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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. 
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2. ZAŁOŻENIA APLIKACJI 
 

Głównym założeniem aplikacji jest wsparcie KOMÓREK KONTROLI WEWNĘTRZNEJ oraz KOMÓREK DS. ZGODNOŚCI 

w procesie kontroli wewnętrznej i ryzyka braku zgodności oraz realizacji zaleceń pokontrolnych. 

Aplikacja wspomaga działania w zakresie przeprowadzania: 

 TESTOWANIA POZIOMEGO w ramach I i II linii obrony; 

 TESTOWANIA PIONOWEGO w ramach II linii obrony przez komórki kontroli; 

 POZIOMEJ WERYFIKACJI BIEŻĄCEJ w ramach I i II linii obrony; 

 PIONOWEJ WERYFIKACJI BIEŻĄCEJ w ramach II linii obrony przez komórki kontroli; 

 WERYFIKACJI ZGODNOŚCI procedur z regulacjami i identyfikacji ryzyka braku tej zgodności w ramach II linii 

obrony przez komórki do spraw zgodności; 

 SAMOOCENY w ramach I linii obrony;  

 PLANU AUDYTU w ramach III linii obrony. 

 

Każdy z powyższych procesów przebiega w pięciu krokach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. PODSTAWOWE KROKI W APLIKACJI 

Aby „przenieść” proces kontroli/testowania/audytu do aplikacji                należy wykonać następujące kroki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPLANOWANIE 

DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 

Z KONTROLĄ 

WEWNĘTRZNĄ  

PRZEPROWADZENIE 

KONTROLI 
W OPARCIU O 

ZAIMPLEMENTOWANĄ 

BAZĘ ZAMKNIĘTYCH 

PYTAŃ I WSKAZÓWEK 

GENEROWANIE 

AUTOMATYCZNIE 

PROTOKOŁÓW ORAZ 

RAPORTÓW  
Z KAŻDEGO ETAPU 

PROCESU 

KONTROLNEGO 

ANALIZA I OCENA 

SKUTECZNOŚCI 

DZIAŁAŃ 

NAPRAWCZYCH 

ORAZ DZIAŁALNOŚCI 

KOMÓRKI KONTROLI 

WEWNĘTRZNEJ 

1 

OPRACOWANIE 

MATRYCY FUNKCJI 

KONTROLI W OPARCIU O 

PROCESY, CELE I 

MECHANIZMY 

KONTROLNE. 
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KROK CZYNNOŚĆ OPCJA 

 SPARAMETRYZUJ APLIKACJĘ.  
1. Zdefiniuj skalę ryzyka i istotności i przypisz do 

wytycznych tak, aby istotność i ryzyko braku 

zgodności poszczególnych zagadnień odpowiadała 

działalności Twojego banku. 
 

 Parametryzacja → Istotność 

 Parametryzacja → Ryzyko 

 Parametryzacja → Parametry wytycznych 

 Parametryzacja → Kategoryzacja 

2. Zdefiniuj użytkowników, jednostki, procesy, cele 

kontroli, mechanizmy kontrolne, sposoby 

weryfikacji bieżącej, testowania, systemy, 
dokumenty i projekty. 

 Słowniki → Użytkownicy 

 Słowniki → Jednostki 

 Słowniki → Procesy 

 Słowniki → Cele audytu 

 Słowniki → Dokumenty 
 Słowniki → Systemy 
 Słowniki → Projekty 
 Słowniki → Mechanizmy kontrolne 

 Słowniki → Bieżąca weryfikacja 

 Słowniki → Testowanie 

 ZBUDUJ MATRYCĘ FUNKCJI KONTROLI.  
1. Zbuduj matrycę funkcji kontroli, w której dla 

każdego procesu zostaną opisane powiązania 

celów ogólnych i szczegółowych systemu kontroli 
wewnętrznej ze stosowanymi mechanizmami 

kontrolnymi i monitorowaniem ich przestrzegania. 

 Matryca funkcji kontroli → Dodaj element 

2. Przygotuj pełną matrycę funkcji kontroli dla 

Zarządu i Rady Nadzorczej 
 Matryca funkcji kontroli → Generuj *.pdf 

 Raporty → Raport z matrycy funkcji kontroli 

 OPRACUJ PLAN KONTROLI.  
3. Utwórz nowy plan kontroli.  Plan kontroli → Tabela → Dodaj plan 
4. Wyślij go do zatwierdzenia.  Plan kontroli → Tabela → Wybrany plan kontroli → 

Do zatwierdzenia 
5. Poinformuj audytora o zatwierdzonych planach.  Plan kontroli → Tabela → Wybrany plan kontroli → 

Poinformuj 
 OPRACUJ PROGRAMY BADANIA.  

1. Utwórz dowolną ilość programów badania, dla 

danego planu kontroli przypisując konkretne 

terminy poszczególnych badań, kontrolowane 

osoby, weryfikowane dokumenty i systemy. 

 Program badania → Tabela → Dodaj program 

2. Wyślij je do zatwierdzenia.  Program badania → Tabela → Wybrany program → 

Do zatwierdzenia 
3. Poinformuj audytorów i kontrolowane osoby o 

planowanych kontrolach. 
 Program badania → Tabela → Wybrany program → 

Poinformuj 
 PRZEPROWADŹ KONTROLE.  

1. Przeprowadź kontrolę wybranego zagadnienia w 
ramach badania odpowiadając na pytania. 

 Badanie → Wybrany program  

2. Zakończone badanie wyślij do weryfikacji do 

osoby kontrolowanej. 
 Badanie → Wybrany program → Do weryfikacji 

3. Wyślij zakończone badanie do zatwierdzenia.  Badanie → Wybrany program → Do zatwierdzenia 
4. Wygeneruj nieprawidłowości dla zakończonego 

badania. 
 Badanie → Wybrany program → Generuj 

nieprawidłowości 
5. Wygeneruj zalecenia dla zakończonego badania.  Badanie → Wybrany program → Generuj zalecenia 
6. Wygeneruj raport pokontrolny.  Raporty → Raport pokontrolny 

 REALIZUJ ZALECENIA.  
1. Dla zaleceń pokontrolnych przypisz osoby 

realizujące zalecenia, terminy i ewentualnie 

projekty. 

 Zalecenia → Wybrane zalecenie → Do zatwierdzenia 

1 

3 

4 

5 

2 

6 
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2. Zrealizuj zalecenia i opisz sposób realizacji.  Zalecenia → Wybrane zalecenie → Do zatwierdzenia 
3. Wyślij sposób realizacji zalecenia do 

zatwierdzenia. 
 Zalecenia → Wybrane zalecenie → Akceptuj 

 KONTROLUJ I MONITORUJ PROCES  
1. Monitoruj i raportuj realizację planów kontroli  Raporty → Raport z planów kontroli 
2. Monitoruj i raportuj realizację programów badań.  Raporty → Raport z programów badań 
3. Monitoruj i raportuj realizację zaleceń.  Raporty → Raport z realizacji zaleceń 
4. Monitoruj i raportuj skuteczność mechanizmów 

kontrolnych i działalności komórki kontroli 

wewnętrznej. 

 Raporty → Raport z działalności komórki kontroli 

 Raporty → Raport z matrycy funkcji kontroli 
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3. 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.  

3.1. 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. 

3.1.1. KONTROLA TOŻSAMOŚCI I DOSTĘPU 

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

Directory – Azure Active Directory. 

3.1.2. 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. 

3.1.3. 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. 

3.1.4. 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. 

3.1.5. 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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3.2. URUCHAMIANIE APLIKACJI 

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

3.2.1. WYMAGANIA 

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) 

 

3.3. ROLE UŻYTKOWNIKÓW I UPRAWNIENIA 

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, posiadająca dostęp do wszelkich rejestrów związanych z 

ochroną danych osobowych, do wykrytych nieprawidłowości, 

zaleceń pokontrolnych i rejestru ryzyk. 

 

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 nieprawidłowości i zalecenia pokontrolne i 

weryfikująca prawidłowość ich realizacji. 

 

PRACOWNIK 

Osoba realizująca zalecenia pokontrolne i weryfikująca wynik 

przeprowadzonego badania, w którym uczestniczyła, zarządzająca 

ryzykiem, którego jest właścicielem 

https://app.intaco.com.pl/
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INSPEKTOR 

Osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia rejestru czynności 

przetwarzania, rejestru naruszeń ochrony danych osobowych i 

rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 

 

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
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K
O

M
Ó

R
K

I 

A
U

D
Y

T
O

R
 

P
R

A
C

O
W

N
IK

 

IN
S

P
E

K
T

O
R

 

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   

NIEPRAWIDŁOWO

ŚCI 

GENEROWANIE    X   

EDYCJA    X   

PODGLĄD  X X X X  

PRZYPISYWANIE    X   
PRZENOSZENIE DO REJESTRU 

RYZYK 
   X  

 

ZAMYKANIE    X X  

ZALECENIA 

GENEROWANIE    X   

EDYCJA    X   

PODGLĄD  X X X X  

PRZYPISYWANIE    X   

ZATWIERDZANIE PRZYPISANIA     X  

IMPORT   X X   

REALIZACJA     X  

ZATWIERDZANIE REALIZACJI    X   

REJESTR RYZYK 

DODAWANIE   X X X X 

EDYCJA   X X X  

PODGLĄD  X X X X X 

ZAMYKANIE     X  

REJESTR 

CZYNNOŚCI 

PRZETWARZANIA 

DODAWANIE      X 

EDYCJA      X 

PODGLĄD  X    X 

REJESTR 

NARUSZEŃ 

DODAWANIE      X 

EDYCJA      X 
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PODGLĄD  X    X 

REJESTR 

UPOWAŻNIEŃ 

DODAWANIE      X 

EDYCJA      X 

PODGLĄD  X   X 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    

KATEGORIE OSÓB X     X 

KATEGORIE DANYCH X     X 

PODSTAWY PRZETWARZANIA X     X 

CELE PRZETWARZANIA  X     X 

ADMINISTRATORZY DANYCH X     X 

INSPEKTORZY X     X 

UŻYTKOWNICY X      

PARAMETRYZACJA 

SKALA RYZYKA X  X    

SKALA ISTOTNOŚCI X  X    

KATEGORYZACJA X  X   X 

WRAŻLIWOŚĆ X     X 

LICZEBNOŚĆ X     X 

ISTOTNOŚĆ ZAGADNIEŃ X  X    
 

 

Sposób przypisywania poszczególnych ról do użytkowników został opisany w DOKUMENTACJI 

ADMINISTRATORA w rozdziale OBSŁUGA UŻYTKOWNIKÓW → PRZYPISYWANIE RÓL. 
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3.3.1. UŻYTKOWNICY 

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

zaimportowania tych danych do aplikacji. 

 

Sposób przypisywania poszczególnych ról do użytkowników został opisany w DOKUMENTACJI 

ADMINISTRATORA w rozdziale OBSŁUGA  UŻYTKOWNIKÓW → IMPORT UŻYTKOWNIKÓW. 

 

4. MATRYCA FUNKCJI KONTROLI 

4.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

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

 

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.  

 

Matrycę funkcji kontroli może wprowadzać osoba z rolą KIEROWNIK KOMÓRKI. 

 

Osoba z rolą CZŁONEK ZARZĄDU lub z rolą AUDYTOR ma możliwość bieżącego podglądu matrycy 

stworzonej na potrzeby systemu kontroli wewnętrznej w banku.  

 

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

odpowiednie badanie zgodności. 

 

Przykładowa matryca, jaka została zaimplementowana w systemie została przestawiona w ZAŁĄCZNIKU NR 12 do 

niniejszej dokumentacji. 

Do budowania matrycy funkcji kontroli służy opcja: 

 Matryca funkcji kontroli → DODAJ ELEMENT 

 

 

Szczegółowy opis budowania matrycy funkcji kontroli został opisany w DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA 

do systemu w rozdziale MATRYCA FUNKCJI KONTROLI → BUDOWANIE MATRYCY  

 

4.2. 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;  

✓ Można wyznaczyć kilkanaście procesów, 

po kilka dla każdego głównego procesu 

bankowego. 

 

 Słowniki → Procesy 

 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; 

 Słowniki → Cele 

1 

2 

3 
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✓ Kompleksowość procedur księgowych; 

✓ Jakości systemów; 

✓ Funkcjonalność środowiska IT; 

✓ Podział kompetencji; 

✓ Obieg dokumentów; 

✓ Zakres czynności powierzonych 

podmiotom trzecim. 

 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 

 

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 DOKUMENTACJI 

UŻYTKOWNIKA w rozdziale SŁOWNIKI. 

4 

5 

6 
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4.3. WERYFIKACJA MATRYCY 

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

 Matryca funkcji kontroli  

można wykorzystać mechanizmy: 

 

FILTROWANIA 

 

SORTOWANIA 

 

WYSZUKIWANIA 

 

 

 

 

4.4. GENEROWANIE HARMONOGRAMÓW TESTOWANIA NA BAZIE MATRYCY 

W aplikacji istnieje możliwość automatycznego wygenerowania harmonogramów testowania pionowego i poziomego na 

bazie matrycy. Służy do tego opcja: 

 Matryca funkcji kontroli → Generuj plany z matrycy 

 

Szczegółowy sposób generowania harmonogramów testowania został opisany w DOKUMENTACJI 

UŻYTKOWNIKA w rozdziale GENEROWANIE PLANÓW KONTROLI I PROGRAMÓW BADAŃ NA BAZIE 

MATRYCY. 

 

4.5. RAPORT Z MATRYCY FUNKCJI KONTROLI 

Raport z matrycy funkcji kontroli w formie pliku *.pdf i *.xls wygenerować można w dwóch wariantach: 

4.5.1. WARIANT I 

Dla każdego PROCESU BANKOWEGO przypisany jest: 

1. Cel ogólny kontroli; 

2. Cel szczegółowy kontroli; 

3. Mechanizm kontrolny; 

4. Jednostka stosująca mechanizm kontrolny; 

5. Sposób poziomego monitorowania mechanizmów kontrolnych w podziale na weryfikację bieżącą i testowanie; 

6. Sposób pionowego monitorowania mechanizmów kontrolnych w podziale na weryfikację bieżącą i testowanie. 

Wydruk pełnej matrycy pogrupowanej po procesach funkcjonujących w banku dostępny jest w opcji: 

2 

3 

1 

1 2 3 
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 Matryca funkcji kontroli → Generuj *.pdf 

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

 
Rysunek 1. Matryca funkcji kontroli w postaci pliku *.pdf. 

4.5.2. WARIANT II 

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

 Raporty → Raport z matrycy funkcji kontroli 

Po jej uruchomieniu możliwa jest parametryzacja wydruku, uwzględniając poniższe wartości: 

WERSJA − W tym polu należy określić wariant matrycy: Pełna/Skrócona. PEŁNA matryca 

zawiera wszystkie pola dostępne w matrycy, natomiast wersja SKRÓCONA 

nie zawiera częstotliwości i osób odpowiedzialnych za monitorowanie (bieżącą 

weryfikację i testowanie). 

PROCES − Można wybrać nazwę procesu, dla którego ma być wygenerowany raport. 

Możliwy jest wybór pojedynczego procesu lub wybór kilku procesów.  

CEL OGÓLNY − Można dokonać wyboru celu ogólnego, w ramach którego zostały 

zdefiniowane poszczególne elementy matrycy. Możliwy jest wybór 

pojedynczego celu lub wybór kilku celów jednocześnie.  

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 wybrać mechanizmy kontrolne, które mają być opisane  

w raporcie.  Możliwy jest wybór pojedynczego mechanizmu lub wybór kilku 

mechanizmów jednocześnie. 

JEDNOSTKA − Można wybrać nazwę jednostki, dla której ma być wygenerowany raport. 

Możliwy jest wybór pojedynczej jednostki lub wybór kilku jednostek. 
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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.  

5. PLAN KONTROLI 

5.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Plan kontroli jest jednym z podstawowych elementów w całym procesie zarządzania kontrolą wewnętrzną lub 

zarządzania zgodnością i jest pierwszą czynnością jaką należy wykonać, aby móc w dalszej części zaplanować poszczególne 

badania. 

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

Plany kontroli są planami długoterminowymi, w ramach których będą definiowane poszczególne programy badań: 

PLAN KONTROLI NR 1 

 PROGRAM BADANIA NR 2  PROGRAM BADANIA NR 1   

 
PROGRAM BADANIA NR 3  PROGRAM BADANIA NR 5 

 PROGRAM BADANIA NR 4  

 

 

I mogą dotyczyć: 

 Długoterminowych planów TESTOWANIA PIONOWEGO PIERWSZEJ LINII OBRONY przez druga linię obrony 

realizowanego przez KOMÓRKĘ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ; 

 Długoterminowych planów TESTOWANIA POZIOMEGO DLA KAŻDEJ LINII OBRONY realizowanego przez 

pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach;  

 Długoterminowych planów TESTOWANIA PIONOWEGO realizowanego przez KOMÓRKĘ DO SPRAW 

ZGODNOŚCI; 

 Długoterminowych planów AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH realizowanych w ramach trzeciej linii obrony; 

 Długoterminowych planów przeprowadzania SAMOOCENY dla pierwszej i drugiej linii obrony. 

