli wewnętrznej.  

JEDNOSTKA STOSUJĄCA 

MECHANIZM 
− Jednostka organizacyjna banku, która stosuje dany mechanizm kontroli.  

CZĘSTOTLIWOŚĆ − Częstotliwość stosowania mechanizmu kontrolnego 

MONITOROWANIE POZIOME 
BIEŻĄCA WERYFIKACJA 

MECHANIZMU 
− Sposób weryfikacji stosowania mechanizmu kontrolnego czyli porównywania 

stanu faktycznego ze stanem wymaganym w ramach danej „linii obrony”.  

OSOBA ODPOWIEDZIALNA − Osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie bieżącej weryfikacji. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ − Częstotliwość bieżącej weryfikacji. 

TESTOWANIE MECHANIZMU 

KONTROLNEGO 
− Sposób testowania mechanizmu kontrolnego czyli oceny przestrzegania 

mechanizmu kontrolnego w odniesieniu do zakończonych czynności w ramach 

danej „linii obrony”.  

OSOBA ODPOWIEDZIALNA − Osoba odpowiedzialna za testowanie mechanizmu kontrolnego. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ − Częstotliwość testowania. 

ZAKRES TESTOWANIA − Lista zagadnień objętych danym mechanizmem testowania.  
MONITOROWANIE PIONOWE 

BIEŻĄCA WERYFIKACJA 

MECHANIZMU 
− Sposób weryfikacji stosowania mechanizmu kontrolnego czyli porównywania 

stanu faktycznego ze stanem wymaganym przez drugą „linię obrony”.  

OSOBA ODPOWIEDZIALNA − Osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie bieżącej weryfikacji. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ − Częstotliwość bieżącej weryfikacji. 

TESTOWANIE MECHANIZMU 

KONTROLNEGO 
− Sposób testowania mechanizmu kontrolnego czyli oceny przestrzegania 

mechanizmu kontrolnego w odniesieniu do zakończonych czynności w ramach 

drugiej „linii obrony”.  
OSOBA ODPOWIEDZIALNA − Osoba odpowiedzialna za testowanie mechanizmu kontrolnego. 
CZĘSTOTLIWOŚĆ − Częstotliwość testowania. 
ZAKRES TESTOWANIA − Lista zagadnień objętych danym mechanizmem testowania.  

 

4.2.2. FILTROWANIE MATRYCY PO ISTOTNOŚCI PROCESU 

W oknie:  

 
Możliwe jest ograniczenie filtrowania matrycy według istotności procesów. 

Lista wartości do wyboru jest pobierana ze słownika ISTOTNOŚĆ.  
W zależności od wybranej wartości wyświetlane są tylko te elementy matrycy, dla których dany proces w słowniku 

PROCESÓW w polu ISTOTNOŚĆ PROCESU ma wskazaną wartość. 

 

4.2.3. PRZEGLĄD DANYCH HISTORYCZNYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI 

 



 DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA 

 

MATRYCA FUNKCJI KONTROLI 23 

 

Aplikacja umożliwia przegląd danych historycznych, tj. wyświetlanie stanu matrycy na dzień wskazany przez użytkownika. 

Po uruchomieniu opcji: 

 Matryca funkcji kontroli → Przegląd matrycy 
Pojawi się okno, w którym należy wprowadzić datę przeglądu. Podpowiada się data aktualna.  

 
Po wprowadzeniu odpowiedniej daty i zaakceptowania jej za pomocą przycisku OK, na głównym oknie pojawi się stan 

matrycy na wybrany dzień, a wprowadzona data będzie widoczna w prawym górnym rogu, w polu Stan na dzień: XX-

XX-XXXX. 

 

4.2.4. GENEROWANIE PLIKU Z MATRYCĄ 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI, AUDYTOR. 

 

W celu wygenerowania uproszczonej matrycy funkcji kontroli w pliku pdf, należy skorzystać z opcji: 

 Matryca funkcji kontroli → Generuj *.pdf 

Po jej uruchomieniu, zostanie wygenerowany i pobrany na dysk lokalny plik *.pdf w postaci: 

 
Rysunek 20. Matryca funkcji kontroli w postaci pliku pdf. 

 

 BUDOWANIE MATRYCY FUNKCJI KONTROLI 

 
Opcja dostępna dla roli: KIEROWNIK KOMÓRKI. 
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4.3.1. EDYCJA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEJ MATRYCY 

W celu dodania kolejnego elementu matrycy należy skorzystać z opcji: 

 Matryca funkcji kontroli → DODAJ ELEMENT 
dostępnej na przycisku pod górną belką. 

Po jej uruchomieniu pojawi się okno do wprowadzenia danych dotyczących nowego elementu matrycy funkcji kontroli: 

 
Rysunek 21. Tworzenie matrycy funkcji kontroli 

 

Pola oznaczone gwiazdką * są polami obligatoryjnymi i muszą być uzupełnione przed zapisaniem danego 

elementu. Pozostałe pola są fakultatywne i brak uzupełnienia tych danych umożliwia zapisanie elementu  

w niepełnej postaci.   

 

W sekcji GŁÓWNEJ, w polu: 
PROCES − Należy z listy rozwijalnej wybrać proces, dla którego definiujemy dany element 

matrycy. Definiowanie procesów odbywa się w opcji SŁOWNIKI → PROCESY 

CEL OGÓLNY − Należy z listy rozwijalnej wybrać jeden cel główny zdefiniowany zgodnie  

z Prawem bankowym. 

CEL SZCZEGÓŁOWY − Należy z listy rozwijalnej wybrać jeden lub więcej celów szczegółowych. 

Definiowanie celów szczegółowych odbywa się w opcji SŁOWNIKI → NOWY CEL 

SZCZEGÓŁOWY 
RODZAJ KLIENTA − Należy z listy rozwijalnej wybrać jeden lub więcej rodzajów klienta. Definiowanie 

rodzajów klienta odbywa się w opcji SŁOWNIKI → RODZAJ KLIENTA 

MECHANIZM KONTROLNY − Należy z listy rozwijalnej wybrać rozwiązanie lub działanie wykonywane  

i stosowane zwłaszcza w ramach „pierwszej linii obrony”, mające za zadanie 

zapewnienie osiągania celów systemów kontroli wewnętrznej. Definiowanie 

mechanizmów kontrolnych odbywa się w opcji SŁOWNIKI → MECHANIZMY 

KONTROLNE 

JEDNOSTKA STOSUJĄCA 

MECHANIZM 
− Należy z listy rozwijalnej wybrać jednostkę organizacyjną banku, która stosuje dany 

mechanizm kontroli. Definiowanie jednostek organizacyjnych odbywa się w opcji 

SŁOWNIKI → NOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

CZĘSTOTLIWOŚĆ − Należy z listy rozwijalnej wybrać częstotliwość weryfikacji jako jedną z wartości: 

Każda operacja/Codziennie/Tygodniowo/Miesięcznie/Kwartalnie/Półrocznie/Rocznie. 
 

W sekcji MONITOROWANIE POZIOME, w polu: 
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BIEŻĄCA WERYFIKACJA 

MECHANIZMU 
− Należy z listy rozwijalnej wybrać sposób weryfikacji stosowania mechanizmu 

kontrolnego czyli porównywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym  

w ramach danej „linii obrony”. Definiowanie listy sposobów bieżącej weryfikacji 

odbywa się w opcji SŁOWNIKI → SPOSOBY BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA − Należy z listy rozwijalnej wybrać osobę odpowiedzialną za bieżącą weryfikację 

mechanizmu kontrolnego. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ − Należy z listy rozwijalnej wybrać częstotliwość weryfikacji jako jedną z wartości: 

Każda operacja/Codziennie/Tygodniowo/Miesięcznie/Kwartalnie/Półrocznie/Rocznie. 

TESTOWANIE 

MECHANIZMU 

KONTROLNEGO 

− Należy z listy rozwijalnej wybrać sposób testowania mechanizmu kontrolnego czyli 

oceny przestrzegania mechanizmu kontrolnego w odniesieniu do zakończonych 

czynności w ramach danej „linii obrony”. Definiowanie listy sposobów testowania 
odbywa się w opcji SŁOWNIKI → SPOSOBY TESTOWANIA 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA − Należy z listy rozwijalnej wybrać osobę odpowiedzialną za testowanie mechanizmu 

kontrolnego. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ − Należy z listy rozwijalnej wybrać częstotliwość weryfikacji jako jedną z wartości: 

Każda operacja/Codziennie/Tygodniowo/Miesięcznie/Kwartalnie/Półrocznie/Rocznie. 

ZAKRES TESTOWANIA − Korzystając z przycisków   i rozwijając poszczególne moduły/obszary można 

dokonać wyboru zagadnień testowania danego mechanizmu kontrolnego. Wybór 
zagadnień jest wielopoziomowy tzn. zaznaczenie całego modułu (pierwszy poziom) 

zaznacza wszystkie obszary (drugi poziom) poniżej. Zaznaczenie obszaru (drugi 

poziom) powoduje zaznaczenie wszystkich zagadnień (trzeci poziom) poniżej. 

Dozwolone jest odznaczanie poszczególnych obszarów/zagadnień i wyłączanie ich 

tym samym z danego zakresu testowania. Dozwolone jest łączenie 
modułów/obszarów/ zagadnień dla danego zakresu testowania. Przy wyborze 

zagadnień stosowane są następujące objaśnienia: 

 

 

Wybrany został cały poziom i wszystkie zagadnienia poniżej. 

 

 

Dany poziom, ani żadne zagadnienia poniżej nie zostały wybrane dla danego 

zakresu testowania 

 

 

Dla danego poziomu zostały zaznaczone wybrane zagadnienia (są zagadnienia 

wyłączone z danego zakresu testowania) 

 
Rysunek 22. Wybór obszarów w ramach zakresu testowania 

W sekcji MONITOROWANIE PIONOWE, w polu: 

BIEŻĄCA WERYFIKACJA 

MECHANIZMU 
− Należy z listy rozwijalnej wybrać sposób weryfikacji przez „drugą linię obrony” 

stosowania przez „pierwszą linię obrony” mechanizmu kontrolnego czyli 
porównywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym. Definiowanie listy 

sposobów bieżącej weryfikacji odbywa się w opcji SŁOWNIKI → SPOSOBY BIEŻĄCEJ 

WERYFIKACJI 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA − Należy z listy rozwijalnej wybrać osobę odpowiedzialną za bieżącą weryfikację 

mechanizmu kontrolnego. 

 

 

– 
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CZĘSTOTLIWOŚĆ − Należy z listy rozwijalnej wybrać częstotliwość weryfikacji jako jedną z wartości: 

Każda operacja/Codziennie/Tygodniowo/Miesięcznie/Kwartalnie/Półrocznie/Rocznie. 

TESTOWANIE 

MECHANIZMU 

KONTROLNEGO 

− Należy z listy rozwijalnej wybrać sposób testowania przez „drugą linię obrony” 

mechanizmu kontrolnego czyli oceny przestrzegania przez „pierwszą linię obrony” 

mechanizmu kontrolnego w odniesieniu do zakończonych czynności. Definiowanie 
listy sposobów testowania odbywa się w opcji SŁOWNIKI → SPOSOBY TESTOWANIA 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA − Należy z listy rozwijalnej wybrać osobę odpowiedzialną za testowanie mechanizmu 

kontrolnego. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ − Należy z listy rozwijalnej wybrać częstotliwość weryfikacji jako jedną z wartości: 

Każda operacja/Codziennie/Tygodniowo/Miesięcznie/Kwartalnie/Półrocznie/Rocznie. 

ZAKRES TESTOWANIA − Wybór zakresu testowania pionowego dokonuje się analogicznie jak  

w przypadku zakresu testowania poziomego. 

 

 Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie nowego elementu matrycy funkcji kontroli. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie 

pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania elementu matrycy. Zaniechanie 

zapisania i powrót do okna z matrycą umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

4.3.2. TWORZENIE MATRYCY ROBOCZEJ 

 
Opcja dostępna dla roli: KIEROWNIK KOMÓRKI 

 

Po uruchomieniu opcji: 

✓ Matryca funkcji kontroli → Wersja robocza 
Jeżeli opcja uruchamiana jest po raz pierwszy, lub ostatnia wersja robocza została zatwierdzona, pojawi się okno: 

 

 
Dostępne możliwości: 

TAK - skopiowanie wszystkich danych z aktualnej matrycy  

NIE - utworzenie pustej matrycy roboczej 

ANULUJ - powrót do okna z matrycą funkcji kontroli 
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Jeżeli została już utworzona wersja robocza, to po uruchomieniu tej opcji wyświetlana jest od razu matryca o statusie 

roboczym 

 

4.3.3. ZATWIERDZANIE MATRYCY ROBOCZEJ 

 
Opcja dostępna dla roli: KIEROWNIK KOMÓRKI 

 

W celu ustanowienia matrycy roboczej matrycą obowiązującą w banku, należy uruchomić opcję: 

✓ Matryca funkcji kontroli → Wersja robocza → Zatwierdź matrycę 

Dostępną w prawym górnym rogu. 

Po jej uruchomieniu na ekranie pojawi się komunikat: 

 
 

Dostępne możliwości: 

TAK - „Przeniesienie” wszystkich danych z matrycy roboczej do aktualnej, a stanowiąca do tej pory matryca 

aktualna staje się matrycą archiwalną 

NIE - zaniechanie działań. 

 

 EDYCJA ELEMENTÓW MATRYCY 

 
Opcja dostępna dla roli: KIEROWNIK KOMÓRKI. 

 

W celu dokonania zmian w matrycy funkcji kontroli należy wybrać odpowiedni element poprzez jego kliknięcie w opcji: 

 Matryca funkcji kontroli → Wybrany element matrycy 
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Na ekranie pojawi się okno ze szczegółami dotyczącymi wybranego elementu: 

 
Rysunek 23. Edycja elementu matrycy funkcji kontroli 

Edycji dokonuje się poprzez wprowadzenie nowych wartości w polach, które wymagają zmiany. 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie poprawionego elementu matrycy. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania elementu matrycy. Zaniechanie 
zapisania i powrót do okna z matrycą umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
Kopiuj − Skopiowanie wybranego elementu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
− Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność skopiowania wybranego elementu matrycy. 

Zaniechanie kopiowania i powrót do okna z matrycą umożliwia przycisk ANULUJ. 

Skopiowany element pojawia się pierwszy na liście. 

 
Usuń − Usunięcie wyświetlanego elementu matrycy. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem USUŃ potwierdza się czynność usunięcia danego elementu. Zaniechanie 
usunięcia i powrót do okna z matrycą umożliwia przycisk ANULUJ. 
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Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 GENEROWANIE PLANÓW KONTROLI I PROGRAMÓW BADAŃ NA BAZIE MATRYCY1 

 
Opcja dostępna na zamówienie. 

 

 
Opcja dostępna dla roli: KIEROWNIK KOMÓRKI 

 

W celu automatycznego wygenerowania planów kontroli i programów badań na bazie matrycy należy skorzystać z opcji: 

 Matryca funkcji kontroli → Generuj plany z matrycy 
Po jej uruchomieniu pojawi się okno: 

 
Rysunek 24. Generowanie planów z matrycy funkcji kontroli 

 

4.5.1. GENEROWANIE PLANÓW KONTROLI 

Przy generowaniu planów kontroli na bazie matrycy, automatycznie zostaną utworzone plany kontroli według 

następującego klucza: 
NAZWA PLANU KONTROLI − Nazwa planu kontroli zdefiniowana przez użytkownika (taka sama dla 

wszystkich planów kontroli) zgodnie z krokiem nr 3 opisanym poniżej. 

RODZAJ KONTROLI − W zależności od wyboru rodzaju testowania (pionowe/poziome) zgodnie z 

krokiem nr 1 opisanym poniżej. 

CEL OGÓLNY − Przypisanie do planu kontroli wszystkich celów ogólnych jakie są 

zdefiniowane dla wybranych elementów matrycy, z których tworzone są 

plany kontroli. 
CEL SZCZEGÓŁOWY − Przypisanie do planu kontroli wszystkich celów szczegółowych jakie są 

zdefiniowane dla wybranych elementów matrycy, z których tworzone są 

plany kontroli. 

 
1 Opcja udostępniana w ramach odrębnego zamówienia. W przypadku zainteresowania niniejszą opcją prosimy o kontakt na adres 

helpdesk@intaco.com.pl.  

mailto:helpdesk@intaco.com.pl
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JEDNOSTKA − W przypadku, gdy wybrane elementy matrycy, z których mają być 

utworzone plany, dotyczą kilku różnych jednostek - dla każdej takiej 

jednostki tworzony jest odrębny plan kontroli. 

AUDYTOR WIODĄCY − W przypadku, gdy w wybranych elementach matrycy, z których mają być 

utworzone plany, zdefiniowane są różne osoby odpowiedzialne za 
testowanie - dla każdej takiej osoby tworzony jest odrębny plan kontroli. 

Taka osoba pełni wówczas funkcję Audytora Wiodącego w danym planie 

kontroli. 

ZATWIERDZAJĄCY − W zależności od wyboru osoby zatwierdzającej zgodnie z krokiem nr 4 

opisanym poniżej. 
INFORMACJE DODATKOWE − Pole puste. 
TERMIN ROZPOCZĘCIA − W zależności od wyboru terminu rozpoczęcia zgodnie z krokiem nr 2 

opisanym poniżej. 

TERMIN ZAKOŃCZENIA − W zależności od wyboru terminu zakończenia zgodnie z krokiem nr 2 

opisanym poniżej. 

OBSZAR OBJĘTY KONTROLĄ − Przypisanie do planu kontroli wszystkich zakresów testowania jakie są 

zdefiniowane dla wybranych elementów matrycy, z których tworzone są 

plany kontroli, z uwzględnieniem jednostki i osoby odpowiedzialnej za 
testowanie. 

 

 Automatyczne generowanie planów odbywa się w kilku krokach: 

 

KROK 1- CZEGO DOTYCZY PLAN KONTROLI? 
W polu RODZAJ KONTROLI: 

 
należy wybrać rodzaj kontroli. Do wyboru jest jedna z dwóch wartości: TESTOWANIE PIONOWE / TESTOWANIE 

POZIOME. W zależności od wyboru, w tabeli, gdzie wyświetlane są pozycje z matrycy, zostaną wyświetlone elementy 

matrycy, dla których zdefiniowano zakres testowania odpowiednio w MONITOROWANIU PIONOWYM / 
MONITOROWANIU POZIOMYM. 

 

KROK 2 – NA JAKI OKRES? 
W polach TERMIN ROZPOCZĘCIA, TERMIN ZAKOŃCZENIA 

 
Należy ustawić zakres dat dla generowanych planów kontroli. Jeżeli mają to być roczne plany kontroli należy ustawić 

zakres 01.01.2019 – 31.12.2019. 

 

KROK 3 – JAKA NAZWA PLANU? 
W polu NAZWA PLANU KONTROLI należy wpisać nazwę planu kontroli.  

 
 

KROK 4 – KTO ZATWIERDZI PLANY KONTROLI? 
W polu ZATWIERDZAJĄCY należy wskazać osobę, która będzie zatwierdzać wygenerowane plany kontroli: 

 

 

 

KROK 5 – CZY GENEROWAĆ TEŻ PROGRAMY BADAŃ? 
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Jeżeli użytkownik chce wygenerować również poszczególne programy badań dla wybranych elementów matrycy, w tym 

celu należy zaznaczyć opcję: 

 
Funkcjonalność w jaki sposób generują się programy badań opisano w rozdziale GENEROWANIE PROGRAMÓW BADAŃ 

 

KROK 6 – JAK PODZIELIĆ PLANY? 
 

 

Jeżeli chcemy utworzyć plany kontroli dla każdej jednostki z osobna, to nie ma konieczności wykonywania 
żadnych dodatkowych działań, ponieważ przy wyborze wszystkich elementów matrycy, dla których będą 

zdefiniowane różne jednostki oraz różne osoby odpowiedzialne za testowanie, automatycznie utworzą się 

oddzielne plany dla: 

• każdej jednostki; 

• każdej osoby odpowiedzialnej za testowanie – która zostanie przypisana jako audytor wiodący dla 

danego planu kontroli. 

 

Jeżeli użytkownik planuje przeprowadzenie zakładania planów kontroli etapowo, nie dla wszystkich elementów matrycy 

na raz, to może skorzystać z filtrowania matrycy w sekcji: 

 
Matrycę można filtrować według następujących pól: 

PROCES – Nazwa procesu w matrycy  

ISTOTNOŚĆ – Istotność procesu zdefiniowana w słowniku Procesów  

JEDNOSTKA – Jednostka stosująca mechanizm zdefiniowana w matrycy  

MECHANIZM KONTROLNY – Mechanizm kontrolny zdefiniowany w matrycy 

CZĘSTOTLIWOŚĆ – Częstotliwość testowania zdefiniowana w matrycy w sekcji dotyczącej MONITOROWANIA 

POZIOMEGO/PIONOWEGO w zależności od wybranego rodzaju kontroli. 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA – Osoba odpowiedzialna za testowanie zdefiniowana w matrycy w sekcji dotyczącej 

MONITOROWANIA POZIOMEGO/PIONOWEGO w zależności od wybranego rodzaju kontroli. 

Po lewej stronie, przy każdym wierszu jest pole wyboru (checkbox), gdzie można zaznaczyć, z których elementów będzie 

utworzony plan kontroli. Zaznaczenie pola wyboru (checkbox) w nagłówku zaznacza wszystkie widoczne  

(z zastosowaniem filtrowania w polach) elementy. 

 

KROK 7 – JAK WYGENEROWAĆ PLANY? 
Po wyborze elementów matrycy, z których mają być utworzone plany kontroli należy uruchomić opcję: 

 Generuj z matrycy 
Po prawidłowym wygenerowaniu planów pojawi się komunikat: „Plany kontroli zostały wygenerowane”. Wszystkie 
wygenerowane plany kontroli mają status Roboczy, w związku z tym należy je zweryfikować i przesłać do akceptacji 

według standardowej ścieżki akceptacji planów kontroli. 

 

 
Czynności należy powtórzyć dla drugiego rodzaju testowania. 
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4.5.2. GENEROWANIE PROGRAMÓW BADAŃ 

W przypadku gdy użytkownik w kroku 5 użytkownik dokonał wyboru, że wraz z planami kontroli mają się również 

automatycznie wygenerować programy badań wówczas w ramach wybranych elementów matrycy w kroku 6 zostaną 

utworzone programy badań dla poszczególnych planów kontroli według schematu: 

 

DLA PLANU KONTROLI  − Nazwa planu kontroli, która jest nadrzędna dla danego programu badania.  

OBSZAR − Zakresy testowania jakie zostały przypisane w planie kontroli zostały 

podzielone na mniejsze obszary, grupując zakresy testowania na 3 poziomie 
w modułach merytorycznych. 

NAZWA BADANIA − Nazwa badania tworzona jest według klucza: 

[PN/PZ] - [Nazwa zakresu testowania] – [Okres] – [Jednostka]  

Gdzie PN – oznacza testowanie pionowe, PZ – testowanie poziome, a 

sposób oznaczenia okresu został opisany w tabeli nr 1 - poniżej. 
CELE SZCZEGÓŁOWE − Przypisanie do programu badania wszystkich celów szczegółowych jakie są 

zdefiniowane dla wybranych elementów matrycy, z których tworzone są 

programy badania. 

AUDYTOR − Osoba przypisana jako audytor wiodący do nadrzędnego planu kontroli. 

POCZĄTEK − Planowany termin rozpoczęcia badania zgodnie z tabelą nr 1. 

KONIEC − Planowany termin zakończenia badania zgodnie z tabelą nr 1. 

 

 

Należy zwrócić uwagę, że oprócz podzielenie planów kontroli na mniejsze zakresy testowania, automatycznie 
zostanie utworzonych kilka takich samych programów badania zdefiniowanych na różne okresy w zależności 

od częstotliwości testowania wprowadzonej w matrycy funkcji kontroli. 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

W MATRYCY 

NAZWA [OKRES] 

W NAZWIE 

PROGRAMU 

BADANIA 

OBJAŚNIENIA TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

PROGRAMU 

BADANIA 

TERMIN 

ZAKOŃCZENIA 

PROGRAMU 

BADANIA 

Miesięczna xMr 

przykład [04M2019] 

x – kolejne miesiące w zakresie 

Termin rozpoczęcia – termin 
zakończenia 

M – stałe oznaczenie, że 

pierwsza wartość dotyczy 

miesiąca 

r – rok zgodny z rokiem 
podanym w Termin 

rozpoczęcia  

01.01.2019 31.01.2019 

01.02.2019 18.02.2019 

01.03.2019 31.03.2019 

01.04.2019 30.04.2019 

01.05.2019 31.05.2019 

01.06.2019 30.06.2019 

01.07.2019 31.07.2019 

01.08.2019 31.08.2019 

01.09.2019 30.09.2019 

01.10.2019 31.10.2019 

01.11.2019 30.11.2019 

01.12.2019 31.12.2019 

Kwartalna xQr 

przykład [02Q2019] 

x – kolejne kwartały w zakresie 

Termin rozpoczęcia – termin 

zakończenia 

Q – stałe oznaczenie, że 
pierwsza wartość dotyczy 

kwartału 

r – rok zgodny z rokiem 

podanym w Termin 

rozpoczęcia 

01.01.2019 31.03.2019 

Pólroczna xPr 

przykład [02P2019] 

01.01.2019 30.06.2019 
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x – kolejne półrocza w 
zakresie Termin rozpoczęcia – 

termin zakończenia 

P – stałe oznaczenie, że 

pierwsza wartość dotyczy 
półrocza 

r – rok zgodny z rokiem 

podanym Termin rozpoczęcia  

01.07.2019 31.12.2019 

Roczna Rr 

Przykład[ R2019] 

R – stałe oznaczenie, że druga 

wartość dotyczy roku 

r – rok zgodny z rokiem 

podanym w Termin 
rozpoczęcia 

01.01.2019 31.12.2019 

Tabela 1. Okresy dla programów badań 

 

 

Wszystkie wygenerowane programy badania mają status ROBOCZY. Zatwierdzenie programu badania jest 

możliwe tylko w sytuacji, kiedy nadrzędny plan kontroli jest zatwierdzony. 
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5. PLAN KONTROLI 

 INFORMACJE PODSTAWOWE 

Plan kontroli jest elementem nadrzędnym w całym procesie zarządzania kontrolą wewnętrzną i jest pierwszą czynnością 

jaką należy wykonać, aby móc zaplanować poszczególne kontrole/badania. 
Plan kontroli należy utworzyć w celu zaplanowania działań związanych z: 

 TESTOWANIEM mechanizmów kontrolnych w ramach tej samej linii obrony (testowanie poziome); 

 TESTOWANIEM w ramach II linii obrony, przestrzegania przez I linię obrony mechanizmów kontrolnych  

(testowanie pionowe); 
 ZAPEWNIENIEM ZGODNOŚCI działania banku z regulacjami w ramach II linii obrony; 

 Przeprowadzaniem SAMOOCENY w ramach I i II linii obrony; 

 Przeprowadzaniem AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w ramach III linii obrony. 

