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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. 

  

 

  

4 
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3. FUNKCJONALNOŚĆ MATRYCY FUNKCJI KONTROLI 
 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, bank powinien 

zapewnić dokumentację funkcji kontroli w formie matrycy funkcji kontroli. W ramach matrycy funkcji kontroli bank 
powinien opisać powiązanie celów ogólnych i wyodrębnionych w ich ramach celów szczegółowych systemu kontroli 

wewnętrznej z procesami istotnymi wraz z wpisanymi w te procesy kluczowymi mechanizmami kontrolnymi  

i niezależnym monitorowaniem tych mechanizmów.  

 
Matryca funkcji kontroli dostępna w opcji: 

 Matryca funkcji kontroli  

to tabelaryczny opis powiązań: 

 CELÓW OGÓLNYCH systemu kontroli wewnętrznej; 

 Wyodrębnionych w ramach celów głównych CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH systemu kontroli wewnętrznej; 

 PROCESÓW funkcjonujących w banku; 

 KLUCZOWYCH MECHANIZMÓW KONTROLNYCH; 

 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 sposobu 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. 

Do budowania matrycy funkcji kontroli służy opcja: 

 Matryca funkcji kontroli → DODAJ ELEMENT 

 

 

Szczegółowy opis budowania matrycy funkcji kontroli został opisany w rozdziale MATRYCA FUNKCJI 

KONTROLI → BUDOWANIE MATRYCY  

 

 SŁOWNIKI WYKORZYSTYWANE W MATRYCY 

Aby móc zbudować matrycę funkcji kontroli należy utworzyć słowniki wykorzystywane przy jej tworzeniu postępując 

zgodnie z poniższymi krokami: 

 

KROK CZYNNOŚĆ OPCJA 

 ZDEFINIUJ PROCESY  
1. Zdefiniuj wszystkie istotne procesy 

funkcjonujące w banku. 
 

Ilość procesów jest uzależniona od ich stopnia 

skomplikowania. 

✓ Można wyznaczyć kilka procesów 

ogólnych obejmujących wszystkie istotne 

działania;  

 Słowniki → Procesy 1 
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✓ Można wyznaczyć kilkanaście procesów, 

po kilka dla każdego głównego procesu 

bankowego. 

 

 ZDEFINIUJ JEDNOSTKI  

1. Zdefiniuj jednostki organizacyjne. 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWINNY BYĆ 

DEFINIOWANE NA DWA SPOSOBY: 

✓ Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI JAKĄ 

PEŁNI DANA JEDNOSTKA 

(DEPARTAMENT, KOMÓRKA, 

SAMODZIELNE STANOWISKO ITP.); 

✓ Z UWZGLĘDNIENIEM LOKALIZACJI W 

JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJE (CENTRALA, 

ODDZIAŁ, FILIA ITP.). 

 

 Słowniki → Jednostki 

 ZDEFINIUJ CELE SZCZEGÓŁOWE  

1. Zdefiniuj cele szczegółowe systemu 

kontroli wewnętrznej. 
 
CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄ Z PRAWA 

BANKOWEGO I NIE MA POTRZEBY ICH 

DEFINIOWAĆ W APLIKACJI. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE POWINNY 

UWZGLĘDNIAĆ M.IN: 

✓ OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE; 

✓ KOMPLEKSOWOŚĆ PROCEDUR 

KSIĘGOWYCH; 

✓ JAKOŚCI SYSTEMÓW; 

✓ FUNKCJONALNOŚĆ ŚRODOWISKA IT; 
✓ PODZIAŁ KOMPETENCJI; 

✓ OBIEG DOKUMENTÓW; 

✓ ZAKRES CZYNNOŚCI POWIERZONYCH 

PODMIOTOM TRZECIM. 

 Słowniki → Cele 

 ZDEFINIUJ MECHANIZMY KONTROLNE  

1. Zdefiniuj mechanizmy kontrolne 

stosowane w zakresie trzech linii obrony. 
 
DO GŁÓWNYCH RODZAJÓW 

MECHANIZMÓW KONTROLNYCH 

FUNKCJONUJĄCYCH W BANKU POWINNY 

NALEŻEĆ: 

✓ PROCEDURY; 

✓ PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW; 

✓ AUTORYZACJA; 

✓ KONTROLA DOSTĘPU; 

✓ KONTROLA FIZYCZNA; 

✓ EWIDENCJA OPERACJI FINANSOWYCH; 

✓ INWENTARYZACJA; 

✓ DOKUMENTOWANIE ODSTĘPSTW; 

✓ WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI; 

✓ SZKOLENIA; 

✓ SAMOKONTROLA. 
 

 Słowniki → Mechanizmy kontrolne 

 ZDEFINIUJ SPOSOBY BIEŻĄCEJ 

WERYFIKACJI 

 

2 

3 

4 

5 
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1. Zdefiniuj metody bieżącej weryfikacji 

mechanizmów kontrolnych. 
 