 

Osoba z rolą KIEROWNIKA KOMÓRKI tworzy poszczególne plany kontroli i pełni nadzór nad wszystkimi 

programami badaniami, będzie odpowiedzialna za zatwierdzanie poszczególnych programów badań. 

 

Osoba z rolą CZŁONKA ZARZĄDU jest odpowiedzialna za zatwierdzanie poszczególnych planów kontroli. 

 

Osoba z rolą AUDYTOR będzie przypisywana jako Audytor Wiodący dla planu kontroli. Osoba ta będzie 

tworzyć poszczególne programy badania i pełnić nadzór nad wszystkimi badaniami w ramach danego planu 

kontroli. 

 

5.2. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ 

Zagadnienia, jakie mogą być objęte kontrolą mają 4-stopnioną hierarchię: 

POZIOM NAZWA OPIS 

1 Moduł Główny moduł, do którego bank posiada dostęp, 

odpowiadający: 
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− konkretnej rekomendacji wydanej przez UKNF (np. 

Rekomendacja D, M, SecuRePay itp.); 

− konkretnemu rodzajowi ryzyka bankowego (np. 

Ryzyko kredytowe, Ryzyko operacyjne itp.). 

2 Obszar Obszar w ramach modułu odpowiadający pogrupowanym 

zagadnieniom z niższego poziomu. 

3 Rekomendacja Poszczególne rekomendacje wynikające z regulacji 

zewnętrznych bądź wewnętrznych w ramach obszaru 

odpowiadające pogrupowanym zagadnieniom z niższego 

poziomu. 

4 Wytyczna Konkretne zagadnienia, w ramach których przeprowadza się 

poszczególne badania polegające na odpowiedzi na pytania 

w ramach danej wytycznej. Odpowiedzi na pytania dają w 

wyniku określenie poziomu zgodności badanego zagadnienia 

z wytycznymi banku i są podstawą do automatycznego 

generowania zaleceń. 

 

Przy tworzeniu planu kontroli, użytkownik definiując zagadnienia objęte danym planem, wybiera dowolną ilość zagadnień 

z pierwszych trzech poziomów: Moduł/Obszar/Rekomendacja. Wybór zagadnień jest wielopoziomowy tzn. zaznaczenie 

całego Modułu (pierwszy poziom) automatycznie zaznacza wszystkie Obszary (drugi poziom) poniżej. Zaznaczenie 

Obszaru (drugi poziom) powoduje zaznaczenie wszystkich Rekomendacji (trzeci poziom) poniżej. Dozwolone jest 

odznaczanie poszczególnych Obszarów/Rekomendacji i wyłączanie ich tym samym z danego planu kontroli. Dozwolone 

jest również łączenie różnych Modułów/Obszarów/Rekomendacji dla danego planu kontroli. 

 
Zakres poszczególnych modułów został opisany w Załącznikach do niniejszej dokumentacji. 

 

5.3. WYKORZYSTANIE MAPY RYZYKA DLA PLANÓW KONTROLI 

Przy tworzeniu planów kontroli w opcji: 

 Plan kontroli → Tabela → DODAJ PLAN 

bank powinien brać pod uwagę: 

− Poziom ryzyka braku zgodności danego zagadnienia na działalność banku; 

− Istotność danego zagadnienia na procesy bankowe; 

− Częstotliwość przeprowadzania kontroli danego zagadnienia. 

Informacje te są widoczne przy wyborze zagadnień objętych danym planem kontroli: 

RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI − Wartość ryzyka wynikająca z mapy ryzyka zdefiniowanej przez bank. 

ISTOTNOŚĆ DLA PROCESÓW − Istotność zagadnienia dla procesów bankowych wynikająca z mapy ryzyka 

zdefiniowanej przez bank.  

OSTATNIA KONTROLA − Termin ostatniego badania danego zagadnienia, jeżeli zostało przeprowadzone 

za pomocą aplikacji. 

 

Aby móc korzystać z mapy ryzyka przy planowaniu przeprowadzanych kontroli należy dokonać stosownej parametryzacji 

systemu postępując zgodnie z poniższymi krokami: 

KROK CZYNNOŚĆ OPCJA 

 ZDEFINIUJ SKALĘ RYZYKA  

1 
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2. Zdefiniuj ile stopni ma mieć stosowana 

skala ryzyka w banku (np. 3, 4)  Parametryzacja → Ryzyko 

3. Dla każdego stopnia skali wprowadź nazwę 

(np. Wysokie, Duże, Średnie, Małe). 
 

NAJWYŻSZE RYZYKO MA NA SKALI 

WARTOŚĆ 1. 
 

 Parametryzacja → Ryzyko  

 ZDEFINIUJ SKALĘ ISTOTNOŚCI  

2. Zdefiniuj ile stopni ma mieć stosowana 

skala istotności zagadnienia dla procesów 

bankowych (np. 3, 4) 
 Parametryzacja → Istotność 

3. Dla każdego stopnia skali wprowadź nazwę 

(np. Krytyczne, Kluczowe, Istotne, 

Nieistotne). 

 

NAJWYŻSZA ISTOTNOŚĆ MA NA 

SKALI WARTOŚĆ 1. 
 

 Parametryzacja → Istotność 

 PRZYPISZ DO ZAGADNIEŃ  

2. Przypisz ryzyko i istotność do 

poszczególnych wytycznych (zagadnień na 4 

poziomie) zgodnie z mapą ryzyka jaka 

funkcjonuje w banku. 
 

 Parametryzacja → Parametry wytycznych 

 

 

Szczegółowy sposób definiowania poszczególnych parametrów został opisany w DOKUMENTACJI 

UŻYTKOWNIKA w rozdziale PARAMETRYZACJA. 

 

5.4. ZATWIERDZANIE PLANU KONTROLI 

Zdefiniowany plan kontroli jest wysyłany do zatwierdzenia do CZŁONKA ZARZĄDU za pomocą opcji: 

 Plan kontroli → Wybrany plan kontroli (Roboczy) → Wyślij do zatwierdzenia 

Możliwość zatwierdzania/odrzucania przez CZŁONKA ZARZĄDU zaproponowanego planu kontroli dostępna jest  

w opcji: 

 Plan kontroli → Wybrany plan kontroli (Zatwierdzany) → Akceptuj/Odrzuć 

W przypadku akceptacji planu kontroli, uzyskuje ono status ZATWIERDZONY, w przypadku odrzucenia wraca do 

Kierownika komórki kontroli jako ODRZUCONY i konieczne jest dokonanie przez niego stosownych modyfikacji, po 

których konieczne jest ponowne przekazanie planu kontroli do zatwierdzenia. 

 

5.5. STATUSY PLANU KONTROLI 

Plan kontroli, w zależności od etapu w jakim się znajduje, może mieć jeden z poniższych statusów: 

 

Roboczy Plan kontroli utworzony przez KIEROWNIKA KOMÓRKI w trybie roboczym, nie 

wysłanym do zatwierdzenia.  

Plan kontroli o tym statusie można poddawać edycji, czyli modyfikować jego 

zawartość oraz usuwać go z bazy. 

 

2 

3 
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Zatwierdzany Plan kontroli wysłany do zatwierdzenia do CZŁONKA ZARZĄDU ale jeszcze nie 

zatwierdzony ani odrzucony. 

Planu kontroli o tym statusie NIE MOŻNA JUŻ PODDAWAĆ EDYCJI. 

 

 

Zatwierdzony Plan kontroli zaakceptowany przez CZŁONKA ZARZĄDU. 

Planu kontroli o tym statusie NIE MOŻNA JUŻ PODDAWAĆ EDYCJI. 

Na bazie zatwierdzonego planu kontroli MOŻNA TWORZYĆ POSZCZEGÓLNE 

PROGRAMY BADAŃ. 

 

 

Odrzucony Plan kontroli odrzucony przez CZŁONKA ZARZĄDU. 

Kierownik Komórki może plan kontroli o tym statusie PODDAĆ PONOWNEJ 

EDYCJI. 

 

5.6. PRZEBIEG PROCESU 

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

związanych z kontrolą wewnętrzną oraz statusy w jakich się on znajduje przedstawia poniższy graf: 

PLAN KONTROLI
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Rysunek 2. Przebieg procesu – plan kontroli 
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Sposób wykonywania poszczególnych czynności został opisany w DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA w 

rozdziale PLAN KONTROLI. 

5.7. INFORMOWANIE O DZIAŁANIACH 

W ramach procesu tworzenia planów kontroli, system będzie informował użytkowników o działaniach, jakie należy 

podjąć w związku z danym planem. Informacja ta będzie wysyłana na adres e-mail użytkownika, który bierze udział  

w danej czynności. W ten sposób aplikacja informuje o następujących zdarzeniach: 

  

ODBIORCA CZYNNOŚĆ 

GENERUJĄCA E-MAIL 

TREŚĆ KOMUNIKATU 

Członek Zarządu  Wysłanie planu kontroli do 

zatwierdzenia 

Plan kontroli: [NazwaPlanuKontroli] wymaga Twojej weryfikacji.  

W tym celu należy wejść w opcję „Plan Kontroli”, wybrać plan kontroli 

o nazwie [NazwaPlanuKontroli], a następnie należy zaakceptować plan 

używając w tym celu opcji „Akceptuj”, lub go odrzucić, używając opcji 

„Odrzuć” jednocześnie podając uzasadnienie swojej decyzji. 

Kierownik Komórki  Akceptacja planu kontroli Plan kontroli: [NazwaPlanuKontroli] został zaakceptowany przez 

Członka Zarządu. 

Kierownik Komórki  Odrzucenie planu kontroli Plan kontroli: [Nazwa.PlanKontroli] został odrzucony przez Członka 

Zarządu. Proszę wejść w opcję „Plan Kontroli”, wybrać plan kontroli  

o nazwie [Nazwa.PlanKontroli], a następnie kliknąć czerwoną ikonę 

informującą o statusie „Odrzucony” i zapoznać się z powodem 

odrzucenia planu 

Kierownik jednostki 

organizacyjnej 

Poinformowanie o planie 

kontroli 

Dla jednostki organizacyjnej: [NazwaJednOrgan] odpracowano plan 

kontroli: [NazwaPlanuKontroli] 

Termin:  od [TerminRozpoczecia] do [TerminZakonczenia] 

Audytor wiodący: [AudytorWiodacy] 

Cel ogólny: [CelOgWPlanie] 

Cele szczegółowe: [CelSzczWPlanie] 

Informacje dodatkowe: [InfoDodatkowe] 

Obszar objęty kontrolą: [ZakresPlanKontroli] 

 

5.8. RAPORTY DOTYCZĄCE PLANU KONTROLI 

Wydruk planu kontroli w formie pliku *.pdf jest możliwy w dwóch wariantach: 

5.8.1. WARIANT I 

Wydruk aktualnie wyświetlanego na ekranie planu kontroli możliwy jest w opcji: 

 Plan kontroli → Wybór planu kontroli → Generuj *.pdf 

Po jej uruchomieniu, zostanie wygenerowany i pobrany na dysk lokalny plik *.pdf w postaci: 
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Rysunek 3. Plan kontroli w postaci pliku *.pdf. 

5.8.2. WARIANT II 

Wydruk sparametryzowanego raportu dotyczącego planów kontroli dostępny jest w opcji: 

 Raporty → Raport z planów kontroli 

Po jej uruchomieniu pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować 

raport: 

JEDNOSTKA − Można wybrać nazwę jednostki, z której ma być wygenerowany raport.  

STATUS PLANU KONTROLI − Można wybrać status planów kontroli, które mają być opisane w raporcie.   

PLAN KONTROLI − Można dokonać wyboru planu kontroli, który ma być opisany w raporcie.  

ZA OKRES − Można wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Przykładowy raport został przedstawiony poniżej: 
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Rysunek 4. Sparametryzowany plan kontroli. 
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6. PROGRAM BADANIA 

6.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

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

 

Poszczególne programy badania są częścią składową długoterminowego planu kontroli i służą do definiowania 

konkretnych działań związanych z:  

 TESTOWANIEM PIONOWYM  

 TESTOWANIEM POZIOMYM  

 BADANIA ZGODNOŚCI 

 KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ 

 AUDYTAMI WEWNĘTRZNYMI  

 SAMOOCENĄ 

Programy badań w odróżnieniu od planu kontroli zawierają szczegółowe informacje dotyczące: 

 AUDYTORÓW, KTÓRZY BĘDĄ PRZEPROWADZAĆ POSZCZEGÓLNE BADANIA 

 SZCZEGÓŁOWYCH TERMINÓW BADAŃ 

 PRACOWNIKÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ PODDANI BADANIU 

 WERYFIKOWANYCH PODCZAS BADANIA DOKUMENTÓW BANKOWYCH 

 WERYFIKOWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

 PRÓBY KONTROLNEJ PODDANEJ BADANIU 

 

Osoba z rolą AUDYTORA (przypisana do planu kontroli jako AUDYTOR WIODĄCY) tworzy poszczególne 

programy badania i pełni nadzór nad wszystkimi badaniami, będzie odpowiedzialna za zatwierdzanie 

poszczególnych badań, wygenerowanie zaleceń pokontrolnych oraz przygotowanie raportu z badania. 

Dodatkowo osoba ta jest odpowiedzialna za kategoryzację zaleceń, ustalania terminu jego realizacji i osoby, 

która będzie realizować zalecenia pokontrolne. 

 

 

Osoba z rolą KIEROWNIKA KOMÓRKI jest odpowiedzialna za zatwierdzanie poszczególnych programów 

badania. 

 

 

Osoba z rolą CZŁONKA ZARZĄDU ma uprawnienia do przeglądu poszczególnych badań. 

 

 

Osoba z rolą PRACOWNIK będzie przypisywana w poszczególnych zagadnieniach objętych programem 

badania jako ZASÓB podlegający badaniu. 

 

Do definiowania poszczególnych programów badania upoważniony jest Audytor wpisany jako AUDYTOR WIODĄCY 

dla danego planu kontroli i służy do tego opcja: 

 Program badania → Tabela → DODAJ PROGRAM 

 Program badania → Harmonogram → DODAJ PROGRAM 

 

6.2. ZATWIERDZANIE PROGRAMU BADANIA 

Zdefiniowany program badania jest wysyłany do zatwierdzenia do KIEROWNIKA KOMÓRKI za pomocą opcji: 
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 Program Badania → Wybrany program badania (Roboczy) → Wyślij do 

zatwierdzenia 

Możliwość zatwierdzania/odrzucania przez KIEROWNIKA KOMÓRKI zaproponowanego programu badania dostępna jest 

w opcji: 

 Program Badania → Wybrany program badania (Zatwierdzany) → 

Akceptuj/Odrzuć 

W przypadku akceptacji programu badania, uzyskuje ono status ZATWIERDZONY, w przypadku odrzucenia wraca do 

AUDYTORA WIODĄCEGO jako ODRZUCONY i konieczne jest dokonanie przez AUDYTORA WIODĄCEGO 

stosownych modyfikacji, po których konieczne jest ponowne przekazanie programu badania do zatwierdzenia. 

 

6.3. STATUSY PROGRAMU BADANIA 

Program badania, w zależności od etapu w jakim się znajduje, może mieć jeden z poniższych statusów: 

 

Roboczy Program badania utworzony w trybie roboczym przez AUDYTORA WIODĄCEGO 

na bazie zatwierdzonego planu kontroli, nie wysłany do zatwierdzenia.  

Program badania o tym statusie można poddawać edycji, czyli modyfikować jego 

zawartość oraz usuwać go z bazy. 

 

 

Zatwierdzany Program badania wysłany do zatwierdzenia do KIEROWNIKA KOMÓRKI ale jeszcze 

nie zatwierdzony ani odrzucony. 

Programu badania o tym statusie NIE MOŻNA JUŻ PODDAWAĆ EDYCJI. 

 

 

Zatwierdzony Program badania zaakceptowany przez KIEROWNIKA KOMÓRKI. 

Programu badania o tym statusie NIE MOŻNA JUŻ PODDAWAĆ EDYCJI. 

Na bazie zatwierdzonego programu badania MOŻNA PRZEPROWADZIĆ BADANIE. 

 

 

Odrzucony Program badania odrzucony przez KIEROWNIKA KOMÓRKI. 

AUDYTOR WIODĄCY może program badania o tym statusie PODDAĆ PONOWNEJ 

EDYCJI. 

 

6.4. PRZEBIEG PROCESU 

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

związanych z kontrolą wewnętrzną oraz statusy w jakich się on znajduje, przedstawia poniższy graf: 
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Rysunek 5. Przebieg procesu – Program badania 

 

6.5. INFORMOWANIE O DZIAŁANIACH 

W ramach procesu tworzenia poszczególnych programów badania, system będzie informował użytkowników  

o działaniach jakie należy podjąć w związku z danym programem. Informacja ta będzie wysyłana na adres e-mail 

użytkownika, który bierze udział w danej czynności. W ten sposób aplikacja informuje o następujących zdarzeniach: 

 

 ODBIORCA CZYNNOŚĆ 

GENERUJĄCA E-MAIL 

TREŚĆ KOMUNIKATU 

Kierownik Komórki  Wysłanie programu badania 

do zatwierdzenia 

Program badania: [NazwaProgramuBadania] w ramach planu kontroli: 

[NazwaPlanuKontroli] wymaga Twojej weryfikacji.  