 

 

Przebieg procesu i czynności jakie należy wykonać w tym procesie, aby móc przejść do kolejnego etapu 
działań związanych z kontrolą wewnętrzną zostały opisane w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ do 

systemu w rozdziale PLAN KONTROLI, z którą należy się zapoznać. 

 

 PRZEGLĄDANIE PLANÓW KONTROLI 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI, AUDYTOR. 

 

5.2.1. TABELA 

Po uruchomieniu opcji: 

 Plan kontroli  
Pojawia się okno, ze zdefiniowanymi w postali tabeli planami kontroli: 

 
Rysunek 25. Przegląd planów kontroli – Tabela 

Tabela z planami kontroli zawiera następujące informacje: 

PLAN KONTROLI − Nazwa planu kontroli zdefiniowana przez użytkownika. 

AUDYTOR − Audytor wiodący przypisany do danego planu kontroli. 

JEDNOSTKA − Jednostka organizacyjna objęta danym planem kontroli.  

ROZPOCZĘCIE − Termin rozpoczęcia danego planu kontroli. 

ZAKOŃCZENIE − Termin zakończenia danego planu kontroli. 
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STATUS − Status, w jakim aktualnie znajduje się plan kontroli. 

 

Kliknięcie na dowolny wiersz tabeli wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wybranego planu kontroli. 

 

Szerokość poszczególnych kolumn może być zmieniana według potrzeb użytkownika poprzez ustawienie 
kursora myszki pomiędzy nagłówkami tabeli w pozycji, w której pojawi się znacznik || , i przesunięcie 

go przy naciśniętym lewym przycisku myszy w prawo lub w lewo.  

 

5.2.2. HARMONOGRAM 

Po uruchomieniu opcji 

 Plan kontroli → Harmonogram 
Pojawia się okno, ze zdefiniowanymi w postali harmonogramu planami kontroli: 

 
Rysunek 26. Przegląd planów kontroli – Harmonogram 

Harmonogram z planami kontroli zawiera następujące informacje: 

NAZWA PLANU KONTROLI − Nazwa planu kontroli zdefiniowana przez użytkownika widoczna po lewej 

stronie harmonogramu. 

JEDNOSTKA − Jednostka organizacyjna banku objęta danym planem kontroli widoczna na 

belce danego planu kontroli.  

ROZPOCZĘCIE − Termin rozpoczęcia danego planu kontroli widoczny na osi czasu dla danego 

planu kontroli. 
ZAKOŃCZENIE − Termin zakończenia danego planu kontroli widoczny na osi czasu dla danego 

planu kontroli. 

STATUS − Status, w jakim aktualnie znajduje się plan kontroli wyświetlany w postaci pasku 

o odpowiednim kolorze: 

  ROBOCZY  

  ZATWIERDZANY  

  ZATWIERDZONY  

  ODRZUCONY  

 

 

Znaczenie poszczególnych statusów dla planu kontroli zostało opisane w DOKUMENTACJI 

FUNKCJONALNEJ do systemu w rozdziale PLAN KONTROLI, z którą należy się zapoznać. 

 

Kliknięcie na dowolny pasek na harmonogramie wyświetla okno ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wybranego planu 

kontroli. 

 



 DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA 

 

PLAN KONTROLI 36 

 

 TWORZENIE NOWEGO PLANU KONTROLI 

 
Opcja dostępna dla roli: KIEROWNIK KOMÓRKI. 

 

W celu utworzenia nowego planu należy skorzystać z opcji: 

 Plan kontroli → Tabela → DODAJ PLAN 

 Plan kontroli → Harmonogram → DODAJ PLAN 
Dostępnej na przycisku pod górną belką. 

Po jej uruchomieniu pojawi się okno do wprowadzenia danych dotyczących nowego planu kontroli: 

 
Rysunek 27. Tworzenie nowego planu kontroli 

 

Pola oznaczone gwiazdką * są polami obowiązkowymi i muszą być uzupełnione przed zapisaniem danego 

planu kontroli.  

 
W polu: 

NAZWA PLANU KONTROLI − Należy wpisać dowolną nazwę nowo tworzonego planu. 

CEL OGÓLNY − Należy z listy rozwijalnej wybrać jeden lub więcej celów głównych 

zdefiniowanych zgodnie z Prawem bankowym. 

CEL SZCZEGÓŁOWY − Należy z listy rozwijalnej wybrać jeden lub więcej celów szczegółowych. 

Definiowanie celów szczegółowych odbywa się w opcji SŁOWNIKI → NOWY 

CEL SZCZEGÓŁOWY 
JEDNOSTKA − Należy z listy rozwijalnej wybrać jednostkę organizacyjną banku, dla której 

tworzonych jest plan kontroli. Definiowanie jednostek organizacyjnych 

odbywa się w opcji SŁOWNIKI → NOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

AUDYTOR WIODĄCY − Należy z listy rozwijalnej wybrać osobę, która będzie pełniła funkcję 

audytora wiodącego dla danego planu kontroli. Na liście pojawiają się osoby 

pełniące rolę AUDYTORA w systemie. 
ZATWIERDZAJĄCY − Należy z listy rozwijalnej wybrać osobę, która będzie zatwierdzać dany plan 

kontroli. Na liście pojawiają się osoby pełniące rolę CZŁONKA ZARZĄDU 

w systemie. 

INFORMACJE DODATKOWE − Można wpisać dowolną informację, którą użytkownik chce zapisać przy 

danym planie kontroli. 
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RODZAJ KONTROLI − Należy wybrać jakiego rodzaju kontroli dotyczy zakładany plan. Do wyboru 

są następujące wartości: 

□ Testowanie pionowe 

□ Testowanie poziome 

□ Audyt wewnętrzny 

□ Monitorowanie ryzyka braku zgodności 

□ Samoocena   

TERMIN ROZPOCZĘCIA − Należy z kalendarza wybrać planowany termin rozpoczęcia. 

TERMIN ZAKOŃCZENIA − Należy z kalendarza wybrać planowany termin zakończenia. Wybór daty 

został ograniczony do dat późniejszych niż wprowadzony termin 

rozpoczęcia. 

OBSZAR OBJĘTY KONTROLĄ − Korzystając z przycisków   i rozwijając poszczególne moduły/obszary 

należy dokonać wyboru zagadnień objętych danym planem kontroli. Wybór 
zagadnień jest wielopoziomowy tzn. zaznaczenie całego modułu (pierwszy 

poziom) zaznacza wszystkie obszary (drugi poziom) poniżej. Zaznaczenie 

obszaru (drugi poziom) powoduje zaznaczenie wszystkich zagadnień (trzeci 

poziom) poniżej. Dozwolone jest odznaczanie poszczególnych 
obszarów/zagadnień i wyłączanie ich tym samym z danego planu kontroli. 

Dozwolone jest łączenie modułów/obszarów/zagadnień dla danego planu 

kontroli. Przy wyborze zagadnień stosowane są następujące objaśnienia: 

 

 

Wybrany został cały poziom i wszystkie zagadnienia poniżej. 

 

 

Dany poziom, ani żadne zagadnienia poniżej nie zostały wybrane dla 

danego planu kontroli 

 

 

Dla danego poziomu zostały zaznaczone wybrane zagadnienia (są 

zagadnienia wyłączone z planu kontroli 

 
Rysunek 28. Wybór obszarów w ramach planu kontroli 

 

 Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie nowego planu kontroli. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania planu kontroli. Zaniechanie zapisania 
i powrót do okna z planem kontroli umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
 

Po zapisaniu nowo utworzonego planu kontroli otrzymuje on status ROBOCZY, co 

oznacza, że można go jeszcze edytować. Symbolizuje to ikona po prawej stronie 

ekranu. 

 

 

– 
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Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 EDYCJA PLANU KONTROLI 

W celu dokonania zmian w utworzonym planie kontroli należy wybrać odpowiedni plan poprzez jego kliknięcie w opcji: 

 Plan kontroli → Tabela → Wybrany plan kontroli 

 Plan kontroli → Harmonogram → Wybrany plan kontroli 

 

 
Edycji można poddać plan kontroli o statusie ROBOCZY lub ODRZUCONY. 

 

 
Opcja dostępna dla roli: KIEROWNIK KOMÓRKI. 

Na ekranie pojawi się okno ze szczegółami dotyczącymi wybranego planu kontroli: 

 
Rysunek 29. Edycja planu kontroli 

Edycji dokonuje się poprzez wprowadzenie nowych wartości w polach, które wymagają zmiany. 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie poprawionego planu kontroli. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi 

się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania planu kontroli. Zaniechanie 

zapisania i powrót do okna z planem kontroli umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
 

 

Po zapisaniu wprowadzonych zmian - plan kontroli otrzymuje status 
ROBOCZY, co oznacza, że można go jeszcze edytować. Symbolizuje to 

ikona po prawej stronie ekranu. 
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Kopiuj − Skopiowanie wybranego planu kontroli. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi 

się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
− Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność skopiowania wybranego planu 

kontroli. Zaniechanie kopiowania i powrót do okna planem kontroli umożliwia 

przycisk ANULUJ. Skopiowany plan kontroli na końcu nazwy źródłowego planu 

kontroli ma automatycznie dopisane słowo – „kopia”. Nazwę tę użytkownik może 

dowolnie zmienić. 

 
Usuń − Usunięcie wyświetlanego planu kontroli. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi 

się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem USUŃ potwierdza się czynność usunięcia planu kontroli. Zaniechanie 

usunięcia i powrót do okna z planem kontroli umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 
Do zatwierdzenia − Wysłanie planu kontroli do zatwierdzenia do osoby wprowadzonej w polu 

ZATWIERDZAJĄCY. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem WYŚLIJ potwierdza się czynność wysłania planu kontroli do 

zatwierdzenia. Zaniechanie wysłania i powrót do okna z planem kontroli umożliwia 
przycisk ANULUJ. 

 

 
 

Po wysłaniu do zatwierdzenia - plan kontroli otrzymuje status  

ZATWIERDZANY, co oznacza, że nie można go już edytować i czeka na 

akceptację Zatwierdzającego. Symbolizuje to ikona po prawej stronie 
ekranu. 

 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje osobę zatwierdzającą o konieczności podjęcia działań 

dotyczących akceptacji/odrzucenia planu kontroli. 
 

 
Generuj *.pdf − Wygenerowanie pliku w formacie pdf z informacjami dotyczącymi danego planu 

kontroli. 

 

 MODYFIKACJA ZATWIERDZONEGO PLANU KONTROLI 

W celu dokonania zmian w zatwierdzonym planie kontroli należy wybrać odpowiedni plan poprzez jego kliknięcie w 

opcji: 

 Plan kontroli → Tabela → Wybrany plan kontroli 
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Modyfikacji można poddać plan kontroli o statusie ZATWIERDZONY. 

 

 

Opcja dostępna tylko dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU Z FUNKCJĄ ZATWIERDZAJĄCY DLA WYBRANEGO PLANU 

KONTROLI. 

Na ekranie pojawi się okno ze szczegółami dotyczącymi wybranego planu kontroli: 

 
Rysunek 30. Modyfikacja zatwierdzonego planu kontroli 

Modyfikacji można dokonać poprzez uruchomienie opcji: 

 
Modyfikuj − Wprowadzenie elementu w stan edycji. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi 

się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem MODYFIKUJ potwierdza się czynność wprowadzenia danego 
elementu w stan edycji. Zaniechanie i powrót do poprzedniego okna umożliwia 

przycisk ANULUJ. 

Następnie po wprowadzeniu nowych wartości w polach, które wymagają zmiany należy uruchomić opcję: 

 

 
Zapisz − Zapisanie poprawionego planu kontroli. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi 

się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 
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Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania planu kontroli. Zaniechanie 

zapisania i powrót do okna z planem kontroli umożliwia przycisk ANULUJ. 

 ZATWIERDZANIE PLANU KONTROLI 

Po wysłaniu do zatwierdzenia utworzonego planu kontroli, osoba zatwierdzająca powinna podjąć działania mające na 

celu akceptację lub odrzucenie planu kontroli. 

 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU. 

Zatwierdzanie planu kontroli odbywa się w opcji: 

 Plan kontroli → Tabela → Wybrany plan kontroli 

 Plan kontroli → Harmonogram → Wybrany plan kontroli 

 

 
Zatwierdzeniu można poddać plan kontroli o statusie ZATWIERDZANY. 

Po wyborze z listy planów, planu o statusie ZATWIERDZANY, na ekranie pojawi się okno: 

 
Rysunek 31. Zatwierdzanie planu kontroli 

Dostępne opcje: 

 
Akceptuj − Akceptacja planu kontroli. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem AKCEPTUJ potwierdza się czynność akceptacji planu kontroli. 

Zaniechanie akceptacji i powrót do okna z planem kontroli umożliwia przycisk 

ANULUJ. 
 

 

 

Po akceptacji planu kontroli - plan kontroli otrzymuje status  

ZATWIERDZONY, co oznacza, że nie można go już edytować i na jego 

podstawie można tworzyć poszczególne programy badania. Symbolizuje to 

ikona po prawej stronie ekranu. 
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Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje kierownika komórki kontroli o akceptacji planu 

kontroli. 
 

 
Odrzuć − Odrzucenie planu kontroli. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ODRZUĆ potwierdza się czynność odrzucania planu kontroli. 

Zaniechanie odrzucenia i powrót do okna z planem kontroli umożliwia przycisk 

ANULUJ.  
Po potwierdzeniu odrzucania, na ekranie pojawi się okno, w którym należy opisać 

powód odrzucenia planu kontroli, w taki sposób aby kierownik komórki kontroli 

otrzymał wskazówki, w jaki sposób ewentualnie poprawić plan kontroli aby otrzymał 

akceptację: 

 

 

 
Wprowadzone uzasadnienie odrzucenia potwierdza się przyciskiem OK. Zaniechanie 

odrzucenia i powrót do okna z planem kontroli umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
 

 

Po wprowadzeniu powodu odrzucenia plan kontroli otrzymuje status  
ODRZUCONY, co oznacza, że można go będzie ponownie edytować. 

Symbolizuje to ikona po prawej stronie ekranu. 

 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail, w którym 

poinformuje kierownika komórki kontroli o odrzuceniu planu kontroli. 
 

 
Generuj *.pdf − Wygenerowanie pliku w formacie pdf z informacjami dotyczącymi danego planu 

kontroli. 

 KOREKTA ODRZUCONEGO PLANU KONTROLI 

W przypadku odrzucenia planu kontroli, KIEROWNIK KOMÓRKI może dokonać korekty planu zgodnie  

z sugestiami CZŁONKA ZARZĄDU, który opiniował plan. 

Po wyborze opcji: 

 Plan kontroli → Tabela → Wybrany plan kontroli (Odrzucony) 

 Plan kontroli → Harmonogram → Wybrany plan kontroli (Odrzucony) 
 

Na ekranie pojawi się plan o statusie ODRZUCONY, o czym będzie informować ikona w prawym górnym rogu, 
symbolizująca status: 



 DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA 

 

PLAN KONTROLI 43 

 

 
Rysunek 32. Odrzucony plan kontroli 

KIEROWNIK KOMÓRKI w takim przypadku, powinien się zapoznać z uzasadnieniem odrzucenia, które dostępne jest 

pod tą ikoną: 

 

− Kliknięcie na tę ikonę powoduje wyświetlanie powodu odrzucenia planu wpisane przez Członka 
Zarządu: 

 
 

Po zapoznaniu się z argumentacją, kierownik komórki może dokonać stosownych zmian w planie kontroli w sposób 
opisany w rozdziale: EDYCJA PLANU KONTROLI. 
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6. PROGRAM BADANIA 

 INFORMACJE PODSTAWOWE 

Programy badań służą do opracowania na podstawie długoterminowych (np. rocznych) planów kontroli konkretnych 

kontroli, dla których zostaną przypisane kontrolowane dokumenty, systemy oraz pracownicy podlegający kontroli.  
 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI, AUDYTOR. 

 

 

Przebieg procesu i czynności jakie należy wykonać w tym procesie, aby móc przejść do kolejnego etapu 

działań związanych z kontrolą wewnętrzną zostały opisane w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ do 

systemu w rozdziale PROGRAM BADANIA, z którą należy się zapoznać. 

 

 PRZEGLĄDANIE PROGRAMÓW BADAŃ 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI, AUDYTOR. 

 

6.2.1. TABELA 

Po uruchomieniu opcji: 

 Program badania  
Pojawia się okno, ze zdefiniowanymi w postali tabeli programami badań kontrolnych: 

 
Rysunek 33. Przegląd programów badań – Tabela 

Tabela z programami badań zawiera następujące informacje: 

PROGRAM BADANIA − Nazwa programu badania zdefiniowana przez użytkownika. 

DLA PLANU KONTROLI − Nazwa nadrzędnego planu kontroli, w ramach którego zdefiniowany został 

program badania. 

JEDNOSTKA − Jednostka organizacyjna banku objęta danym programem badania.  

ROZPOCZĘCIE − Termin rozpoczęcia danego programu badania. 

ZAKOŃCZENIE − Termin zakończenia danego programu badania. 

STATUS − Status, w jakim aktualnie znajduje się program badania. 
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Kliknięcie na dowolny wiersz tabeli wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wybranego programu badania. 

 

 

Szerokość poszczególnych kolumn może być zmieniana według potrzeb użytkownika poprzez ustawienie 
kursora myszki pomiędzy nagłówkami tabeli w pozycji, w której pojawi się znacznik || , i przesunięcie 

go przy naciśniętym lewym przycisku myszy w prawo lub w lewo.  

 

 

6.2.2. HARMONOGRAM 

Po uruchomieniu opcji 

 Program badania → Harmonogram 
 

Pojawia się okno, ze zdefiniowanymi w postali harmonogramu programami badań: 

 
Rysunek 34. Przegląd programów badań – Harmonogram 

Harmonogram z programami badań zawiera następujące informacje: 

NAZWA PROGRAMU BADANIA − Nazwa programu zdefiniowana przez użytkownika widoczna po lewej stronie 

harmonogramu. 

JEDNOSTKA − Jednostka organizacyjna banku objęta danym programem widoczna na pasku 

danego planu kontroli.  

ROZPOCZĘCIE − Termin rozpoczęcia danego planu kontroli widoczny na osi czasu dla danego 

programu. 
ZAKOŃCZENIE − Termin zakończenia danego planu kontroli widoczny na osi czasu dla danego 

programu. 

STATUS − Status, w jakim aktualnie znajduje się program wyświetlany w postaci paska  

o odpowiednim kolorze: 

  ROBOCZY  

  ZATWIERDZANY  

  ZATWIERDZONY  

  ODRZUCONY  

 

 

Znaczenie poszczególnych statusów dla programu badania zostało opisane w DOKUMENTACJI 

FUNKCJONALNEJ do systemu w rozdziale PROGRAM BADANIA, z którą należy się zapoznać. 

 

Kliknięcie na dowolny pasek na harmonogramie wyświetla okno ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wybranego 

programu badania. 
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 TWORZENIE NOWEGO PROGRAMU BADANIA 

 
Opcja dostępna dla roli: AUDYTOR. 

 

W celu utworzenia nowego programu należy skorzystać z opcji: 

 Program badania → Tabela → DODAJ PROGRAM 

 Program badania → Harmonogram → DODAJ PROGRAM 
 

dostępnej na przycisku pod górną belką. 

Po jej uruchomieniu pojawi się okno do wprowadzenia danych dotyczących nowego programu badania: 

 
Rysunek 35. Tworzenie nowego programu badania 

W polu: 

DLA PLANU KONTROLI  − Należy z listy rozwijalnej wybrać plan kontroli, w ramach którego będzie 

tworzony program badania.  

 

 
Lista planów jest ograniczona wyłącznie do zatwierdzonych planów. 

 

NAZWA BADANIA − Należy wpisać dowolną nazwę nowo tworzonego programu. 

CELE SZCZEGÓŁOWE − Domyślnie podpowiadają się cele szczegółowe, które były zaznaczone w 

Planie Kontroli, w ramach którego tworzony jest Program Badania. 

Dodatkowo można z listy rozwijalnej wybrać inne cele szczegółowe, które 

mają być powiązane z danym programem badania. 
ZATWIERDZAJĄCY − Należy z listy rozwijalnej wybrać osobę, która będzie zatwierdzać programy 

badań utworzone przez Audytora. 

INFORMACJE DODATKOWE − W polu tym można wprowadzić dowolny tekst. 

OBSZAR − Korzystając z przycisków   i rozwijając poszczególne moduły/obszary 

należy dokonać wyboru zagadnień objętych danym programem. 

 

 

Lista obszarów jest ograniczona wyłącznie do zagadnień 

przypisanych do danego planu kontroli. 
 

 Po rozwinięciu listy, pojawią się dodatkowe pola, dla których należy 
wprowadzić szczegółowe informacje dotyczące danego programu: 
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Rysunek 36. Przypisywanie szczegółowych informacji do programu badania 

 

Wprowadzenie wymaganych danych dla zagadnienia w poziomie wyżej automatycznie uzupełni o wybrane 

wartości wszystkie pola z poziomu niżej. 

 

W polu: 

AUDYTOR − Należy z listy rozwijalnej wybrać osobę, która przeprowadzi kontrolę 

danego zagadnienia. Na liście pojawiają się osoby pełniące rolę 

AUDYTORA w systemie. 

POCZĄTEK − Należy z kalendarza wybrać planowany termin rozpoczęcia badania. 
KONIEC − Należy z kalendarza wybrać planowany termin zakończenia badania. Wybór 

daty został ograniczony do dat późniejszych niż wprowadzony termin 

rozpoczęcia. 

ZASOBY − Należy z listy rozwijalnej wybrać osoby, które będą kontrolowane w ramach 

danego zagadnienia. Można dokonać wyboru jednej lub kilku osób. 

DOKUMENTY − Należy z listy rozwijalnej wybrać dokumenty, które będą weryfikowane  

w ramach danego zagadnienia. Można dokonać wyboru jednego lub kilku 

dokumentów. Domyślnie podpowiadają się dokumenty wymagane 
regulacjami zewnętrznymi dla danego zagadnienia. 

Definiowanie dokumentów funkcjonujących w banku odbywa się w opcji 

SŁOWNIKI → DOKUMENTY 

SYSTEMY − Należy z listy rozwijalnej wybrać systemy, które będą weryfikowane  

w ramach danego zagadnienia. Można dokonać wyboru jednego lub kilku 
systemów. Definiowanie systemów funkcjonujących w banku odbywa się  

w opcji SŁOWNIKI → SYSTEMY 

 

 Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie nowego programu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania programu. Zaniechanie zapisania  

i powrót do okna z programem umożliwia przycisk ANULUJ. 
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Po zapisaniu nowo utworzonego programu otrzymuje on status ROBOCZY, co 

oznacza, że można go jeszcze edytować. Symbolizuje to ikona po prawej stronie  

ekranu. 
 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 EDYCJA PROGRAMU BADANIA 

 
Opcja dostępna dla roli: AUDYTOR 

  
W celu dokonania zmian w utworzonym programie badania należy wybrać odpowiedni program poprzez jego kliknięcie 

w opcji: 

 Program badania → Tabela → Wybrany program badania 

 Program badania → Harmonogram → Wybrany program badania 

 

 
Edycji można poddać program o statusie ROBOCZY lub ODRZUCONY 

 

Na ekranie pojawi się okno ze szczegółami dotyczącymi wybranego programu: 

 
Rysunek 37. Edycja programu badania 

Edycji dokonuje się poprzez wprowadzenie nowych wartości w polach, które wymagają zmiany. 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie nowego programu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania programu. Zaniechanie 

zapisania i powrót do okna z programem umożliwia przycisk ANULUJ. 
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Po zapisaniu wprowadzonych zmian - program otrzymuje status  

ROBOCZY, co oznacza, że można go jeszcze edytować. Symbolizuje to 

ikona po prawej stronie ekranu. 

