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1. WSTĘP 

1.1. 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. 

  

 

 

 

  

4 
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2. DOSTĘP DO SYSTEMU 
 

 jest systemem działającym na zasadzie SaaS (Software as a Service) co oznacza, że aplikacja jest 

przechowywana i wykonywana na serwerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez przeglądarkę 

internetową. Takie rozwiązanie eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta.  

Model SaaS przerzuca obowiązki zarządzania i aktualizacji oprogramowania oraz  zapewnienia ciągłości jego działania na 

dostawcę usługi.  

Istotą modelu SaaS, jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności 

wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym.  

2.1. BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI 

Środowisko, na jakim uruchomiona jest aplikacja jest zgodne z następującymi programami certyfikacyjnymi i standardami: 

ISO 27001, SOC 1, SOC 2, FedRAMP, UK G-Cloud, PCI DSS, HIPAA. 

2.1.1. KONTROLA TOŻSAMOŚCI I DOSTĘPU 

Kontrola tożsamości i dostępu realizowana jest poprzez mechanizmy oparte i będące rozwinięciem technologii Active 

Directory – Azure Active Directory. 

2.1.2. BEZPIECZEŃSTWO SIECIOWE 

Bezpieczeństwo sieciowe zapewnia złożony mechanizm oparty na firewallach – separujący zasoby od sieci publicznej, 

bezpieczne połączenia i tunele wykorzystujące techniki kryptologiczne tworzone w celu dostępu do zasobów 

znajdujących się w centrum obliczeniowym. 

2.1.3. OCHRONA DANYCH 

Przetwarzane dane są chronione poprzez szyfrowanie danych w czasie ich przesyłania, przechowywania oraz 

przetwarzania oraz są niszczone przed powtórnym wykorzystaniem zasobów, na którym były składowane. 

2.1.4. PRYWATNOŚĆ ZASOBÓW 

Prywatność zasobów zapewnia: ograniczenie obszaru składowania i przetwarzania danych do wskazanego regionu, 

zgodność procesów przetwarzania danych z regulacjami U.E. Dostęp do zasobów wykorzystywanych przez 

użytkowników jest ograniczony wyłącznie do procedur związanych z usuwaniem usterek i awarii. 

2.1.5. AKTYWNA OCHRONA PRZED ATAKAMI 

Aktywną ochronę przed atakami zapewniają procesy wykrywania, analizowania i przeciwdziałania atakom, bieżąca 

aktualizacja wszystkich elementów infrastruktury, ciągły proces aktualizacji zabezpieczeń oraz oprogramowania 

systemowego i narzędziowego, bieżąca analiza ruchu sieciowego – reagowanie na anomalie oraz bieżące testy 

penetracyjne. 
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2.2. URUCHAMIANIE APLIKACJI 

Aplikacja dostępna jest pod adresem https://app.intaco.com.pl  

2.2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE 

Aplikację można uruchomić w dowolnej przeglądarce spełniającej co najmniej wymagania: 

 DLA WINDOWS 8/10 DLA WINDOWS 7 

 

Chrom 

Wersja: Najnowsza 

Chrom 

Wersja: 6 i nowsza 

 

Edge 

Wersja: 13, 14 i nowsza 

 

 

Internet Explorer 

Wersja: 10, 11, 12 i nowsza 

Internet Explorer 

Wersja: 8 i nowsza 

 

Firefox 

Wersja: Najnowsza 

Firefox 

Wersja: 3 i nowsza 

 

Opera 

Wersja: Najnowsza 

Opera 

Wersja: Najnowsza 

 

Android 

Wersja: Jelly Bean (4.1, 4.2, 4.3); KitKat (4.4); Lollipop (5.0, 5.1); Marshmallow (6.0); Nougat (7.0) 

 

  

https://app.intaco.com.pl/
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3. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKÓW 
 

Konta użytkowników, za pomocą których odbywa się logowanie do systemu są powiązane z Active Directory i wymagają 

zaimportowania tych danych do aplikacji. 