W tym celu należy wejść w opcję „Program badania”, wybrać program 

o nazwie [NazwaProgramuBadania], a następnie należy zaakceptować 

program używając w tym celu opcji „Akceptuj”, lub go odrzucić, 

używając opcji „Odrzuć” jednocześnie podając uzasadnienie swojej 

decyzji. 

Audytor Wiodący Akceptacja programu 

badania 

Program badania: [NazwaProgramuBadania] w ramach planu kontroli: 

[NazwaPlanuKontroli] został zaakceptowany przez Kierownika Komórki 

Kontroli. 

Audytor Wiodący Odrzucenie programu 

badania 

Program badania: [NazwaProgramuBadania] w ramach planu kontroli: 

[NazwaPlanuKontroli] został odrzucony przez Kierownika Komórki 

Kontroli. 

Proszę wejść w opcję „Program badania”, wybrać program o nazwie 

[NazwaProgramuBadania], a następnie kliknąć czerwoną ikonę 

informującą o statusie „Odrzucony” i zapoznać się z powodem 

odrzucenia programu. 
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Audytor Poinformowanie o 

programie badania do 

przeprowadzenia 

W terminie od [TerminRozpoczecia] do [TerminZakonczenia] dla 

audytora: [Audytor] zaplanowano przeprowadzenie badania: 

[NazwaProgramuBadania] w jednostce organizacyjnej: 

[NazwaJednOrgan] 

Obszar objęty badaniem: [ElementProgramuBadania] 

Audytor wiodący: [AudytorWiodacy] 

Cel ogólny: [CelOgWPlanie] 

Cele szczegółowe: [CelSzczWPlanie] 

Informacje dodatkowe: [InfoDodatkowe] 

Pracownik Poinformowanie o 

programie badania jakie 

zostanie przeprowadzone 

Dla pracownika [OsobaWProgramie] zaplanowano przeprowadzenie 

badania: [NazwaProgramuBadania] 

Obszar objęty badaniem: [ElementProgramuBadania] 

Termin badania:  od [TerminRozpoczecia] do [TerminZakonczenia] 

Audytor wiodący: [AudytorWiodacy] 

Cel ogólny: [CelOgWPlanie] 

Cele szczegółowe: [CelSzczWPlanie] 

Informacje dodatkowe: [InfoDodatkowe] 

 

6.6. RAPORTY DOTYCZĄCE PROGRAMU BADANIA 

Wydruk raportu z programu badania w formie pliku *.pdf jest możliwy w dwóch wariantach: 

6.6.1. WARIANT I 

Wydruk aktualnie wyświetlanego na ekranie programu badania możliwy jest w opcji: 

 Program badania → Wybór programu badania → Generuj *.pdf 

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

 
Rysunek 6. Program badania w postaci pliku *.pdf. 
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6.6.2. WARIANT II 

Wydruk sparametryzowanego raportu dotyczącego programów badania dostępny jest w opcji: 

 Raporty → Raport z programów badania 

Po jej uruchomieniu pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować raport: 

JEDNOSTKA − Można wybrać nazwę jednostki, z której ma być wygenerowany raport.  

PLAN KONTROLI − Można dokonać wyboru planu kontroli, w ramach którego zostały 

zdefiniowane programy badania, które mają się znaleźć w raporcie.  

STATUS PROGRAMU BADANIA − Można wybrać status programów badań, które mają być opisane w raporcie.   

DLA PROGRAMU BADANIA − Można dokonać wyboru programu badania, który ma być opisany w raporcie.  

ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Przykładowy raport został przedstawiony poniżej: 
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Rysunek 7. Sparametryzowany raport z programu badania 
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7. BADANIE 

7.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

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

 

Celem procesu jest przeprowadzenie, na podstawie zatwierdzonego programu badania przez audytora, badania i oceny 

wybranych obiektów audytowych (obszarów, rekomendacji, wytycznych). Efektem końcowym jest raport z badania 

kontrolnego obejmujący opis badania, jego cel, termin, ustalenia wraz z wykrytymi nieprawidłowościami i ich 

kategoryzacją, ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz zalecenia pokontrolne wraz ze 

wskazanymi adresatami oraz terminami realizacji zaleceń. 

 

Osoba z rolą AUDYTORA (przypisana do planu kontroli jako AUDYTOR WIODĄCY) pełni nadzór nad 

badaniem, jest odpowiedzialna za zatwierdzanie poszczególnych badań, wygenerowanie zaleceń 

pokontrolnych oraz przygotowanie raportu z badania. Dodatkowo osoba ta jest odpowiedzialna za 

kategoryzację zaleceń, ustalania terminu jego realizacji i osoby, która będzie realizować zalecenia 

pokontrolne. 

 

 

Osoba z rolą AUDYTORA (przypisana do danego zagadnienia w programie badania) odpowiedzialna jest za 

przeprowadzenie danego badania i nadzór nad jego weryfikacją przez PRACOWNIKA, który był objęty tym 

badaniem. 

 

Osoba z rolą KIEROWNIKA KOMÓRKI ma uprawnienia do przeglądu poszczególnych badań. 

 

 

Osoba z rolą CZŁONKA ZARZĄDU ma uprawnienia do przeglądu poszczególnych badań. 

 

 

Osoba z rolą PRACOWNIK biorąca udział w badaniu może dokonać weryfikacji badania, w którym brała 

udział i jest adresatem realizacji zalecenia pokontrolnego przypisanego mu przez AUDYTORA 

WIODĄCEGO. 

7.2. PRZEPROWADZANIE BADANIA 

Przeprowadzanie badania polega na odpowiadaniu na pytania, jakie kolejno pojawiają się na ekranie. Pytania są zamknięte 

tzn. można udzielić jednej z trzech odpowiedzi: TAK, NIE, NIE DOTYCZY. Audytor przeprowadzający badanie, przy 

każdej odpowiedzi może wprowadzić uzasadnienie swojego stanowiska, z zastrzeżeniem że wprowadzenie uzasadnienia 

dla odpowiedzi NIE DOTYCZY jest obligatoryjne natomiast dla pozostałych (TAK, NIE) – fakultatywne.  

Do przeprowadzania badania służy opcja: 

 Badanie → Wybrane badanie (Robocze) 

Sposób w jaki badanie jest przeprowadzane zależy od tego, czy dla danego badania została zdefiniowana próba kontrolna. 

7.2.1. BADANIE BEZ PRÓBY KONTROLNEJ 

W przypadku badania, dla którego nie została zdefiniowana próba kontrolna, po uruchomieniu badania pojawia się okno 

postaci:  
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Rysunek 8. Odpowiadanie na pytania 

Pytania w ramach danego badania są ze sobą powiązane, tzn. wartość odpowiedzi może powodować, że część pytań nie 

pojawi się w danym badaniu. Wówczas system przejdzie do kolejnego pytania, które nie jest powiązane z odpowiedziami 

na pytania wcześniejsze. 

Po odpowiedzi na wszystkie pytania pojawi się podsumowanie badania, na etapie którego można jeszcze dokonać 

modyfikacji odpowiedzi klikając na odpowiednie pytanie. 

 
Rysunek 9. Podsumowanie badania 

Dodatkowo przy każdym pytaniu możliwe jest skorzystanie z podpowiedzi dotyczących: 

 Szczegółowych informacji zawartych w pytaniu, czyli WSKAZÓWEK ułatwiających udzielenie odpowiedzi; 

 OSÓB, które powinny brać udział w badaniu;  

 SYSTEMÓW, które zostały objęte danym badaniem; 

 DOKUMENTÓW, regulacji itp. które powinny być zweryfikowane podczas badania. 

7.2.2. BADANIE Z PRÓBĄ KONTROLNĄ 

W przypadku badania, dla którego została zdefiniowana próba kontrolna, po uruchomieniu badania pojawia się okno 

postaci:  
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Rysunek 10. Odpowiadanie na pytania dla próby kontrolnej 

Pytania w ramach pojedynczej próby kontrolnej dla danego badania są również ze sobą powiązane, tzn. wartość 

odpowiedzi może powodować, że część pytań nie pojawi się w danym badaniu. Wówczas system nie pozwoli na 

udzielenie odpowiedzi na takie i przejdzie do kolejnego pytania, które nie jest powiązane z odpowiedziami na pytania 

wcześniejsze. 

Po odpowiedzi na wszystkie pytania pojawi się podsumowanie badania, na etapie którego można jeszcze dokonać 

modyfikacji odpowiedzi klikając na odpowiednie pytanie. 

 
Rysunek 11. Podsumowanie badania z próbą kontrolną 

Tak jak dla badania bez próby kontrolnej, podczas całego badania, przy każdej próbie możliwe jest skorzystanie z 

podpowiedzi dotyczących: 

 Szczegółowych informacji zawartych w pytaniu, czyli WSKAZÓWEK ułatwiających udzielenie odpowiedzi; 

 OSÓB, które powinny brać udział w badaniu;  

 SYSTEMÓW, które zostały objęte danym badaniem; 

 DOKUMENTÓW, regulacji itp. które powinny być zweryfikowane podczas badania. 

 

7.3. INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA 

Każde pytanie z danego zagadnienia ma przypisaną wagę od 1 do 3 w zależności od istotności danego pytania dla danego 

zagadnienia. Wynik badania jest więc średnią ważoną z udzielonych odpowiedzi:  
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 Dla odpowiedzi TAK – pytanie otrzymuje wynik równy przypisanej wadze; 

 Dla odpowiedzi NIE – pytanie otrzymuje wynik równy zero; 

 Dla odpowiedzi NIE DOTYCZY – pytanie nie jest brane pod uwagę przy wyliczaniu wyniku badania. 

 

Na podsumowaniu badania pojawia się wynik badania w postaci liczbowej i graficznej.  

2,37 
Wyniki liczbowe są przedstawiane w skali 0 - 3 gdzie ocena 3 świadczy o 100% zgodności badanego 

zagadnienia ze stanem faktycznym w banku. 

 

Wynik graficzny jest interpretowany kółkiem, z czego kolor czerwony oznacza procentowy brak 

zgodności natomiast kolor pomarańczowy zgodności badanego zagadnienia ze stanem faktycznym 

w banku. 

 

7.4. INFORMOWANIE O KRYTYCZNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 

Wykryte w ramach badania nieprawidłowości krytyczne powinny być niezwłocznie raportowane do komórki kontroli  

i do zarządu banku. W związku z tym w ramach podsumowania badania, aplikacja „w tle” analizuje badanie pod kątem 

wystąpienia krytycznych nieprawidłowości.  

Nieprawidłowość zostanie uznana za krytyczną I POJAWI SIĘ OPCJA UMOŻLIWIAJĄCA POINFORMOWANIE 

ODPOWIEDNICH OSÓB, jeżeli spełnione są trzy jednocześnie warunki: 

 Zagadnienie, którego dotyczy ma przypisany poziom NAJWYŻSZEGO RYZYKA zgodnie z funkcjonującą skalą; 

 Zagadnienie, którego dotyczy ma przypisany poziom NAJWYŻSZEJ ISTOTNOŚCI zgodnie z funkcjonującą 

skalą; 

 Stopień zgodności badanego zagadnienia ze stanem faktycznym jest mniejszy niż 1. 

Opcja umożliwiająca poinformowanie odpowiednich osób dostępna jest: 

 Badanie → Podsumowanie wybranego badania (Zakończony) → Poinformuj  

o krytycznych 

 

7.5. WERYFIKACJA BADANIA PRZEZ BADANEGO 

Istnieje możliwość przesłania do weryfikacji wyników badania, do osoby, która była kontrolowana. Jeżeli audytor 

zdecyduje się na przesłanie do weryfikacji danego zagadnienia do pracownika, który był przypisany w polu ZASOBY do 

tej wytycznej, to pracownik ten na liście badań, będzie miał to badanie to weryfikacji. Do tej czynności służy opcja: 

 Badanie → Podsumowanie wybranego badania (Zakończony) → Wyślij do 

weryfikacji 

Pracownik po zapoznaniu się z wynikiem badania dostępnym w opcji może zaakceptować wynik badania w opcji: 

 Badanie → Podsumowanie wybranego badania (Weryfikowany) → Akceptuj 

lub zgłosić zastrzeżenia do przeprowadzonego badania w opcji: 

 Badanie → Podsumowanie wybranego badania (Weryfikowany) → Odrzuć 

W przypadku, gdy Pracownik zgłosi zastrzeżenia do przeprowadzonego badania, audytor w opcji: 
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 Badanie → Podsumowanie wybranego badania (Zastrzeżenia) →  

zapoznaje się z zastrzeżeniami i podejmuje decyzję, czy uwzględnić zastrzeżenia czy nie. Przy odrzuceniu zastrzeżenia, 

badaniu ponownie przypisany jest status ZAKOŃCZONE, natomiast uwzględnienie zastrzeżenia wymaga dokonania 

korekty w odpowiednich pytaniach. 

7.6. ZATWIERDZANIE BADANIA 

Przeprowadzone czyli zakończone badanie jest wysyłane do zatwierdzenia do AUDYTORA WIODĄCEGO, przypisanego 

do danego programu badania za pomocą opcji: 

 Badanie → Podsumowanie wybranego badania (Zakończony) → Wyślij do 

zatwierdzenia 

 Badanie → Wybór programu badania → Wyślij do zatwierdzenia 

 

Możliwość zatwierdzania/odrzucania przez AUDYTORA WIODĄCEGO wyników badania dostępna jest w opcji: 

 Badanie → Podsumowanie wybranego badania (Zatwierdzany) → 

Akceptuj/Odrzuć 

W przypadku akceptacji badania, uzyskuje ono status ZATWIERDZONE, w przypadku odrzucenia wraca do AUDYTORA 

przeprowadzającego badanie jako ODRZUCONE i konieczne jest dokonanie przez AUDYTORA stosownych modyfikacji, 

po których konieczne jest ponowne przekazanie badania do zatwierdzenia. 

7.7. STATUSY BADANIA 

Badanie, w zależności od etapu w jakim się znajduje, może mieć jeden z poniższych statusów: 

 

Roboczy 
 

Badanie nie rozpoczęte albo nie udzielono odpowiedzi na wszystkie wymagane 

pytania. 

 

Zakończony 
 

Badanie zakończone - udzielono odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania. 

 

 

Weryfikowany 
 

Badanie wysłane do PRACOWNIKA objętego badaniem w celu zweryfikowania 

wyników badania. Status opcjonalny – nie ma konieczności wysyłania badania do 

weryfikacji.  

 

 

Zastrzeżenia Badanie, do którego PRACOWNIK objęty badaniem zgłosił zastrzeżenia.  

 

Zatwierdzany Badanie wysłane do zatwierdzenia do AUDYTORA WIODĄCEGO ale jeszcze nie 

zatwierdzone ani odrzucone. 

Badanie o tym statusie NIE MOŻNA JUŻ PODDAWAĆ EDYCJI. 

 

 

Zatwierdzony Badanie zaakceptowane przez AUDYTORA WIODĄCEGO. 

Badań o tym statusie NIE MOŻNA JUŻ PODDAWAĆ EDYCJI. 

Na bazie zatwierdzonych badań MOŻNA GENEROWAĆ ZALECENIA. 
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Odrzucony Badanie odrzucone przez AUDYTORA WIODĄCEGO. 

AUDYTOR może badanie o tym statusie PODDAĆ PONOWNEJ EDYCJI. 

 

 

7.8. PRZEBIEG PROCESU 

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

związanych z kontrolą wewnętrzną oraz statusy w jakich się on znajduje, przedstawia poniższy graf: 
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Rysunek 12. Przebieg procesu – Badanie 

7.9. INFORMOWANIE O DZIAŁANIACH 

W ramach procesu przeprowadzania badań, system będzie informował użytkowników o działaniach, jakie należy podjąć 

w związku z danym badaniem. Informacja ta będzie wysyłana na adres e-mail użytkownika, który bierze udział w danej 

czynności. W ten sposób aplikacja informuje o następujących zdarzeniach: 

 ODBIORCA CZYNNOŚĆ 

GENERUJĄCA E-MAIL 

TREŚĆ KOMUNIKATU 

Pracownik Wysłanie wyników 

przeprowadzonego 

pojedynczego badania do 

weryfikacji 

Badanie w obszarze [ZakresProgramuBadania] w ramach programu 

[NazwaProgramuBadania] wymaga Twojej weryfikacji.  

W tym celu należy wejść w opcję „Badanie”, wybrać badanie o nazwie 

[NazwaProgramuBadania], zapoznać się z wynikami przeprowadzonej 

kontroli dla obszaru [ZakresProgramuBadania] klikając na jego nazwę, a 

następnie zaakceptować badanie używając w tym celu opcji „Akceptuj”, 

lub je odrzucić, używając opcji „Odrzuć” jednocześnie podając 

uzasadnienie swojej decyzji. 

Audytor Akceptacja przez badanego 

wyników 

przeprowadzonego badania 

Badanie w obszarze [ZakresProgramuBadania]w ramach programu: 

[NazwaProgramuBadania] zostało zaakceptowane przez badanego. 
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Audytor Zgłoszenie zastrzeżeń przez 

badanego do wyników 

przeprowadzonego badania 

Badanie w obszarze [ZakresProgramuBadania]w ramach programu: 

[NazwaProgramuBadania] zostało odrzucone przez badanego. 