WERYFIKACJA BIEŻĄCA POWINNA BYĆ 

STOSOWANA PRZED ROZPOCZĘCIEM LUB W 

TRAKCIE CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W 

RAMACH PROCESÓW FUNKCJONUJĄCYCH 

W BANKU I MOŻE BYĆ REALIZOWANA 

PRZEZ: 

✓ PRZEŁOŻONEGO W RAMACH 

WYKONYWANIA NADZORU 

SŁUŻBOWEGO; 

✓ INNEGO PRACOWNIKA TEJ SAMEJ 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ LUB INNEJ 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ TEJ SAMEJ 

LINII OBRONY (WERYFIKACJA NA 

DRUGĄ RĘKĘ). 
 

 Słowniki → Weryfikacja bieżąca 

 ZDEFINIUJ SPOSOBY TESTOWANIA  
1. Zdefiniuj sposoby testowania 

mechanizmów kontrolnych 
 

TESTOWANIE POWINNO BYĆ STOSOWANE 

W PRZYPADKU ZAKOŃCZONYCH 

CZYNNOŚCI 

WYKONYWANYCH W RAMACH PROCESÓW 

FUNKCJONUJĄCYCH W BANKU I POWINNO 

BYĆ REALIZOWANE: 

✓ W RAMACH TEJ SAMEJ LINII OBRONY 

(TESTOWANIE POZIOME); 

✓ PRZEZ DRUGĄ LINIĘ OBRONY 

(TESTOWANIE PIONOWE). 

 Słowniki → Testowanie 

 

 
Szczegółowy sposób definiowania poszczególnych słowników został opisany w rozdziale SŁOWNIKI. 

 

  

6 
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4. 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 OPCJI 

Po udanym logowaniu do systemu, na ekranie pojawią się kafelki z opcjami do wyboru.  

 
 Rysunek 2. Menu główne 

 

 

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

do wybranej opcji, i tak: 

https://app.intaco.com.pl/
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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 RAPORTY pojawi się okno wyświetlające listę raportów, w postaci opisanej  

w rozdziale BŁĄD! NIE MOŻNA ODNALEŹĆ ŹRÓDŁA ODWOŁANIA..  

 

Po wybraniu kafelka SŁOWNIKI pojawi się okno wyświetlające słownik celów kontroli, w postaci opisanej 

w rozdziale CELE .  
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5. NAWIGACJA PO SYSTEMIE 

 GŁÓWNE MENU 

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

kafelków: 

 

 
Rysunek 3. 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.  

 

− Imię i nazwisko zalogowanego użytkownika.  

 

− Przycisk służący do wylogowania z systemu. 

 

− Rola, z jaką użytkownik zalogował się do systemu. 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

2 

1 

3 

4 

5 
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 GŁÓWNE OKNO 

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

 
Rysunek 4. 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. 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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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 

5.3.1. 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 5. Pola do filtrowania wg fragmentu tekstu 

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

fragment tekstu. 

 
Rysunek 6. Wprowadzanie fragmentu tekstu w celu filtrowania 

 

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

 
Rysunek 7. Filtrowanie wg fragmentu tekstu 

 
Zastosowane filtrowanie jest pamiętane do momentu wylogowania z systemu. 

 

5.3.2. 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 8. 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 9. Sortowanie wg pola 

 

5.3.3. 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 10. 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. 

5.3.4. 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 11. 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. 

 

 OBSŁUGA KOMUNIKATÓW 

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

przypadku na ekranie pojawi się komunikat w postaci: 

 
Rysunek 12. Okno komunikatu 

 

W oknie komunikatu dostępne są następujące funkcje: 

1 

2 

3 
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− Górna belka informująca o opcji, której uruchomienie spowodowało wyświetlenie komunikatu. 

 

− Treść komunikatu. 

 

− Przyciski potwierdzające lub odrzucające wykonanie danej czynności. 

 
  

1 

2 

3 
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6. 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; 
 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. 

 

6.2.1. PRZEGLĄD MATRYCY W APLIKACJI 

Po uruchomieniu opcji: 

 Matryca funkcji kontroli → Aktualna matryca 
Pojawia się okno, ze zdefiniowaną w postali tabeli matrycą funkcji kontroli: 

 
Rysunek 13. Przegląd matrycy funkcji kontroli 
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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 14. Szczegółowe dane dotyczące elementu z matrycy funkcji kontroli 

 

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.  

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.  
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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.  

 

6.2.2. 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. 

 

6.2.3. PRZEGLĄD DANYCH HISTORYCZNYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI 

 

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. 

 

6.2.4. 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: 
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Rysunek 15. Matryca funkcji kontroli w postaci pliku pdf. 

 

 BUDOWANIE MATRYCY FUNKCJI KONTROLI 

 
Opcja dostępna dla roli: KIEROWNIK KOMÓRKI. 

 

6.3.1. 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 16. 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.   

 



 DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA 

 

MATRYCA FUNKCJI KONTROLI 20 

 

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 

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: 
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 
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Dla danego poziomu zostały zaznaczone wybrane zagadnienia (są zagadnienia 

wyłączone z danego zakresu testowania) 

 
Rysunek 17. 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. 

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. 