 W przypadku gdy BANK POSIADA WŁASNĄ USŁUGĘ ACTIVE DIRECTORY, sposób zakładania użytkowników 

(czyli synchronizacji z AD) został opisany w rozdziale SYNCHRONIZACJA UŻYTKOWNIKÓW Z AD. 

 

 W przypadku gdy BANK NIE KORZYSTA Z USŁUGI ACTIVE DIRECTORY, sposób zakładania użytkowników 

został opisany w rozdziale ZAKŁADANIE UŻYTKOWNIKÓW W AAD 

 

3.1. SYNCHRONIZACJA UŻYTKOWNIKÓW Z AD 

Synchronizacja lokalnego Active Directory z Azure Active Directory jest opisana dokładnie w dokumentacji Microsoft: 

HTTPS://DOCS.MICROSOFT.COM/EN-US/AZURE/ACTIVE-DIRECTORY/CONNECT/ACTIVE-DIRECTORY-AADCONNECT 

Uproszczony opis synchronizacji lokalnego Active Directory z Azure Active Directory w języku polskim, dotyczący 

aktualnej wersji Azure Active Directory Connect jest dostępny pod linkiem: 

HTTPS://BLOGS.TECHNET.MICROSOFT.COM/PLITPRO/2017/04/20/BLIZEJ-CHMURY-PUBLICZNEJ-SYNCHRONIZACJA-

LOKALNEGO-ACTIVE-DIRECTORY-Z-AZURE-ACTIVE-DIRECTORYOFFICE-365-PRZY-WYKORZYSTANIU-NARZEDZIA-AZURE-AD-

CONNECT/ 

 

3.2. ZAKŁADANIE UŻYTKOWNIKÓW W AAD 

W przypadku, gdy bank nie posiada własnego Active Directory, w celu dodania nowego użytkownika należy zalogować 

się do portalu administratora Azure znajdującego się pod adresem: HTTPS://PORTAL.AZURE.COM 

Z menu wybrać opcję:  

 Azure Active Directory (AAD)  1 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect
https://blogs.technet.microsoft.com/plitpro/2017/04/20/blizej-chmury-publicznej-synchronizacja-lokalnego-active-directory-z-azure-active-directoryoffice-365-przy-wykorzystaniu-narzedzia-azure-ad-connect/
https://blogs.technet.microsoft.com/plitpro/2017/04/20/blizej-chmury-publicznej-synchronizacja-lokalnego-active-directory-z-azure-active-directoryoffice-365-przy-wykorzystaniu-narzedzia-azure-ad-connect/
https://blogs.technet.microsoft.com/plitpro/2017/04/20/blizej-chmury-publicznej-synchronizacja-lokalnego-active-directory-z-azure-active-directoryoffice-365-przy-wykorzystaniu-narzedzia-azure-ad-connect/
https://portal.azure.com/
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Rysunek 1. Portal Azure Active Directory 

W panelu zarządzania katalogiem Active Directory należy wybrać opcję:  

 Dodaj użytkownika 

 

Rysunek 2. Zarządzanie AAD 

Po otwarciu panelu dodawania nowego użytkownika, należy wpisać jego dane. System automatycznie sprawdzi unikalność 

nazwy użytkownika. 

1 

1 

1 
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Rysunek 3. Dodawanie użytkownika w AAD 

 

 Bardzo istotne dla wygody obsługi aplikacji jest podanie w zakładce PROFIL Imienia i Nazwiska 

użytkownika. Dane z tych pól są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika w aplikacji.  

 

 Należy także pamiętać o zaznaczeniu opcji POKAŻ HASŁO.  

 

 Hasło należy skopiować i wysłać do użytkownika hasła utworzonego przez system. Hasło to użytkownik 

będzie musiał podać przy pierwszym logowaniu, przy którym zostanie wymuszona zmiana hasła. 