Proszę wejść w opcję „Badanie”, wybrać program o nazwie 

[NazwaProgramuBadania], wybrać obszar [ZakresProgramuBadania] 

klikając na jego nazwę a następnie kliknąć czerwoną ikonę informującą o 

statusie „Odrzucony” i zapoznać się z powodem odrzucenia badania. 

Audytor wiodący Wysłanie wyników 

przeprowadzonego badania 

do zatwierdzenia 

Badanie w obszarze [ZakresProgramuBadania] w ramach programu 

[NazwaProgramuBadania] wymaga Twojej weryfikacji.  

W tym celu należy wejść w opcję „Badanie”, wybrać badanie o nazwie 

[NazwaProgramuBadania], zapoznać się z wynikami przeprowadzonej 

kontroli dla obszaru v klikając na jego nazwę, a następnie zaakceptować 

badanie używając w tym celu opcji „Akceptuj”, lub je odrzucić, używając 

opcji „Odrzuć” jednocześnie podając uzasadnienie swojej decyzji. 

Audytor Akceptacja wyników 

przeprowadzonego badania 

Badanie w obszarze [ZakresProgramuBadania] w ramach programu: 

[NazwaProgramuBadania] zostało zaakceptowane przez audytora 

wiodącego. 

Audytor Odrzucenie wyników 

przeprowadzonego badania 

Badanie w obszarze [ZakresProgramuBadania] w ramach programu: 

[NazwaProgramuBadania] zostało odrzucone przez audytora 

wiodącego. 

Proszę wejść w opcję „Badanie”, wybrać program o nazwie 

[NazwaProgramuBadania], wybrać obszar [ZakresProgramuBadania] 

klikając na jego nazwę a następnie kliknąć czerwoną ikonę informującą o 

statusie „Odrzucony” i zapoznać się z powodem odrzucenia badania. 

 

7.10. RAPORTY DOTYCZĄCE BADANIA 

Raport dotyczący badania w formie pliku *.pdf jest możliwy w dwóch wariantach: 

7.10.1. WARIANT I 

Wydruk stanu badań w ramach aktualnie wyświetlanego na ekranie programu badania możliwy jest w opcji: 

 Badanie → Wybór programu badania → Generuj *.pdf 

Po jej uruchomieniu, zostanie wygenerowany i pobrany na dysk lokalny plik *.pdf w postaci: 
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Rysunek 13. Raport dotyczący badań *.pdf. 

7.10.2. WARIANT II 

Wydruk sparametryzowanego raportu dotyczącego przeprowadzonego badania dostępny jest w opcji: 
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 Raporty → Protokół pokontrolny 

Po jej uruchomieniu pojawia się okno, w którym należy wybrać PROGRAM BADANIA dla którego chcemy wygenerować 

raport. 

Przykładowy raport został przedstawiony poniżej: 
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Rysunek 14. Sparametryzowany raport z badania 

8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

8.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Celem procesu jest automatyczne generowanie i ewidencja nieprawidłowości wykrytych podczas badania. 

 

Osoba z rolą AUDYTOR (przypisana jako AUDYTOR do danego programu, w ramach którego generowane 

są nieprawidłowości)  jest odpowiedzialna za kategoryzację nieprawidłowości, ustalania osoby, która będzie 

zatwierdzać wykryte nieprawidłowości pokontrolne. Pełni również nadzór nad ich zamykaniem. 

 

 

Osoba z rolą PRACOWNIK (przypisana do danej nieprawidłowości jako ZATWIERDZAJĄCY) akceptuje 

wykrytą przez AUDYTORA nieprawidłowość i ma uprawnienia do stwierdzenia, że dana nieprawidłowość 

została wyeliminowana.  

 

 

Osoba z rolą PRACOWNIK (przypisana do danej nieprawidłowości w polu POINFORMUJ) może być 

informowana o wykrytej nieprawidłowości i ma wgląd do danej nieprawidłowości.  

 

Osoba z rolą CZŁONEK ZARZĄDU ma wgląd do rejestru nieprawidłowości.  
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8.2. BUDOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

8.2.1. AUTOMATYCZNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PO PRZEPROWADZONYM BADANIU 

Po przeprowadzonym badaniu i wygenerowaniu wykrytych nieprawidłowości, AUDYTOR powinien przypisać tym 

zaleceniom następujące informacje: 

 
Rysunek 15. Przypisywanie wygenerowanych nieprawidłowości 

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

Audytor może zaproponowaną treść nieprawidłowości poddać edycji.  

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 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. 
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Po przypisaniu szczegółowych informacji do nieprawidłowości AUDYTOR powinien przesłać te informacje do osoby 

zatwierdzającej, w celu uzyskania jego akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji OSOBY ZATWIERDZAJĄCEJ można 

poinformować osoby wprowadzone w polu POINFORMUJ o wykrytej nieprawidłowości. 

 

8.2.2. TWORZENIE WŁASNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Aplikacja umożliwia utworzenie własnych nieprawidłowości, które nie zostały wygenerowane automatycznie. Służy do 

tego opcja: 

 Nieprawidłowości → DODAJ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 

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. 

8.3. DODAWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DO REJESTRU RYZYK 

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 

Po uruchomieniu tej opcji, wybrana nieprawidłowość zapisuje się w Rejestrze Ryzyk poprzez automatyczne uzupełnienie 

pól wg schematu: 

Pole z Rejestru Ryzyk Pole z Rejestru Nieprawidłowości 

ŹRÓDŁO „Nieprawidłowość wykryta podczas kontroli” 

DATA IDENTYFIKACJI RYZYKA DATA WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

RODZAJ RYZYKA/KONTEKST  Pole puste 

OPIS  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

ZAGROŻENIA SKUTKI NARUSZENIA 

PODATNOŚCI Pole puste 

ZABEZPIECZENIA ORGANIZACYJNE Pole puste 

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE Pole puste 
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PRAWDOPODOBIEŃSTWO Pole puste 

SKUTEK Pole puste 

POZIOM RYZYKA POZIOM RYZYKA 

POZIOM RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI 

OSÓB 

Pole puste 

POSTĘPOWANIE Z RYZYKIEM Pole puste 

UZASADNIENIE DECYZJI Pole puste 

ZALECENIA POWIĄZANE ZALECENIA 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA * Pole puste 

STATUS RYZYKA „Aktywne” 

POZIOM RYZYKA REZYDUALNEGO POZIOM RYZYKA  

POZIOM RYZYKA REZYDUALNEGO NARUSZENIA 

PRAW I WOLNOŚCI OSÓB 

Pole puste 

INFORMACJE DODATKOWE Pole puste 

 

8.4. ZAMYKANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Zamykanie nieprawidłowości spoczywa na osobie, która została przypisana do danej nieprawidłowości jako OSOBA 

ZATWIERDZAJĄCA. To ona jest odpowiedzialna za kontrolę sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych powiązanych z 

daną nieprawidłowością. OSOBA ZATWIERDZAJĄCA posiada również uprawnienia do odrzucenia nieprawidłowości 

wprowadzonej przez AUDYTORA, a stosowna informacja wyjaśniająca powód odrzucenia jest odnotowana w systemie, 

do której AUDYTOR ma dostęp, aby móc uwzględnić proponowane zmiany. 

8.5. STATUSY NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Nieprawidłowość, w zależności od etapu w jakim się znajduje, może mieć jeden z poniższych statusów: 

 

Nieprzypisany 
 

Nieprawidłowość wygenerowana automatycznie lub wprowadzona ręcznie przez 

audytora, wszystkie pola podlegają edycji. Widoczna dla audytora 

wprowadzającego lub generującego nieprawidłowość oraz dla kierownika komórki 

wprowadzonego do planu kontroli powiązanego z programem badania do którego 

generowane są nieprawidłowości. 

 

 

Zatwierdzany 
 

Nieprawidłowość wysłana przez audytora do zatwierdzenia do osoby wskazanej 

jako ZATWIERDZAJĄCY. Brak możliwości edycji przez audytora i 

zatwierdzającego nieprawidłowości. Widoczna dla audytora wprowadzającego lub 

generującego nieprawidłowość, dla zatwierdzającego nieprawidłowość oraz dla 

kierownika komórki wprowadzonego do planu kontroli powiązanego z 

programem badania do którego generowane są nieprawidłowości. 

 

 

Zatwierdzony 
 

Nieprawidłowość zatwierdzona przez ZATWIERDZAJĄCEGO. Widoczna dla 

audytora wprowadzającego lub generującego nieprawidłowość, dla 

ZATWIERDZAJĄCEGO nieprawidłowość, dla członków zarządu, dla 

użytkowników wpisanych w polu POINFORMUJ oraz dla kierownika komórki 

wprowadzonego do planu kontroli. Edycji może dokonać tylko zatwierdzający 

nieprawidłowość tylko w polu dotyczącym sposobu usunięcia nieprawidłowości i 

zaleceń przypisanych do nieprawidłowości. 

 

 

Zakończony 
 

Nieprawidłowość zamknięta przez z ZATWIERDZAJĄCEGO. Widoczna dla 

audytora wprowadzającego lub generującego nieprawidłowość, dla 



 DOKUMENTACJA FUNKCJONALNA 

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 46 

 

ZATWIERDZAJĄCEGO nieprawidłowość, dla członków zarządu, dla 

użytkowników wpisanych w polu POINFORMUJ oraz dla kierownika komórki 

wprowadzonego do planu kontroli. Brak możliwości edycji przez wszystkie osoby, 

które mają wgląd w nieprawidłowość. 

 

 

Odrzucony 
 

Nieprawidłowość odrzucona przez ZATWIERDZAJĄCEGO, wszystkie pola 

podlegają edycji. Widoczna dla audytora wprowadzającego lub generującego 

nieprawidłowość, dla ZATWIERDZAJĄCEGO oraz dla kierownika komórki 

wprowadzonego do planu kontroli. 

 

 

8.6. PRZEBIEG PROCESU 

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

związanych z kontrolą wewnętrzną oraz statusy w jakich się on znajduje przedstawia poniższy graf: 
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Rysunek 16. Przebieg procesu – Nieprawidłowości 
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8.7. INFORMOWANIE O DZIAŁANIACH 

W ramach procesu ewidencji nieprawidłowości, system będzie informował użytkowników o działaniach, jakie należy 

podjąć w związku z daną nieprawidłowości. Informacja ta będzie wysyłana na adres e-mail użytkownika, który bierze 

udział w danej czynności. W ten sposób aplikacja informuje o następujących zdarzeniach: 

 ODBIORCA CZYNNOŚĆ 

GENERUJĄCA E-MAIL 

TREŚĆ KOMUNIKATU 

Osoba zatwierdzająca Wysłanie do zatwierdzenia 

do osoby zatwierdzającej 
Podczas badania [NazwaProgramuBadania] została wykryta 

nieprawidłowość: [TrescNieprawidlowosci] która wymaga Twojej 

weryfikacji. 

W tym celu należy wejść w opcję „Nieprawidłowości”, wybrać 

nieprawidłowość: [TrescNieprawidlowosci], zapoznać się z jej treścią i 

kategoryzacją, a następnie zaakceptować używając w tym celu opcji 

„Akceptuj”, lub ją odrzucić, używając opcji „Odrzuć” jednocześnie 

podając uzasadnienie swojej decyzji. 
Osoba do 

poinformowania 

Poinformowanie o wykrytej 

nieprawidłowości 

Podczas badania: [NazwaProgramuBadania]  

wykryto nieprawidłowość skategoryzowaną jako: [Kategoryzacja]  

o poziomie ryzyka: [PoziomRyzyka]. 

o treści: „[TrescNieprawidlowosci]”. 

 

8.8. RAPORTY DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Wydruk sparametryzowanego raportu dotyczącego nieprawidłowości dostępny jest w opcji: 

 Raporty → Raport z nieprawidłowości 

Po jej uruchomieniu pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować 

raport: 

KATEGORIA − Można wybrać nazwę kategoryzację nieprawidłowości, z których ma być 

wygenerowany raport.  

POZIOM RYZYKA − Można wybrać poziom ryzyka nieprawidłowości, z których ma być 

wygenerowany raport. 

DLA PROGRAMU BADANIA − Można dokonać wyboru programu badania, który ma być opisany w raporcie.  

JEDNOSTKA − Można wybrać jednostkę, dla której ma być wygenerowany raport. 

ZATWIERDZAJĄCY − Można dokonać wyboru osoby zatwierdzającej i raport będzie dotyczył tylko 

wybranych osób. 

STATUS  − Można wybrać status nieprawidłowości, które mają być opisane w raporcie.   

PROCES − Można wybrać proces, dla którego ma być wygenerowany raport. 

ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Przykładowy raport został przedstawiony poniżej: 
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Rysunek 17. Sparametryzowany raport dotyczący nieprawidłowości  
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9. ZALECENIA 

9.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Celem procesu jest przydzielanie zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych, wprowadzanie danych dotyczących 

sposobu ich realizacji, zatwierdzanie sposobu realizacji oraz monitorowanie efektywności pracowników. 

 

Osoba z rolą AUDYTOR (przypisana jako AUDYTOR WIODĄCY do danego programu, w ramach którego 

generowane są zalecenia)  jest odpowiedzialna za kategoryzację zaleceń, ustalania terminu jego realizacji  

i osoby, która będzie realizować zalecenia pokontrolne i ma uprawnienia do przypisywania zaleceń do 

realizacji do wyznaczonych osób. Pełni również nadzór nad terminową ich realizacją i jest odpowiedzialna 

za weryfikację sposobu realizacji zalecenia i jego zatwierdzenie lub odrzucenia oraz dokonywać zmian 

dotyczących terminu realizacji. 

 

 

Osoba z rolą PRACOWNIK (przypisana do danego zalecenia jako NADZORUJĄCA) akceptuje ustalony przez 

AUDYTORA WIODĄCEGO termin jego realizacji i osobę, która będzie realizować zalecenia pokontrolne. 

 

 

Osoba z rolą PRACOWNIK (przypisana do danego zalecenia jako REALIZUJĄCA) realizuje zalecenie poprzez 

jego wykonanie i opisanie w systemie sposobu jego realizacji.  

 

9.2. BUDOWANIE ZALECEŃ 

9.2.1. AUTOMATYCZNE ZALECENIA PO PRZEPROWADZONYM BADANIU 

Po przeprowadzonym badaniu i wygenerowaniu zaleceń pokontrolnych, AUDYTOR WIODĄCY powinien przypisać tym 

zaleceniom następujące informacje: 

 
Rysunek 18. Przypisywanie wygenerowanych zaleceń 

ZALECENIE − Pole to jest wstępnie uzupełnione treścią automatycznie wygenerowaną na bazie 

udzielonych podczas badania odpowiedzi. Osoba przypisująca zalecenie może 

dokonać dowolnej korekty treści tego zalecenia. 

POZIOM RYZYKA − Pole to jest wstępnie uzupełnione informacją dotyczącą poziomu ryzyka przypisanego 

do zagadnienia, na bazie którego zostało wygenerowane zalecenie. Osoba 

przypisująca zalecenie może jednak dokonać jego korekty. 
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POZIOM ISTOTNOŚCI − Pole to jest wstępnie uzupełnione informacją dotyczącą istotności zagadnienia dla 

procesów bankowych, na bazie którego zostało wygenerowane zalecenie. Osoba 

przypisująca zalecenie może jednak dokonać jego korekty. 

KATEGORYZACJA − Z listy dostępnych kategorii: KRYTYCZNE, ZNACZĄCE, DOSKONALĄCE 

należy wybrać odpowiadającą danemu zaleceniu kategorię. 

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

pojawią się wszyscy użytkownicy, którzy zostali zdefiniowani w systemie. 

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 − 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  

 

Po przypisaniu szczegółowych informacji do zalecenia AUDYTOR WIODĄCY powinien przesłać te informacje do osoby 

nadzorującej, w celu uzyskania jego akceptacji w szczególności co do osoby realizującej i terminu realizacji. Po uzyskaniu 

akceptacji OSOBY NADZORUJĄCEJ zalecenie trafia do osoby wyznaczonej jako OSOBA REALIZUJĄCA.   

 

9.2.2. TWORZENIE WŁASNYCH ZALECEŃ 

Aplikacja umożliwia utworzenie własnych zaleceń, które nie zostały wygenerowane automatycznie. Służy do tego opcja: 

 Zalecenia → DODAJ ZALECENIE 

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 − 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.  
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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  

9.2.3. IMPORT ZALECEŃ 

Aplikacja umożliwia import do systemu zaleceń, które nie są wynikiem przeprowadzonego badania za pomocą aplikacji. 

Do systemu można zaimportować zalecenia będące wynikiem  

 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. 

 Do importu zaleceń służy opcja: 

 Zalecenia→ Import 

Importowane zalecenia należy przypisać do konkretnego Planu kontroli, jaki został wcześniej utworzony, ustalić cel 

ogólny i szczegółowy kontroli, w ramach którego powstały importowane zalecenia, wybrać jednostkę której dotyczą 

zalecenia, osobę nadzorującą w ramienia komórki kontroli oraz zarządu banku. Dodatkowo należy wprowadzić termin, 

w jakim dana kontrola została przeprowadzona. 