 

– 
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6.3.2. 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 

 

Jeżeli została już utworzona wersja robocza, to po uruchomieniu tej opcji wyświetlana jest od razu matryca o statusie 

roboczym 

 

6.3.3. 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: 
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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 
Na ekranie pojawi się okno ze szczegółami dotyczącymi wybranego elementu: 

 
Rysunek 18. 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. 
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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. 

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

 

 WERYFIKACJA MATRYCY 

W celu weryfikacji kompletności matrycy pod kątem każdego z jej elementów w opcji: 

 Matryca funkcji kontroli  

można wykorzystać mechanizmy: 

 

FILTROWANIA 

 

SORTOWANIA 

 

WYSZUKIWANIA 

 
 

  

2 

3 

1 

1 2 3 
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8. RAPORTY 
 

 GENEROWANIE RAPORTÓW 

8.1.1. 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.  

 

 
 

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 

 
 

8.1.2. REJESTR WYGENEROWANYCH RAPORTÓW 

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

następującej tabeli: 
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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: 
 

 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.  

 

8.1.3. 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 

8.2.1. POGLĄDOWA MATRYCA FUNKCJI KONTROLI 

Poglądowy raport z MATRYCY FUNKCJI KONTROLI dostępny w opcji: 

 

 Matryca funkcji kontroli → Generuj *.pdf 
 
Został opisany w rozdziale: FILTROWANIE MATRYCY PO ISTOTNOŚCI procesu 

W oknie:  

 
Możliwe jest ograniczenie filtrowania matrycy według istotności procesów. 
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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. 
 

8.2.2. PRZEGLĄD DANYCH HISTORYCZNYCH 

 
Opcja dostępna dla roli: CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK KOMÓRKI 

 

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. 
 

Generowanie pliku z matrycą 

8.2.3. SPARAMETRYZOWANY WYDRUK MATRYCY FUNKCJI KONTROLI 

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

 Raporty → Matryca funkcji kontroli 

 
Rysunek 19. 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.  

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. 
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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 
 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  
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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   
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9. 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 20. Słownik – Cele audytu 

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.  

9.1.1. NOWY CEL SZCZEGÓŁOWY 

W celu dodania nowego CELU SZCZEGÓŁOWEGO należy skorzystać z opcji  

 Słowniki → Cele audytu → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 21. Wprowadzanie nowego celu 

W polu: 

NAZWA − Należy wpisać dowolną nazwę celu. 

 

 Dostępne opcje: 
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Zapisz − Zapisanie nowego celu. 

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

9.1.2. 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: 

 
Rysunek 22. 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 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie jednostek organizacyjnych banku odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Jednostki 
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Rysunek 23. Słownik – Jednostki organizacyjne 

9.2.1. NOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

W celu dodania nowej JEDNOSTKI należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Jednostki → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 24. 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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9.2.2. 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 25. 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. 

 

 PROCESY 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie procesów funkcjonujących w banku, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Procesy 
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Rysunek 26. Słownik – Procesy 

9.3.1. NOWY PROCES 

W celu dodania nowego PROCESU należy skorzystać z opcji”  

 Słowniki → Procesy → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 27. Wprowadzanie nowego procesu 

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

 

9.3.2. 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 28. 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. 

 
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 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie sposobów mechanizmów kontrolnych, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Mechanizmy kontrolne 
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Rysunek 29. Słownik – Mechanizmy kontrolne 

9.4.1. NOWY MECHANIZM KONTROLNY 

W celu dodania nowego MECHANIZMU KONTROLNEGO należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Mechanizmy kontrolne → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 30. Wprowadzanie nowego mechanizmu kontrolnego 

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

 

9.4.2. 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 31. 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. 

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. 
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 SPOSOBY BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI MECHANIZMÓW KONTROLNYCH 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie sposobów bieżącej weryfikacji mechanizmów kontrolnych, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Bieżąca weryfikacja 

 
Rysunek 32. Słownik – Bieżąca weryfikacja 

9.5.1. 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: 

 
Rysunek 33. 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. 
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9.5.2. 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 34. Edycja sposobu weryfikacji bieżącej 

 

W polu: 

NAZWA − Można wpisać nową nazwę sposobu bieżącej weryfikacji mechanizmów kontrolnych.  

 

Dostępne opcje: 

 
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 

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie sposobów testowania mechanizmów kontrolnych, odbywa się w opcji: 

 Słowniki → Testowanie 
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Rysunek 35. Słownik – Testowanie 

9.6.1. NOWY SPOSÓB TESTOWANIA 

W celu dodania nowego sposobu TESTOWANIA MECHANIZMÓW KONTROLNYCH należy skorzystać z opcji:  

 Słowniki → Testowanie → DODAJ  
Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 36. 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. 

 

9.6.2. 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: 



 DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA 

 

SŁOWNIKI 41 

 

 
Rysunek 37. Edycja sposobu testowania 

 

W polu: 

NAZWA − Można wpisać nową nazwę sposobu testowania mechanizmów kontrolnych.  

 

Dostępne opcje: 

 
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. 

 

 

 