 
Kopiuj − Skopiowanie wybranego programu badania. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie 

pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
− Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność skopiowania wybranego programu 

badania. Zaniechanie kopiowania i powrót do okna z programem umożliwia przycisk 
ANULUJ. Skopiowany program badania na końcu nazwy źródłowego programu ma 

automatycznie dopisane słowo – „kopia”. Nazwę tę użytkownik może dowolnie 

zmienić. 

 
Usuń − Usunięcie wyświetlanego programu badania. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie 

pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem USUŃ potwierdza się czynność usunięcia programu. Zaniechanie 

usunięcia i powrót do okna z planem kontroli umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 
Do zatwierdzenia − Wysłanie programu do zatwierdzenia do osoby wprowadzonej w polu 

ZATWIERDZAJĄCY. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem WYŚLIJ potwierdza się czynność wysłania programu do zatwierdzenia. 

Zaniechanie wysłania i powrót do okna z planem kontroli umożliwia przycisk 

ANULUJ. 
 

 
 

Po wysłaniu do zatwierdzenia - program otrzymuje status  

ZATWIERDZANY, co oznacza, że nie można go już edytować i czeka na 

akceptację Zatwierdzającego. Symbolizuje to ikona po prawej stronie 

ekranu. 

 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje osobę zatwierdzającą o konieczności podjęcia działań 
dotyczących akceptacji/odrzucenia programu badania. 

 

 
Generuj *.pdf − Wygenerowanie pliku w formacie pdf z informacjami dotyczącymi danego programu 

badania. 

 

 MODYFIKACJA ZATWIERDZONEGO PROGRAMU BADANIA 

W celu dokonania zmian w zatwierdzonym programie badania należy wybrać odpowiedni plan poprzez jego wybór 

w opcji: 
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 Program badania → Tabela → Wybrany program badania 

 

 
Modyfikacji można poddać program badania o statusie ZATWIERDZONY. 

 

 

Opcja dostępna tylko dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU Z FUNKCJĄ ZATWIERDZAJĄCY dla nadrzędnego dla danego 
programu badania planu kontroli  

Na ekranie pojawi się okno ze szczegółami dotyczącymi wybranego programu badania: 

 
Rysunek 38. Modyfikacja zatwierdzonego programu badania 

Modyfikacji można dokonać poprzez uruchomienie opcji: 

 
Modyfikuj − Wprowadzenie elementu w stan edycji. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi 

się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem MODYFIKUJ potwierdza się czynność wprowadzenia danego 

elementu w stan edycji. Zaniechanie i powrót do poprzedniego okna umożliwia 

przycisk ANULUJ. 

Następnie po wprowadzeniu nowych wartości w polach, które wymagają zmiany należy uruchomić opcję: 
 

 
Zapisz − Zapisanie poprawionego elementu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 
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Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania. Zaniechanie zapisania i 

powrót do okna z planem kontroli umożliwia przycisk ANULUJ. 

 DEFINIOWANIE PRÓBY KONTROLNEJ  

W przypadku gdy audytor będzie przeprowadzał Badanie na wybranej próbie kontrolnej, dla nowego w trybie roboczym 

jak i zatwierdzonego Programu Badania można zdefiniować próbę kontrolną. 

W tym celu należy w opcji: 

 Program badania → Tabela → Wybrany program badania 
 

w sekcji PRÓBA KONTROLNA: 

 
Rysunek 39. Dodawanie próby kontrolnej 

Nacisnąć przycisk DODAJ. 

Pojawi się wówczas nowy wiersz do wprowadzenia próby kontrolnej. W polu: 

NAZWA − Należy wprowadzić nazwę opisującą pojedynczą próbę kontrolną, np.: numer umowy, numer klienta, 

numer raportu. 

OPIS − W polu tym dodatkowo można opisać daną próbę kontrolną – pole to nie jest wymagane. 

W przypadku dodawania kolejnej próby kontrolnej, czynność tę należy powtórzyć tyle razy ile prób kontrolnych chcemy 
zdefiniować.  

 
Rysunek 40. Zdefiniowana próba kontrolna 

Po wprowadzeniu wszystkich prób, za pomocą opcji Zapisz zapisujemy wprowadzone zmiany. 

 

 ZATWIERDZANIE PROGRAMU BADANIA 

Po wysłaniu do zatwierdzenia utworzonego programu badania, osoba zatwierdzająca powinna podjąć działania mające na 

celu akceptację lub odrzucenie programu. 

 

 
Opcja dostępna dla roli: KIEROWNIK KOMÓRKI. 

Zatwierdzanie programu odbywa się w opcji: 

 Program badania → Tabela → Wybrany program badania 

 Program badania → Harmonogram → Wybrany program badania 

 

 
Zatwierdzeniu można poddać program o statusie ZATWIERDZANY. 

Po wyborze z listy programów, programu o statusie ZATWIERDZANY, na ekranie pojawi się okno: 
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Rysunek 41. Zatwierdzanie programu badania 

Dostępne opcje: 

 
Akceptuj − Akceptacja programu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem AKCEPTUJ potwierdza się czynność akceptacji programu. Zaniechanie 

akceptacji i powrót do okna z programem badania umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
 

 

Po akceptacji program otrzymuje status ZATWIERDZONY, co oznacza, że nie 

można go już edytować. Symbolizuje to ikona po prawej stronie ekranu. 

 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  
w którym poinformuje audytora o akceptacji programu. 

 

 
Odrzuć − Odrzucenie programu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ODRZUĆ potwierdza się czynność odrzucania programu badania. 

Zaniechanie odrzucenia i powrót do okna z programem umożliwia przycisk 

ANULUJ.  
Po potwierdzeniu odrzucania, na ekranie pojawi się okno, w którym należy opisać 

powód odrzucenia programu, w taki sposób aby audytor otrzymał wskazówki, w jaki 

sposób ewentualnie poprawić program aby otrzymał akceptację: 

 

 

 
Wprowadzone uzasadnienie odrzucenia potwierdza się przyciskiem OK. Zaniechanie 

odrzucenia i powrót do okna z programem umożliwia przycisk ANULUJ. 
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Po wprowadzeniu powodu odrzucenia program otrzymuje status  

ODRZUCONY, co oznacza, że można go będzie ponownie edytować. 

Symbolizuje to ikona po prawej stronie ekranu. 
 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje audytora o odrzuceniu programu badania. 
 

 
Generuj *.pdf − Wygenerowanie pliku w formacie pdf z informacjami dotyczącymi danego programu 

badania. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 KOREKTA ODRZUCONEGO PROGRAMU BADANIA 

W przypadku odrzucenia programu badania, AUDYTOR może dokonać korekty programu zgodnie z sugestiami 

KIEROWNIKA KOMÓRKI. 

Po wyborze opcji: 

 Program badania → Tabela → Wybrany program badania (Odrzucony) 

 Program badania → Harmonogram → Wybrany program badania (Odrzucony) 
 

Na ekranie pojawi się program o statusie ODRZUCONY, o czym będzie informować ikona w prawym górnym rogu, 
symbolizująca status: 

 
Rysunek 42. Odrzucony program badania 

Audytor w taki przypadku, powinien się zapoznać z uzasadnieniem odrzucenia, które dostępne jest pod tą ikoną: 

 

− Kliknięcie na tę ikonę powoduje wyświetlanie uzasadnienia powodu odrzucenia programu 

badania wpisane przez kierownika komórki: 
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Po zapoznaniu się z argumentacją, audytor może dokonać stosownych zmian w programie badania w sposób opisany  

w rozdziale: EDYCJA PROGRAMU BADANIA. 
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7. BADANIE 

 INFORMACJE PODSTAWOWE 

Dla zatwierdzonego programu badania, należy przeprowadzić poszczególne badania. 

 

 

Przebieg procesu i czynności jakie należy wykonać w tym procesie, aby móc przejść do kolejnego etapu 

działań związanych z kontrolą wewnętrzną zostały opisane w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ do 

systemu w rozdziale BADANIE, z którą należy się zapoznać. 

 

 PRZEGLĄDANIE BADAŃ 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI, AUDYTOR, PRACOWNIK. 

 
Po uruchomieniu opcji: 

 Badanie  
Pojawia się okno, ze zdefiniowanymi w postali tabeli badaniami, jakie należy przeprowadzić w ramach wybranego w polu 

DLA PROGRAMU BADANIA programu badania: 

 
Rysunek 43. Wykaz badań w ramach wybranego Programu Badania 

 

Dla roli AUDYTOR, na ekranie wyświetlają się badania, dla których został przypisany jako AUDYTOR do 

danego zagadnienia przy tworzeniu programu badania. AUDYTOR WIODĄCY widzi wszystkie badania  
w ramach planów kontroli, dla których jest przypisany jako AUDYTOR WIODĄCY. 

 

Dostępne opcje: 

 
Do zatwierdzenia − Wysłanie do zatwierdzenia do audytora wiodącego przypisanego do danego 

programu badania wszystkich badań o statusie ZAKOŃCZONY. Po uruchomieniu 
tej opcji na ekranie pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania 

danej czynności: 
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Przyciskiem WYŚLIJ potwierdza się czynność wysłania badania do 

zatwierdzenia. Zaniechanie wysłania i powrót do okna z badaniami umożliwia 

przycisk ANULUJ.  

 
Generuj *.pdf − Wygenerowanie pliku w formacie pdf z informacjami dotyczącymi danego 

programu badania. 

 

Zestawienie badań zawiera następujące informacje: 

DLA PROGRAMU BADANIA − Nazwa programu badania, w ramach którego wyświetlane są poszczególne 

badania. 
JEDNOSTKA − Jednostka organizacyjna objęta wybranym programem badania. 
AUDYTOR WIODĄCY − Audytor przypisany jako audytor wiodący do wybranego programu badania. 
TERMIN ROZPOCZĘCIA − Termin rozpoczęcia wybranego programu badania. 
TERMIN ZAKOŃCZENIA − Termin zakończenia wybranego programu badania. 
OBSZAR − Nazwa obszaru badania wynikająca z zakresu programu badania. 
POCZĄTEK − Termin rozpoczęcia danego badania. 

KONIEC − Termin zakończenia danego badania. 

RYZYKO − Ryzyko braku zgodności danego obszaru dla procesów bankowych.  

ISTOTNOŚĆ DLA PROCESÓW − Istotność danego obszaru dla procesów bankowych. 

STAN − Stan, w jakim aktualnie znajduje się badania: 

  ROBOCZY − Badanie w trakcie przeprowadzania. Badanie nie 
rozpoczęte lub nie udzielono odpowiedzi na 

wszystkie pytania w ramach danego badania. 

  ZAKOŃCZONY − Badanie zakończone. Udzielono odpowiedzi na 

wszystkie pytania w ramach danego badania. 

  WERYFIKOWANY − Badanie wysłane do pracownika objętego 

badaniem w celu zweryfikowania wyników 
badania.  

  ZASTRZEŻENIA − Badanie, do którego pracownik objęty badaniem 

zgłosił zastrzeżenia. 

  ZATWIERDZANY − Badanie wysłane do zatwierdzenia do audytora 

wiodącego. 

  ZATWIERDZONY − Badanie zaakceptowane przez audytora 

wiodącego. 

  ODRZUCONY − Badanie odrzucone przez audytora wiodącego. 
 

OPCJA JAKA URUCHAMIA SIĘ PO KLIKNIĘCIU NA WYBRANYM BADANIU W TABELI, JEST POWIĄZANA ZE STANEM, 

W JAKIM ZNAJDUJE SIĘ WYBRANE BADANIE: 

 

 Dla stanu ROBOCZY, po kliknięciu na wybranym badaniu wyświetli się formatka do przeprowadzania badania 
tj. do odpowiadania na pytania, na ostatnim pytaniu, dla którego nie udzielono odpowiedzi. 

 

 Dla stanu ZAKOŃCZONY, ZATWIERDZANY, ZATWIERDZONY po kliknięciu na wybranym badaniu wyświetli 

się formatka z podsumowaniem badania. 

 
 Dla stanu WERYFIKOWANY, po kliknięciu na wybranym badaniu wyświetli się formatka z podsumowaniem 

badania i ikoną symbolizującą przekazanie do weryfikacji w postaci: 

 
Rysunek 44. Informacja o badaniu przekazanym do weryfikacji 

 Dla stanu ZASTRZEŻENIA, po kliknięciu na wybranym badaniu wyświetli się formatka z podsumowaniem 

badania i ikoną symbolizującą zgłoszenie zastrzeżeń w postaci: 
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 PRZEPROWADZANIE BADANIA BEZ PRÓBY KONTROLNEJ 

7.3.1. NAWIGACJA PO OKNIE Z PYTANIEM 

Po wybraniu opcji: 

 Badanie → Wybór programu badania → Wybrane badanie (Roboczy) 
W przypadku gdy nie zdefiniowano próby kontrolnej, lub wprowadzono tylko jedną pozycję, pojawia się formatka do 
przeprowadzania badania tj. do odpowiadania na pytania, na pierwszym pytaniu, dla którego nie udzielono odpowiedzi, 

w postaci: 

 

  
Rysunek 45. Przeprowadzanie badania – okno z pytaniem 

 

W przypadku gdy audytor nie rozpoczął kontroli dla danego zagadnienia, formatka wyświetli pierwsze pytanie 

w ramach wybranego badania. Natomiast w przypadku gdy audytor przerwie badanie, przy następnym 

uruchomieniu badania, formatka wyświetli pierwsze w kolejności pytanie w ramach wybranego badania, na 
które nie udzielono odpowiedzi. 

 

Elementy, które są wyświetlane na ekranie i ich przeznaczenie opisuje poniższa tabela: 

 
Anuluj − Przerwanie przeprowadzania badania z zapamiętaniem udzielonych odpowiedzi do 

momentu przerwania badania. 

 

 

− Opcja służąca do wyświetlania dodatkowych informacji dotyczących pytania. Po jej 

kliknięciu, z lewej strony pojawi się wskazówka: 

  
 Rysunek 46. Wyświetlanie wskazówki do pytania 
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− Pole, na którym wyświetlane są informacje dotyczące badanego zagadnienia i jego przynależności do 

czterech poziomów (Moduł, Obszar, Rekomendacja, Wytyczna) 

 

− Informacja tekstowa i graficzna prezentująca ilość pytań dla danego badania oraz informacja dotycząca 

postępu badania i numeru aktualnie wyświetlanego pytania. 

 

− Pytanie w ramach danego badania, na które należy udzielić odpowiedzi. 

 

− Opcje do udzielania odpowiedzi na wyświetlone pytanie. 

 

− Pole do wprowadzenia uzasadnienia udzielonej odpowiedzi.  

 

 

− Opcja służąca do wyświetlania informacji na temat osób objętych badaniem (o ile zostały 

one zdefiniowane na etapie tworzenia programu badania). Po jej kliknięciu, z lewej strony 
pojawi się lista osób: 

 
Rysunek 47. Wyświetlanie listy osób objętych badaniem 

 

 

 

− Opcja służąca do wyświetlania informacji na dokumentów bankowych objętych badaniem 

(o ile zostały one zdefiniowane na etapie tworzenia programu badania). Po jej kliknięciu, 

z lewej strony pojawi się lista dokumentów: 

 
Rysunek 48. Wyświetlanie listy dokumentów objętych badaniem 

 

 

 

− Opcja służąca do wyświetlania informacji na temat systemów informatycznych objętych 

badaniem (o ile zostały one zdefiniowane na etapie tworzenia programu badania). Po jej 

kliknięciu, z lewej strony pojawi się lista systemów: 

 
Rysunek 49. Wyświetlanie listy systemów objętych badaniem 

 

 

 − Opcja służąca do zapisania podręcznego zalecenia, które nie będzie wynikało z 

udzielonych odpowiedzi a jedynie ma być zaleceniem dotyczącym szczegółowych 

spostrzeżeń audytora. Po kliknięciu na tę ikonę, pojawi się okno, do wpisania zalecenia: 
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7.3.2. UDZIELANIE ODPOWIEDZI 

Udzielanie odpowiedzi na pytanie odbywa się poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi za pomocą przycisków: 

 
Rysunek 50. Udzielanie odpowiedzi na pytanie. 

Zaznaczona odpowiedź (ikona i tekst odpowiedzi) zostanie podświetlona na czarno, a na ekranie pojawi się dodatkowy 

przycisk umożliwiający przejście do kolejnego pytania: 

 
Rysunek 51. Ekran po udzieleniu odpowiedzi na pytanie. 

 

W polu UZASADNIJ audytor może wprowadzić uzasadnienie udzielonej odpowiedzi. 

 

Wprowadzenia uzasadnienia w przypadku udzielenia odpowiedzi NIE DOTYCZY jest wymagane, a jego brak 

będzie w dalszej części badania wyświetlane jako nieścisłość wynikająca z przeprowadzonego badania. 

 

Wraz z udzielaniem kolejnych odpowiedzi, system informuje audytora o postępie badania: 

 

 

 

 
Rysunek 52. Postęp badania. 

 

 

Może się zdarzyć sytuacja, kiedy aplikacja nie wyświetli kolejnego (zgodnego z liczbą porządkową) pytania. 

Dotyczy ona przypadku, gdy dane pytanie jest powiązane z innym pytaniem i uzależnione od udzielonej 

odpowiedzi w ramach innego pytania. 

 

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie w ramach danego badania, zostaje wyświetlone podsumowanie badania, 
opisane w rozdziałach dotyczących przeprowadzania badania. 

 PRZEPROWADZANIE BADANIA Z PRÓBĄ KONTROLNĄ 

7.4.1. NAWIGACJA PO OKNIE Z PYTANIEM 

Po wybraniu opcji: 

 Badanie → Wybór programu badania → Wybrane badanie (Roboczy) 
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W przypadku gdy zdefiniowano więcej niż jedną pozycję próby kontrolnej, pojawia się formatka do przeprowadzania 

badania tj. do odpowiadania na pytania, dla pierwszej próby, w postaci: 

 

  
Rysunek 53. Przeprowadzanie badania z próbą kontrolą – okno z pytaniem 

 

7.4.2. UDZIELANIE ODPOWIEDZI 

Udzielanie odpowiedzi na pytanie odbywa się poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi za pomocą przycisków: 

 
Rysunek 54. Udzielanie odpowiedzi na pytanie. 

Zaznaczona odpowiedź (ikona i tekst odpowiedzi) zostanie podświetlona na czarno, i w zależności od udzielonej 
odpowiedzi uaktywni się kolejne pytanie. 

 

W polu UZASADNIJ audytor może wprowadzić uzasadnienie udzielonej odpowiedzi. 

Po udzieleniu wszystkich wymaganych odpowiedzi dla danej próby, będzie możliwe przejście do kolejnej próby 

kontrolnej. 

Za pomocą przycisku  Audytor może wprowadzić dodatkowe zalecenie, które nie będzie wynikało z udzielonych 

odpowiedzi a jedynie ma być zaleceniem dotyczącym szczegółowych spostrzeżeń audytora. Po kliknięciu na tę ikonę, 

pojawi się okno, do wpisania zalecenia. 

 

 PODSUMOWANIE BADANIA  

 
Opcja dostępna dla roli: KIEROWNIK KOMÓRKI, AUDYTOR. 

 

7.5.1. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA BEZ PRÓBY KONTROLNEJ 

Po wybraniu opcji: 

 Badanie → Wybór programu badania → Wybrane badanie (Zakończony) 
lub po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania w ramach wybranego badania, pojawi się okno z podsumowaniem 

badania: 
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Rysunek 55. Podsumowanie badania. 

W ramach podsumowania, na ekranie wyświetlone zostają wszystkie pytania, na które udzielono odpowiedzi. Znaczenie 

poszczególnych informacji na ekranie przedstawia poniższa tabela: 

 

− Interpretacja graficzna i liczbowa wyniku przeprowadzonego badania w skali 0-3, gdzie 3 oznacza pełną 
zgodność badanego zagadnienia. 

  
− Na pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej – TAK. 

  
− Na pytanie udzielono odpowiedzi przeczącej – NIE. 

 
 

− Na pytanie udzielono odpowiedzi – NIE DOTYCZY. Kolor czerwony oznacza, iż nie 
wprowadzono uzasadnienia, dlaczego dane pytanie ma być wyłączone z badania. 

7.5.2. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA Z PRÓBĄ KONTROLNĄ 

Po wybraniu opcji: 

 Badanie → Wybór programu badania → Wybrane badanie (Zakończony) 
lub po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania dla wszystkich prób kontrolnych, pojawi się okno z podsumowaniem 
badania: 

 
 

Rysunek 56. Podsumowanie badania. 

W ramach podsumowania, na ekranie wyświetlone zostają wszystkie pytania, na które udzielono odpowiedzi wraz  

z informacją o ilości prawidłowych odpowiedzi. 

1 

2 

3 

4 

0,34 1 

4 

3 

2 

0,34 

1 

2 



 DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA 

 

BADANIE 62 

 

 

− Interpretacja graficzna i liczbowa wyniku przeprowadzonego badania w skali 0-3, gdzie 3 oznacza pełną 

zgodność badanego zagadnienia.  

 

− Przy każdym pytaniu jest wyliczany procent odpowiedzi na „TAK” z wyłączeniem tych prób dla których 

udzielono odpowiedzi NIE DOTYCZY. To znaczy, np.  

• były 3 próby – na wszystkie 3 udzielono odpowiedzi TAK – wynik: 100% (3/3) 

• były 3 próby – na jedną udzielono odpowiedzi TAK, na dwie NIE – wynik: 33% (1/3) 

• były 3 próby – na jedną udzielono odpowiedzi NIE DOTYCZY, na dwie TAK – wynik: 100% (2/2) 

7.5.3. CZYNNOŚCI W RAMACH BADANIA 

 
 

Na ekranie podsumowania badania dostępne są następujące opcje: 

 

 
Poinformuj o 

krytycznych 
− Opcja służąca do informowania CZŁONKA ZARZĄDU nadzorującego plan kontroli,  

w ramach którego przeprowadzane jest badanie, o wykryciu podczas badania 

krytycznych nieprawidłowości. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 
komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem POINFORMUJ potwierdza się czynność poinformowania osoby 

nadzorującej o wykrytych krytycznych nieprawidłowościach. Zaniechanie 

poinformowania i powrót do okna z podsumowaniem badania umożliwia przycisk 
ANULUJ. 

 

 

Opcja pojawia się w momencie, kiedy badane zagadnienie ma przypisane 

najwyższe ryzyko braku zgodności, najwyższą istotność dla procesów 

bankowych a wynik badania jest mniejszy niż 1. 
 

 

Wyślij do 

weryfikacji 
− Opcja umożliwia wysłanie do osoby, która była poddana badaniu (o ile została ona 

zdefiniowana w programie badania) wyników przeprowadzonego badania celem ich 

weryfikacji. Proces weryfikacji badania został opisany w rozdziale WERYFIKACJA BADANIA 

PRZEZ BADANEGO 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 
Do 

zatwierdzenia 

− Wysłanie danego badania do zatwierdzenia do audytora wiodącego. Po uruchomieniu tej 

opcji na ekranie pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej 

czynności: 

 
Przyciskiem WYŚLIJ potwierdza się czynność wysłania badania do zatwierdzenia. 

Zaniechanie wysłania i powrót do okna z badaniami umożliwia przycisk ANULUJ. 
Proces weryfikacji badania został opisany w rozdziale ZATWIERDZANIE BADANIA. 

 

1 
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7.5.4. ZMIANA ODPOWIEDZI BADANIA 

 
Opcja dostępna dla roli: AUDYTOR. 

 

W przypadku konieczności zmiany odpowiedzi, należy na kliknąć na wybranym pytaniu. Na ekranie pojawi się ponownie 

pytanie, na które należy udzielić prawidłowej odpowiedzi: 

 
Rysunek 57. Korekta odpowiedzi. 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie nowej odpowiedzi. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do okna z podsumowaniem badania. 

 

 

Po zmianie odpowiedzi może pojawić się konieczność udzielenia odpowiedzi na inne pytania 

powiązane z korygowanym pytaniem. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku gdy dane pytanie jest 
powiązane z innymi i ma wpływ na automatyczne wykluczenie innych pytań w przeprowadzanym 

badaniu. 

 

 WERYFIKACJA BADANIA PRZEZ BADANEGO 

 
Opcja dostępna dla roli: AUDYTOR, PRACOWNIK 

 

7.6.1. WYSYŁANIE BADANIA DO WERYFIKACJI 

Po zakończonym badaniu, AUDYTOR MOŻE, ALE NIE MUSI, przekazać badanie do weryfikacji przez osoby poddane 

badaniu. Służy do tego opcja: 

 Badanie → Wybrany program badania → Wybrane badanie (Zakończony) → 

Wyślij do weryfikacji 

Po wyborze odpowiedniego programu badania w polu DLA PROGRAMU BADANIA, pojawi się lista badań w ramach 

wybranego programu. Z listy tych badań, należy wybrać badanie o statusie ZAKOŃCZONY i na ekranie pojawi się okno: 
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Rysunek 58. Przekazanie badania do weryfikacji przez badanego 

Dostępne opcje: 

 
Wyślij do 

weryfikacji 

− Wysłanie badania do weryfikacji. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem WYŚLIJ potwierdza się czynność wysłania badania do weryfikacji. 