Aby import zaleceń był możliwy, importowane zalecenia muszą mieć format pliku *.xls o zdefiniowanych i uzupełnionych 

polach: 

NAZWA POLA FORMAT DANYCH INFORMACJE DODATKOWE 

Nazwa Pole tekstowe Pole obligatoryjne 

Termin rozpoczęcia Data postaci DD.MM.RRRR Pole fakultatywne 

Termin zakończenia Data postaci DD.MM.RRRR Pole fakultatywne 

Poziom ryzyka Pole tekstowe zgodne ze słownikiem Pole fakultatywne 

Poziom istotności Pole tekstowe zgodne ze słownikiem Pole fakultatywne 

Kategoryzacja Pole tekstowe zgodne ze słownikiem Pole fakultatywne 

Realizujący Pole tekstowe zgodne ze słownikiem Pole fakultatywne 

Nadzorujący Pole tekstowe zgodne ze słownikiem Pole fakultatywne 

Projekt nadrzędny Pole tekstowe zgodne ze słownikiem Pole fakultatywne 

Koszt Liczba Pole fakultatywne 

Obszar Pole tekstowe zgodne ze słownikiem Pole fakultatywne 

Wytyczna Pole tekstowe zgodne ze słownikiem Pole fakultatywne 
 

 Rysunek 19. Format pliku do importu zaleceń 

9.3. REALIZACJA ZALECEŃ 

Realizacja zaleceń spoczywa na osobie, która została przypisana do danego zalecenia jako OSOBA REALIZUJĄCA. To 

ona jest odpowiedzialna za opracowanie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych. Zanim jednak zaproponowane 

działania zostaną wprowadzone w życie, informacje o sposobie realizacji zaleceń OSOBA REALIZUJĄCA wprowadza do 

systemu i wysyła do weryfikacji AUDYTOROWI. Oprócz samego opisu sposobu realizacji, dodatkowo można dołączyć 

załącznik np. propozycja nowej regulacji, dokument potwierdzający pewne działania. AUDYTOR posiada również 

uprawnienia do odrzucenia zaproponowanego sposobu realizacji zalecenia, a stosowna informacja wyjaśniająca powód 

odrzucenia jest odnotowana w systemie, do której OSOBA REALIZUJĄCA ma dostęp, aby móc uwzględnić proponowane 

zmiany. 
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9.4. STATUSY ZALECEŃ 

Zalecenie, w zależności od etapu w jakim się znajduje, może mieć jeden z poniższych statusów: 

 

Nieprzypisany 
 

Zalecenie zostało wygenerowane po przeprowadzonym badaniu, ale nie zostało 

przypisane wyznaczonemu PRACOWNIKOWI (OSOBIE REALIZUJĄCEJ) do 

realizacji. 

 

Zatwierdzany 
 

Zalecenie zostało przypisane wyznaczonemu PRACOWNIKOWI (OSOBIE 

REALIZUJĄCEJ) do realizacji, zostało wysłane do zatwierdzenia do OSOBY 

NADZORUJĄCEJ i czeka na jego zatwierdzenie. 

 

 

Roboczy 
 

Zalecenie zostało zatwierdzone przez OSOBĘ NADZORUJĄCĄ, zostało 

przekazane do realizacji przez PRACOWNIKA (OSOBA REALIZUJĄCA) i jest  

w trakcie realizacji. 

 

 

Weryfikowany 
 

Zalecenie zostało zrealizowane przez PRACOWNIKA (OSOBA REALIZUJĄCA)  

i zostało wysłane do AUDYTORA WIODĄCEGO do weryfikacji sposobu realizacji.  

 

Zalecenia o tym statusie NIE MOŻNA JUŻ PODDAWAĆ EDYCJI. 

 

 

Zatwierdzony 
 

Sposób realizacji zalecenia został zatwierdzony przez AUDYTORA WIODĄCEGO.  

 

Zalecenia o tym statusie NIE MOŻNA JUŻ PODDAWAĆ EDYCJI. 

 

 

Odrzucony 
 

Sposób realizacji zalecenia został odrzucony przez AUDYTORA WIODĄCEGO.  

 

PRACOWNIK może zalecenie o tym statusie PODDAĆ PONOWNEJ EDYCJI. 

 

 

Przeterminowany Termin realizacji zalecenia minął. 

 

 

9.5. PRZEBIEG PROCESU 

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

związanych z kontrolą wewnętrzną oraz statusy w jakich się on znajduje przedstawia poniższy graf: 
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Rysunek 20. Przebieg procesu – Zalecenia 

9.6. INFORMOWANIE O DZIAŁANIACH 

W ramach procesu realizacji zaleceń, system będzie informował użytkowników o działaniach, jakie należy podjąć  

w związku z danym zaleceniem. Informacja ta będzie wysyłana na adres e-mail użytkownika, który bierze udział w danej 

czynności. W ten sposób aplikacja informuje o następujących zdarzeniach: 

 ODBIORCA CZYNNOŚĆ 

GENERUJĄCA E-MAIL 

TREŚĆ KOMUNIKATU 

Osoba nadzorująca Wysłanie do zatwierdzenia 

osoby realizującej zalecenie 
Podczas badania [NazwaProgramuBadania] zostało wydane zalecenie: 

[TrescZalecenia] która wymaga Twojej weryfikacji. 

W tym celu należy wejść w opcję „Zalecenia”, wybrać zalecenie: 

[TrescZalecenia], zapoznać się z jego treścią, kategoryzacją, terminem 

realizacji i osobą realizującą, a następnie zaakceptować używając w tym 

celu opcji „Akceptuj” przekazując dalej do realizacji lub je odrzucić, 

używając opcji „Odrzuć” jednocześnie podając uzasadnienie swojej 

decyzji. 
Osoba realizująca Przypisanie zalecenia do 

realizacji 
Podczas badania [NazwaProgramuBadania] zostało wydane zalecenie: 

[TrescZalecenia] które powinno być zrealizowane w terminie do 

[TerminZakończeniaZalecenia] 

W tym celu należy wejść w opcję „Zalecenia”, wybrać zalecenie: 

[TrescZalecenia], zapoznać się z jego treścią a następnie po realizacji 

zalecenia wpisać sposób realizacji, ewentualnie dołączyć jakieś dokumenty 

i przesłać do akceptacji audytorowi za pomocą opcji „Do zatwierdzenia”. 
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Audytor wiodący Wysłanie do akceptacji 

realizacji zalecenia 

Pracownik zrealizował przypisane mu zalecenie: [TrescZalecenia] W 

związku z tym sposób realizacji zalecenia pokontrolnego wymaga Twojej 

weryfikacji. 

W tym celu należy wejść w opcję „Zalecenia”, wybrać zalecenie: 

[TrescZalecenia], zapoznać się ze sposobem realizacji, a następnie 

zaakceptować używając w tym celu opcji „Akceptuj” lub je odrzucić, 

używając opcji „Odrzuć” jednocześnie podając uzasadnienie swojej 

decyzji. 

Osoba realizująca Akceptacja realizacji 

zalecenia 

Audytor zaakceptował sposób realizacji zalecenia pokontrolnego: 

[TrescZalecenia] 

Osoba realizująca Odrzucenie realizacji 

zalecenia 

Audytor odrzucił sposób realizacji zalecenia pokontrolnego: 

[TrescZalecenia] 

Proszę wejść w opcję „Zalecenia”, wybrać zalecenie: [TrescZalecenia], 

klikając na jego nazwę a następnie kliknąć czerwoną ikonę informującą o 

statusie „Odrzucony” i zapoznać się z powodem odrzucenia zalecenia. 

9.7. RAPORTY DOTYCZĄCE ZALECEŃ 

Wydruk raportu z zaleceniami w formie pliku *.pdf jest możliwy w dwóch wariantach: 

9.7.1. WARIANT I 

Raport z realizacji zaleceń objętych konkretnym programem badań możliwy jest w opcji: 

 Raporty → Generuj *.pdf 

Po jej uruchomieniu pojawia się okno, w którym należy wybrać PROGRAM BADANIA dla którego chcemy wygenerować 

raport. 

Przykładowy raport został przedstawiony poniżej: 

 
Rysunek 21. Realizacja zaleceń w postaci pliku *.pdf. 
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9.7.2. WARIANT II 

Wydruk sparametryzowanego raportu dotyczącego realizacji zaleceń dostępny jest w opcji: 

 Raporty → Raport z realizacji zaleceń 

Po jej uruchomieniu pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować 

raport: 

JEDNOSTKA − Można wybrać nazwę jednostki, z której ma być wygenerowany raport.  

PLAN KONTROLI − Można dokonać wyboru planu kontroli, w ramach którego zostały 

zdefiniowane programy badania, które mają się znaleźć w raporcie.  

STATUS PROGRAMU BADANIA − Można wybrać status programów badań, które mają być opisane w raporcie.   

DLA PROGRAMU BADANIA − Można dokonać wyboru programu badania, który ma być opisany w raporcie.  

REALIZUJĄCY − Można dokonać wyboru osoby realizującej zalecenia i raport będzie dotyczył 

tylko wybranych osób. 

ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Przykładowy raport został przedstawiony poniżej: 
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10. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

10.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Celem procesu jest prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych jako: 

 ADMINISTRATOR DANYCH 

 PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 

 

Osoba z rolą INSPEKTOR jest odpowiedzialna za prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych 

osobowych. Ma uprawnienia do ewidencji czynności, ich edycji i usuwania. 

 

 

Osoba z rolą CZŁONEK ZARZĄDU ma uprawnienia do wglądu do rejestru czynności przetwarzania. 

 

 

10.2. PROWADZENIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

Do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania służy opcja: 

 Rejestr czynności przetwarzania → DODAJ CZYNNOŚĆ 

po uruchomieniu której należy uzupełnić następujące informacje: 

NAZWA CZYNNOŚCI * − W tym polu należy wpisać nazwę czynności przetwarzania.  

KATEGORIA OSÓB * − W polu tym należy z listy rozwijalnej wybrać kategorie osób, których dane są 

przetwarzane w ramach tej czynności. 

KATEGORIA DANYCH * − W polu tym należy z listy rozwijalnej wybrać kategorie danych które są 

przetwarzane w ramach tej czynności. 

ADMINISTRATOR 

DANYCH * 
− W tym polu należy wybrać administratora danych osobowych 

przetwarzanych w ramach tej czynności. Jeżeli dla wybranych danych jesteśmy 

administratorem, należy wybrać jednostkę nadrzędną.  

CEL PRZETWARZANIA * − W tym polu należy z listy rozwijalnej wybrać cele przetwarzania danych 

osobowych w ramach danej czynności.  

PODSTAWA 

PRZETWARZANIA * 
− W tym polu należy z listy rozwijalnej wybrać podstawy przetwarzania danych 

osobowych w ramach danej czynności. 

TECHNICZNE ŚRODKI 

BEZPIECZEŃSTWA 
− W polu tym można z listy wybrać mechanizmy kontrolne, które stanowią 

techniczne środki bezpieczeństwa dla danej czynności. Na liście pojawiają się 

mechanizmy, które w słowniku mechanizmów kontrolnych mają przypisane, 

że jest to mechanizm techniczny. 

SYSTEM − W tym polu można wybrać systemy informatyczne, które biorą udział w 

przetwarzaniu danych osobowych w ramach tej czynności. 

ORGANIZACYJNE ŚRODKI 

BEZPIECZEŃSTWA 
− W polu tym można z listy wybrać mechanizmy kontrolne, które stanowią 

organizacyjne środki bezpieczeństwa dla danej czynności. Na liście pojawiają 

się mechanizmy, które w słowniku mechanizmów kontrolnych mają 

przypisane, że jest to mechanizm organizacyjny. 

DOKUMENT − W tym polu można wybrać dokumenty, które biorą udział w przetwarzaniu 

danych osobowych w ramach tej czynności. 

ODBIORCY, KTÓRYM 

UJAWNIA SIĘ DANE 
− W tym polu można wpisać nazwy odbiorców, którym ujawnia się dane 

osobowe – jeżeli taka sytuacja ma miejsce. 

NAZWA PAŃSTWA 

TRZECIEGO... 
− W tym polu można wpisać nazwę państwa trzeciego lub organizacji, którym 

ujawnia się dane osobowe – jeżeli taka sytuacja ma miejsce. 
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PODMIOTY, KTÓRE 

PRZETWARZAJĄ DANE 
− W tym polu można wpisać nazwy podmiotów, którym powierzono 

przetwarzanie tych danych – jeżeli taka sytuacja ma miejsce. 

KATEGORIE 

PRZETWARZAŃ W 

IMIENIU 

ADMINISTRATORA 

− W tym polu można wpisać kategorie przetwarzań jakie wykonujemy w 

imieniu administratora danych jeżeli dane osobowe w ramach tej czynności 

przetwarzamy jako podmiot przetwarzający. 

PLANOWANY TERMIN 

USUNIĘCIA DANYCH 
− W polu tym jeżeli jest taka możliwość można wpisać termin/okres po jakim 

jesteśmy zobowiązani do usunięcia tych danych osobowych. 

 

 

Szczegółowy opis tworzenia wpisów w rejestrze czynności został zawarty w DOKUMENTACJI 

UŻYTKOWNIKA do systemu w rozdziale REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA → REJESTROWANIE 

CZYNNOŚCI  

 

10.3. RAPORTY DOTYCZĄCE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

Raport z rejestru czynności przetwarzania prowadzonego przez: 

 ADMINISTRATORA DANYCH 

 PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 

dostępny jest w opcji: 

 Raporty → Raport z rejestru naruszeń 

Po uruchomieniu tej opcji decydujemy, jaki raport chcemy wygenerować: 

JAKO ADMINISTRATOR DANYCH − Pole to należy zaznaczyć jeżeli raport ma być wykonany dla czynności, dla 

których jednostka jest administratorem danych przetwarzanych w ramach 

tych czynności. 

JAKO PODMIOT 

PRZETWARZAJĄCY 
− Pole to należy zaznaczyć jeżeli raport ma być wykonany dla czynności, dla 

których jednostka jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe, w ramach 

tych czynności. 

 

Możliwe jest również definiowanie innych parametrów, dla których chcemy wygenerować raport, takich jak: 

KATEGORIA DANYCH − W polu tym można wybrać kategorie danych, do których ma być ograniczony 

raport. 

CELE PRZETWARZANIA − W polu tym można wybrać cele przetwarzania, do których ma być ograniczony 

raport. 

ZABEZPIECZENIA 

ORGANIZACYJNE 
− W polu tym można wybrać zabezpieczenia organizacyjne, które są stosowane 

dla danych czynności przetwarzania. 

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE − W polu tym można wybrać zabezpieczenia techniczne, które są stosowane dla 

danych czynności przetwarzania. 

PROCES − W polu tym można wybrać proces, w ramach którego wykonywane są dane 

czynności przetwarzania. 

JEDNOSTKA − W polu tym można wybrać jednostkę, która realizuje dane czynności 

przetwarzania. 

 

Przykładowy raport wygenerowany dla administratora danych wygląda tak: 
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Przykładowy raport wygenerowany dla podmiotu przetwarzającego wygląda tak: 
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11. REJESTR NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH 

11.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Celem procesu jest prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych oraz wsparcie przy wypełnianiu 

obowiązku zgłaszania wykrytych naruszeń. 

 

Osoba z rolą INSPEKTOR jest odpowiedzialna za prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych 

osobowych. Ma uprawnienia do ewidencji wykrytych naruszeń, ich edycji, usuwania oraz dodawania ich do 

ogólnego rejestru ryzyk. 

 

 

Osoba z rolą CZŁONEK ZARZĄDU ma uprawnienia do wglądu do rejestru naruszeń. 

 

 

11.2. PROWADZENIE REJESTRU NARUSZEŃ 

Do prowadzenia rejestru naruszeń służy opcja: 

 Rejestr naruszeń → DODAJ NARUSZENIE 

po uruchomieniu której należy uzupełnić następujące informacje: 

OPIS NARUSZENIA * − Treść stwierdzonego naruszenia ochrony danych osobowych.  

CHARAKTER 

NARUSZENIA  
− Charakter naruszenia. 

CZYNNOŚĆ 

PRZETWARZANIA 
− Możliwość powiązania danego naruszenia z czynnościami przetwarzania. 

KATEGORIA OSÓB  − Kategorię osób, których dotyczy dane naruszenie. 

PRZYBLIŻONA LICZBA 

OSÓB  
− Przybliżona liczba osób, dla których ochrona danych została naruszona. Może 

być to wartość liczbowa (np. 5, 20-30 itp. ) lub jakościowa (np. Wszystkie 

dane dotyczące kart płatniczych, Bardzo liczna grupa osób itp. )  

DATA STWIERDZENIA 

NARUSZENIA * 
− Data, kiedy stwierdzono naruszenie ochrony danych osobowych.  

OCENA RYZYKA 

NARUSZENIA * 
− Ocena ryzyka naruszenia pod kątem skutków jakie ono za sobą niesie dla 

administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego dane. 

OCENA RYZYKA 

NARUSZENIA PRAW I 

WOLNOŚCI OSÓB * 

− Ocena ryzyka naruszenia pod kątem naruszenia praw lub wolności osób, 

których dane dotyczą. 