 

 Po naciśnięciu przycisku Utwórz, nowy użytkownik zostanie dodany do katalogu AAD 

 

System powinien potwierdzić utworzenie użytkownika za pomocą komunikatu: 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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Rysunek 4. Potwierdzenie założenia użytkownika 

 

Nowy użytkownik powinien się także pojawić na liście użytkowników katalogu.  

 
Rysunek 5. Nowy użytkownik na liście AAD 

 

1 

1 
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Po utworzeniu konta użytkownika w katalogu Azure Active Directory, administrator powinien dokonać importu 

użytkowników do aplikacji                w sposób opisany w rozdziale IMPORT UŻYTKOWNIKÓW. 

 

3.3. IMPORT UŻYTKOWNIKÓW 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY 

 

Aby dokonać importu nowo założonych użytkowników do aplikacji, należy nacisnąć przycisk IMPORTUJ dostępny  

w opcji: 

 Słowniki  Użytkownicy  IMPORTUJ 

Po jego uruchomieniu rozpocznie się proces importu użytkowników z Active Directory i zostanie wyświetlony 

komunikat: 

 
Rysunek 6. Komunikat dotyczący importu użytkowników 

 

3.4. SYNCHRONIZACJA UŻYTKOWNIKÓW 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY 

 

1 
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W przypadku, gdy wymaga jest zmiana danych osobowych użytkownika, jego imienia, nazwiska lub adresu e-mail, 

konieczna jest aktualizacja tych danych w aplikacji, która polega na synchronizacji danych zapisanych w Active Directory 

z informacjami o użytkownikach w aplikacji. Synchronizacja odbywa się w jednym kierunku, to znaczy do systemu są 

zaczytywane zmiany jakie zaszły w Active Directory a nie odwrotnie. Aby dokonać tej synchronizacji zmian, należy 

skorzystać z opcji: 

 Słowniki  Użytkownicy  AUTORYZACJA ACTIVE DIRECTORY 

Po jej uruchomieniu rozpocznie się proces synchronizacji użytkowników z Active Directory. 

 

3.5. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKÓW 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY 

 

Procedura autoryzacji Active Directory jest dwustopniowa, w momencie pierwszego logowania ADMINISTRATORA 

LOKALNEGO, aplikacja prosi jawnie o zgodę na dostęp do Active Directory. Po wyrażeniu zgody Administrator loguje 

się do aplikacji. 

Za pomocą przycisku AUTORYZACJA ACTIVE DIRECTORY dostępnego w opcji: 

 Słowniki  Użytkownicy  AUTORYZACJA ACTIVE DIRECTORY 

ADMINISTRATOR LOKALNY wydaje zgodę na dostęp do danych Active Directory w imieniu wszystkich użytkowników.  

Operacja ta zapobiega konieczności autoryzacji przy logowaniu każdego użytkownika z osobna. 

Po uruchomieniu tego przycisku rozpocznie się proces autoryzacji użytkowników zaimportowanych z Active Directory, 

złożony z dwóch kroków: 

KROK 1: Ponowne zalogowanie się ADMINISTRATORA LOKALNEGO. 

KROK 2: Wyrażenie zgody, na to, aby do aplikacji zostały przydzielone wybrane uprawnienia aplikacji do zasobów 

należących do wszystkich użytkowników w organizacji oraz uprawnienia delegowane do zasobów należących do 

zalogowanego użytkownika. Zgodę należy wyrazić klikając przycisk AKCEPTUJ.  

 

3.6. PRZYPISYWANIE RÓL 

Każdy użytkownik z chwilą importu jego danych (Imię, nazwisko, e-mail) ma nadane minimalne uprawnienia, które nie 

uprawniają do żadnych czynności w systemie. 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY 

Przypisywanie ról, jakie mają pełnić użytkownicy w systemie odbywa się w opcji: 

 Słowniki  Użytkownicy 
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Rysunek 7. Słownik – Użytkownicy 

W celu zdefiniowania dla poszczególnych użytkowników RÓL, jakie będą pełnić w systemie należy z listy użytkowników 

dostępnych w opcji:  

 Słowniki  Użytkownicy  

kliknąć tego, dla którego zamierza się przypisać role. Pojawi się wówczas okno: 

 
Rysunek 8. Przypisywanie ról 

W polu: 

IMIĘ  Wyświetlane jest imię użytkownika. Pole to jest zsynchronizowane z AD i nie podlega edycji. 