Zaniechanie wysłania i powrót do okna z badaniem umożliwia przycisk 

ANULUJ. 

 

 

 

Po wysłaniu badania do weryfikacji otrzymuje status WERYFIKOWANY, co 

oznacza, że chwilowo nie można go już edytować. Status symbolizuje ikona 

po prawej stronie ekranu: 

 

 

 
 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje osoby poddane badaniu o konieczności 

zweryfikowania przeprowadzonego badania. 
 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna z listą badań. 
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7.6.2. WERYFIKACJA PRZEZ BADANEGO 

Po wysłaniu przez AUDYTORA wybranego badania do weryfikacji, osoba z rolą Pracownik, będzie mogła dokonać 

weryfikacji badania, które zostało do niego skierowane. Służy do tego opcja: 

 Badanie → Wybrany program badania → Wybrane badanie (Weryfikowany)  

Po wyborze odpowiedniego programu badania w polu DLA PROGRAMU BADANIA, pojawi się lista badań w ramach 

wybranego programu. Po wyborze z listy badań, badania o statusie WERYFIKOWANY, na ekranie pojawi się okno: 

 
Rysunek 59. Weryfikacja badania przez badanego 

Dostępne opcje: 

 
Akceptuj − Akceptacja wyników badania. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem AKCEPTUJ potwierdza się czynność akceptacji badania. 
Zaniechanie akceptacji i powrót do okna z programem badania umożliwia 

przycisk ANULUJ. 

 
 

 

Po akceptacji program otrzymuje status ZAKOŃCZONY, co oznacza, że 

edytować je może tylko audytor. Symbolizuje to ikona po prawej stronie 

ekranu. 
 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje audytora o akceptacji badania. 
 

 
Odrzuć − Odrzucenie badania. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ODRZUĆ potwierdza się czynność odrzucania badania. 

Zaniechanie odrzucenia i powrót do okna z programem umożliwia przycisk 
ANULUJ.  
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Po potwierdzeniu odrzucania, na ekranie pojawi się okno, w którym należy opisać 

powód odrzucenia badania, w taki sposób aby audytor otrzymał wskazówki, w 

którym aspekcie kontrolowany pracownik nie zgadza się z wynikiem badania: 
 

 

 
Wprowadzone uzasadnienie odrzucenia potwierdza się przyciskiem OK. 

Zaniechanie odrzucenia i powrót do okna z programem umożliwia przycisk 
ANULUJ. 

 
 

 

Po wprowadzeniu powodu odrzucenia program otrzymuje status  

ZASTRZEŻENIA, co oznacza, że można go będzie ponownie edytować. 

Symbolizuje to ikona po prawej stronie ekranu. 

 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje audytora o braku akceptacji wyniku badania przez 
osobę poddaną kontroli. 

 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna z listą badań. 

 

7.6.3. ANALIZA UZASADNIENIA PRZEZ AUDYTORA 

W przypadku akceptacji wyników badania przez badanego, AUDYTOR kontynuuje proces zatwierdzania badania opisany 

w rozdziale ZATWIERDZANIE BADANIA. Natomiast w przypadku, gdy wynik badania nie został pozytywnie oceniony przez 

badanego, badanie otrzyma status ZASTRZEŻENIA, o czym będzie informować ikona w prawym górnym rogu, 
symbolizująca proces weryfikacji: 

 
Rysunek 60. Odrzucenie badania przez badanego 

Audytor w taki przypadku, powinien zapoznać się z wnioskiem badanego, który dostępny jest pod tą ikoną: 

 

− Kliknięcie na tę ikonę powoduje wyświetlanie uzasadnienia powodu odrzucenia badania 
wpisanego przez badanego: 
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Po zapoznaniu się z argumentacją, Audytor może wybrać jedną z trzech odpowiedzi: 

TAK − Odpowiedź twierdząca będzie wymagała, dokonania stosownych zmian w odpowiedziach na 

pytania w sposób opisany w rozdziale: ZMIANA ODPOWIEDZI BADANIA. Do czasu 
wprowadzenia zmian w odpowiedziach, status badania jest ZASTRZEŻENIA, a dopiero po 

wprowadzeniu zmian i ich zapisaniu status badania zmienia się na ZAKOŃCZONY. 

NIE − Odpowiedź negatywna spowoduje, że audytor nie będzie uwzględniać zastrzeżenia 

podanego przez badanego a po tej odpowiedzi badanie automatycznie otrzyma status 

ZAKOŃCZONY. 
ANULUJ − Odpowiedź ta sprawi, że na chwilę obecną nie trzeba podejmować żadnej decyzji i można 

powrócić do okna z podsumowaniem badania. 

 

 ZATWIERDZANIE BADANIA 

7.7.1. WYSŁANIE DO ZATWIERDZENIA 

W celu przekazania do zatwierdzenia do AUDYTORA WIODĄCEGO poszczególnych badań audytor może skorzystać  

z następujących opcji: 

 Badanie → Wybór programu badania → Podsumowanie wybranego badania 

(Zakończony, Weryfikowany) → Wyślij do zatwierdzenia 

 

 Badanie → Wybór programu badania → Wyślij do zatwierdzenia 

 
W pierwszym przypadku, do zatwierdzenia zostanie wysłane wybrane pojedyncze badanie. Natomiast w przypadku 
drugim, system przekaże do zatwierdzenia wszystkie badania z listy o statusie ZAKOŃCZONY. 

Po uruchomieniu jednej z powyższych opcji na ekranie pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej 

czynności: 

 
Przyciskiem WYŚLIJ potwierdza się czynność wysłania programu do zatwierdzenia. Zaniechanie wysłania i powrót do 

okna z listą badań umożliwia przycisk ANULUJ. 

Po wysłaniu do zatwierdzenia - badanie otrzymuje status ZATWIERDZANE, co oznacza, że nie można go już edytować, 

a badanie czeka na akceptację audytora wiodącego. 

 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail, w którym poinformuje osobę 

zatwierdzającą o konieczności podjęcia działań dotyczących akceptacji/odrzucenia badania. 

 

7.7.2. ZATWIERDZANIE BADANIA PRZEZ AUDYTORA WIODĄCEGO  

Zatwierdzanie badania odbywa się w opcji: 

 Badanie → Wybór programu badania → Podsumowanie wybranego badania  
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Zatwierdzeniu można poddać badanie o statusie ZATWIERDZANY. 

Po wyborze z listy badań, badania o statusie ZATWIERDZANY, na ekranie pojawi się okno: 

  
Rysunek 61. Zatwierdzanie badania 

 

 

Dostępne opcje: 

 
Akceptuj − Akceptacja badania. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem AKCEPTUJ potwierdza się czynność akceptacji badania. 

Zaniechanie akceptacji i powrót do okna z listą badań umożliwia przycisk 

ANULUJ. 

 
 

Po akceptacji badanie otrzymuje status ZATWIERDZONY, co oznacza, że nie 

można go już edytować.  
 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  
w którym poinformuje audytora o akceptacji badania przez audytora 

wiodącego. 
 

 
Odrzuć − Odrzucenie badania. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ODRZUĆ potwierdza się czynność odrzucania badania. 

Zaniechanie odrzucenia i powrót do okna z programem umożliwia przycisk 
ANULUJ.  

Po potwierdzeniu odrzucania, na ekranie pojawi się okno, w którym należy opisać 

powód odrzucenia badania, w taki sposób aby audytor otrzymał wskazówki, w 

jaki sposób ewentualnie poprawić badanie aby otrzymał akceptację: 
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Wprowadzone uzasadnienie odrzucenia potwierdza się przyciskiem OK. 
Zaniechanie odrzucenia i powrót do okna z lista badań umożliwia przycisk 

ANULUJ. 

 
 

Po wprowadzeniu powodu odrzucenia badanie otrzymuje status  

ODRZUCONY, co oznacza, że można go będzie ponownie edytować.  
 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  
w którym poinformuje audytora o odrzuceniu przez audytora wiodącego 

badania. 
 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 
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8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 INFORMACJE PODSTAWOWE 

Po przeprowadzonym i zaakceptowanym badaniu należy prześledzić i podjąć decyzje dotyczące wykrytych podczas 

badania nieprawidłowości.  
W ramach opcji: 

 Nieprawidłowości  
Możliwe jest przeglądanie wykrytych podczas kontroli nieprawidłowości, zarządzanie nimi oraz tworzenie własnych 

nieprawidłowości poza tymi, które zostały wygenerowane automatycznie. 

 PRZEGLĄDANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

8.2.1. TABELA 

W celu przeglądania zaleceń w postaci tabeli należy skorzystać z opcji: 

 Nieprawidłowości  

 Nieprawidłowości → Tabela 

 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI, AUDYTOR, PRACOWNIK. 

 

Po jej uruchomieniu, na ekranie pojawi się okno z listą nieprawidłowości: 

 
Rysunek 62. Przegląd nieprawidłowości- tabela 

Tabela zawiera następujące informacje: 

WYKRYTA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ − Treść wykrytej nieprawidłowości. 

PROGRAM BADANIA − Nazwa programu badania, podczas którego wykryto nieprawidłowość. 

PROCES − Nazwa procesu bankowego, podczas którego wykryto nieprawidłowość. 

KATEGORIA − Jedna z kategorii do jakiej przypisano zalecenie: Krytyczne/Znaczące/ 

Doskonalące. 

RYZYKO − Ryzyko jakie jest generuje dana nieprawidłowość 

STATUS − Status, w jakim aktualnie znajduje się nieprawidłowość: 

  NIEPRZYPISANY − Nieprawidłowość wygenerowana automatycznie 

lub wprowadzona ręcznie przez audytora.  
  ZATWIERDZANY − Nieprawidłowość wysłana przez audytora do 

zatwierdzenia do osoby wskazanej jako 

ZATWIERDZAJĄCY. 
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  ZATWIERDZONY − Nieprawidłowość zatwierdzona przez 

ZATWIERDZAJĄCEGO. 

  ZAKOŃCZONY − Nieprawidłowość zamknięta przez z 

ZATWIERDZAJĄCEGO. 

  ODRZUCONY − Nieprawidłowość odrzucona przez 

ZATWIERDZAJĄCEGO. 
 

Kliknięcie na dowolny wiersz tabeli wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wybranej nieprawidłowości opisane  

w rozdziale PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEGO zalecenia NIEPRAWIDŁOWOŚCI.  

 

 

Szerokość poszczególnych kolumn może być zmieniana według potrzeb użytkownika poprzez ustawienie 

kursora myszki pomiędzy nagłówkami tabeli w pozycji, w której pojawi się znacznik || , i przesunięcie go 

przy naciśniętym lewym przycisku myszy w prawo lub w lewo.  

 

8.2.2. PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Po kliknięciu na wybraną nieprawidłowość dostępną w opcji: 

 Nieprawidłowość → Tabela 
Na ekranie pojawi się okno zawierające szczegółowe informacje dotyczącego wybranej nieprawidłowości: 

 
Rysunek 63. Szczegółowe informacje o nieprawidłowości 

 

Dla roli AUDYTOR, na ekranie wyświetlają się nieprawidłowości, które zostały przez niego wygenerowane. 

KIEROWNIK KOMÓRKI widzi wszystkie nieprawidłowości. Dla roli PRACOWNIK, na ekranie wyświetlają się 

nieprawidłowości, dla których dana osoba jest osobą zatwierdzającą daną nieprawidłowość lub została 
wpisana jako osoba, którą należy poinformować o nieprawidłowości. 

 

 REJESTROWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

8.3.1. AUTOMATYCZNE GENEROWANIE WYKRYTYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 
Opcja dostępna dla roli: AUDYTOR. 

W sytuacji, gdy wszystkie poszczególne badania zostały zatwierdzone przez AUDYTORA WIODĄCEGO można 
przystąpić do automatycznego generowania nieprawidłowości. 

W tym celu należy skorzystać z opcji: 
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 Badanie → Wybór programu badania → Generuj nieprawidłowości 

 
Rysunek 64. Generowanie nieprawidłowości 

 

O tym, że wszystkie badania w ramach wybranego programu zostały zatwierdzone przez audytora 

wiodącego informuje ikona      w prawym górnym rogu. 

Po uruchomieniu tej opcji, nieprawidłowości w ramach wybranego programu badania zostaną wygenerowane, a system 
wyświetli listę tych nieprawidłowości w postaci: 

 
Rysunek 65. Wygenerowane nieprawidłowości 

Na tym etapie wszystkie nieprawidłowości posiadają status NIEPRZYPISANY. Zadaniem audytora jest przypisanie do 

każdej nieprawidłowości szczegółowych informacji dotyczących jego realizacji. W tym celu należy z dostępnej listy kliknąć 

wybraną nieprawidłowość, pojawi się wówczas okno: 
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Rysunek 66. Przypisywanie nieprawidłowości 

W oknie tym należy uzupełnić następujące pola: 

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ * − W tym polu pojawia się automatycznie wygenerowana nieprawidłowość. 

Audytor może zaproponowaną treść nieprawidłowości poddać edycji.  

POZIOM RYZYKA * − Z listy dostępnych wartości audytor powinien wybrać odpowiadający danej 

nieprawidłowości poziom ryzyka. 

KATEGORYZACJA * − Z listy dostępnych wartości audytor powinien wybrać odpowiadającą danej 

nieprawidłowości kategoryzację. 
JEDNOSTKA * − W tym polu pojawia się jednostka, która jest przypisana do danego programu 

badania, w ramach którego jest generowana nieprawidłowość. 

ZATWIERDZAJĄCY * − Z dostępnej listy należy wybrać osobę, która będzie odpowiedzialna za 

akceptację nieprawidłowości i zarządzanie nią.  

SYSTEM − W tym polu pojawia się lista systemów, które są przypisane do danego programu 

badania, w ramach którego jest generowana nieprawidłowość. Audytor może tę 

listę poddać edycji. 

DOKUMENT − W tym polu pojawia się lista dokumentów, które są przypisane do danego 
programu badania, w ramach którego jest generowana nieprawidłowość. 

Audytor może tę listę poddać edycji. 

PROCES − Z listy dostępnych wartości audytor może wybrać proces, który jest powiązany z 

daną nieprawidłowością. 

POINFORMUJ − Z dostępnej listy należy wybrać osoby, które mają być poinformowane o 

wykrytej krytycznej nieprawidłowości. 

PROGRAM BADANIA  − W tym polu pojawia się nazwa danego programu badania, w ramach którego jest 

generowana nieprawidłowość.  
OBSZAR  − W tym polu pojawia się nazwa wytycznej w ramach której wygenerowano 

nieprawidłowość.  

ZALECENIA POWIĄZANE − W tym polu pojawią się zalecenia, które zostały wygenerowane dla danego 

programu badania i dla danej wytycznej. 

 

 

Pola oznaczone gwiazdką * są polami obowiązkowymi i muszą być uzupełnione przed zapisaniem danego 

zalecenia.  

 

Dostępne opcje: 

 

Zapisz 
− Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 
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Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania nieprawidłowości. 

Zaniechanie zapisania i powrót do okna z nieprawidłowością umożliwia przycisk 

ANULUJ. 

 
 

 

Po zapisaniu wprowadzonych zmian – nieprawidłowość nadal ma status  
NIEPRZYPISANY, co oznacza, że można go jeszcze edytować. Symbolizuje 

to ikona po prawej stronie ekranu. 

 

Usuń − Usunięcie wyświetlanej nieprawidłowości. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie 

pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem USUŃ potwierdza się czynność usunięcia nieprawidłowości. 

Zaniechanie usunięcia i powrót do okna z nieprawidłowością umożliwia przycisk 
ANULUJ. 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Do zatwierdzenia − Wysłanie nieprawidłowości do zatwierdzenia do osoby wprowadzonej w polu 
ZATWIERDZAJĄCY w celu uzyskania jego akceptacji. Po uruchomieniu tej opcji na 

ekranie pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem WYŚLIJ potwierdza się czynność wysłania nieprawidłowości do 

zatwierdzenia. Zaniechanie wysłania i powrót do okna z listą nieprawidłowości 
umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
 

     

Po wysłaniu nieprawidłowości otrzymuje status ZATWIERDZANY, co 

oznacza, że nie można go edytować. Symbolizuje to ikona po prawej stronie 

ekranu. 

 
 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  
w którym poinformuje osobę zatwierdzającą o konieczności podjęcia działań 

dotyczących akceptacji/odrzucenia nieprawidłowości. 
 

8.3.2. TWORZENIE WŁASNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

W celu utworzenia własnych nieprawidłowości należy skorzystać z opcji: 
 

 Nieprawidłowości → DODAJ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
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Rysunek 67. Dodawanie nowej nieprawidłowości 

 

po uruchomieniu której, należy uzupełnić następujące informacje: 

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ * − W tym polu należy wpisać treść nieprawidłowość.  

POZIOM RYZYKA * − Z listy dostępnych wartości powinien wybrać odpowiadający danej 

nieprawidłowości poziom ryzyka. 

KATEGORYZACJA * − Z listy dostępnych wartości audytor powinien wybrać odpowiadającą danej 

nieprawidłowości kategoryzację. 
JEDNOSTKA * − W tym polu należy wybrać jednostkę, której dotyczy nieprawidłowość. 
ZATWIERDZAJĄCY * − Z dostępnej listy należy wybrać osobę, która będzie odpowiedzialna za 

akceptację nieprawidłowości i zarządzanie nią.  

SYSTEM − W tym polu należy wybrać systemy, których dotyczy nieprawidłowość.  

DOKUMENT − W tym polu należy wybrać dokumenty, których dotyczy nieprawidłowość. 

PROCES − Z listy dostępnych wartości audytor może wybrać proces, który jest 

powiązany z daną nieprawidłowością. 

POINFORMUJ − Z dostępnej listy należy wybrać osoby, które mają być poinformowane o 

wykrytej krytycznej nieprawidłowości. 

PROGRAM BADANIA  − W tym polu należy wybrać program badania w ramach którego wykryto 

nieprawidłowość.  
OBSZAR  − W tym polu należy wybrać obszar w ramach którego wykryto 

nieprawidłowość. 

ZALECENIA POWIĄZANE − W tym polu należy wybrać zalecenia, które zostały wygenerowane dla danego 

programu badania i dla danej wytycznej. 

 

 

Pola oznaczone gwiazdką * są polami obowiązkowymi i muszą być uzupełnione przed zapisaniem danego 

zalecenia.  

 

Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 
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Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania nieprawidłowości. 

Zaniechanie zapisania i powrót do okna z nieprawidłowością umożliwia przycisk 

ANULUJ. 
 

 
 

Po zapisaniu wprowadzonych zmian – nieprawidłowość nadal ma status  

NIEPRZYPISANY, co oznacza, że można go jeszcze edytować. Symbolizuje 

to ikona po prawej stronie ekranu. 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

Po wprowadzeniu wszystkich danych dotyczący nieprawidłowości należy wysłać nieprawidłowość do zatwierdzenia do 

osoby wprowadzonej w polu ZATWIERDZAJĄCY w celu uzyskania jego akceptacji. Proces ten został opisany w rozdziale 

DODAWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DO REJESTRU ryzyk 

 
Opcja dostępna dla roli: AUDYTOR. 

W przypadku, gdy użytkownik zarejestruje nieprawidłowość, ma możliwość przeniesienia tej nieprawidłowości do 

rejestru ryzyk, aby nie było konieczności odrębnej ewidencji ryzyka w rejestrze ryzyk. Przeniesienie ryzyka wynikającego 

z nieprawidłowości do rejestru ryzyk odbywa się za pomocą opcji: 

 Nieprawidłowości → WYBRANA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ → Dodaj do rejestru ryzyk 

  
Rysunek 68. Dodawanie nieprawidłowości do rejestru ryzyk 

Po uruchomieniu tej opcji, wybrana nieprawidłowość zapisuje się Rejestrze Ryzyk, a użytkownikowi na ekranie pojawia 

się formatka z Rejestru Ryzyk, którą powinien uzupełnić w pozostałych polach lub dokonać zmian w polach 

automatycznie uzupełnionych przez system – jeżeli jest to konieczne: 
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Rysunek 69. Uzupełnianie rejestru ryzyk 

 

W przypadku, gdy dana nieprawidłowość znajduje się w rejestrze ryzyk w prawym górnym roku pojawi się ikona 
symbolizująca ten stan: 

 
Rysunek 70. Informacja o tym, że nieprawidłowość jest już w rejestrze ryzyk.  

Jeżeli dana nieprawidłowość jest już rejestrze ryzyk, to przy uruchomieniu tej opcji Dodaj do rejestru ryzyk użytkownik 
zostanie poinformowany, że: „Wybrana nieprawidłowość została już zarejestrowana w rejestrze ryzyk”. 

Po kliknięciu na ikonę symbolizującą, że dana nieprawidłowość została już zarejestrowane w rejestrze ryzyk - , 

użytkownik zostanie przeniesiony do formatki danego ryzyka w Rejestrze ryzyk.   
Akceptacja trybu realizacji nieprawidłowości 

 DODAWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DO REJESTRU RYZYK 

 
Opcja dostępna dla roli: AUDYTOR. 

W przypadku, gdy użytkownik zarejestruje nieprawidłowość, ma możliwość przeniesienia tej nieprawidłowości do 

rejestru ryzyk, aby nie było konieczności odrębnej ewidencji ryzyka w rejestrze ryzyk. Przeniesienie ryzyka wynikającego 

z nieprawidłowości do rejestru ryzyk odbywa się za pomocą opcji: 
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 Nieprawidłowości → WYBRANA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ → Dodaj do rejestru ryzyk 

  
Rysunek 68. Dodawanie nieprawidłowości do rejestru ryzyk 

Po uruchomieniu tej opcji, wybrana nieprawidłowość zapisuje się Rejestrze Ryzyk, a użytkownikowi na ekranie pojawia 
się formatka z Rejestru Ryzyk, którą powinien uzupełnić w pozostałych polach lub dokonać zmian w polach 

automatycznie uzupełnionych przez system – jeżeli jest to konieczne: 

 
Rysunek 69. Uzupełnianie rejestru ryzyk 

 

W przypadku, gdy dana nieprawidłowość znajduje się w rejestrze ryzyk w prawym górnym roku pojawi się ikona 
symbolizująca ten stan: 
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Rysunek 70. Informacja o tym, że nieprawidłowość jest już w rejestrze ryzyk.  

Jeżeli dana nieprawidłowość jest już rejestrze ryzyk, to przy uruchomieniu tej opcji Dodaj do rejestru ryzyk użytkownik 

zostanie poinformowany, że: „Wybrana nieprawidłowość została już zarejestrowana w rejestrze ryzyk”. 

Po kliknięciu na ikonę symbolizującą, że dana nieprawidłowość została już zarejestrowane w rejestrze ryzyk - , 
użytkownik zostanie przeniesiony do formatki danego ryzyka w Rejestrze ryzyk.   

 AKCEPTACJA TRYBU REALIZACJI NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Po automatycznym wygenerowaniu lub ręcznym utworzeniu nieprawidłowości i uzupełnieniu przez audytora wszystkich 

istotnych informacji dotyczących nieprawidłowości, wysyłane jest ono do zatwierdzenia do OSOBY ZATWIERDZAJĄCEJ 
daną nieprawidłowość 

W opcji: 

 Nieprawidłowości → Wybrana nieprawidłowość  
osoba zatwierdzająca podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu nieprawidłowości.  

 

 
Zatwierdzeniu można poddać nieprawidłowość o statusie ZATWIERDZANY. 

Po wyborze z listy nieprawidłowości, pozycję o statusie ZATWIERDZANY, na ekranie pojawi się okno: 

 
Rysunek 71. Zatwierdzanie nieprawidłowości 
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Dostępne opcje: 

 
Akceptuj − Akceptacja nieprawidłowości. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem AKCEPTUJ potwierdza się czynność akceptacji nieprawidłowości. 
Zaniechanie akceptacji i powrót do okna z nieprawidłowością umożliwia przycisk 

ANULUJ. 

  Po akceptacji otrzymuje status ZATWIERDZONY.  

 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje osobę wprowadzającą nieprawidłowość o jej 
akceptacji. 

 

 
Odrzuć − Odrzucenie nieprawidłowości. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ODRZUĆ potwierdza się czynność odrzucania nieprawidłowości. 
Zaniechanie odrzucenia i powrót do okna umożliwia przycisk ANULUJ.  

Po potwierdzeniu odrzucania, na ekranie pojawi się okno, w którym należy opisać 

powód odrzucenia, w taki sposób aby audytor otrzymał wskazówki,  

w jaki sposób ewentualnie poprawić nieprawidłowość, aby mogło być skierowane 

do realizacji: 
 

 

 
Wprowadzone uzasadnienie odrzucenia potwierdza się przyciskiem OK. 

Zaniechanie odrzucenia i powrót do okna umożliwia przycisk ANULUJ. 
 

 
Po wprowadzeniu powodu odrzucenia nieprawidłowość otrzymuje status  

ODRZUCONY, co oznacza, że audytor będzie mógł ją ponownie edytować. 

 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje osobę wprowadzającą nieprawidłowość o jej  

odrzuceniu. 
 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 EDYCJA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

8.6.1. NA ETAPIE ODRZUCENIA  

W sytuacji gdy OSOBA ZATWIERDZAJĄCA odrzuci nieprawidłowość zaproponowaną przez AUDYTORA, audytor 

powinien dokonać korekty zgodnie z sugestią osoby zatwierdzającej.  