OKOLICZNOŚCI 

NARUSZENIA 
− Okoliczności, jakie towarzyszyły naruszeniu. 

SKUTKI NARUSZENIA − Skutki tego naruszenia, zarówno te, które się zmaterializują jak i te które 

ewentualnie mogą się wydarzyć. 

DZIAŁANIA ZARADCZE − Działania zaradcze jakie podejmuje administrator danych lub podmiot 

przetwarzający aby minimalizować skutki naruszenia wprowadzone w 

poprzednim polu. 

POWIĄZANE ZALECENIA − Zalecenia, które zostały utworzone w systemie w celu np. minimalizowania 

skutków naruszenia lub minimalizowania ryzyka ewentualnego wystąpienia 

podobnego naruszenia. 

PODLEGA ZGŁOSZENIU 

DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

− Pole to zaznaczamy w sytuacji, kiedy mamy obowiązek zgłosić dane naruszenie 

do organu nadzorczego. Brak zaznaczenia tego pola, w sytuacji kiedy takie 

zgłoszenie jest wymagane, będzie skutkowało komunikatem informacyjnym o 

nieprawidłowym wypełnianiu obowiązku dotyczącego zgłoszenia. 
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DATA ZGŁOSZENIA − Data, kiedy zgłoszono naruszenie do organu nadzorczego. 

ORGAN NADZORCZY − Komu zgłosiliśmy naruszenie, jeżeli mamy obowiązek jego zgłoszenia. 

PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA − W tym polu, w przypadku gdy nie dopełniliśmy obowiązku zgłoszenia 

naruszenia w ciągu 72 godzin, należy wpisać przyczyny opóźnienia. Brak 

uzupełnienia tego pola, w sytuacji kiedy podanie przyczyny jest wymagane, 

będzie skutkowało komunikatem informacyjnym o nieprawidłowym 

wypełnianiu obowiązku dotyczącego zgłoszenia. 

PODLEGA ZGŁOSZENIU 

OSOBIE, KTÓREJ DANE 

DOTYCZĄ 

− Pole to zaznaczamy w sytuacji, kiedy mamy obowiązek zawiadomić osoby, 

których dane dotyczą o wystąpieniu naruszenia. Brak zaznaczenia tego pola, 

w sytuacji kiedy takie zawiadomienie jest wymagane, będzie skutkowało 

komunikatem informacyjnym o nieprawidłowym wypełnianiu obowiązku 

dotyczącego zawiadomienia osób. 

DATA ZGŁOSZENIA − Data, kiedy powiadomiono osoby fizyczne o naruszeniu ochrony ich danych. 

 

 

Szczegółowy opis tworzenia wpisów w rejestrze naruszeń został zawarty w DOKUMENTACJI 

UŻYTKOWNIKA do systemu w rozdziale REJESTR NARUSZEŃ → REJESTROWANIE NARUSZEŃ  

 

11.3. DODAWANIE NARUSZEŃ DO REJESTRU RYZYK 

W przypadku, gdy użytkownik zarejestruje naruszenie ochrony danych osobowych, ma możliwość przeniesienia tego 

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

wynikającego z naruszenia do rejestru ryzyk odbywa się za pomocą opcji: 

 Rejestr naruszeń → WYBRANE NARUSZENIE → Dodaj do rejestru ryzyk 

Po uruchomieniu tej opcji, wybrane naruszenie zapisuje się w Rejestrze Ryzyk poprzez automatyczne uzupełnienie pól 

wg schematu: 

Pole z Rejestru Ryzyk Pole z Rejestru Naruszeń 

ŹRÓDŁO „Naruszenie ochrony danych osobowych” 

DATA IDENTYFIKACJI RYZYKA DATA STWIERDZENIA NARUSZENIA 

RODZAJ RYZYKA/KONTEKST  Pole puste 

OPIS  OPIS NARUSZENIA 

ZAGROŻENIA SKUTKI NARUSZENIA 

PODATNOŚCI Pole puste 

ZABEZPIECZENIA ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZENIA ORGANIZACYJNE przypisane do danej 

CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE przypisane do danej 

CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO Pole puste 

SKUTEK Pole puste 

POZIOM RYZYKA POZIOM RYZYKA 

POZIOM RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI 

OSÓB 

POZIOM RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI 

OSÓB 

POSTĘPOWANIE Z RYZYKIEM Pole puste 

UZASADNIENIE DECYZJI Pole puste 

ZALECENIA POWIĄZANE ZALECENIA 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA * Pole puste 

STATUS RYZYKA „Zmaterializowane” 

POZIOM RYZYKA REZYDUALNEGO POZIOM RYZYKA  
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POZIOM RYZYKA REZYDUALNEGO NARUSZENIA 

PRAW I WOLNOŚCI OSÓB 

POZIOM RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI 

OSÓB 

INFORMACJE DODATKOWE Pole puste 

 

11.4. KONTROLA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Po wprowadzonym naruszeniu, lub jego edycji, po uruchomieniu opcji: 

 

 Rejestr naruszeń → WYBRANE NARUSZENIE → Zapisz 
 

następuje sprawdzenie prawidłowości wypełnienia obowiązku zgłoszenia naruszenia poprzez ewentualne 

poinformowanie użytkownika o nieprawidłowościach. Poniższa tabela przedstawia komunikat, jaki pojawia się na 

ekranie w przypadku, gdy dany warunek je spełniony. 

 

WARUNEK KOMUNIKAT 

Jeżeli OCENA RYZYKA NARUSZENIA PRAW I 

WOLNOŚCI OSÓB < 3 (Ryzyko większe niż 

najniższe na skali o np. ID=2) i PODLEGA 

ZGŁOSZENIU DO ORGANU = Nie zaznaczone 

 
Jeżeli OCENA RYZYKA NARUSZENIA PRAW I 

WOLNOŚCI OSÓB = 1 (Najwyższe ryzyko na 

skali o ID=1) i PODLEGA ZGŁOSZENIU 

OSOBIE = Nie zaznaczone 

 
Jeżeli DATA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA = 

Wartość i różnica między DATA 

ZGŁOSZENIA NARUSZENIA i DATA 

STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI > 3 dni 

robocze i PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA = Puste 

 
Komunikaty te nie uniemożliwiają zapisania naruszenia. Są jedynie komunikatami informacyjnymi. 

11.5. RAPORTY DOTYCZĄCE REJESTRU NARUSZEŃ 

Wydruk sparametryzowanego raportu dotyczącego rejestru naruszeń dostępny jest w opcji: 

 Raporty → Raport z rejestru naruszeń 

W przypadku gdy ryzyko wynikające z naruszenia jest 

większe niż niskie, Administrator Danych ma obowiązek 

poinformować o naruszeniu Organ Nadzorczy. 

W przypadku gdy ryzyko wynikające z naruszenia jest 

wysokie, Administrator Danych ma obowiązek zawiadomić  

o naruszeniu osoby, których dane dotyczą. 

W przypadku gdy naruszenie podlegało zgłoszeniu do 

Organu Nadzorczego i Administrator Danych nie wypełnił 

tego obowiązku z ciągu 72 h, muszą być podane przyczyny 

opóźnienia. 
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Po jej uruchomieniu pojawia się okno, w którym należy zdefiniować parametry, dla których chcemy wygenerować 

raport: 

KATEGORIA OSÓB − Można wybrać nazwę kategorii osób, dla której ma być wygenerowany raport.  

POZIOM RYZYKA − Można dokonać wyboru poziomu ryzyka, jakie generują naruszenia, które mają 

się znaleźć w raporcie.  

ZA OKRES − Należy wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

KONTROLA OBOWIĄZKU 

INFORMACYJNEGO 
− Pole to należy zaznaczyć w przypadku, gdy na raporcie mają się znaleźć 

komunikaty dotyczące nieprawidłowego wypełnienia obowiązku 

informacyjnego w stosunku do organów nadzorczych oraz osób, których dane 

dotyczą. 

 

Przykładowy raport został przedstawiony poniżej: 
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12. REJESTR UPOWAŻNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH 

12.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Celem procesu jest prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych, ewidencji szkoleń 

dotyczących ochrony danych osobowych oraz generowania wzoru upoważnienia w oparciu o dane wprowadzone do 

rejestru. 

 

Osoba z rolą INSPEKTOR jest odpowiedzialna za prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych. Ma uprawnienia do ewidencji upoważnień, ewidencji szkoleń w których uczestniczył 

użytkownik, ewidencji podpisanych upoważnień oraz generowania wzoru upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych, który powinien podpisać użytkownik.. 

 

 

Osoba z rolą CZŁONEK ZARZĄDU ma uprawnienia do wglądu do rejestru upoważnień. 

 

 

Osoba z rolą PRACOWNIK ma uprawnienia do wglądu do rejestru upoważnień do swojego upoważnienia. 

 

 

12.2. PROWADZENIE REJESTRU UPOWAŻNIEŃ 

Do prowadzenia rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych służy opcja: 

 Rejestr upoważnień → DODAJ UPOWAŻNIENIE 

po uruchomieniu której należy uzupełnić następujące informacje: 

PRACOWNIK * − W tym polu należy wybrać użytkownika, którego chcemy upoważnić do 

przetwarzania danych osobowych. 

DATA UPOWAŻNIENIA * − W polu tym należy wprowadzić datę nadania uprawnień do przetwarzania 

danych osobowych. 

STANOWISKO − W polu tym automatycznie pojawi się stanowisko, na jakim jest zatrudniony 

pracownik.  

CZYNNOŚĆ 

PRZETWARZANIA * 
− W tym polu należy wybrać czynności przetwarzania, w których bierze udział 

użytkownik.  

 

 

Szczegółowy opis tworzenia wpisów w rejestrze upoważnień został zawarty w DOKUMENTACJI 

UŻYTKOWNIKA do systemu w rozdziale REJESTR UPOWAŻNIEŃ → REJESTROWANIE UPOWAŻNIEŃ 

 

12.3. EWIDENCJA DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH DOTYCZĄCYCH UPOWAŻNIENIA 

Po uruchomieniu opcji: 

 Rejestr upoważnień → WYBRANE UPOWAŻNIENIE → Dodaj szczegółowe dane 

Aplikacja weryfikuje czynności przetwarzania, przypisane do danego użytkownika i na tej podstawie automatycznie 

wyświetla systemy informatyczne, do których ma mieć dostęp użytkownik. 



 DOKUMENTACJA FUNKCJONALNA 

 

REJESTR UPOWAŻNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH 67 

 

 

Dodatkowo, w wygenerowanej tabeli, obok nazwy systemu można wpisać: 

 

IDENTYFIKATOR W SYSTEMIE − Identyfikator w systemie informatycznym, do którego ma dostęp 

użytkownik. 

ZAKRES UPRAWNIEŃ − Zakres uprawnień do danego systemu: 

 Pełny zakres  

 Wprowadzanie danych  

 Edycja danych 

 Usuwanie danych 

 Podgląd danych 

DATA NADANIA UPRAWNIEŃ − Data nadania uprawnień do systemu, jeżeli jest inna niż data generowania 

upoważnienia. 

DATA USTANIA UPRAWNIEŃ − Data ustania uprawnień do systemu. 

 

12.4. EWIDENCJA SZKOLEŃ 

Inspektor ma możliwość ewidencji szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych, w którym brał udział wybrany 

użytkownik. Służy do tego opcja: 

 Rejestr upoważnień → WYBRANE UPOWAŻNIENIE→ DODAJ SZKOLENIE 

Zapisane szkolenie dodaje się do tabeli „SZKOLENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH”: 

 

12.5. GENEROWANIE UPOWAŻNIEŃ 

Po uruchomieniu opcji: 

 Rejestr upoważnień → WYBRANE UPOWAŻNIENIE → Generuj upoważnienie 

Możliwe jest generowanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla wybranego użytkownika na podstawie 

informacji wprowadzonych do rejestru upoważnień. Wygenerowane upoważnienie pobierane jest na dysk lokalny 

użytkownika w postaci pliku *.doc według wzoru: 
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UPOWAŻNIENIE 
 

 
 

do przetwarzania danych osobowych 
 

 
 

1.   Niniejszym, z dniem [data nadania upoważnienia] nadaję Pracownikowi [Imię i nazwisko] zatrudnionemu przez [Nazwa 

jednostki]  – Administratora Danych, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych: 
 

• w formie papierowej 
 

• w systemach informatycznych : 
 

 

SYSTEM PRZETWARZAJĄCY DANE IDENTYFIKATOR ZAKRES PRZETWARZANIA 

[system 1]   

[system 2]   
 

 

 
 

 

Upoważnienie dotyczy danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją następujących czynności przetwarzania 

danych: 
 

 

• [czynność 1] 

• [czynność 2] 
 

 

 
 

3. Upoważnienie wygasa: 
 

• z chwilą rozwiązania umowy o pracę lub zmiany stanowiska pracy; 
 

• z chwilą nadania nowego upoważnienia; 
 

• z chwilą odwołania lub wygaśnięcia upoważnienia  
 

 
 

4. Jednocześnie zobowiązuję Pana/ Panią do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobu ich 

zabezpieczenia. 
 

 
 

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Podpis osoby nadającej upoważnienie:…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

12.6. EWIDENCJA UPOWAŻNIEŃ 

Wszystkie podpisane przez użytkownika upoważnienia do przetwarzania danych osobowych można dołączać pod dane 

upoważnienie. Do tego służy opcja: 

 Rejestr upoważnień → WYBRANE UPOWAŻNIENIE → Wybierz plik  

W sekcji PODPISANE UPOWAŻNIENIA. 

12.7. RAPORTY DOTYCZĄCE REJESTRU UPOWAŻNIEŃ 

Raport z rejestru upoważnień dostępny jest w opcji: 

 Raporty → Raport z rejestru upoważnień 

Po uruchomieniu tej opcji możliwe jest definiowanie parametrów, dla których chcemy wygenerować raport: 

JEDNOSTKA − Można wybrać jednostkę, dla której ma być wygenerowany raport.  
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CZYNNOŚĆ PRZETWARZANIA − Można wybrać czynność przetwarzania, do których ma być ograniczony 

raport.   

SYSTEM − Można wybrać system, do których ma być ograniczony raport.  

ZA OKRES − Można wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Przykładowy raport wygląda tak: 
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13. REJESTR RYZYK 

13.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Celem procesu jest identyfikacja, szacowanie, ocena, kontrola i monitorowanie ryzyk. 

 

Osoba z rolą KIEROWNIK KOMÓRKI ma uprawnienia do ewidencji nowych ryzyk oraz generowania raportu 

ze wszystkich ryzyk. 

 

 

Osoba z rolą AUDYTOR ma uprawnienia do ewidencji nowych ryzyk, przenoszenia wykrytych podczas 

badania nieprawidłowości do rejestru ryzyk oraz generowania raportu z ryzyk przez siebie utworzonych.  

 

 

Osoba z rolą INSPEKTOR a uprawnienia do ewidencji nowych ryzyk, przenoszenia stwierdzonych naruszeń 

ochrony danych osobowych do rejestru ryzyk oraz generowania raportu z ryzyk przez siebie utworzonych.  

 

 

Osoba z rolą CZŁONEK ZARZĄDU ma uprawnienia do wglądu do rejestru ryzyk oraz generowania raportu 

ze wszystkich ryzyk. 

 

 

Osoba z rolą PRACOWNIK, (Osoba odpowiedzialna za dane ryzyko) ma uprawnienia do edycji ryzyk, za 

które jest odpowiedzialna jak również do tworzenia nowych ryzyk. 

 

 

13.2. IDENTYFIKACJA RYZYKA 

Identyfikacji ryzyka w rejestrze ryzyk można dokonać na trzy sposoby: 

Poprzez: 

 Przenoszenie wykrytych podczas kontroli nieprawidłowości do rejestru ryzyk. Funkcjonalność została opisana w 

rozdziale DODAWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DO REJESTRU RYZYK 

 Przenoszenie stwierdzonych naruszeń ochrony danych osobowych do rejestru ryzyk. Funkcjonalność została 

opisana w rozdziale DODAWANIE NARUSZEŃ DO REJESTRU RYZYK 

 Ręczna ewidencja ryzyka w rejestrze ryzyk, w opcji: 

 

 Rejestr ryzyk → DODAJ RYZYKO 

po uruchomieniu której, w sekcji dotyczącej IDENTYFIKACJI RYZYKA, należy uzupełnić następujące informacje: 

ŹRÓDŁO * − W tym polu należy z dostępnej listy wybrać źródło ryzyka. Do wyboru są 

następujące wartości: 

 Nieprawidłowość wykryta podczas kontroli 

 Naruszenie ochrony danych osobowych 

 Ocena skutków dla ochrony danych 

 Czynnik zewnętrzny o charakterze prawnym 

 Czynnik zewnętrzny o charakterze społecznym 

 Czynnik zewnętrzny dotyczący podmiotu zewnętrznego 

 Czynnik wewnętrzny dotyczący struktury organizacyjnej 

 Czynnik wewnętrzny dotyczący procedur i procesów 

 Czynnik wewnętrzny dotyczący strategii i polityki 
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 Czynnik wewnętrzny dotyczący środowiska teleinformatycznego 

 Czynnik wewnętrzny dotyczący nowych produktów 

 Inny czynnik zewnętrzny 

 Inny czynnik wewnętrzny 

Przy przenoszeniu ryzyk z rejestru naruszeń lub z rejestru nieprawidłowości 

– źródło ryzyka jest uzupełniane automatycznie.  