NAZWISKO  Wyświetlane jest nazwisko użytkownika. Pole to jest zsynchronizowane z AD i nie podlega 

edycji. 

E-MAIL  Wyświetlany jest adres e-mail użytkownika. Pole to jest zsynchronizowane z AD i nie podlega 

edycji. 

JEDNOSTKA  Należy z listy rozwijalnej wybrać jednostkę organizacyjną, do której należy użytkownik. 

PRZEŁOŻONY  Należy z listy rozwijalnej wybrać użytkownika, który pełni funkcję przełożonego dla danego 

użytkownika. 

ROLA  Należy z listy rozwijalnej wybrać role, jakie ma pełnić użytkownik w systemie. Po kliknięciu na 

to pole, pojawi się lista rozwijalna: 
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na której należy zaznaczyć role, jakie będzie pełnił użytkownik. 

 Dostępne opcje: 

 
Zapisz  Zapisanie wprowadzonych zmian dla roli użytkownika. 

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

3.7. ROLE UŻYTKOWNIKÓW 

Każdy użytkownik powinien mieć przypisane role, jakie pełni w procesie kontroli wewnętrznej. Po imporcie 

użytkowników z Active Directory wszyscy użytkownicy oprócz administratora lokalnego nadanego przez dostawcę 

usługi, nie mają przypisanej żadnej roli zgodnie z zasadą nadawania minimalnych uprawnień do systemów. 

Dostępne są następujące role: 

SYMBOL NAZWA ROLI OPIS 
 

ADMINISTRATOR LOKALNY 
Osoba pełniąca funkcje nadzorcze po stronie banku w zakresie 

nadawania uprawnień i definiowania słowników lokalnych. 

 

CZŁONEK ZARZĄDU 
Osoba zatwierdzająca plany kontroli oraz sprawująca nadzór nad 

ich realizacją. 

 

KIEROWNIK KOMÓRKI  

Osoba pełniąca rolę KIEROWNIKA KOMÓRKI KONTROLI lub 

KIEROWNIKA KOMÓRKI DS. ZGODNOŚCI, odpowiedzialna za 

tworzenie matrycy funkcji kontroli, plany kontroli, zatwierdzająca 

programy badań dla poszczególnych planów kontroli oraz 

sprawująca nadzór nad ich realizacją. 

 

AUDYTOR 

Osoba tworząca poszczególne elementy matrycy funkcji kontroli, 

tworząca programy badań na bazie zatwierdzonych planów 

kontroli, przeprowadzająca poszczególne badania i zatwierdzająca 

ich realizację, generująca zalecenia pokontrolne i weryfikująca 

prawidłowość ich realizacji. 

 

PRACOWNIK 
Osoba realizująca zalecenia pokontrolne i weryfikująca wynik 

przeprowadzonego badania, w którym uczestniczyła. 
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3.8. UPRAWNIENIA DO APLIKACJI 

Wykaz uprawnień wynikających z danej roli zostały przestawione poniżej: 

OPCJA CZYNNOŚCI 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
O

R
 

L
O

K
A

L
N

Y
 

C
Z

Ł
O

N
E

K
 

Z
A

R
Z

Ą
D

U
 

K
IE

R
O

W
N

IK
 

K
O

M
Ó

R
K

I 

A
U

D
Y

T
O

R
 

P
R

A
C

O
W

N
IK

 