W tym celu w opcji: 



 DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA 

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 81 

 

 Nieprawidłowość → Wybrana nieprawidłowość (Odrzucony) 

Po wyborze z listy nieprawidłowości, nieprawidłowość o statusie ODRZUCONY, na ekranie pojawi się okno: 

 
Rysunek 72. Edycja odrzucenia nieprawidłowość 

Audytor po kliknięciu na ikonę       symbolizującą status odrzucenia dostępną w prawym górnym rogu powinien się 

zapoznać z przyczynami odrzucenia: 

 
i dokonać stosownych korekt. 

Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 
komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
 

Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania nieprawidłowości. 
Zaniechanie zapisania i powrót do okna z nieprawidłowością umożliwia przycisk 

ANULUJ. 

 
 

 

Po zapisaniu wprowadzonych zmian – nieprawidłowość nadal ma status  

ODRZUCONY, co oznacza, że można go jeszcze edytować. Symbolizuje to 
ikona po prawej stronie ekranu. 

 

Usuń − Usunięcie wyświetlanej nieprawidłowości. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie 

pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem USUŃ potwierdza się czynność usunięcia nieprawidłowości. 

Zaniechanie usunięcia i powrót do okna z nieprawidłowością umożliwia przycisk 

ANULUJ. 
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Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

Do zatwierdzenia − Wysłanie nieprawidłowości do zatwierdzenia do osoby wprowadzonej w polu 

ZATWIERDZAJĄCY w celu uzyskania jego akceptacji. Po uruchomieniu tej opcji na 
ekranie pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem WYŚLIJ potwierdza się czynność wysłania nieprawidłowości do 

zatwierdzenia. Zaniechanie wysłania i powrót do okna z listą nieprawidłowości 

umożliwia przycisk ANULUJ. 
 

 

     

Po wysłaniu nieprawidłowości otrzymuje status ZATWIERDZANY, co 

oznacza, że nie można go edytować. Symbolizuje to ikona po prawej stronie 

ekranu. 

 

 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje osobę zatwierdzającą o konieczności podjęcia działań 
dotyczących akceptacji/odrzucenia nieprawidłowości. 

 

 

 MODYFIKACJA ZATWIERDZONEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

W celu dokonania zmian na zatwierdzonej nieprawidłowości należy wybrać odpowiednią nieprawidłowość poprzez jej 

kliknięcie w opcji: 

 Nieprawidłowości → Wybrana nieprawidłowość 

 

 
Modyfikacji można poddać nieprawidłowość o statusie ZATWIERDZONY. 

 

 
Opcja dostępna tylko dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU  

Na ekranie pojawi się okno ze szczegółami dotyczącymi wybranej nieprawidłowości: 

 
Rysunek 73. Modyfikacja zatwierdzonej nieprawidłowości 
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Modyfikacji można dokonać poprzez uruchomienie opcji: 

 
Modyfikuj − Wprowadzenie elementu w stan edycji. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi 

się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem MODYFIKUJ potwierdza się czynność wprowadzenia danego 
elementu w stan edycji. Zaniechanie i powrót do poprzedniego okna umożliwia 

przycisk ANULUJ. 

Następnie po wprowadzeniu nowych wartości w polach, które wymagają zmiany należy uruchomić opcję: 

 

 
Zapisz − Zapisanie poprawionego elementu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania. Zaniechanie zapisania i 

powrót do okna z planem kontroli umożliwia przycisk ANULUJ. 

 DZIAŁANIA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ O STATUSIE ZATWIERDZONY 

W przypadku gdy użytkownik wprowadzony w polu ZATWIERDZAJĄCY zaakceptuje nieprawidłowość i otrzyma ona 

status ZATWIERDZONY, pojawią się trzy nowe funkcjonalności: 

1. Opcja umożliwiająca poinformowanie o wykrytej nieprawidłowości użytkowników wpisanych w polu 

POINFORMUJ, szczegółowy zostały opisane w rozdziale INFORMOWANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

2. Pole tekstowe, w którym należy wprowadzić sposób usunięcia nieprawidłowości opisane w rozdziale 

WPROWADZANIE SPOSOBU USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

3. Możliwość zamknięcia nieprawidłowości opisane w rozdziale ZAMYKANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 INFORMOWANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

 
Opcja dostępna dla roli: AUDYTOR. 

W opcji: 

 Nieprawidłowości → Wybrana nieprawidłowość (Zatwierdzony) 
Dla nieprawidłowości o statusie Zatwierdzony dostępna jest opcja Poinformuj 
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Poinformuj − Uruchomienie tej opcji powoduje automatycznie wysłanie e-mail do osób 

wpisanych w polu POINFORMUJ o nieprawidłowości. 

 WPROWADZANIE SPOSOBU USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 
Opcja dostępna dla roli: PRACOWNIK. 

 
W opcji: 

✓ Nieprawidłowości → Wybrana nieprawidłowość (Zatwierdzony) 
 

Dla nieprawidłowości o statusie ZATWIERDZONY dostępne jest pole SPOSÓB USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI. Jest 

to jedyne pole obok zaleceń przypisanych do nieprawidłowości, które można edytować dla nieprawidłowości o statusie 

ZATWIERDZONY. 

 
W polu tym użytkownik może wprowadzić informację, na temat działań jakiego zostały podjęte, aby móc uznać, że 
nieprawidłowość można zamknąć. 

 ZAMYKANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 
Opcja dostępna dla roli: PRACOWNIK. 

 

W opcji: 
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 Nieprawidłowości → Wybrana nieprawidłowość (Zatwierdzony) 
 
Dla nieprawidłowości o statusie ZATWIERDZONY dostępna jest opcja Zamknij 

 

 

Zamknij − Po uruchomieniu tej opcji użytkownik może zmienić status nieprawidłowości na 

ZAKOŃCZONE. Zamknięcie nieprawidłowości jest możliwe tylko w sytuacji 

kiedy użytkownik wprowadził sposób usunięcia nieprawidłowości a zalecenia 

przypisane do danej nieprawidłowości zostały zrealizowane. 
     W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat: 
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9. ZALECENIA 
 

 INFORMACJE PODSTAWOWE 

Efektem końcowym po przeprowadzonym badaniu jest lista zaleceń, jakie należy zrealizować, aby dążyć do spełnienia 
zgodności z wymaganiami regulacyjnymi.  

W ramach opcji: 

 Zalecenia  
Możliwe jest przydzielanie zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych, wprowadzanie danych dotyczących sposobu ich 

realizacji, zatwierdzanie sposobu realizacji oraz monitorowanie efektywności pracowników. Dodatkowo możliwe jest 

również tworzenie własnych zaleceń lub importowanie ich ze źródeł zewnętrznych. 
 

 PRZEGLĄDANIE ZALECEŃ 

9.2.1. TABELA 

W celu przeglądania zaleceń w postaci tabeli należy skorzystać z opcji: 

 Zalecenia  

 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI, AUDYTOR, PRACOWNIK. 

 

Po jej uruchomieniu, na ekranie pojawi się okno z listą zaleceń: 

 
Rysunek 74. Przegląd zaleceń - tabela 

Tabela z zaleceniami zawiera następujące informacje: 

ZALECENIE − Treść zalecenia. 

KATEGORYZACJA − Jedna z kategorii do jakiej przypisano zalecenie: Krytyczne/Znaczące/Doskonalące. 

PROGRAM BADANIA − Nazwa programu badania którego dotyczy dane zalecenie. 

TERMIN − Ostateczny termin realizacji zalecenia. Zalecenia zrealizowane po tym terminie 

będą ewidencjonowane jako PRZETERMINOWANE. 
STATUS − Status, w jakim aktualnie znajduje się zalecenie: 
  NIEPRZYPISANY − Zalecenie wygenerowane, dla którego nie 

dokonano kategoryzacji i nie przypisano terminu 

i osoby, która będzie je realizować. 
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  ZATWIERDZANY − Zalecenie wysłane do osoby nadzorującej  

z wnioskiem o akceptację terminu i osoby 

realizującej zalecenie. 

  ROBOCZY − Zalecenie w trakcie realizacji. 

  WERYFIKOWANY − Zalecenie w trakcie weryfikacji sposobu 

realizacji zalecenia przez audytora.  
  ZATWIERDZONY − Zalecenie zrealizowane i potwierdzone przez 

audytora. 

  ODRZUCONY − Zalecenie zostało odrzucone przez osobę 

nadzorującą w zakresie proponowanego 

terminu i osoby realizującej lub przez audytora 

w zakresie sposobu realizacji zalecenia. 
 

Kliknięcie na dowolny wiersz tabeli wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wybranego zalecenia opisane  

w rozdziale PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEGO ZALECENIA.  

 

 

Szerokość poszczególnych kolumn może być zmieniana według potrzeb użytkownika poprzez ustawienie 

kursora myszki pomiędzy nagłówkami tabeli w pozycji, w której pojawi się znacznik || , i przesunięcie 

go przy naciśniętym lewym przycisku myszy w prawo lub w lewo.  

 

9.2.2. HARMONOGRAM 

Po uruchomieniu opcji 

 Zalecenia → Harmonogram 
Pojawia się okno, z zaleceniami w postali harmonogramu: 

 
Rysunek 75. Przegląd zaleceń – Harmonogram 

Harmonogram z zaleceniami zawiera następujące informacje: 
ZALECENIA − Pierwsze 100 znaków zalecenia. Pełne zalecenie widoczne jest po najechaniu 

na tekst kursorem myszki – pojawi się wówczas dodatkowe okno z pełną 

treścią zalecenia. 

KATEGORYZACJA − Kategoria zalecenia widoczna na belce zalecenia.  

ROZPOCZĘCIE − Termin rozpoczęcia realizacji zalecenia widoczny na osi czasu. 

ZAKOŃCZENIE − Termin zakończenia realizacji zalecenia widoczny na osi czasu. 

STATUS − Status, w jakim aktualnie znajduje się zalecenie wyświetlany w postaci paska o 

odpowiednim kolorze: 

 

  NIEPRZYPISANY 
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− Zalecenie wygenerowane, dla którego nie 

przypisano kategorii, terminu i osoby która 

będzie je realizować. 

  ZATWIERDZANY − Zalecenie wysłane do osoby nadzorującej  

z wnioskiem o akceptację terminu i osoby 
realizującej zalecenie. 

  
 

  ROBOCZY − Zalecenie w trakcie realizacji. 

  WERYFIKOWANY − Zalecenie w trakcie weryfikacji sposobu 
realizacji zalecenia przez audytora.     

  ZATWIERDZONY − Zalecenie zrealizowane i potwierdzone przez 

audytora.    

  ODRZUCONY − Zalecenie zostało odrzucone przez osobę 

nadzorującą w zakresie proponowanego 

terminu i osoby realizującej lub przez audytora 

w zakresie sposobu realizacji zalecenia. 

  
 

 

 

Znaczenie poszczególnych statusów zaleceń zostało opisane w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ do 

systemu w rozdziale ZALECENIA, z którą należy się zapoznać. 

 

Kliknięcie na dowolny pasek na harmonogramie wyświetla okno ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wybranego 
zalecenia opisane w rozdziale PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEGO ZALECENIA.  

 

9.2.3. PRZEGLĄDANIE POJEDYNCZEGO ZALECENIA 

Po kliknięciu na wybrane zalecenie dostępne w opcji: 

 Zalecenia → Tabela 

 Zalecenia → Harmonogram 
Na ekranie pojawi się okno zawierające szczegółowe informacje dotyczącego wybranego zalecenia. Widok okna jest 
powiązany ze statusem, w jakim znajduje się dane zalecenie. 

W przypadku gdy zalecenie ma status: NIEPRZYPISANY lub ZATWIERDZANY, czyli stan przed przydzieleniem do 

realizacji, okno jest postaci: 

 
Rysunek 76. Szczegółowe informacje o zaleceniu dla statusów przed przydzieleniem do realizacji 

 

O tym, jaki status ma dane zalecenie informuje ikona w prawym górnym rogu: 
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 - Nieprzypisany 

- Zatwierdzany 

     - Odrzucony 

 

 

W przypadku gdy zalecenie ma status: ROBOCZY, WERYFIKOWANY, ZATWIERDZONY, lub ODRZUCONY czyli stan 

po przydzieleniu do realizacji, okno jest postaci: 

 
Rysunek 77. Szczegółowe informacje o zaleceniu dla statusów po przydzieleniu do realizacji 

 

Dla roli PRACOWNIK, na ekranie wyświetlają się zalecenia, dla których dana osoba jest osobą realizującą 

dane zalecenie albo jest osobą nadzorującą przypisaną do danego zalecenia. 

 

 

PRACOWNIK (OSOBA NADZORUJĄCA) - widzi zalecenia o statusie: ZATWIERDZANY, ROBOCZY, 

WERYFIKOWANY, ODRZUCONY, ZATWIERDZONY 

PRACOWNIK (OSOBA REALIZUJĄCA) - widzi zalecenia o statusie: ROBOCZY, ODRZUCONY 

 

O tym, jaki status ma dane zalecenie informuje ikona w prawym górnym rogu: 

 - Roboczy  - Zatwierdzony 

 - Weryfikowany  - Odrzucony 

 

 TWORZENIE ZALECEŃ 

9.3.1. AUTOMATYCZNE GENEROWANIE ZALECEŃ POKONTROLNYCH  

 
Opcja dostępna dla roli: AUDYTOR. 

 
W sytuacji, gdy wszystkie poszczególne badania zostały zatwierdzone przez AUDYTORA WIODĄCEGO można 

przystąpić do automatycznego generowania zaleceń pokontrolnych.  

W tym celu należy skorzystać z opcji: 

 Badanie → Wybór programu badania → Generuj zalecenia  
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Rysunek 78. Generowanie zaleceń 

 

O tym, że wszystkie badania w ramach wybranego programu zostały zatwierdzone przez audytora 

wiodącego informuje ikona      w prawym górnym rogu. 

 

Po uruchomieniu tej opcji, zalecenia w ramach wybranego programu badania zostaną wygenerowane, a system wyświetli 
listę tych zaleceń w postaci: 

 
Rysunek 79. Wygenerowane zalecenia 

Na tym etapie wszystkie zalecenia posiadają status NIEPRZYPISANY. Zadaniem audytora jest przypisanie do każdego 
zalecenia szczegółowych informacji dotyczących jego realizacji. W tym celu należy z listy zaleceń kliknąć wybrane 

zalecenie, pojawi się wówczas okno: 
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Rysunek 80. Przypisywanie zaleceń 

W oknie tym należy uzupełnić następujące pola: 

ZALECENIE − Osoba przypisująca zalecenie może dokonać dowolnej korekty samego zalecenia, 

którego treść została wygenerowana automatycznie. 
POZIOM RYZYKA − Pole to jest wstępnie uzupełnione informacją dotyczącą poziomu ryzyka 

przypisanego do zagadnienia, na bazie którego zostało wygenerowane zalecenie. 

Można jednak dokonać jego korekty. 

POZIOM ISTOTNOŚCI − Pole to jest wstępnie uzupełnione informacją dotyczącą istotności zagadnienia dla 

procesów bankowych, na bazie którego zostało wygenerowane zalecenie. Można 

jednak dokonać jego korekty. 

KATEGORYZACJA − Z listy dostępnych kategorii: Krytyczne, Znaczące, Doskonalące należy wybrać 
odpowiadającą danemu zaleceniu kategorię. 

REALIZUJĄCY − Z dostępnej listy należy wybrać osobę wyznaczoną do realizacji zalecenia. Na liście 

pojawią się wszyscy użytkownicy, którzy zostali zdefiniowani w systemie. 

NADZORUJĄCY − Z dostępnej listy należy wybrać osobę, która będzie odpowiedzialna za akceptację 

wprowadzonych na tym etapie informacji dotyczących realizacji zalecenia  

w szczególności osoby realizującej i terminu realizacji.  

PROGRAM BADANIA − Pole to jest wstępnie uzupełnione nazwą programu badania, dla którego 

wygenerowane zostało zalecenie. Z dostępnej listy można wybrać inny program 
badania, do którego ma być przypisane zalecenie. 

PROJEKT NADRZĘDNY − Można przypisać dane zalecenie pod powołany i zdefiniowany w systemie projekt.  

KOSZT − Jeżeli znany jest koszt realizacji zalecenia np. w przypadku gdy zalecenie realizuje 

podmiot zewnętrzny lub jeżeli ustalona została wewnętrzna stawka roboczodnia 

można w tym polu wprowadzić ustaloną wartość. 

TERMIN ROZPOCZĘCIA − Początek realizacji zalecenia. 

TERMIN ZAKOŃCZENIA − Termin końcowy realizacji zalecenia. Zalecenie zrealizowane po tym terminie 

będzie zakwalifikowane jako PRZETERMINOWANE. 
 

 

Pola oznaczone gwiazdką * są polami obowiązkowymi i muszą być uzupełnione przed zapisaniem danego 

zalecenia.  

 
Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 
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Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania zalecenia. Zaniechanie 

zapisania i powrót do okna z listą zaleceń umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
 

 

Po zapisaniu wprowadzonych zmian - zalecenie otrzymuje status  
NIEPRZYPISANY, co oznacza, że można go jeszcze edytować. Symbolizuje 

to ikona po prawej stronie ekranu. 

 

Usuń − Usunięcie wyświetlanego zalecenia. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem USUŃ potwierdza się czynność usunięcia zalecenia. Zaniechanie 

usunięcia i powrót do okna z listą zaleceń umożliwia przycisk ANULUJ. 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

Do zatwierdzenia − Wysłanie zalecenia do zatwierdzenia do osoby wprowadzonej w polu 

NADZORUJĄCY w celu uzyskania jego akceptacji w szczególności co do osoby 

realizującej i terminu realizacji. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem WYŚLIJ potwierdza się czynność wysłania zalecenia do zatwierdzenia. 
Zaniechanie wysłania i powrót do okna z listą zaleceń umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
 

     

Po wysłaniu zalecenie otrzymuje status ZATWIERDZANY, co oznacza, że 

nie można go edytować. Symbolizuje to ikona po prawej stronie ekranu. 

 
 

  

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje osobę nadzorującą o konieczności podjęcia działań 

dotyczących akceptacji/odrzucenia proponowanego trybu realizacji zalecenia 

w zakresie osoby realizującej i terminu realizacji. 
 

9.3.2. TWORZENIE WŁASNYCH ZALECEŃ 

W celu utworzenia własnych zaleceń należy skorzystać z opcji: 

 Zalecenia → DODAJ ZALECENIE 
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Rysunek 81. Dodawanie nowego zalecenia 

po uruchomieniu której, należy uzupełnić następujące informacje: 

OBSZAR − W polu tym można przypisać dane zalecenie do obszaru. 

WYTYCZNA − W polu tym można przypisać dane zalecenie do konkretnego zagadnienia. 

ZALECENIE − W polu tym osoba tworząca zalecenie wpisuje treść nowego zalecenia. 

KATEGORYZACJA − Z listy dostępnych kategorii: Krytyczne, Znaczące, Doskonalące należy wybrać 

odpowiadającą danemu zaleceniu kategorii. 
POZIOM RYZYKA − Z listy dostępnych kategorii poziomu ryzyka zdefiniowanych w systemie należy 

wybrać odpowiadającą danemu zaleceniu kategorii. 

POZIOM ISTOTNOŚCI − Z listy dostępnych kategorii poziomu istotności zagadnienia dla procesów 

bankowych zdefiniowanych w systemie należy wybrać odpowiadającą danemu 

zaleceniu kategorii. 

OSOBA REALIZUJĄCA − Z dostępnej listy należy wybrać osobę wyznaczoną do realizacji zalecenia.  

OSOBA NADZORUJĄCA − Z dostępnej listy należy wybrać osobę, która będzie odpowiedzialna za 

akceptację wprowadzonych na tym etapie informacji dotyczących realizacji 
zalecenia w szczególności osoby realizującej i terminu realizacji.  

PROGRAM BADANIA − Z dostępnej listy można wybrać program badania, do którego ma być 

przypisane zalecenie. 

PROJEKT NADRZĘDNY − Można przypisać dane zalecenie pod powołany i zdefiniowany w systemie 

projekt.  

KOSZT − Jeżeli znany jest koszt realizacji zalecenia np. w przypadku gdy zalecenie 

realizuje podmiot zewnętrzny lub jeżeli ustalona została wewnętrzna stawka 
roboczodnia można w tym polu wprowadzić ustaloną wartość. 

TERMIN ROZPOCZĘCIA − Początek realizacji zalecenia. 

TERMIN ZAKOŃCZENIA − Termin końcowy realizacji zalecenia. Zalecenie zrealizowane po tym terminie 

będzie zakwalifikowane jako PRZETERMINOWANY. 

 

 

Pola oznaczone gwiazdką * są polami obowiązkowymi i muszą być uzupełnione przed zapisaniem danego 
zalecenia.  

 

Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 
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Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania zalecenia. Zaniechanie 

zapisania i powrót do okna z listą zaleceń umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
 

 

Po zapisaniu wprowadzonych zmian - zalecenie otrzymuje status  
NIEPRZYPISANY, co oznacza, że można go jeszcze edytować. Symbolizuje 

to ikona po prawej stronie ekranu. 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

Po wprowadzeniu wszystkich danych dotyczący zalecenia należy wysłać zalecenie do zatwierdzenia do osoby 

wprowadzonej w polu NADZORUJĄCY w celu uzyskania jego akceptacji w szczególności co do osoby realizującej  

i terminu realizacji. Proces ten został opisany w rozdziale AKCEPTACJA TRYBU REALIZACJI ZALECENIA 

9.3.3. IMPORT ZALECEŃ ZEWNĘTRZNYCH 

Do zaimportowania zaleceń z: 

 Poprzednich kontroli wewnętrznych; 

 Audytów wewnętrznych realizowanych w ramach systemu ochrony; 
 Audytów zewnętrznych; 

 Ustaleń wynikających z czynności nadzorczych wykonywanych przez np. KNF, UOKIK; 

 Wydawanych opinii podmiotów zewnętrznych. 

 służy opcja: 

 Zalecenia → Import 

 
Rysunek 82. Import zaleceń 

W pierwszej kolejności zależy za pomocą przycisku + Wybierz plik wybrać plik z zaleceniami. Po jego wciśnięciu na 

ekranie pojawi się okno, w którym należy wyszukać odpowiedni plik. 

W przypadku gdy wybrany został nieprawidłowy plik, w celu jego usunięcia z listy należy skorzystać z przycisku x 
Wyczyść. 

Pola do uzupełnienia: 

NAZWA PLANU KONTROLI − W polu tym można wybrać plan kontroli, w ramach którego zaczytywane są 

zalecenia. Warto to zrobić, ponieważ wówczas zalecenia te zostaną przypisane 

pod jedną kontrolę i możliwe będzie raportowanie ich stanów po wyborze 
odpowiedniego planu kontroli. 

 

Zaczytanie zaleceń odbywa się po wciśnięciu przycisku IMPORTUJ. 

Po zaimportowaniu zaleceń, na ekranie pojawi się okno z listą zaleceń o statusie NIEPRZYPISANY uzupełnioną  

o informacje, jakie były zawarte w pliku: 
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Rysunek 83. Zaimportowane zalecenia 

Pozostałe informacje, które nie były dostępne w pliku, z którego nastąpił import, AUDYTOR powinien uzupełnić  

i przekazać do zatwierdzenia do osoby wprowadzonej w polu NADZORUJĄCY w celu uzyskania jego akceptacji  
w szczególności co do osoby realizującej i terminu realizacji. Proces ten został opisany w rozdziale AKCEPTACJA TRYBU 

REALIZACJI ZALECENIA 

 

Format pliku przeznaczonego do importu zaleceń został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ do 

systemu w rozdziale ZALECENIA, z którą należy się zapoznać. 

 

 AKCEPTACJA TRYBU REALIZACJI ZALECENIA 

Po wygenerowaniu, utworzeniu lub zaimportowaniu zaleceń, uzupełnieniu przez audytora wszystkich istotnych informacji 

dotyczących trybu realizacji zalecenia, wysyłane jest ono do zatwierdzenia do OSOBY NADZORUJĄCEJ realizację danego 

zalecenia. 
W opcji: 

 Zalecenia → Wybrane zalecenie  
Osoba nadzorująca podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu zaproponowanych przez audytora terminów realizacji 

i osoby realizującej zalecenie.  

 

 
Zatwierdzeniu do realizacji można poddać zalecenie o statusie ZATWIERDZANY. 

Po wyborze z listy zaleceń, zalecenia o statusie ZATWIERDZANY, na ekranie pojawi się okno: 

 
Rysunek 84. Zatwierdzanie zalecenia do realizacji 
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Dostępne opcje: 

 
Akceptuj − Akceptacja realizacji zalecenia. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem AKCEPTUJ potwierdza się czynność akceptacji realizacji zalecenia. 
Zaniechanie akceptacji i powrót do okna z zalecenie umożliwia przycisk 

ANULUJ. 

 
 

Po akceptacji zalecenia otrzymuje status ROBOCZY, co oznacza, że pojawi się 

on na liście zaleceń dla OSOBY REALIZUJĄCEJ.  
 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  
w którym poinformuje osobę realizującą o przypisaniu mu zalecenia do 

realizacji. 
 

 
Odrzuć − Odrzucenie realizacji zalecenia. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ODRZUĆ potwierdza się czynność odrzucania realizacji zalecenia. 