DATA IDENTYFIKACJI 

RYZYKA * 
− W polu tym należy wprowadzić datę identyfikacji ryzyka. Przy przenoszeniu 

ryzyk z rejestru naruszeń lub z rejestru nieprawidłowości – pole to jest 

uzupełniane automatycznie. 

RODZAJ 

RYZYKA/KONTEKST  
− W polu tym należy wpisać rodzaj ryzyka lub kontekst, dla którego 

przeprowadza się ocenę ryzyka.  

OPIS  * − W tym polu należy opisać na czy polega ryzyko.  Przy przenoszeniu ryzyk z 

rejestru naruszeń lub z rejestru nieprawidłowości – pole to jest uzupełniane 

automatycznie. 

 

 

Szczegółowy opis tworzenia wpisów w rejestrze ryzyk został zawarty w DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA 

do systemu w rozdziale REJESTR RYZYK → REJESTROWANIE RYZYK 

 

13.3. SZACOWANIE I OCENA RYZYKA 

Po identyfikacji ryzyka w rejestrze ryzyk, należy dokonać szacowania i oceny tego ryzyka. 

Po uruchomieniu opcji: 

 Rejestr ryzyk → WYBRANE RYZYKO 

w sekcji dotyczącej SZACOWANIA I OCENY RYZYKA, należy uzupełnić następujące informacje: 

ZAGROŻENIA − W tym polu należy opisać zagrożenia, jakie są związane z danym ryzykiem. 

Przy przenoszeniu ryzyka z rejestru naruszeń, pole to jest uzupełniane 

automatycznie. 

PODATNOŚCI − W polu tym należy opisać podatności, jakie generuje dane ryzyko.  

ZABEZPIECZENIA 

ORGANIZACYJNE 
− W polu tym należy z listy mechanizmów kontrolnych wybrać te, które pełnią 

rolę zabezpieczenia organizacyjnego stosowanego do minimalizacji danego 

ryzyka. Przy przenoszeniu ryzyka z rejestru naruszeń, pole to jest 

uzupełniane automatycznie. 

ZABEZPIECZENIA 

TECHNICZNE 
− W polu tym należy z listy mechanizmów kontrolnych wybrać te, które pełnią 

rolę zabezpieczenia technicznego stosowanego do minimalizacji danego 

ryzyka. Przy przenoszeniu ryzyka z rejestru naruszeń, pole to jest 

uzupełniane automatycznie. 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO − Należy opisać prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka. 

SKUTEK − W tym polu należy opisać skutki, jakie mogą wystąpić po zmaterializowaniu 

się ryzyka. Przy przenoszeniu ryzyka z rejestru naruszeń, pole to jest 

uzupełniane automatycznie. 

POZIOM RYZYKA * − W polu tym należy określić poziom ryzyka w stosunku do jednostki. Przy 

przenoszeniu ryzyk z rejestru naruszeń lub z rejestru nieprawidłowości – 

pole to jest uzupełniane automatycznie. 

POZIOM RYZYKA 

NARUSZENIA PRAW I 

WOLNOŚCI OSÓB * 

− W polu tym należy określić poziom ryzyka w stosunku do osób fizycznych. 

Przy przenoszeniu ryzyka z rejestru naruszeń, pole to jest uzupełniane 

automatycznie. 

 

 

Szczegółowy opis tworzenia wpisów w rejestrze ryzyk został zawarty w DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA 

do systemu w rozdziale REJESTR RYZYK → REJESTROWANIE RYZYK 
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13.4. KONTROLA RYZYKA 

Po oszacowaniu i ocenie ryzyka w rejestrze ryzyk, należy kontrolować dane ryzyko. 

Po uruchomieniu opcji: 

 Rejestr ryzyk → WYBRANE RYZYKO 

w sekcji dotyczącej KONTROLA RYZYKA, należy uzupełnić następujące informacje: 

POSTĘPOWANIE Z 

RYZYKIEM 
− W tym polu należy z dostępnej listy wybrać sposób postępowania z 

ryzykiem. Do wyboru są następujące wartości: 

 Redukcja ryzyka 

 Akceptacja ryzyka 

 Unikanie ryzyka 

 Przeniesienie ryzyka 

UZASADNIENIE DECYZJI − W polu tym należy opisać uzasadnienie decyzji dotyczącej wybranego 

sposobu postępowania z ryzykiem.  

ZALECENIA − W tym miejscu można powiązać zalecenia, jakie zostały wprowadzone do 

systemu z danym ryzykiem. Przy przenoszeniu ryzyk z rejestru naruszeń lub 

z rejestru nieprawidłowości – pole to jest uzupełniane automatycznie. 

 

 

Szczegółowy opis tworzenia wpisów w rejestrze ryzyk został zawarty w DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA 

do systemu w rozdziale REJESTR RYZYK → REJESTROWANIE RYZYK 

 

13.5. MONITOROWANIE RYZYKA 

Ryzyko wymaga ciągłego monitorowania. 

W tym celu należy korzystać z opcji: 

 Rejestr ryzyk → WYBRANE RYZYKO 

I w sekcji dotyczącej MONITOROWANIE RYZYKA, uzupełniać następujące informacje: 

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA * 
− W tym polu należy z dostępnej listy pracownika, który będzie 

odpowiedzialny za dane ryzyko. Osoba ta będzie mogła poddawać edycji 

dane ryzyko. 

STATUS RYZYKA − W tym polu należy z dostępnej listy wybrać aktualny status ryzyka. Do 

wyboru są następujące wartości: 

 Aktywne 

 Nieaktywne 

 Zmaterializowane 

Przy przenoszeniu ryzyk z rejestru naruszeń lub z rejestru nieprawidłowości 

– pole to jest uzupełniane automatycznie. 

POZIOM RYZYKA 

REZYDUALNEGO 
− W polu tym należy określić poziom ryzyka po zastosowaniu działań, 

zabezpieczeń i podstępowania z ryzykiem w stosunku do jednostki. Przy 

przenoszeniu ryzyk z rejestru naruszeń, pole to jest uzupełniane 

automatycznie. 

POZIOM RYZYKA 

REZYDUALNEGO 

NARUSZENIA PRAW I 

WOLNOŚCI OSÓB 

− W polu tym należy określić poziom ryzyka po zastosowaniu działań, 

zabezpieczeń i podstępowania z ryzykiem w stosunku do osób fizycznych. 

Przy przenoszeniu ryzyka z rejestru naruszeń, pole to jest uzupełniane 

automatycznie. 

INFORMACJE 

DODATKOWE 
− W polu tym można wpisać dowolne dodatkowe informacje. 
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Szczegółowy opis tworzenia wpisów w rejestrze ryzyk został zawarty w DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA 

do systemu w rozdziale REJESTR RYZYK → REJESTROWANIE RYZYK 

 

13.6. RAPORTY DOTYCZĄCE REJESTRU RYZYK 

Raport z rejestru ryzyk dostępny jest w opcji: 

 Raporty → Raport z rejestru ryzyk 

Po uruchomieniu tej opcji możliwe jest definiowanie parametrów, dla których chcemy wygenerować raport: 

ŹRÓDŁO RYZYKA − Można wybrać źródło ryzyka, dla którego ma być wygenerowany raport.  

POZIOM RYZYKA − Można wybrać poziom ryzyka, dla którego ma być wygenerowany raport – 

raport obejmie wartości inicjalne jak i rezydualne. 

POZIOM RYZYKA 

NARUSZENIA PRAW I 

WOLNOŚCI OSÓB 

− Można wybrać poziom ryzyka, dla którego ma być wygenerowany raport – 

raport obejmie wartości inicjalne jak i rezydualne. 

RODZAJ RYZYKA/KONTEKST − Można wybrać rodzaje ryzyk, które mają być uwzględnione w raporcie. 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA − Można wybrać osobę odpowiedzialną, dla której ma być wygenerowany 

raport. 

POSTĘPOWANIE Z RYZYKIEM − Można wybrać sposób postępowania z ryzykiem, dla którego ma być 

wygenerowany raport. 

STATUS RYZYKA − Można wybrać status ryzyka, dla którego ma być wygenerowany raport. 

ZA OKRES − Można wybrać zakres dat, którego ma dotyczyć raport.  

 

Przykładowy raport został przedstawiony poniżej: 
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14. SŁOWNIKI 

14.1. CELE SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

Słownik dotyczący celów systemu kontroli wewnętrznej dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Cele audytu 

CELE GŁÓWNE nie podlegają modyfikacji przez użytkownika i zostały zdefiniowane zgodnie z Prawem Bankowym z dnia 

07.11.2016 - art. 9c. 

Natomiast CELE SZCZEGÓŁOWE można samodzielnie definiować, w zależności od potrzeb banku. Zgodnie  

z Rekomendacją H wydaną przez UKNF w kwietniu 2017, przy definiowaniu celów szczegółowych bank powinien wziąć 

pod uwagę takie aspekty jak: 

 zakres i stopień złożoności działalności banku, 

 zakres stosowania określonych przepisów prawa, standardów rynkowych oraz obowiązujących w banku regulacji 

wewnętrznych do których przestrzegania zobowiązany jest bank, 

 stopień osiągania planów operacyjnych i biznesowych przyjętych w banku, 

 kompletność, prawidłowość i kompleksowość procedur księgowych; 

 jakość (dokładność i niezawodność) systemów: księgowego, sprawozdawczego i operacyjnego, 

 adekwatność, funkcjonalność i bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego, 

 struktura organizacyjna banku, podział kompetencji i zasady koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami, komórkami, stanowiskami organizacyjnymi,  

 system tworzenia i obiegu dokumentów i informacji, 

 zakres czynności powierzonych przez bank do wykonania podmiotom zewnętrznym oraz ich wpływ na 

skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w banku. 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Dowolna nazwa celu. 

 

Przykładowa lista celów szczegółowych, jaka została zaimplementowana w systemie została przestawiona w ZAŁĄCZNIK 

NR 8 – CELE SZCZEGÓŁOWE 

Użytkownik może dowolnie modyfikować wstępnie zdefiniowaną listę celów szczegółowych, z zastrzeżeniem że: 

 

Cele te 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. 

 

14.2. SKALA RYZYKA 

Słownik dotyczący skali ryzyka dostępny jest w opcji: 

 Parametryzacja → Ryzyko 

i służy do wprowadzenia funkcjonującej w banku skali ryzyka, która wykorzystywana jest do: 

 Określenia jakie ryzyko rodzi brak zgodności badanego zagadnienia ze stanem faktycznym; 

 Określenia jakie ryzyko rodzi brak realizacji zalecenia pokontrolnego - domyślnie podpowiada się wartość 

przypisana do danego zagadnienia podlegającego kontroli; 

 Analizy, czy podczas badania wystąpiły krytycznie nieprawidłowości, które należy zgłosić do zarządu banku – 

analizowane są zagadnienia dla których przypisano najwyższą wartość ryzyka. 
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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.  

 

Po zdefiniowaniu ilości poziomów jakie posiada skala ryzyka, należy poszczególnym poziomom przypisać ich nazwy  

z zaznaczeniem, że NAJWYŻSZE RYZYKO MA NA SKALI WARTOŚĆ 1. Ma to znaczenie przy mechanizmie 

analizy, czy podczas badania pojawiły się krytyczne nieprawidłowości. 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Dowolna nazwa poziomu ryzyka np. wysokie, duże, średnie, małe, znikome itp. 

 

Przykładowa lista ryzyk, jaka została zaimplementowana w systemie posiada trzy stopniową skalę i została przestawiona 

poniżej: 

NAZWA  

Wysokie 

Średnie 

Niskie 

 

Użytkownik może dokonać zmiany skali lub zmiany samego nazewnictwa poszczególnych poziomów, z zastrzeżeniem, 

że: 

 

W przypadku gdy zostanie utworzony pierwszy plan kontroli, zmiana skali ryzyka nie będzie możliwa  

z poziomu aplikacji. Możliwa będzie nadal zmiana nazewnictwa. 

 

 

Przypisanie odpowiednich ryzyk do odpowiednich zagadnień objętych kontrolą, jakie zostało wstępnie 

zdefiniowane w systemie zostanie usunięte. Użytkownik będzie musiał sam przypisać te nowe wartości do 

poszczególnych zagadnień. 

 

14.3. SKALA WRAŻLIWOŚCI 

Słownik dotyczący skali wrażliwości dostępny jest w opcji: 

 Parametryzacja → Wrażliwość 

i służy do określenia skali podatności danej kategorii danych osobowych na ujawnienie w słowniku Kategorii Danych. 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Dowolna nazwa poziomu wrażliwości. 

 

Przykładowa lista wrażliwości, jaka została zaimplementowana w systemie posiada trzy stopniową skalę i została 

przestawiona poniżej: 

NAZWA  

Małe skutki ujawnienia 

Średnie skutki ujawnienia 

Duże skutki ujawnienia 
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14.4. SKALA LICZEBNOŚCI 

Słownik dotyczący skali liczebności dostępny jest w opcji: 

 Parametryzacja → Liczebność 

i służy do określenia liczebności danej kategorii Danych w słowniku Kategorii Danych. 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Dowolna nazwa poziomu liczebności. 

 

Przykładowa lista, jaka została zaimplementowana w systemie posiada trzy stopniową skalę i została przestawiona poniżej: 

NAZWA  

Mało liczne 

Liczne 

Bardzo liczne 

 

14.5. KATEGORYZACJA 

Słownik dotyczący kategoryzacji dostępny jest w opcji: 

 Parametryzacja → Kategoryzacja 

i służy do określenia kategorii wykorzystywanej do: 

 Określenia kategorii wykrytych nieprawidłowości; 

 Określenia kategorii zdefiniowanych zaleceń pokontrolnych; 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Dowolna nazwa kategorii. 

KOLOR − Dowolny kolor, który będzie przypisany danej kategorii na raportach i wykresach. 

 

Przykładowa lista, jaka została zaimplementowana w systemie posiada trzy stopniową skalę i została przestawiona poniżej: 

NAZWA  KOLOR 

Krytyczne  

Znaczące  

Doskonalące  

 

14.6. ISTOTNOŚĆ PROCESÓW BANKOWYCH 

Słownik dotyczący istotności badanego zagadnienia dla kluczowych procesów bankowych dostępny jest w opcji: 

 Parametryzacja → Istotność 

Skala istotności wykorzystywana jest do: 

 Określenia jak istotne jest dane zagadnienie dla kluczowych procesów bankowych; 

 Określenia jak istotna jest realizacja zalecenia pokontrolnego dla kluczowych procesów bankowych - domyślnie 

podpowiada się wartość przypisana do danego zagadnienia podlegającego kontroli; 

 Analizy, czy podczas badania wystąpiły krytycznie nieprawidłowości, które należy zgłosić do zarządu banku – 

analizowane są zagadnienia dla których przypisano najwyższą wartość istotności. 
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 Określenia istotności poszczególnych zdefiniowanych procesów bankowych na działalność banku. 

 

Definiowanie skali istotności należy przeprowadzić PRZED utworzeniem pierwszego planu kontroli.  

W przypadku gdy zostanie utworzony pierwszy plan kontroli, zmiana skali ryzyka nie będzie możliwa  

z poziomu aplikacji.  

 

Po zdefiniowaniu ilości poziomów jakie posiada skala istotności, należy poszczególnym poziomom przypisać ich nazwy  

z zaznaczeniem, że NAJWYŻSZA ISTOTNOŚĆ MA NA SKALI WARTOŚĆ 1. Ma to znaczenie przy 

mechanizmie analizy, czy podczas badania pojawiły się krytyczne nieprawidłowości. 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Dowolna nazwa poziomu istotności np. krytyczna, kluczowa, znacząca, istotna, nieistotna itp. 

 

Przykładowa lista istotności, jaka została zaimplementowana w systemie posiada cztero-stopniową skalę i została 

przestawiona poniżej: 

NAZWA  

Krytyczna 

Kluczowa 

Istotna 

Pozostała 

 

Użytkownik może dokonać zmiany skali lub zmiany samego nazewnictwa poszczególnych poziomów, z zastrzeżeniem, 

że: 

 

W przypadku gdy zostanie utworzony pierwszy plan kontroli, zmiana skali istotności nie będzie możliwa  

z poziomu aplikacji. Możliwa będzie nadal zmiana nazewnictwa. 

 

 

Przypisanie odpowiednich poziomów istotności do odpowiednich zagadnień objętych kontrolą, jakie zostało 

wstępnie zdefiniowane w systemie zostanie usunięte. Użytkownik będzie musiał sam przypisać te nowe 

wartości do poszczególnych zagadnień. 

14.7. JEDNOSTKI 

W słowniku dotyczącym Jednostek organizacyjnych dostępnym w opcji: 

 Słowniki → Jednostki 

Warto, zdefiniować strukturę organizacyjną na dwa sposoby: 

 Z uwzględnieniem funkcji jaką pełni dana jednostka np. Departament, Wydział, Dział, Komórka, Samodzielne 

stanowisko np. ABI itp. 