MATRYCA FUNKCJI 

KONTROLI 

EDYCJA   X X  
PODGLĄD  X X X  

PLAN KONTROLI 

EDYCJA   X   
PODGLĄD  X X X  
ZATWIERDZANIE  X    

PROGRAM BADANIA 

EDYCJA    X  
PODGLĄD  X X X  
ZATWIERDZANIE   X   

BADANIE 

ODPOWIEDZI    X  
PODGLĄD  X X X  
WERYFIKOWANIE     X 
ZATWIERDZANIE    X  

ZALECENIA 

GENEROWANIE    X  
EDYCJA    X  
PODGLĄD  X X X X 
PRZYPISYWANIE    X  
ZATWIERDZANIE PRZYPISANIA     X 
IMPORT   X X  
REALIZACJA     X 
ZATWIERDZANIE REALIZACJI    X  

SŁOWNIKI 

CELE X  X   
JEDNOSTKI X  X   
DOKUMENTY X  X   
PROCESY X  X   
MECHANIZMY KONTROLNE X  X   
WERYFIKACJA BIEŻĄCA X  X   
TESTOWANIE X  X   
SYSTEMY X  X   
PROJEKTY X  X   
UŻYTKOWNICY X     

PARAMETRYZACJA 

SKALA RYZYKA X  X   
SKALA ISTOTNOŚCI X  X   
ISTOTNOŚĆ ZAGADNIEŃ X  X   
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4. PARAMETRYZACJA OBSZARÓW KONTROLI 
 

 
Opcja dostępna dla roli: ADMINISTRATOR LOKALNY, KIEROWNIK KOMÓRKI KONTROLI. 

 

Funkcjonalność dotycząca parametryzacji obszarów kontroli służy do przypisania poszczególnym wytycznym 

zdefiniowanych parametrów istotności dla procesów bankowych oraz ryzyka braku zgodności.  

Kolejność działań przestawia poniższy graf: 

 

 

Szczegółowy 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 PARAMETRYZACJA OBSZARÓW KONTROLI, z którą należy się 

zapoznać. 

 

4.1. ISTOTNOŚĆ DLA PROCESÓW BANKOWYCH 

4.1.1. 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 9. Definiowanie skali istotności 

Zdefiniowanie skali 
istotności 

Zdefiniowanie skali 
ryzyka

Parametryzacja 
wytycznych
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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. 

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: 
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Rysunek 10. 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. 

 

4.1.2. 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: 

 
Rysunek 11. Zmiana nazwy poziomu istotności 

W polu: 

NAZWA  Należy wpisać nową nazwę poziomu istotności.  
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 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. 

 

4.2. RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI 

4.2.1. 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: 

 
Rysunek 12. 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: 
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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: 

 
Rysunek 13. 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. 
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4.2.2. 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 14. Zmiana nazwy poziomu ryzyka 

W polu: 

NAZWA  Należy wpisać nową nazwę poziomu ryzyka.  

 

 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. 

 

4.3. 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: 
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Rysunek 15. 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. 

 
Rysunek 16. 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. 
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Dostępne opcje: 

 
Zapisz  Zapisanie wprowadzonych zmian. 

 
Anuluj  Zaniechanie planowanych działań i powrót do głównego okna dla opcji. 
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5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzane dane są chronione poprzez szyfrowanie danych w czasie ich przesyłania, przechowywania oraz 

przetwarzania oraz są niszczone przed powtórnym wykorzystaniem zasobów, na którym były składowane. 

5.1. OPIS STRUKTUR ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przetwarzane przez aplikację zostały ograniczone do minimum i są przechowywane w jednej bazie,  

w której gromadzone są dane użytkowników. Poniższa tabela przestawia aktualny opis struktury zbioru danych 

osobowych: 

NAZWA OPIS 

ID Unikalny klucz bazy danych. 

IMIĘ Imię użytkownika. Pole zsynchronizowane z Active Directory. 

NAZWISKO Nazwisko użytkownika. Pole zsynchronizowane z Active Directory. 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA Jednostka organizacyjna banku, do której przynależy użytkownik. 

PRZEŁOŻONY Identyfikator użytkownika, który jest przełożonym użytkownika. 

E-MAIL Adres e-mail użytkownika. Pole zsynchronizowane z Active Directory. 

TENANT Identyfikator banku. 

 

 

  