Zaniechanie odrzucenia i powrót do okna z zaleceniem umożliwia przycisk 

ANULUJ.  
Po potwierdzeniu odrzucania, na ekranie pojawi się okno, w którym należy opisać 

powód odrzucenia zalecenia, w taki sposób aby audytor otrzymał wskazówki,  

w jaki sposób ewentualnie poprawić zalecenie, aby mogło być skierowane do 

realizacji: 
 

 

 
Wprowadzone uzasadnienie odrzucenia potwierdza się przyciskiem OK. 

Zaniechanie odrzucenia i powrót do okna z zaleceniem umożliwia przycisk 

ANULUJ. 
 

 
Po wprowadzeniu powodu odrzucenia zalecenie otrzymuje status  

ODRZUCONY, co oznacza, że audytor będzie mógł je ponownie edytować 

zgodnie z opisem w rozdziale NA ETAPIE ODRZUCENIA REALIZACJI 

 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje audytora o odrzuceniu przez osobę nadzorującą 
realizacji zalecenia. 

 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 REALIZACJA ZALECEŃ 

W sytuacji gdy zalecenie zostało przekazane do realizacji przez osobę nadzorującą, w opcji: 

 Zalecenia 
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pracownik przypisany do zalecenia jako OSOBA REALIZUJĄCA zobaczy je na liście zaleceń.  

Po wyborze z listy zaleceń, zalecenia o statusie ROBOCZY, na ekranie pojawi się okno: 

 
Rysunek 85. Przegląd zalecenia do realizacji 

po uruchomieniu którego należy uzupełnić następujące informacje: 

SPOSÓB REALIZACJI − W polu tym należy opisać, w jaki sposób zalecenie zostało zrealizowane. 

Dodatkowo za pomocą przycisku: 

+ Wybierz plik − Można załączyć dodatkowe pliki o dowolnym formacie, które będą stanowiły 

dowód realizacji zalecenia np. dokument potwierdzający przeprowadzenie analizy, 

nową propozycję regulacji, nowe zestawienie itp. 

Po jego kliknięciu na ekranie pojawi się okno, w którym należy wybrać dowolną 
ilość plików.  

x Wyczyść − W sytuacji, gdy zostały dołączone nieprawidłowe pliki, można je wszystkie usunąć 

za pomocą tego przycisku. Usuwanie z listy załączników pojedynczego pliku 

możliwe jest po kliknięciu na ikonę        obok nazwy załącznika. 

INFORMACJE − Można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego 

zalecenia. Po jego kliknięciu pojawi się okno: 

 
 

Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 
komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania zalecenia. Zaniechanie 

zapisania i powrót do okna z zaleceniem umożliwia przycisk ANULUJ. 

 

Do zatwierdzenia − Wysłanie zalecenia do zatwierdzenia do audytora w celu uzyskania jego akceptacji 

co do sposobu realizacji. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się komunikat 

wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

x 
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Przyciskiem WYŚLIJ potwierdza się czynność wysłania zalecenia do zatwierdzenia. 
Zaniechanie wysłania i powrót do okna z zaleceniem umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
 

     

Po wysłaniu zalecenie otrzymuje status WERYFIKOWANY, co oznacza, że 

nie można go edytować. Symbolizuje to ikona po prawej stronie ekranu. 

 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 ZATWIERDZANIE SPOSOBU REALIZACJI ZALECEŃ 

W przypadku gdy OSOBA REALIZUJĄCA prześle do AUDYTORA zrealizowane zalecenie, audytor w opcji: 

 

 Zalecenia → Wybrane zalecenie (Weryfikowane) 

 

podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu zaproponowanego przez osobę realizującą sposobu realizacji zalecenia. 

  

 
Zatwierdzeniu sposobu realizacji można poddać zalecenie o statusie WERYFIKOWANY. 

Po wyborze z listy zaleceń, zalecenia o statusie WERYFIKOWANY, na ekranie pojawi się okno: 

 
Rysunek 86. Zatwierdzanie sposobu realizacji zalecenia  

Dostępne opcje: 

 
Akceptuj − Akceptacja sposobu realizacji zalecenia. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie 

pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem AKCEPTUJ potwierdza się czynność akceptacji sposobu realizacji 

zalecenia. Zaniechanie akceptacji i powrót do okna z zaleceniem umożliwia 

przycisk ANULUJ. 
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  Po akceptacji zalecenia otrzymuje status ZATWIERDZONY. 

 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje osobę realizującą o zatwierdzeniu sposobu 

realizacji zalecenia. 
 

 
Odrzuć − Odrzucenie sposobu realizacji zalecenia. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie 

pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ODRZUĆ potwierdza się czynność odrzucania sposobu realizacji 

zalecenia. Zaniechanie odrzucenia i powrót do okna z zaleceniem umożliwia 
przycisk ANULUJ.  

Po potwierdzeniu odrzucania, na ekranie pojawi się okno, w którym należy opisać 

powód odrzucenia zalecenia, w taki sposób aby osoba realizująca otrzymała 

wskazówki, w jaki sposób ewentualnie poprawić zalecenie aby otrzymało ono 

akceptację: 
 

 

 
Wprowadzone uzasadnienie odrzucenia potwierdza się przyciskiem OK. 

Zaniechanie odrzucenia i powrót do okna z zaleceniem umożliwia przycisk 
ANULUJ. 

 

 

Po wprowadzeniu powodu odrzucenia zalecenie otrzymuje status  

ODRZUCONY, co oznacza, że osoba realizująca będzie mogła je ponownie 

edytować zgodnie z opisem w rozdziale NA ETAPIE ODRZUCENIA SPOSOBU 

REALIZACJI 

 

 
 

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje osobę realizująca o odrzuceniu przez audytora 

sposobu realizacji zalecenia. 
 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 EDYCJA ZALECEŃ 

9.7.1. NA ETAPIE ODRZUCENIA REALIZACJI 

W sytuacji gdy OSOBA NADZORUJĄCA odrzuci propozycję realizacji zalecenia zaproponowaną przez AUDYTORA, 

audytor powinien dokonać korekty zalecenia zgodnie z sugestią osoby nadzorującej.  

W tym celu w opcji: 

 

 Zalecenia → Wybrane zalecenie (Odrzucony) 

Po wyborze z listy zaleceń, zalecenia o statusie ODRZUCONY, na ekranie pojawi się okno: 
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Rysunek 87. Edycja odrzucenia realizacji zalecenia 

Audytor po kliknięciu na ikonę       symbolizującą status zalecenia dostępną w prawym górnym rogu powinien się 

zapoznać z przyczynami odrzucenia: 

 
i dokonać stosownych korekt. 

 

Dostępne opcje: 

 

Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 
komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania zalecenia. Zaniechanie 

zapisania i powrót do okna z listą zaleceń umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
 

 

Po zapisaniu wprowadzonych zmian - zalecenie nadal ma status  

ODRZUCONY. 

 

Usuń − Usunięcie wyświetlanego zalecenia. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem USUŃ potwierdza się czynność usunięcia zalecenia. Zaniechanie 

usunięcia i powrót do okna z listą zaleceń umożliwia przycisk ANULUJ. 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

Do zatwierdzenia − Ponowne wysłanie zalecenia do zatwierdzenia do osoby wprowadzonej w polu 

NADZORUJĄCY w celu uzyskania jego akceptacji w szczególności co do osoby 

realizującej i terminu realizacji. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 
komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 
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Przyciskiem WYŚLIJ potwierdza się czynność wysłania zalecenia do zatwierdzenia. 

Zaniechanie wysłania i powrót do okna z listą zaleceń umożliwia przycisk ANULUJ. 

 
 

     

Po wysłaniu zalecenie otrzymuje status ZATWIERDZANY, co oznacza, że 
nie można go edytować. Symbolizuje to ikona po prawej stronie ekranu. 

 

 

  

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje osobę nadzorującą o konieczności podjęcia działań 

dotyczących akceptacji/odrzucenia proponowanego trybu realizacji zalecenia 
w zakresie osoby realizującej i terminu realizacji. 

 

 

 

9.7.2. NA ETAPIE ODRZUCENIA SPOSOBU REALIZACJI 

W sytuacji gdy AUDYTOR odrzuci propozycję realizacji zalecenia zaproponowaną przez OSOBĘ REALIZUJĄCĄ, osoba 

realizująca powinna dokonać korekty zalecenia zgodnie z sugestią audytora. 

W tym celu w opcji: 
 

 Zalecenia → Wybrane zalecenie (Odrzucony) 

Po wyborze z listy zaleceń, zalecenia o statusie ODRZUCONY, na ekranie pojawi się okno: 

 
Rysunek 88. Edycja odrzuconego sposobu realizacji zalecenia 

Osoba realizująca po kliknięciu na ikonę       symbolizującą status zalecenia dostępną po prawej stronie powinna się 
zapoznać z przyczynami odrzucenia: 

 
I dokonać stosownych korekt. 
Dostępne opcje: 
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Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania zalecenia. Zaniechanie 

zapisania i powrót do okna z listą zaleceń umożliwia przycisk ANULUJ. 
 

 
 

Po zapisaniu wprowadzonych zmian - zalecenie nadal ma status  

ODRZUCONY. 

 

Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

Do zatwierdzenia − Ponowne wysłanie zalecenia do audytora w celu uzyskania jego akceptacji  

w zakresie sposobu realizacji zalecenia. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi 

się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem WYŚLIJ potwierdza się czynność wysłania zalecenia do zatwierdzenia. 

Zaniechanie wysłania i powrót do okna z listą zaleceń umożliwia przycisk ANULUJ. 
 

 

     

Po wysłaniu zalecenie otrzymuje status WERYFIKOWANY, co oznacza, że 

nie można go edytować. Symbolizuje to ikona po prawej stronie ekranu. 

 

 

  

Po uruchomieniu tej opcji system automatycznie wygeneruje e-mail,  

w którym poinformuje audytora o konieczności podjęcia działań 
dotyczących akceptacji/odrzucenia proponowanego sposobu realizacji 

zalecenia. 
 

 

 MODYFIKACJA ZATWIERDZONEGO ZALECENIA 

W celu dokonania zmian na zatwierdzonym zaleceniu należy wybrać odpowiednie zalecenie poprzez jej kliknięcie w 

opcji: 

 Zalecenia → Wybrane zalecenie 

 

 
Modyfikacji można poddać zalecenie o statusie ZATWIERDZONY. 

 

 
Opcja dostępna tylko dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU  

Na ekranie pojawi się okno ze szczegółami dotyczącymi wybranego zalecenia: 
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Rysunek 89. Modyfikacja zatwierdzonego zalecenia 

Modyfikacji można dokonać poprzez uruchomienie opcji: 

 
Modyfikuj − Wprowadzenie elementu w stan edycji. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi 

się komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem MODYFIKUJ potwierdza się czynność wprowadzenia danego 

elementu w stan edycji. Zaniechanie i powrót do poprzedniego okna umożliwia 

przycisk ANULUJ. 

Następnie po wprowadzeniu nowych wartości w polach, które wymagają zmiany należy uruchomić opcję: 

 

 
Zapisz − Zapisanie poprawionego elementu. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się 

komunikat wymagający potwierdzenia wykonania danej czynności: 

 
Przyciskiem ZAPISZ potwierdza się czynność zapisania. Zaniechanie zapisania i 

powrót do okna z planem kontroli umożliwia przycisk ANULUJ. 
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10. RAPORTY 

 WYBÓR RAPORTU 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI, AUDYTOR. 

 

Po uruchomieniu opcji: 

 Raporty 
Pojawia się okno, w którym dokonujemy wyboru raportu: 

 
Rysunek 90. Wybór raportu 

Do wyboru raportu służą opcje dostępne na górnej belce: 

 
Protokół pokontrolny − Raport z przeprowadzonej kontroli w postaci protokołu,  

w którym zawarte są informacje dotyczące między innymi: 

 Procentowych wyników zgodności z przeprowadzonej 
kontroli; 

 Badanych mechanizmów kontrolnych, zasobów, 

dokumentów, systemów; 

 Wykrytych nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych. 

 
Realizacja zaleceń w ramach 

programu 

− Raport obejmujący stopień realizacji zaleceń jakie zostały 

wygenerowane w ramach wybranego programu badania, w którym 
zawarte są informacje dotyczące między innymi: 

 Zalecenia; 

 Sposób ich realizacji; 

 Terminowość realizacji zaleceń; 
 Podmiot odpowiedzialny za realizację zaleceń. 

 
Raport z planów kontroli − Raport informujący o statusie poszczególnych planów kontroli  

z wybranego okresu, dla wybranej jednostki, programach 

przypisanych do danych planów oraz zagadnieniach objętych 

poszczególnymi planami kontroli.  

 
Raport z programów badania − Raport informujący o statusie poszczególnych programów badania 

w ramach wybranych planów kontroli, z wybranego okresu, dla 
wybranej jednostki. 

 
Raport z realizacji zaleceń − Raport informujący o statusie realizacji poszczególnych zaleceń  

w ramach wszystkich działań kontrolnych przeprowadzonych  

w banku. 
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Raport z działalności komórki 
kontroli 

− Raport obejmujący analizę efektywności działalności komórki 

kontroli na bazie porównywania wyników kolejnych 

przeprowadzonych kontroli danego obszaru działalności banku. 

 
Raport z realizacji projektów − Raport informujący o stanie realizacji zaleceń przypisanych do 

poszczególnych projektów funkcjonujących w banku. 

 
Raport z matrycy funkcji 

kontroli 

− Raport generujący sparametryzowaną matrycę funkcji kontroli  
w postaci tabeli, dla każdego procesu bankowego. 

 
Raport z nieprawidłowości − Raport informujący o stanie wykrytych podczas kontroli 

nieprawidłowości oraz terminowości ich eliminowania. 

 
Sprawozdanie z testowania − Raport ze wszystkich przeprowadzonych w podanym okresie 

kontroli dla wybranej jednostki organizacyjnej wraz z informacją o 

wykrytych nieprawidłowościach, ustaleniach z kontroli i wydanych 

zaleceniach wraz z informacją o stanie ich realizacji.2 

 
Ewidencja testowania − Raport ze wszystkich przeprowadzonych w podanym okresie 

kontroli dla wybranej jednostki organizacyjnej wraz z informacją o 
terminach i zakresach poszczególnych kontroli.3 

 
Ocena mechanizmów − Raport z oceny skuteczności i adekwatności mechanizmów 

kontrolnych w podziale na poszczególne jednostki oraz zbiorczo 

dla całego banku.4 

 

 GENEROWANIE RAPORTÓW 

10.2.1. FORMAT RAPORTU 

Po uruchomieniu dowolnego raportu z opcji Raporty na ekranie pojawi się okno, w którym oprócz parametrów danych, 
z których ma być przygotowany raport, użytkownik musi w polu: 

 

TYP PLIKU − dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, doc. 

NAZWA RAPORTU − wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje dany raport. W 

nazwie pliku nie można wprowadzać znaków specjalnych takich jak: ! # $ & ' ( ) * +, / : ; 

= ? @ [ ] 
 

 
2 Raport jest dostępny po złożeniu zamówienia. 
3 Raport jest dostępny po złożeniu zamówienia. 
4 Raport jest dostępny po złożeniu zamówienia. 



 DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA 

 

RAPORTY 106 

 

 
 

Po wprowadzeniu tych danych i wyborze wymaganych parametrów, w celu wygenerowania raportu należy uruchomić 

przycisk Generuj. 
 

 

W czasie trwania generowania raportu użytkownik może korzystać z pozostałych opcji w aplikacji, a w 

sytuacji, gdy raport będzie już wygenerowany i gotowy do pobrania. Aplikacja poinformuje użytkownika o 

tym fakcie, wyświetlając w prawym górnym rogu komunikat o treści RAPORT UKOŃCZONY – „NAZWA 

RAPORTU” JEST GOTOWY DO POBRANIA 

 
 

10.2.2. REJESTR WYGENEROWANYCH RAPORTÓW 

W każdej opcji dotyczącej generowania raportu dostępne jest zestawienie wygenerowanych raportów w postaci 

następującej tabeli: 

 

 
W tabeli tej, użytkownik w dowolny sposób może filtrować, sortować i wyszukiwać (analogicznie jak w pozostałych 

opcjach w aplikacji) dane zawarte w tym zestawieniu. 

 

 

Użytkownik z rolą: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI ma podgląd we wszystkie wygenerowane w 
danej opcji raporty, AUDYTOR – tylko wygenerowane przez siebie. 

 

Raporty mogą przyjmować jeden z czterech dostępnych statusów: 
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 GOTOWY − Raport został prawidłowo wygenerowany i jest gotowy do pobrania. 

−  

 PRZYGOTOWYWANY − Raport jest w trakcie generowania. 

−  

 WYGASŁY − Raport został wygenerowany co najmniej 7 dni temu i nie jest już dostępny do 

pobrania. 

 BŁĄD − Wystąpił błąd podczas generowania raportu.  

 

10.2.3. POBIERANIE RAPORTU 

W przypadku gdy raport ma status Gotowy, można go pobrać na lokalny komputer. W tym celu należy kliknąć opcję 

Pobierz w wierszu odpowiadającym danemu raportowi, który chcemy pobrać: 

 
 

 MATRYCA FUNKCJI KONTROLI 

10.3.1. POGLĄDOWA MATRYCA FUNKCJI KONTROLI 

Poglądowy raport z MATRYCY FUNKCJI KONTROLI dostępny w opcji: 

 

 Matryca funkcji kontroli → Generuj *.pdf 
 

10.3.2. SPARAMETRYZOWANY WYDRUK MATRYCY FUNKCJI KONTROLI  

Raport ze sparametryzowanej matrycy funkcji kontroli w postaci pliku Excel dostępny jest w opcji: 

 Raporty → Matryca funkcji kontroli 

 
Rysunek 91. Parametryzacja raportu – Matryca funkcji kontroli. 

Po jej uruchomieniu możliwa jest parametryzacja raportu, uwzględniająca poniższe wartości: 

TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, doc. 

NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje dany 

raport.  
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WERSJA − W tym polu należy określić wariant matrycy: Pełna/Skrócona/Robocza. ROBOCZA 

wersja matrycy pod warunkiem, że została wygenerowana matryca robocza, PEŁNA 

matryca zawiera wszystkie pola dostępne w matrycy, natomiast wersja SKRÓCONA 

nie zawiera częstotliwości i osób odpowiedzialnych za monitorowanie (bieżącą 
weryfikację i testowanie). Więcej informacji zawartych jest w rozdziale 

PORÓWNANIE ZAKRESU RAPORTÓW Z MATRYCY FUNKCJI KONTROLI. 

ISTOTNOŚĆ PROCESÓW − Można wybrać istotność procesów, które maja być ujęte w matrycy. Możliwy jest 

wybór pojedynczej wartości istotności procesu lub wybór kilku wartości. 

PROCES − Można wybrać nazwę procesu, dla którego ma być wygenerowany raport. Możliwy 

jest wybór pojedynczego procesu lub wybór kilku procesów. Zaznaczenie pola 
wyboru obok okienka do wyszukiwania powoduje zaznaczenie wszystkich procesów 

na liście - wówczas raport dotyczy wszystkich procesów, które spełniają parametry 

zdefiniowane w pozostałych polach.  

CEL OGÓLNY − Można dokonać wyboru celu ogólnego, w ramach którego zostały zdefiniowane 

poszczególne elementy matrycy, które mają się znaleźć  

w raporcie. Możliwy jest wybór pojedynczego celu lub wybór kilku celów 
jednocześnie. Zaznaczenie pola wyboru obok okienka do wyszukiwania powoduje 

zaznaczenie wszystkich celów na liście. 

CEL SZCZEGÓŁOWY − Można dokonać wyboru celu szczegółowego, w ramach którego zostały zdefiniowane 

poszczególne elementy matrycy, które mają się znaleźć  

w raporcie. Możliwy jest wybór pojedynczego celu lub wybór kilku celów 
jednocześnie. Zaznaczenie pola wyboru obok okienka do wyszukiwania powoduje 

zaznaczenie wszystkich celów na liście. 

MECHANIZM 

KONTROLNY 
− Można dokonać wyboru mechanizmu kontrolnego, w ramach którego zostały 

zdefiniowane poszczególne elementy matrycy, które mają się znaleźć  

w raporcie. Możliwy jest wybór pojedynczego mechanizmu lub wybór kilku 
mechanizmów jednocześnie. Zaznaczenie pola wyboru obok okienka do 

wyszukiwania powoduje zaznaczenie wszystkich mechanizmów na liście. 

JEDNOSTKA − Można wybrać nazwę jednostki stosującej mechanizm kontrolny, dla której ma być 

wygenerowany raport. Możliwy jest wybór pojedynczej jednostki lub wybór kilku 

jednostek. 

STAN NA DZIEŃ − W polu tym można wybrać datę, na którą ma być wygenerowany raport. Tzn. raport 

będzie uwzględniał stan matrycy na zadany dzień. Pole to jest niedostępne w 
przypadku wyboru raportu dla matrycy Roboczej. 

WYNIKI 

PRZEPROWADZONYCH 

BADAŃ 

− Pole to należy naznaczyć w przypadku gdy na raporcie mają się znaleźć wyniki 

przeprowadzonych badań (o ile zostały przeprowadzone) dla zagadnień, jakie zostały 

przypisane do zakresu testowania. Więcej informacji zawartych jest  

w rozdziale PORÓWNANIE ZAKRESU RAPORTÓW Z MATRYCY FUNKCJI KONTROLI.  
 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 

 

 
Zaleca się pobieranie raportu z matrycy funkcji kontroli W POSTACI ARKUSZA KALKULACYJNEGO *.XLS. 

 

 PORÓWNANIE ZAKRESU RAPORTÓW Z MATRYCY FUNKCJI KONTROLI 
Poniższa tabela przedstawia porównanie zakresu informacji, jakie są dostępne dla poszczególnych rodzajów raportów  
z matrycy funkcji kontroli. 

 

NAZWA KOLUMNY 

WERSJA 

PEŁNA Z 

WYNIKAMI 

KONTROLI 

WERSJA 

SKRÓCONA 

Z WYNIKAMI 

KONTROLI 

WERSJA 

PEŁNA BEZ 

WYNIKÓW 

KONTROLI 

WERSJA 

SKRÓCONA BEZ 

WYNIKÓW 

KONTROLI 
 PROCES X X X X 
 CEL OGÓLNY SYSTEMU KONTROLI X X X X 

 CEL SZCZEGÓŁOWY SYSTEMU KONTROLI X X X X 

 MECHANIZM KONTROLNY X X X X 
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 CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA MECHANIZMU X X X X 

 JEDNOSTKA STOSUJĄCA MECHANIZM X X X X 

W
E
R

Y
F
IK

A
C

JA
 

P
O

Z
IO

M
A

 SPOSÓB BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI X X X X 

BIEŻĄCĄ WERYFIKACJĘ WYKONUJE X  X  

CZĘSTOTLIWOŚĆ BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI X  X  

T
E
S

T
O

W
A

N
IE

 

P
O

Z
IO

M
E

 

SPOSÓB TESTOWANIA X X X X 
TESTOWANIE WYKONUJE X  X  
CZĘSTOTLIWOŚĆ TESTOWANIA X  X  

ZAKRES TESTOWANIA X X X X 

TERMIN OSTATNIEJ KONTROLI X X   
WYNIK OSTATNIEJ KONTROLI (POZIOM ZGODNOŚCI) X X   

PROGRAM BADANIA OSTATNIEJ KONTROLI X X   

W
E
R

Y
F
IK

A
C

JA
 

P
IO

N
O

W
A

 SPOSÓB BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI X X X X 

BIEŻĄCĄ WERYFIKACJĘ WYKONUJE X  X X 

CZĘSTOTLIWOŚĆ BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI X  X X 

 

T
E
S

T
O

W
A

N
IE

 

P
IO

N
O

W
E
 

SPOSÓB TESTOWANIA X X X X 
TESTOWANIE WYKONUJE X  X  

CZĘSTOTLIWOŚĆ TESTOWANIA X  X  

ZAKRES TESTOWANIA X X X X 
TERMIN OSTATNIEJ KONTROLI X X   
WYNIK OSTATNIEJ KONTROLI (POZIOM ZGODNOŚCI) X X   

PROGRAM BADANIA OSTATNIEJ KONTROLI X X   

      

 

 PROTOKÓŁ POKONTROLNY 

10.4.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport PROTOKÓŁ POKONTROLNY zawiera następujące informacje: 

 Wyniki przeprowadzonej kontroli w procentowym ujęciu zgodności stanu faktycznego z wymaganiami dla 

danego zagadnienia; 

 Szczegółowe informacje na temat odpowiedzi na pytania zadane podczas kontroli; 

 Wykaz mechanizmów kontrolnych poddanych kontroli; 
 Wykaz zaangażowanych zasobów ludzkich (audytorów i osób poddanych badaniu); 

 Wykaz weryfikowanych podczas badania dokumentów i regulacji; 

 Wykaz weryfikowanych podczas badania systemów informatycznych; 

 Statystyka wykrytych nieprawidłowości oraz szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych 

nieprawidłowości 
 Statystyka zaleceń i szczegółowe informacje na temat zaleceń pokontrolnych. 

 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 

RAPORTY. 
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10.4.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 

 Raporty → Protokół pokontrolny 
 

Pojawia się okno, w którym należy dokonać wyboru typu pliku, wprowadzić nazwę raportu i dokonać wyboru programu 

badania, dla którego chcemy wygenerować protokół: 

 
Rysunek 92. Parametryzacja raportu – Protokół kontrolny. 

 

W polu: 

TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, doc. 
NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport. W nazwie pliku nie można wprowadzać znaków specjalnych takich 

jak: ! # $ & ' ( ) * +, / : ; = ? @ [ ] 

DLA PROGRAMU BADANIA − Należy wybrać nazwę programu badania, z którego ma być wygenerowany 

protokół pokontrolny. 

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 
 

 REALIZACJA ZALECEŃ W RAMACH PROGRAMU 

10.5.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport REALIZACJA ZALECEŃ W RAMACH PROGRAMU zawiera następujące informacje: 

 Treść zalecenia; 

 Status realizacji zalecenia; 

 Kategoria zalecenia; 
 Osoba realizująca zalecenie; 

 Sposób realizacji zalecenia (o ile zostało zrealizowane); 

 Uzasadnienie odrzucenia(o ile zostało odrzucone na etapie realizacji); 

 Terminowość realizacji (o ile zostało zrealizowane); 
 Termin realizacji. 

 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 

RAPORTY. 

 



 DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA 

 

RAPORTY 111 

 

10.5.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 

 Raporty → Realizacja zaleceń w ramach programu 
 

Pojawia się okno, w którym należy dokonać wyboru typu pliku, wprowadzić nazwę raportu i wyboru programu badania, 

dla którego chcemy wygenerować raport: 

 
Rysunek 93. Parametryzacja raportu – Realizacja zaleceń w ramach programu. 

W polu: 

TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, doc. 

NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport. W nazwie pliku nie można wprowadzać znaków specjalnych takich 
jak: ! # $ & ' ( ) * +, / : ; = ? @ [ ] 

DLA PROGRAMU BADANIA − Należy wybrać nazwę programu badania, z którego ma być wygenerowany raport. 

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 

 

 RAPORT DOTYCZĄCY PLANÓW KONTROLI 

10.6.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport z PLANÓW KONTROLI zawiera następujące informacje: 
 Zestawienie planów kontroli objętych raportem; 

 Stan realizacji planów kontroli objętych raportem. 

Dla każdego planu kontroli opisany został: 

 Status planu kontroli;  

 Cel główny; 
 Cel szczegółowy; 

 Jednostka objęta kontrolą; 

 Audytor wiodący; 

 Zatwierdzający; 
 Termin realizacji; 

 Informacje dodatkowe; 

 Obszar objęty kontrolą; 

 Szczegółowe zagadnienia objęte kontrolą; 

 Programy badania wchodzące w zakres poszczególnych planów kontroli. 
 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 

RAPORTY. 
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10.6.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 Raporty → Raport z planów kontroli 
Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 

 
Rysunek 94. Parametryzacja raportu – Raport z planów kontroli. 

W polu: 

TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, 

doc. 

NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport. W nazwie pliku nie można wprowadzać znaków specjalnych 
takich jak: ! # $ & ' ( ) * +, / : ; = ? @ [ ] 

JEDNOSTKA − Można wybrać nazwę jednostki, dla której ma być wygenerowany raport. 

Możliwy jest wybór pojedynczej jednostki, wybór kilku jednostek lub wybór 

pozycji „dowolny” – wówczas raport dotyczy wszystkich jednostek, które 

spełniają parametry zdefiniowane w pozostałych polach.  
STATUS PLANU KONTROLI − Można wybrać status planów kontroli, które mają być opisane w raporcie.  

Możliwy jest wybór pojedynczego statusu, wybór kilku statusów jednocześnie 

lub wybór pozycji „dowolny” – wówczas w raporcie zostaną uwzględnione 

wszystkie statusy, które spełniają parametry zdefiniowane w pozostałych 

polach. 

PLAN KONTROLI − Można dokonać wyboru planu kontroli, który ma być opisany w raporcie. 

Możliwy jest wybór pojedynczego planu lub wybór kilku planów jednocześnie. 
Zaznaczenie pola wyboru obok okienka do wyszukiwania powoduje 

zaznaczenie wszystkich planów na liście. 

ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 
 

 

 RAPORT DOTYCZĄCY PROGRAMÓW BADAŃ 

10.7.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport z PROGRAMÓW BADANIA zawiera następujące informacje: 

 Zestawienie programów badania objętych raportem; 

 Stan realizacji programów badania objętych raportem. 
Dla każdego programu badania opisany został: 

 Status programu badania; 

 Nadrzędny plan kontroli;  
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 Cel główny; 

 Cel szczegółowy; 

 Jednostka; 
 Audytor wiodący; 

 Zatwierdzający; 

 Termin realizacji; 

 Informacje dodatkowe; 

 Obszar objęty programem; 
 Szczegółowe zagadnienia objęte programem; 

 Stan prac nad poszczególnymi badaniami; 

 Wykaz badań trwających i zakończonych; 

 Wykaz zaangażowanych zasobów. 
 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 

RAPORTY. 

10.7.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 Raporty → Raport z programów badań 
Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 

 
Rysunek 95. Parametryzacja raportu – Raport z programów badań. 

 

W polu: 
TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, 

doc. 

NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport. W nazwie pliku nie można wprowadzać znaków specjalnych 

takich jak: ! # $ & ' ( ) * +, / : ; = ? @ [ ] 

JEDNOSTKA − Można wybrać nazwę jednostki, dla której ma być wygenerowany raport. 

Możliwy jest wybór pojedynczej jednostki, wybór kilku jednostek lub wybór 
pozycji „dowolny” – wówczas raport dotyczy wszystkich jednostek, które 

spełniają parametry zdefiniowane w pozostałych polach.  

PLAN KONTROLI − Można dokonać wyboru planu kontroli, w ramach którego zostały 

zdefiniowane programy badania, które mają się znaleźć w raporcie. Możliwy 

jest wybór pojedynczego planu lub wybór kilku planów jednocześnie. 
Zaznaczenie pola wyboru obok okienka do wyszukiwania powoduje 

zaznaczenie wszystkich planów na liście. 

STATUS PROGRAMU BADANIA − Można wybrać status programów badań, które mają być opisane w raporcie.  

Możliwy jest wybór pojedynczego statusu, wybór kilku statusów jednocześnie 
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lub wybór pozycji „dowolny” – wówczas w raporcie zostaną uwzględnione 

wszystkie statusy, które spełniają parametry zdefiniowane w pozostałych 

polach. 
DLA PROGRAMU BADANIA − Można dokonać wyboru programu badania, który ma być opisany w raporcie. 

Możliwy jest wybór pojedynczego programu lub wybór kilku programów 

jednocześnie. Zaznaczenie pola wyboru obok okienka do wyszukiwania 

powoduje zaznaczenie wszystkich programów na liście. 

ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 
Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 

 

 RAPORT Z WYKRYTYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

10.8.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport z NIEPRAWIDŁOWOŚCI zawiera informacje dotyczące: 

 Wykrytych nieprawidłowości, które są w trakcie eliminowania, a w szczególności:  

o Opis nieprawidłowości 
o Program badania, w ramach, którego została wykryta 

o Proces, którego dotyczy 

o Kategoryzację 

o Jednostkę, w której została wykryta 

o Właściciela nieprawidłowości 
o Planowany termin usunięcia  

 Wyeliminowanych nieprawidłowości, a w szczególności:  

o Opis nieprawidłowości 

o Program badania, w ramach, którego została wykryta 
o Proces, którego dotyczy 

o Kategoryzację 

o Jednostkę, w której została wykryta 

o Sposób usunięcia nieprawidłowości 

o Informację, czy nieprawidłowość została usunięta terminowo.  
 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 

RAPORTY. 

 

10.8.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 Raporty → Raport z nieprawidłowości 
Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 
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Rysunek 96. Parametryzacja raportu – Raport z nieprawidłowości. 

W polu: 

TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, doc. 

NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport. W nazwie pliku nie można wprowadzać znaków specjalnych takich 
jak: ! # $ & ' ( ) * +, / : ; = ? @ [ ] 

KATEGORIA  − Można wybrać kategorię nieprawidłowości, dla której ma być wygenerowany 

raport. Możliwy jest wybór pojedynczej kategorii, wybór kilku kategorii lub wybór 

pozycji „dowolny” – wówczas raport dotyczy wszystkich kategorii, które spełniają 

parametry zdefiniowane w pozostałych polach. 

POZIOM RYZYKA − Można wybrać poziom ryzyka nieprawidłowości, z których ma być wygenerowany 
raport. Możliwy jest wybór pojedynczego poziomu ryzyka, wybór kilku 

poziomów lub wybór pozycji „dowolny” – wówczas raport dotyczy wszystkich 

poziomów ryzyka, które spełniają parametry zdefiniowane w pozostałych polach. 

ZATWIERDZAJĄCY − Można dokonać wyboru osoby zatwierdzającej i raport będzie dotyczył tylko 

wybranych osób. 

STATUS  − Można wybrać status nieprawidłowości, które mają być opisane w raporcie.  

Możliwy jest wybór pojedynczego statusu, wybór kilku statusów lub wybór 
pozycji „dowolny” – wówczas raport dotyczy wszystkich statusów, które 

spełniają parametry zdefiniowane w pozostałych polach. 

PROCES − Można wybrać proces, dla którego ma być wygenerowany raport. 

JEDNOSTKA − Można wybrać nazwę jednostki, z której ma być wygenerowany raport. Możliwy 

jest wybór pojedynczej jednostki, wybór kilku jednostek lub wybór pozycji 

„dowolny” – wówczas raport dotyczy wszystkich jednostek, które spełniają 
parametry zdefiniowane w pozostałych polach.  

ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 

 

 RAPORT Z REALIZACJI ZALECEŃ 

10.9.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport z REALIZACJI ZALECEŃ zawiera następujące informacje: 
 Stan realizacji zaleceń w podziale na:  

o W trakcie realizacji; 

o Przeterminowane; 

o Zrealizowane; 

o Odrzucone; 
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o Nie przypisane; 

o Ze zmianą terminu realizacji. 

 Informacje dotyczące poszczególnych zaleceń (ich treść, osobę realizującą, termin realizacji, kategoryzację); 
 Sposób realizacji poszczególnych zaleceń; 

 Harmonogram realizacji zaleceń. 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 

RAPORTY. 

 

10.9.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 
 

 Raporty → Raport z realizacji zaleceń 
 

Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 

 
Rysunek 97. Parametryzacja raportu – Raport z realizacji zaleceń. 

W polu: 

TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, 

doc. 
NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport. W nazwie pliku nie można wprowadzać znaków specjalnych 

takich jak: ! # $ & ' ( ) * +, / : ; = ? @ [ ] 

JEDNOSTKA − Można wybrać nazwę jednostki, z której ma być wygenerowany raport. 

Możliwy jest wybór pojedynczej jednostki, wybór kilku jednostek lub wybór 

pozycji „dowolny” – wówczas raport dotyczy wszystkich jednostek, które 
spełniają parametry zdefiniowane w pozostałych polach.  

PLAN KONTROLI − Można dokonać wyboru planu kontroli, w ramach którego mają być 

wyszczególnione zalecenia. Możliwy jest wybór pojedynczego planu lub wybór 

kilku planów jednocześnie. Zaznaczenie pola wyboru obok okienka do 

wyszukiwania powoduje zaznaczenie wszystkich planów na liście. 

DLA PROGRAMU BADANIA − Można dokonać wyboru programu badania, w ramach którego mają być 

wyszczególnione zalecenia. Możliwy jest wybór pojedynczego programu lub 
wybór kilku programów jednocześnie. Zaznaczenie pola wyboru obok okienka 

do wyszukiwania powoduje zaznaczenie wszystkich programów na liście. 

STATUS ZALECENIA − Można wybrać status zalecenia, które mają być opisane w raporcie.  Możliwy 

jest wybór pojedynczego statusu, wybór kilku statusów jednocześnie lub 

wybór pozycji „dowolny” – wówczas w raporcie zostaną uwzględnione 
wszystkie statusy, które spełniają parametry zdefiniowane w pozostałych 

polach. 
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REALIZUJĄCY − Można dokonać wyboru osoby realizującej zalecenia. Możliwy jest wybór 

pojedynczej osoby lub wybór kilku osób jednocześnie. Zaznaczenie pola 

wyboru obok okienka do wyszukiwania powoduje zaznaczenie wszystkich 

osób na liście. 
ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 

 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KOMÓRKI KONTROLI 

10.10.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport z DZIAŁALNOŚCI KOMÓRKI KONTROLI zawiera informacje na temat: 

 Zaplanowanych i przeprowadzonych badań i kontroli w podanym okresie;  

 Zaplanowanych i zrealizowanych zaleceń w podanym okresie; 
 Skuteczność mechanizmów kontrolnych, czyli porównanie wyników przeprowadzonych badań (o ile zostały 

przeprowadzone co najmniej dwa razy). 

 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 
RAPORTY. 

10.10.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 Raporty → Raport z działalności komórki kontroli 
Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 

 
Rysunek 98. Parametryzacja raportu – Raport z działalności komórki kontroli. 

W polu: 

TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, 

doc. 
NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport. W nazwie pliku nie można wprowadzać znaków specjalnych 

takich jak: ! # $ & ' ( ) * +, / : ; = ? @ [ ] 

ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 
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 SPRAWOZDANIE Z TESTOWANIA5 

 
Opcja dostępna na zamówienie. 

 

10.11.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport SPRAWOZDANIE Z TESTOWANIA zawiera następujące informacje: 

 Temat testowania, które zostało przeprowadzone w zadanym okresie w wybranej jednostce; 

 Najważniejsze ustalenia testowania, czyli wykryte podczas badania nieprawidłowości przypisane do danego 

programu badania 

 Rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości, czyli kategoria wykrytych podczas badania nieprawidłowości 
 Zalecenia przypisane do danego programu badania 

 Data utworzenia zalecenia 

 Terminowość realizacji zaleceń  

 Stopień realizacji zalecenia 
 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 

RAPORTY. 

 

10.11.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 

 Raporty → Sprawozdanie z testowania 
 
Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 

 
Rysunek 99. Parametryzacja raportu – Sprawozdanie z testowania 

W polu: 
TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, 

doc. 

NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport. W nazwie pliku nie można wprowadzać znaków specjalnych 

takich jak: ! # $ & ' ( ) * +, / : ; = ? @ [ ] 

JEDNOSTKA − Należy wybrać jednostki, dla których ma być wygenerowany raport.   

 
5 Opcja udostępniana w ramach odrębnego zamówienia. W przypadku zainteresowania niniejszą opcją prosimy o kontakt na adres 

helpdesk@intaco.com.pl. 

mailto:helpdesk@intaco.com.pl
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ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

OSOBA KONTROLUJĄCA − Można wybrać osobę kontrolującą, w celu ograniczenia raportu do kontroli 

wykonanych w danej jednostce przez wskazaną osobę. 

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 
 

 EWIDENCJA TESTOWANIA6 

 
Opcja dostępna na zamówienie. 

 

10.12.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport EWIDENCJA TESTOWANIA zawiera następujące informacje: 

 Temat testowania, które zostało przeprowadzone w zadanym okresie w wybranej jednostce; 

 Termin przeprowadzenia testowania  

 Zakres testowania przypisany do danego programu badania 

 Ustalenia i wykryte podczas badania nieprawidłowości przypisane do danego programu badania 
 Rodzaj/Kategoria wykrytych podczas badania nieprawidłowości 

 Strona kontrolowana - Lista osób/zasobów przypisanych do danego programu badania 

 Strona kontrolująca - Lista audytorów przypisanych do danego programu badania 

 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 

RAPORTY. 

 

10.12.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 

 Raporty → Ewidencja testowania 
 

Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 

 
Rysunek 100. Parametryzacja raportu – Ewidencja testowania 

W polu: 

 
6 Opcja udostępniana w ramach odrębnego zamówienia. W przypadku zainteresowania niniejszą opcją prosimy o kontakt na adres 

helpdesk@intaco.com.pl. 

mailto:helpdesk@intaco.com.pl
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TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, 

doc. 

NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport. W nazwie pliku nie można wprowadzać znaków specjalnych 

takich jak: ! # $ & ' ( ) * +, / : ; = ? @ [ ] 
JEDNOSTKA − Należy wybrać jednostki, dla których ma być wygenerowany raport.   
ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

OSOBA KONTROLUJĄCA − Można wybrać osobę kontrolującą, w celu ograniczenia raportu do kontroli 

wykonanych w danej jednostce przez wskazaną osobę. 

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 

 OCENA MECHANIZMÓW7 

 
Opcja dostępna na zamówienie. 

 

10.13.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport z OCENY MECHANIZMÓW zawiera następujące informacje: 

 Nazwa procesu bankowego z matrycy funkcji kontroli 

 Nazwa mechanizmu kontrolnego, który występuje w danym procesie 
 Rodzaj testowania mechanizmu kontrolnego - POZIOME/PIONOWE  

 Częstotliwość przeprowadzania testu dla danego mechanizmu kontrolnego 

 Dla poszczególnych jednostek, w których występuje dany mechanizm kontrolny wyświetlany jest wynik badań z 

podanego zakresu dat. Jeżeli dla danej jednostki nie ma zdefiniowanego elementu matrycy (proces, mechanizm, 
jednostka) – to wyświetla się NIE DOTYCZY, Jeżeli dla danej jednostki jest element matrycy (Proces, 

mechanizm, jednostka) ale nie ma przeprowadzonego badania w podanym zakresie dat to wyświetla się BRAK 

KONTROLI. Jeżeli było kilka badań w danej jednostce w danym okresie to wyświetlane są jeden po drugim od 

najwcześniejszego do najpóźniejszego   

 Średnia wyników ze wszystkich wartości dla poszczególnych jednostek 
 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 

RAPORTY. 

 

10.13.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 

 Raporty → Ocena mechanizmów 
 
Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 

 
7 Opcja udostępniana w ramach odrębnego zamówienia. W przypadku zainteresowania niniejszą opcją prosimy o kontakt na adres 

helpdesk@intaco.com.pl. 

mailto:helpdesk@intaco.com.pl
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Rysunek 101. Parametryzacja raportu – Ocena mechanizmów 

W polu: 

TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, 

xls, doc. 
NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik 

zidentyfikuje dany raport. W nazwie pliku nie można wprowadzać znaków 

specjalnych takich jak: ! # $ & ' ( ) * +, / : ; = ? @ [ ] 

JEDNOSTKA − Należy wybrać jednostki, dla których ma być wygenerowany raport z 

możliwością wyboru opcji Dowolna.  

PROCES − Należy wybrać procesy, dla których ma być wygenerowany raport z 

możliwością wyboru opcji Dowolna.  
MECHANIZM KONTROLNY − Należy wybrać mechanizmy kontrolne, dla których ma być 

wygenerowany raport z możliwością wyboru opcji Dowolna.  

ZA OKRES − Zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 

 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTÓW 

10.14.1. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Raport z REALIZACJI PROJEKTÓW zawiera następujące informacje: 

 Zestawienie projektów objętych raportem; 
 Stan realizacji projektów; 

 Wykaz zaleceń realizowanych w ramach projektów; 

 Harmonogram realizacji zadań w projekcie. 

 

 

Szczegółowy wygląd i opis raportu został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ w rozdziale 
RAPORTY. 

 

10.14.2. GENEROWANIE RAPORTU 

Po uruchomieniu opcji: 

 

 Raporty → Raport z realizacji projektów 
 

Pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 
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Rysunek 102. Parametryzacja raportu – Raport z realizacji projektów 

W polu: 

TYP PLIKU − Należy dokonać wyboru typu pliku raportu. Do wyboru jest format pdf, xls, 

doc. 
NAZWA RAPORTU − Należy wprowadzić dowolną nazwę pliku, po której użytkownik zidentyfikuje 

dany raport. W nazwie pliku nie można wprowadzać znaków specjalnych 

takich jak: !  # $ & ' ( ) * + , / : ; = ? @ [ ] 

PROJEKT − Należy wybrać projekt, który ma być opisany w raporcie.  Możliwy jest wybór 

pojedynczego projektu lub wybór kilku projektu jednocześnie. 

ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 
Po dokonaniu wyboru, i kliknięciu przycisku GENERUJ rozpocznie się generowanie raportu. 

11. SŁOWNIKI 

 CELE AUDYTU 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, KIEROWNIK KOMÓRKI. 

Cele audytu zostały podzielone na dwie grupy: CELE GŁÓWNE i CELE SZCZEGÓŁOWE i są one dostępne w opcji: 

 Słowniki → Cele audytu 

 
Rysunek 103. Słownik – Cele audytu 
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CELE GŁÓWNE audytu nie podlegają modyfikacji przez użytkownika i zostały zdefiniowane zgodnie z Prawem Bankowym 

z dnia 07.11.2016 - art. 9c. 

CELE SZCZEGÓŁOWE można samodzielnie definiować, w zależności od potrzeb banku.  

11.1.1. NOWY CEL SZCZEGÓŁOWY 

W celu dodania nowego CELU SZCZEGÓŁOWEGO należy skorzystać z opcji  

 Słowniki → Cele audytu → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 104. Wprowadzanie nowego celu 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać dowolną nazwę celu. 

 

 Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie nowego celu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

11.1.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEGO CELU 

W celu edycji zdefiniowanego celu lub jego usunięcia należy z listy celów dostępnych w opcji:  

 Słowniki → Cele audytu  
kliknąć nazwę celu, który użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać 

zmian: 
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Rysunek 105. Edycja celu szczegółowego 

Kliknięcie na tekst nazwy celu umożliwi jego poprawę nazwy. 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian w nazwie celu. 

 
Usuń − Usunięcie celu z listy dostępnych celów szczegółowych dla planów kontroli. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Edycja zmiany nazwy celu szczegółowego lub jego usunięcie nie ma wpływu na już przypisane cele dla 

zatwierdzonych planów kontroli. 

 

 

Cele zostały wykorzystane przy tworzeniu wstępnie zdefiniowanej matrycy funkcji kontroli i wszelkie zmiany 

w zakresie nazwy celu będą miały odzwierciedlenie w matrycy funkcji kontroli, którą użytkownik systemu 

powinien po ewentualnych zmianach zweryfikować. 

 

 JEDNOSTKI 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie jednostek organizacyjnych banku odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Jednostki 
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Rysunek 106. Słownik – Jednostki organizacyjne 

11.2.1. NOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

 

Możliwości jakie można wykorzystać przy definiowaniu jednostek dla struktury organizacyjnej zostały opisane 

w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ do systemu w rozdziale JEDNOSTKI, z którą należy się zapoznać. 

 

W celu dodania nowej JEDNOSTKI należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Jednostki → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 107. Wprowadzanie nowej jednostki 

 

W polu: 

NAZWA JEDNOSTKI − Należy wpisać nazwę jednostki organizacyjnej banku. 

JEDNOSTKA NADRZĘDNA − Należy z listy rozwijalnej wybrać jednostkę, która jest jednostką nadrzędną  

w stosunku do wprowadzonej jednostki. 

KIEROWNIK JEDNOSTKI − Należy z listy rozwijalnej wybrać użytkownika, który pełni rolę 

dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej.  
 Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla nowej jednostki. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 
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11.2.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEJ JEDNOSTKI  

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanej jednostki lub jej usunięcia należy z listy dostępnych jednostek w opcji: 

 Słowniki → Jednostki  
kliknąć tę, którą użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 108. Edycja jednostki 

W polu: 

NAZWA JEDNOSTKI − Można wprowadzić nową nazwę jednostki organizacyjnej banku. 

JEDNOSTKA NADRZĘDNA − Można z listy rozwijalnej wybrać nową jednostkę, która jest jednostką nadrzędną  

w stosunku do wprowadzonej jednostki. 

KIEROWNIK JEDNOSTKI − Można z listy rozwijalnej wybrać nowego użytkownika, który pełni rolę 

dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej.  
Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla wybranej jednostki. 

 
Usuń − Usunięcie wybranej jednostki organizacyjnej banku. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 SYSTEMY 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, KIEROWNIK KOMÓRKI. 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie systemów informatycznych funkcjonujących w banku odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Systemy 
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Rysunek 109. Słownik – Systemy 

11.3.1. NOWY SYSTEM 

W celu dodania nowego SYSTEMU należy skorzystać z opcji  

 Słowniki → Systemy → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 110. Wprowadzanie nowego systemu 

W polu: 

NAZWA SYSTEMU − Należy wpisać nazwę systemu informatycznego funkcjonującego w banku, który jest 

objęty procesem kontroli. 

WŁAŚCICIEL − Należy z listy rozwijalnej wybrać użytkownika, który pełni rolę właściciela systemu 

informatycznego.  
 Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla nowego systemu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

11.3.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEGO SYSTEMU 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanego systemu lub jego usunięcia należy z listy dostępnych systemów w opcji: 

 Słowniki → Systemy  
kliknąć ten, który użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 
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Rysunek 111. Edycja systemu 

W polu: 

NAZWA SYSTEMU − Można wpisać nową nazwę systemu informatycznego funkcjonującego w banku, 

który jest objęty procesem kontroli. 

WŁAŚCICIEL − Można z listy rozwijalnej wybrać nowego użytkownika, który pełni rolę właściciela 

systemu informatycznego.  

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla systemu. 

 
Usuń − Usunięcie wybranego systemu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 DOKUMENTY 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, KIEROWNIK KOMÓRKI. 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów funkcjonujących w banku odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Dokumenty 

 
Rysunek 112. Słownik – Dokumenty 
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Sposób funkcjonowania dokumentów został opisany w DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ do systemu w 

rozdziale DOKUMENTY, z którą należy się zapoznać. 

 

11.4.1. INDYWIDUALIZACJA DOKUMENTÓW PREDEFINIOWANYCH  

W celu przypisania nazwy własnej, pod którą funkcjonuje w banku dokument wymagany regulacjami zewnętrznymi należy 

na liście dokumentów dostępnej w opcji  

 Słowniki → Dokumenty  
kliknąć dokument, dla którego została przypisana REKOMENDOWANA NAZWA DOKUMENTU, pojawi się wówczas 
okno: 

 
Rysunek 113. Indywidualizacja dokumentów predefiniowanych 

W polu: 

NAZWA WŁASNA − Należy wprowadzić nazwę konkretnego dokumentu, który stanowi politykę, instrukcję, 

zasady pod nazwą jaka funkcjonuje w banku. 
 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla nowego predefiniowanego dokumentu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

11.4.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA PREDEFINIOWANYCH DOKUMENTÓW 

W celu wprowadzenia zmian dla predefiniowanych w systemie dokumentów lub ich usunięcia należy z listy dostępnych 
dokumentów w opcji:  

 Słowniki → Dokumenty  
kliknąć ten, który użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dokonać zmian: 
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Rysunek 114. Edycja dokumentów 

W polu: 

REKOMENDOWANA 

NAZWA DOKUMENTU 

 

− Można wprowadzić nową nazwę dokumentu, który stanowi 

politykę/instrukcję/zasady i jest wymagany regulacjami zewnętrznymi lub 
zaleceniami nadzorczymi. 

NAZWA WŁASNA − Można wprowadzić nową nazwę konkretnego dokumentu, który stanowi 

politykę/instrukcję/zasady pod nazwą jaka funkcjonuje w banku. 

 

 

Edycja NAZWY WŁASNEJ DOKUMENTU nie ma wpływu na predefiniowane powiązania dokumentów  

z poszczególnymi zagadnieniami. 

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla dokumentu. 

 
Usuń − Usunięcie wybranego dokumentu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Usunięcie predefiniowanego dokumentu spowoduje trwałe usunięcie automatycznego powiązania  

z zagadnieniami i pytaniami dostępnymi dla danego badania. 

 

11.4.3. NOWY DOKUMENT 

 

Nowy dokument wprowadzony przez użytkownika nie jest automatycznie powiązany z zagadnieniami  
i pytaniami dostępnymi dla danego badania. Przypisania tych dokumentów do wytycznych objętych kontrolą 

należy dokonać przy definiowaniu PROGRAMU BADANIA. 

 

W celu dodania nowego DOKUMENTU należy skorzystać z opcji  

 Słowniki → Dokumenty →DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 
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Rysunek 115. Wprowadzanie nowego dokumentu 

W polu: 

REKOMENDOWANA 

NAZWA DOKUMENTU 

 

− Należy wprowadzić nową nazwę dokumentu, który stanowi politykę/instrukcję/zasady 

i jest wymagany regulacjami zewnętrznymi lub zaleceniami nadzorczymi. 

NAZWA WŁASNA − Należy wprowadzić nazwę konkretnego dokumentu, który stanowi 

politykę/instrukcję/zasady pod nazwą jaka funkcjonuje w banku. 

 Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla nowego dokumentu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

11.4.4. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanych przez bank dokumentów lub ich usunięcia należy z listy dostępnych 
dokumentów w opcji  

 Słowniki → Dokumenty  
kliknąć ten, który użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 116. Edycja dokumentów 

W polu: 
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REKOMENDOWANA 

NAZWA DOKUMENTU 

 

− Można wprowadzić nową nazwę dokumentu, który stanowi politykę/instrukcję/zasady 

i jest wymagany regulacjami zewnętrznymi lub zaleceniami nadzorczymi. 

NAZWA WŁASNA − Można wprowadzić nową nazwę konkretnego dokumentu, który stanowi 

politykę/instrukcję/zasady pod nazwą jaka funkcjonuje w banku. 

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla dokumentu. 

 
Usuń − Usunięcie wybranego dokumentu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 PROJEKTY 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, KIEROWNIK KOMÓRKI. 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie projektów funkcjonujących/planowanych w banku, pod które można przypisać 

zalecenia, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Projekty 

 
Rysunek 117. Słownik – Projekty 

11.5.1. NOWY PROJEKT 

W celu dodania nowego PROJEKTU należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Projekty → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 



 DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA 

 

SŁOWNIKI 133 

 

 
Rysunek 118. Wprowadzanie nowego projektu 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nazwę projektu funkcjonującego/planowanego w banku, pod który 

będzie można przypisać zalecenia.  

KIEROWNIK PROJEKTU − Należy z listy rozwijalnej wybrać użytkownika, który pełni rolę kierownika dla 

danego projektu. 

 Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla nowego projektu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

11.5.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEGO PROJEKTU 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanego projektu lub jego usunięcia należy z listy dostępnych projektów w opcji  

 Słowniki → Projekty  
kliknąć ten, który użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 119. Edycja projektu 

W polu: 

NAZWA − Można wpisać nazwę projektu funkcjonującego/planowanego w banku, pod który 

będzie można przypisać zalecenia.  
KIEROWNIK PROJEKTU − Można z listy rozwijalnej wybrać nowego użytkownika, który pełni rolę kierownika 

dla danego projektu. 
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Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla projektu. 

 
Usuń − Usunięcie wybranego projektu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 PROCESY 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, KIEROWNIK KOMÓRKI. 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie procesów funkcjonujących w banku, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Procesy 

 
Rysunek 120. Słownik – Procesy 

11.6.1. NOWY PROCES 

W celu dodania nowego PROCESU należy skorzystać z opcji”  

 Słowniki → Procesy → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 121. Wprowadzanie nowego procesu 
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W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nazwę procesu funkcjonującego w banku. 

ZAKRES − Należy w zwięzły sposób opisać na czym polega dany proces, jakie produkty 

obejmuje i jakich klientów dotyczy. Dla banków, które nie będą definiować 

podprocesów w polu tym można wymienić zakres podprocesów wchodzących  
w skład danego procesu, a dla banków, które będą definiować podprocesy, w polu 

tym można wprowadzić nazwę procesu nadrzędnego dla danego podprocesu. 

ISTOTNOŚĆ − W polu tym należy z listy rozwijalnej wybrać poziom istotności danego procesu dla 

działalności banku. 

WŁAŚCICIEL PROCESU − Należy z listy rozwijalnej wybrać użytkownika, który pełni rolę właściciela danego 

procesu. 
  

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla nowego procesu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

11.6.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEGO PROCESU 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanego procesu lub jego usunięcia należy z listy dostępnych procesów w opcji  
 Słowniki → Procesy  

kliknąć ten, który użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 122. Edycja procesu 

W polu: 

NAZWA − Można wpisać nową nazwę procesu funkcjonującego w banku. 

ZAKRES − Można dokonać modyfikacji opisu. 

ISTOTNOŚĆ − Można z listy rozwijalnej wybrać inny poziom istotności danego procesu dla 

działalności banku. 

WŁAŚCICIEL PROCESU − Można z listy rozwijalnej wybrać nowego użytkownika, który pełni rolę właściciela 

danego procesu. 
 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla procesu. 
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Usuń − Usunięcie wybranego procesu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Nazwy procesów zostały wykorzystane przy tworzeniu wstępnie zdefiniowanej matrycy funkcji kontroli  

i wszelkie zmiany w zakresie nazwy procesu będą miały odzwierciedlenie w matrycy funkcji kontroli, którą 
użytkownik systemu powinien po ewentualnych zmianach zweryfikować. 

 

 MECHANIZMY KONTROLNE 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, KIEROWNIK KOMÓRKI. 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie sposobów mechanizmów kontrolnych, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Mechanizmy kontrolne 

 
Rysunek 123. Słownik – Mechanizmy kontrolne 

11.7.1. NOWY MECHANIZM KONTROLNY 

W celu dodania nowego MECHANIZMU KONTROLNEGO należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Mechanizmy kontrolne → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 124. Wprowadzanie nowego mechanizmu kontrolnego 
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W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nazwę mechanizmu kontrolnego. 

ROLA MECHANIZMU − Z dostępnej listy należy wybrać rolę jaką pełni mechanizm w procesie kontroli: 

Prewencyjna/Detekcyjna/Korekcyjna. 
RODZAJ MECHANIZMU − Z dostępnej listy należy wybrać rodzaj mechanizmu kontrolnego: 

Automatyczny/Półautomatyczny/Manualny. 

MECHANIZM PROJEKTUJE − Z dostępnej listy należy wybrać jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 

projektowanie mechanizmu. 

MECHANIZM WDRAŻA  − Z dostępnej listy należy wybrać jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 

wdrożenie mechanizmu do procesów bankowych. 

MECHANIZM ZATWIERDZA − Z dostępnej listy należy wybrać jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 

zatwierdzanie stosowania danego mechanizmu. 
  

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla nowego mechanizmu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

11.7.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEGO MECHANIZMU  

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanego mechanizmu kontrolnego lub jego usunięcia należy z listy dostępnych 

pozycji w opcji:  

 Słowniki → Mechanizmy kontrolne  
kliknąć ten, który użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 125. Edycja mechanizmu kontrolnego 

W polu: 
NAZWA − Można wpisać nową nazwę mechanizmu kontrolnego.  
ROLA MECHANIZMU − Z dostępnej listy można wybrać nową rolę jaką pełni mechanizm w procesie 

kontroli: Prewencyjna/Detekcyjna/Korekcyjna. 

RODZAJ MECHANIZMU − Z dostępnej listy można wybrać nowy rodzaj mechanizmu kontrolnego: 

Automatyczny/Półautomatyczny/Manualny. 

MECHANIZM PROJEKTUJE − Z dostępnej listy można wybrać nową jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 

projektowanie mechanizmu. 

MECHANIZM WDRAŻA  − Z dostępnej listy można wybrać nową jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 

wdrożenie mechanizmu do procesów bankowych. 
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MECHANIZM 

ZATWIERDZA 
− Z dostępnej listy można wybrać nową jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 

zatwierdzanie stosowania danego mechanizmu. 

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Usuń − Usunięcie wybranego mechanizmu kontrolnego. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Nazwy mechanizmów kontrolnych zostały wykorzystane przy tworzeniu wstępnie zdefiniowanej matrycy 
funkcji kontroli i wszelkie zmiany w zakresie nazwy mechanizmu będą miały odzwierciedlenie w matrycy 

funkcji kontroli, którą użytkownik systemu powinien po ewentualnych zmianach zweryfikować. 

 

 SPOSOBY BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI MECHANIZMÓW KONTROLNYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, KIEROWNIK KOMÓRKI. 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie sposobów bieżącej weryfikacji mechanizmów kontrolnych, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Bieżąca weryfikacja 

 
Rysunek 126. Słownik – Bieżąca weryfikacja 

11.8.1. NOWY SPOSÓB BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI 

W celu dodania nowego sposobu BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI MECHANIZMÓW KONTROLNYCH należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Bieżąca weryfikacja → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 
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Rysunek 127. Wprowadzanie nowego sposobu bieżącej weryfikacji 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nazwę sposobu bieżącej weryfikacji mechanizmów kontrolnych.  

 

 Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla nowego sposobu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

11.8.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEGO SPOSOBU 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanego sposobu bieżącej weryfikacji mechanizmów kontrolnych lub jego 

usunięcia należy z listy dostępnych pozycji w opcji:  

 Słowniki → Bieżąca weryfikacja  
kliknąć ten, który użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 128. Edycja sposobu weryfikacji bieżącej 

 

W polu: 
NAZWA − Można wpisać nową nazwę sposobu bieżącej weryfikacji mechanizmów kontrolnych.  

 

Dostępne opcje: 
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Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla sposobu bieżącej weryfikacji. 

 
Usuń − Usunięcie wybranego sposobu bieżącej weryfikacji. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Nazwy sposobów bieżącej weryfikacji zostały wykorzystane przy tworzeniu wstępnie zdefiniowanej matrycy 

funkcji kontroli i wszelkie zmiany w zakresie ich nazw będą miały odzwierciedlenie w matrycy funkcji kontroli, 

którą użytkownik systemu powinien po ewentualnych zmianach zweryfikować. 

 

 SPOSOBY TESTOWANIA MECHANIZMÓW KONTROLNYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, KIEROWNIK KOMÓRKI KONTROLI. 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie sposobów testowania mechanizmów kontrolnych, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Testowanie 

 
Rysunek 129. Słownik – Testowanie 

11.9.1. NOWY SPOSÓB TESTOWANIA 

W celu dodania nowego sposobu TESTOWANIA MECHANIZMÓW KONTROLNYCH należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Testowanie → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 
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Rysunek 130. Wprowadzanie nowego sposobu testowania 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nazwę sposobu testowania mechanizmów kontrolnych.  

 
Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla nowego sposobu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

11.9.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEGO SPOSOBU 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanego sposobu testowania mechanizmów kontrolnych lub jego usunięcia 

należy z listy dostępnych pozycji w opcji:  

 Słowniki → Testowanie 
kliknąć ten, który użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 131. Edycja sposobu testowania 

 

W polu: 

NAZWA − Można wpisać nową nazwę sposobu testowania mechanizmów kontrolnych.  

 

Dostępne opcje: 
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Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla sposobu testowania. 

 
Usuń − Usunięcie wybranego sposobu testowania. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 

Nazwy sposobów testowania zostały wykorzystane przy tworzeniu wstępnie zdefiniowanej matrycy funkcji 

kontroli i wszelkie zmiany w zakresie ich nazw będą miały odzwierciedlenie w matrycy funkcji kontroli, którą 

użytkownik systemu powinien po ewentualnych zmianach zweryfikować. 

 RODZAJ KLIENTA 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, KIEROWNIK KOMÓRKI KONTROLI. 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie rodzaju klienta, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Rodzaj klienta 

 
Rysunek 132. Słownik – Rodzaj klienta 

11.10.1. NOWY RODZAJ KLIENTA 

W celu dodania nowego RODZAJU KLIENTA należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Rodzaj klienta→ DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 
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Rysunek 133. Wprowadzanie nowego rodzaju klienta 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nazwę rodzaju klienta.  

 
Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian dla nowego rodzaju klienta. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

11.10.2. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEGO RODZAJU KLIENTA 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanego rodzaju klienta lub jego usunięcia należy z listy dostępnych pozycji w 

opcji:  

 Słowniki → Rodzaj klienta 
kliknąć ten, który użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 134. Edycja rodzaju klienta 

 

W polu: 
NAZWA − Można wpisać nową nazwę rodzaju klienta.  

 

Dostępne opcje: 
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Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Usuń − Usunięcie wybranego elementu. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 
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12. PARAMETRYZACJA  

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, KIEROWNIK KOMÓRKI, INSPEKTOR 

 

 ISTOTNOŚĆ DLA PROCESÓW BANKOWYCH 

12.1.1. DEFINIOWANIE SKALI ISTOTNOŚCI 

 

Definiowanie skali istotności należy przeprowadzić PRZED utworzeniem pierwszego planu kontroli.  

W przypadku gdy zostanie utworzony pierwszy plan kontroli, zmiana skali istotności nie będzie możliwa  

z poziomu aplikacji.  

 

W celu zdefiniowania skali istotności należy skorzystać z opcji: 

 Parametryzacja → Istotność 
Po jej uruchomieniu pojawi się okno: 

 
Rysunek 135. Definiowanie skali istotności 

W sytuacji, gdy bank stosuje inną skalę istotności niż wstępnie zaproponowana skala, należy nacisnąć przycisk ZMIEŃ 

SKALĘ. 

 

W przypadku, gdy zostały już zdefiniowane plany kontroli, możliwa jest jedynie zmiana nazw zdefiniowanych 

poziomów, opisana w rozdziale ZMIANA NAZWY POZIOMÓW ISTOTNOŚCI, natomiast zmiana poziomów skali 

istotności nie jest możliwa i na ekranie pojawi się komunikat: 

 
 

W przypadku, gdy bank nie zdefiniował jeszcze żadnych planów kontroli, po naciśnięciu przycisku ZMIEŃ SKALĘ na 

ekranie pojawi się komunikat: 

 
Przycisk: 

ANULUJ − Spowoduje zaniechanie działań związanych z modyfikacją skali. 
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OK − Spowoduje, że obecnie przypisane wartości istotności dla poszczególnych zagadnień w dostępnych 

modułach zostaną usunięte, a użytkownik będzie mógł na nowo zdefiniować skalę istotności  

i przypisać nowe wartości do zagadnień. Po potwierdzeniu modyfikacji słownika istotności, na 

ekranie pojawi się okno, do wprowadzenia ilości poziomów nowej skali: 

 
Zaniechanie modyfikacji słownika umożliwia przycisk ANULUJ. 

Wprowadzoną wartość akceptuje się przyciskiem OK. System przypomni jeszcze użytkownikowi 

o konieczności ponownego przypisania istotności dla udostępnionych modułów: 

 
 

Po zdefiniowaniu ilości poziomów nowej skali istności na ekranie pojawi się okno: 

 
Rysunek 136. Definiowanie nowej skali istotności 

Klikając na poszczególne wartości 1,2,3… na skali należy wprowadzić odpowiednią nazwę postępując zgodnie z opisem 
zawartym w rozdziale ZMIANA NAZWY POZIOMÓW ISTOTNOŚCI. 

 

NAJWYŻSZA ISTOTNOŚĆ MA NA SKALI WARTOŚĆ 1. Jest to bardzo istotne, ponieważ system 

podczas przeprowadzania przez audytora badania analizuje te wartości i w sytuacji, kiedy badane zagadnienie 

osiągnie wynik zgodności mniejszy niż 1 a badane zagadnienie ma przypisaną najwyższą istotność (pozycja 1 

na skali) i najwyższe ryzyko brak zgodności to podczas badania pojawi się opcja natychmiastowego 
informowania zarządu o wykrytych krytycznych nieprawidłowościach, które należy zgłosić od razu, nie 

czekając na zakończenie kontroli. 

 

12.1.2. ZMIANA NAZWY POZIOMÓW ISTOTNOŚCI 

W celu wprowadzenia zmiany nazewnictwa w zdefiniowanej skali istotności należy z listy dostępnych poziomów kliknąć 

ten, który użytkownik zamierza zmienić: 
 Parametryzacja → Istotność → Wybrany poziom istotności 

Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 
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Rysunek 137. Zmiana nazwy poziomu istotności 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nową nazwę poziomu istotności.  

 
 Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Usuń − Usunięcie wybranej pozycji.  

 

 
Usunąć pozycję można tylko w przypadku braku zapisanych planów kontroli. 

 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI 

12.2.1. DEFINIOWANIE SKALI RYZYKA 

 

Definiowanie skali ryzyka należy przeprowadzić PRZED utworzeniem pierwszego planu kontroli.  

W przypadku gdy zostanie utworzony pierwszy plan kontroli, zmiana skali ryzyka nie będzie możliwa  

z poziomu aplikacji.  

 

W celu zdefiniowania skali ryzyka należy skorzystać z opcji: 

 Parametryzacja → Ryzyko 
Po jej uruchomieniu pojawi się okno: 
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Rysunek 138. Definiowanie skali ryzyka 

W sytuacji, gdy bank stosuje inną skalę ryzyka niż wstępnie zaproponowana skala, należy nacisnąć przycisk ZMIEŃ 

SKALĘ. 

 

W przypadku, gdy zostały już zdefiniowane plany kontroli, możliwa jest jedynie zmiana nazw zdefiniowanych 

poziomów, opisana w rozdziale ZMIANA NAZWY POZIOMÓW RYZYKA, natomiast zmiana poziomów skali 

ryzyka nie jest możliwa i na ekranie pojawi się komunikat: 

 
 

W przypadku, gdy bank nie zdefiniował jeszcze żadnych planów kontroli, po naciśnięciu przycisku ZMIEŃ SKALĘ na 
ekranie pojawi się komunikat: 

 
Przycisk: 
ANULUJ − Spowoduje zaniechanie działań związanych z modyfikacją skali. 
OK − Spowoduje, że obecnie przypisane wartości ryzyka braku zgodności dla poszczególnych zagadnień 

w dostępnych modułach zostaną usunięte, a użytkownik będzie mógł na nowo zdefiniować skalę 

ryzyka i przypisać nowe wartości do zagadnień. Po potwierdzeniu modyfikacji słownika ryzyka, na 

ekranie pojawi się okno, do wprowadzenia ilości poziomów nowej skali: 

 
Zaniechanie modyfikacji słownika umożliwia przycisk ANULUJ. 

Wprowadzoną wartość akceptuje się przyciskiem OK. System przypomni jeszcze użytkownikowi 
o konieczności ponownego przypisania ryzyka braku zgodności dla udostępnionych modułów: 

 
 

Po zdefiniowaniu ilości poziomów nowej skali ryzyka na ekranie pojawi się okno: 
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Rysunek 139. Definiowanie nowej skali ryzyka 

Klikając na poszczególne wartości 1,2,3… na skali należy wprowadzić odpowiednią nazwę postępując zgodnie z opisem 

zawartym w rozdziale ZMIANA NAZWY POZIOMÓW RYZYKA. 

 

NAJWYŻSZE RYZYKO MA NA SKALI WARTOŚĆ 1. Jest to bardzo istotne, ponieważ system 

podczas przeprowadzania przez audytora badania analizuje te wartości i w sytuacji, kiedy badane zagadnienie 

osiągnie wynik zgodności mniejszy niż 1 a badane zagadnienie ma przypisaną najwyższą wartość ryzyka 

(pozycja 1 na skali) i najwyższą istotność to podczas badania pojawi się opcja natychmiastowego informowania 

zarządu o wykrytych krytycznych nieprawidłowościach, które należy zgłosić od razu, nie czekając na 
zakończenie kontroli. 

 

12.2.2. ZMIANA NAZWY POZIOMÓW RYZYKA 

W celu wprowadzenia zmiany nazewnictwa w zdefiniowanej skali ryzyka należy z listy dostępnych poziomów kliknąć ten, 

który użytkownik zamierza zmienić: 
 Parametryzacja → Ryzyko → Wybrany poziom ryzyka 

Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 140. Zmiana nazwy poziomu ryzyka 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nową nazwę poziomu ryzyka.  

 

 Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 
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Usuń − Usunięcie wybranej pozycji.  

 

 
Usunąć pozycję można tylko w przypadku braku zapisanych planów kontroli. 

 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 

 KATEGORYZACJA NIEPRAWIDŁOWOŚCI O ZALECEŃ 

12.3.1. DEFINIOWANIE SKALI KATEGORYZACJI 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie stosowanych kategorii nieprawidłowości i zaleceń, odbywa się w opcji: 

 Parametryzacja → Kategoryzacja 
Po jej uruchomieniu pojawi się okno: 

 
Rysunek 141. Definiowanie skali kategoryzacji 

12.3.2. NOWA KATEGORIA 

W celu dodania nowej KATEGORII należy skorzystać z opcji:  

 Parametryzacja → Kategoryzacja → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 
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Rysunek 142. Wprowadzanie nowej kategorii 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać nazwę kategorii.  

KOLOR − Należy wybrać dowolny kolor, który będzie przypisany danej kategorii na raportach i 

wykresach. 
 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

12.3.3. WPROWADZANIE ZMIAN DLA ZDEFINIOWANEJ WARTOŚCI 

W celu wprowadzenia zmian dla zdefiniowanej wartości lub jej usunięcia należy z listy dostępnych pozycji w opcji:  

 Parametryzacja → Kategoryzacja 
kliknąć tę, którą użytkownik zamierza zmienić. Pojawi się wówczas okno, w którym można dowolnie dokonać zmian: 

 
Rysunek 143. Edycja kategorii 

 

W polu: 
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NAZWA − Można wpisać nową nazwę.  

KOLOR − Można wybrać inny kolor, który będzie przypisany danej kategorii na raportach i 

wykresach. 

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Usuń − Usunięcie wybranej pozycji. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 PARAMETRY WYTYCZNYCH 

Po zdefiniowaniu właściwych poziomów istotności i ryzyka braku zgodności należy te parametry przypisać do każdej 

wytycznej. Służy do tego opcja: 

 Parametryzacja → Parametry wytycznych  
Po jej uruchomieniu na ekranie pojawi się okno: 

 
Rysunek 144. Wybór modułu do parametryzacji wytycznych 

Proces przypisywania istotności i ryzyka należy przeprowadzić dla każdego modułu z osobna. 

W polu: 

DLA MODUŁU − Należy wybrać odpowiedni moduł. Po jego wyborze, w oknie poniżej pojawi się rozwijalna 

lista obszarów.  

 
W celu przypisania tych parametrów należy tak rozwinąć listę (o 3 poziomy) aby zejść do najniższego poziomu, dla 

którego pojawią się pola, z których należy wybrać odpowiednie parametry. 
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Rysunek 145. Przypisywanie istotności i ryzyka do wytycznych 

 

W systemie domyślnie został przypisany poziom ryzyka braku zgodności poziom istotności poszczególnych 

zagadnień, w sposób opisany w załącznikach do DOKUMENTACJI FUNKCJONALNEJ. 

 

Dla poszczególnych wytycznych w polach: 

ISTOTNOŚĆ DLA 

PROCESÓW 
− Należy wybrać odpowiedni poziom istotności danej wytycznej dla procesów bankowych.  

RYZYKO − Należy wybrać odpowiedni poziom ryzyka braku zgodności danej wytycznej na działalność 

banku. 
 

 

Dostępne opcje: 

 
Zapisz − Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Anuluj − Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