 Z uwzględnieniem lokalizacji w jakiej się znajduje np. Centrala, Oddział, Filia, Punkt kasowy itp. 

Ma to znaczenie przede wszystkim w tworzeniu matrycy funkcji kontroli i różnorodnych planów kontroli, gdzie badaniem 

może być objęty np. wybrany dział lub wybrana lokalizacja - oddział. 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA JEDNOSTKI − Nazwa jednostki organizacyjnej banku np. Oddział w Mieście, Departament 

Kredytów, Komórka ds. zgodności, Administrator Bezpieczeństwa Informacji itp. 

JEDNOSTKA NADRZĘDNA − Jednostka, która jest jednostką nadrzędną w stosunku do wprowadzonej jednostki. 

KIEROWNIK JEDNOSTKI − Użytkownik, który pełni rolę dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej.  
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W systemie została zdefiniowana tylko jednostka nadrzędna  - centrala banku zgodna z nazwą własną banku. 

 

14.8. PROCESY 

Słownik dotyczący procesów dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Procesy 

i służy do zdefiniowania procesów funkcjonujących w banku. 

Ilość procesów będzie uzależniona od ich stopnia skomplikowania i można wyznaczyć: 

 kilka procesów ogólnych obejmujących wszystkie istotne działania.  

 kilkanaście procesów i podprocesów, po kilka dla każdego głównego procesu bankowego. 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Dowolna nazwa procesu bankowego 

ZAKRES − Opis, na czym polega dany proces. 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 − Poziom istotności danego procesu dla działalności banku. System korzysta ze zdefiniowanej skali 

istotności. 

WŁAŚCICIEL 

PROCESU 
− Użytkownik, który pełni rolę właściciela danego procesu. 

 

Przykładowa lista procesów, jaka została zaimplementowana w systemie została przestawiona w ZAŁĄCZNIK NR 7 – 

PROCESY 

Użytkownik może dowolnie modyfikować wstępnie zdefiniowaną listę procesów, z zastrzeżeniem że: 

 

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. 

14.9. MECHANIZMY KONTROLNE 

Słownik dotyczący mechanizmów kontrolnych stosowanych w systemie kontroli wewnętrznej dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Mechanizmy kontrolne 

W słowniku tym powinny być zdefiniowane wszystkie mechanizmy kontrolne, w tym w szczególności mechanizmy 

automatyczne (wbudowane w systemy, półautomatyczne, manualne). 

Zgodnie z Rekomendacją H, do głównych rodzajów mechanizmów kontrolnych funkcjonujących w banku powinny 

należeć co najmniej: 

 PROCEDURY – rozumiane jako zdefiniowany sposób określonego postępowania przez pracowników 

poszczególnych jednostek, komórek i stanowisk organizacyjnych, 

 PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW – rozumiany jako podział zadań i uprawnień przypisanych pracownikom na 

poszczególnych stanowiskach organizacyjnych w ramach danego procesu mający na celu zapobieganie sytuacjom, 

w których pracownik kontroluje samego siebie lub istnieje potencjalny konflikt interesów między pracownikami 

mającymi powiązania personalne (np. poprzez oddzielenie etapu zawierania transakcji od etapów jej 

rejestrowania i weryfikowania jej prawidłowości albo tzw. kontrolę dwóch par oczu),  
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 AUTORYZACJA, w tym zwłaszcza autoryzacja operacji finansowych i gospodarczych – rozumiana jako system 

zatwierdzania decyzji i czynności wykonywanych przez pracowników na poszczególnych stanowiskach 

organizacyjnych w ramach danego procesu (np. poprzez wprowadzenie obowiązku autoryzacji w systemie 

informatycznym w procesie zawierania transakcji przekraczających określony poziom), 

 KONTROLA DOSTĘPU – rozumiana jako zestaw uprawnień dostępu do określonego obszaru, systemu, procesu, 

 KONTROLA FIZYCZNA – rozumiana jako zestaw uprawnień dostępu do określonego, fizycznie wydzielonego 

obszaru w banku (np. poprzez zapewnienie autoryzowanego wstępu, z zastosowaniem karty/kodu, na teren 

niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych banku), 

 PROCES EWIDENCJI OPERACJI FINANSOWYCH I GOSPODARCZYCH W SYSTEMACH (księgowym, 

sprawozdawczym i operacyjnym) – rozumiany jako rejestrowanie i przechowywanie określonych rodzajowo 

danych wprowadzonych i generowanych w danym systemie, 

 INWENTARYZACJA – rozumiana jako porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym odnośnie 

składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia, 

 DOKUMENTOWANIE ODSTĘPSTW – rozumiane jako wykaz zarejestrowanych wyjątków w ramach 

wykonywania określonych czynności wynikających z ustalonych przez bank zasad postępowania, 

 WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI – rozumiane jako wprowadzanie i stosowanie wskaźników prezentujących stopień 

wykonania danego celu w określonym czasie, 

 ORGANIZACJA SZKOLEŃ dla pracowników banku, 

 SAMOKONTROLA – rozumiana jako weryfikacja prawidłowości własnych działań dokonywana przez pracownika 

w toku wykonywania przez niego czynności operacyjnych (np. weryfikacja poprawności dokumentacji 

kredytowej lub danych wprowadzonych w odpowiednich polach w systemie informatycznym). 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Dowolna nazwa mechanizmu kontrolnego. 

ROLA MECHANIZMU − Rola jaką pełni mechanizm w procesie kontroli: 

Prewencyjna/Detekcyjna/Korekcyjna 

RODZAJ MECHANIZMU − Rodzaj mechanizmu kontrolnego: Automatyczny/Półautomatyczny/Manualny 

MECHANIZM PROJEKTUJE − Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za projektowanie mechanizmu 

MECHANIZM WDRAŻA  − Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie mechanizmu do procesów 

bankowych 

MECHANIZM ZATWIERDZA − Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za zatwierdzanie stosowania danego 

mechanizmu 

 

Przykładowa mechanizmów kontrolnych, jaka została zaimplementowana w systemie została przestawiona  

w ZAŁĄCZNIK NR 9 – MECHANIZMY KONTROLNE 

Użytkownik może dowolnie modyfikować wstępnie zdefiniowaną listę mechanizmów kontrolnych, z zastrzeżeniem że: 

 

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. 

 

14.10. METODY BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI 

Słownik dotyczący stosowanych w banku metod bieżącej weryfikacji dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Bieżąca weryfikacja 

Przy budowaniu słownika metod bieżących weryfikacji mechanizmów kontrolnych należy mieć na uwadze fakt, iż 

weryfikacja bieżąca: 

 powinna być stosowana przed rozpoczęciem lub w trakcie czynności wykonywanych w ramach procesów 

funkcjonujących w banku; 
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 powinna być podstawowym elementem monitorowania poziomego, w szczególności w ramach pierwszej linii 

obrony; 

 może być realizowana przez przełożonego w ramach wykonywania nadzoru służbowego lub  innego pracownika 

tej samej komórki organizacyjnej lub innej komórki organizacyjnej tej samej linii obrony w ramach podziału 

obowiązków (tzw. weryfikacja na drugą rękę). 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Dowolna nazwa metody bieżącej weryfikacji 

Przykładowa lista celów szczegółowych, jaka została zaimplementowana w systemie została przestawiona w ZAŁĄCZNIK 

NR 10 – METODY BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI 

Użytkownik może dowolnie modyfikować wstępnie zdefiniowaną listę sposobów bieżącej weryfikacji, z zastrzeżeniem 

że: 

 

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. 

 

14.11. SPOSOBY TESTOWANIA 

Słownik dotyczący stosowanych w banku metod testowania dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Testowanie 

Przy budowaniu słownika metod testowania mechanizmów kontrolnych należy mieć na uwadze fakt, iż: 

 testowanie powinno być stosowane w przypadku zakończonych czynności wykonywanych w ramach procesów 

funkcjonujących w banku lub poszczególnych etapów tych czynności, w tym na wybranej próbie testowej; 

 w przypadku procesów istotnych, podstawową rolę w monitorowaniu pionowym powinno odgrywać 

testowanie pionowe pierwszej linii obrony przez drugą linię obrony. 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Dowolna nazwa metody testowania 

 

Przykładowa lista sposobów testowania, jaka została zaimplementowana w systemie została przestawiona w ZAŁĄCZNIK 

NR 11 – METODY TESTOWANIA 

Użytkownik może dowolnie modyfikować wstępnie zdefiniowaną listę sposobów testowania, z zastrzeżeniem że: 

 

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. 

 

14.12. DOKUMENTY 

Słownik obejmujący dokumenty w postaci polityk, regulacji, zasad i regulaminów dostępny w opcji: 

 Słowniki → Dokumenty 

umożliwia przypisanie własnych nazw dokumentów do listy rekomendowanych nazw. Taka funkcjonalność została 

zastosowana ze względu na predefiniowane powiązanie dokumentów z odpowiednimi zagadnieniami wynikającymi  

z obszarów badania.  

Dzięki tej funkcjonalności: 
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 Przy tworzeniu programu badania, domyślnie podpowiadają się dokumenty, w których powinny się znaleźć 

regulacje wynikające z danego zagadnienia i które należy poddać kontroli; 

 Podczas badania, audytor w każdej chwili może skorzystać z podpowiedzi, w jakim dokumencie należy szukać 

odpowiedzi na zadawane pytania. 

Przypisanie nazw dokumentów funkcjonujących w banku do rekomendowanych nazw dodatkowo ułatwi 

przeprowadzanie wszelkich kontroli, ponieważ audytorowi będzie wyświetlać się dokładna nazwa dokumentu pod jaką 

on funkcjonuje w banku. 

Należy jednak pamiętać o dwóch ważnych zasadach: 

 

Usunięcie predefiniowanego dokumentu spowoduje trwałe usunięcie automatycznego powiązania  

z zagadnieniami i pytaniami dostępnymi dla danego badania. 

 

 

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. 

 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

REKOMENDOWANA 

NAZWA 

DOKUMENTU 

− Nazwa dokumentu wynikająca z zaleceń nadzorczych, do której nadzorca odwołuje się  

w rekomendacjach, ustawach, rozporządzeniach. 

 

 

NAZWA WŁASNA − Nazwa konkretnego dokumentu, który stanowi politykę, instrukcję, zasady pod nazwą jaka 

funkcjonuje w banku. 

 

Lista dokumentów, jaka została zaimplementowana w systemie i powiązana z odpowiednimi zagadnieniami będącymi 

przedmiotem kontroli, została przestawiona w ZAŁĄCZNIK NR 12 – DOKUMENTY 

 

14.13. SYSTEMY 

Słownik dotyczący systemów informatycznych, które mogą być przedmiotem kontroli dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Systemy 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA SYSTEMU − Nazwa systemu informatycznego funkcjonującego w banku, który jest objęty procesem 

kontroli. 

WŁAŚCICIEL − Użytkownik, który pełni rolę właściciela systemu informatycznego.  

 

Zdefiniowanie listy systemów pozostawiono całkowicie użytkownikom aplikacji.  

 

14.14. PROJEKTY 

Słownik dotyczący projektów, pod które będzie można przypisać zalecenia, tak aby w przyszłości móc kontrolować 

terminowość realizacji i koszty związane z realizacją zaleceń w ujęciu projektowym dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Projekty 
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Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Nazwa projektu funkcjonującego/planowanego w banku, pod który będzie można 

przypisać zalecenia.  

KIEROWNIK PROJEKTU − Użytkownik, który pełni rolę kierownika dla danego projektu. 

 

Zdefiniowanie listy projektów pozostawiono całkowicie użytkownikom aplikacji.  

14.15. KATEGORIE OSÓB 

Słownik służący do zdefiniowania kategorii osób, których dane są przetwarzane  dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Kategorie osób 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Nazwa kategorii osób.  

OPIS − Opis, czego dotyczy dana kategoria, dlaczego została wyodrębniona, co wchodzi w 

jej zakres. 

SZCZEGÓLNA OPIEKA − Czy wymagana jest szczególna opieka, np. w przypadku osób poniżej 16 roku życia. 

 

14.16. KATEGORIE DANYCH 

Słownik służący do zdefiniowania kategorii danych, których dane są przetwarzane dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Kategorie danych 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Nazwa kategorii danych. 

OPIS − Opis, czego dotyczy dana kategoria, dlaczego została wyodrębniona, co wchodzi w 

jej zakres. 

WRAŻLIWOŚĆ − Podatność danej kategorii na ujawnienie. 

LICZEBNOŚĆ − Liczebność danej kategorii. 

DANE WRAŻLIWE − Czy dana kategoria danych jest uznawana za szczególną kategorię danych (dane 

dotyczące poglądów politycznych, religijnych, wyroków skazujących, dane 

biometryczne, generyczne itp. 

 

14.17. PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Słownik służący do zdefiniowania podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Podstawy przetwarzania 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Nazwa podstawy przetwarzania. 

OPIS − Opis, czego dotyczy dana podstawa i co wchodzi w jej zakres. 

14.18. CEL PRZETWARZANIA 

Słownik służący do zdefiniowania celów przetwarzania danych osobowych, dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Cele przetwarzania 
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Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Nazwa celu przetwarzania. 

OPIS − Opis, czego dotyczy dany cel, jakie czynności wchodzą w zakres itp. 

14.19. ADMINISTRATOR DANYCH 

Słownik służący do zdefiniowania administratorów danych osobowych, w imieniu których przetwarza się dane osobowe, 

dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Administratorzy danych 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

NAZWA − Nazwa administratora danych. 

ADRES − Adres: Ulica, miejscowość, kod pocztowy 

DANE KONTAKTOWE − Telefon, adres e-mail, strona www. 

 

W systemie została zdefiniowana jednostka nadrzędna  - centrala banku zgodna z nazwą własną banku (tak jak jednostka 

nadrzędna w słowniku Jednostki) 

14.20. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Słownik służący do zdefiniowania inspektora ochrony danych osobowych, dostępny jest w opcji: 

 Słowniki → Inspektorzy 

Słownik zbudowany jest z następujących pól: 

IMIĘ − Imię inspektora ochrony danych osobowych. 

NAZWISKO − Nazwisko inspektora ochrony danych osobowych. 

ADRES − Adres: Ulica, miejscowość, kod pocztowy (służbowy) 

DANE KONTAKTOWE − Telefon, adres e-mail, strona www (służbowy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - MODUŁ BEZPIECZEŃSTWO IT 
Zakres merytoryczny modułu Bezpieczeństwo IT: 

NUMERACJA OPIS  
ILOŚĆ 
PYTAŃ 

PREDEFINIOWANE 

RYZYKO 
BRAKU 

ZGODNOŚCI 

ISTOTNOŚĆ 
DLA 

PROCESÓW 

I Strategia i organizacja obszarów IT 

I.1 Rola zarządu i rady nadzorczej 

I.1.2. Komitet ds. technologii i bezpieczeństwa środowiska IT 4 NISKIE POZOSTAŁA 

I.2 System informacji zarządczej 

I.2.1. System Informacji Zarządczej 17 WYSOKIE KLUCZOWA 

I.3 Planowane strategiczne 

I.3.1. Powiązanie strategii banku z rozwojem środowiska IT 1 NISKIE KRYTYCZNA 

I.3.2. Wymogi dotyczące środowiska teleinformatycznym w świetle 

strategii 

3 NISKIE KRYTYCZNA 

I.3.3. Prawidłowe zdefiniowanie celów w strategii w zakresie IT 11 NISKIE KLUCZOWA 

I.3.4. Nadzór nad realizacją strategii w zakresie IT 1 NISKIE KLUCZOWA 

I.3.5. Dostosowywanie strategii do pojawiających się zmian 3 NISKIE KLUCZOWA 

I.4 Zasady współpracy obszarów biznesowych i technicznych 

I.4.2. Zasady współpracy obszarów biznesowych i technicznych 12 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

I.4.3. Komitet ds. współpracy pomiędzy obszarem biznesowym a 

obszarem technologii informacyjnej 

4 NISKIE POZOSTAŁA 

I.4.4. Jakość zasad współpracy obszarów biznesowych i 

technicznych 

5 WYSOKIE KRYTYCZNA 

I.5 Organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska IT 

I.5.1. Struktura organizacyjna 2 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

I.5.2. Definiowanie i podział obowiązków i uprawnień 12 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

I.5.3. Podejmowanie decyzji w zakresie poszczególnych systemów 6 NISKIE KRYTYCZNA 

I.5.4. Odpowiedzialność pracowników za bezpieczeństwo 

przetwarzanych danych 

4 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

I.5.5. Bieżąca kontrola bezpieczeństwa środowiska 

teleinformatycznego 

4 WYSOKIE KRYTYCZNA 

I.5.6. Mechanizm zatwierdzania transakcji 1 WYSOKIE KRYTYCZNA 

I.5.7. Zapewnienie odpowiedniej liczebności i poziomu wiedzy 

pracowników IT 

7 WYSOKIE KRYTYCZNA 

I.5.8. Zapewnienie odpowiednich kompetencji przy wprowadzaniu 

nowego systemu 

3 WYSOKIE KRYTYCZNA 

I.5.9. Dobór pracowników posiadających dostęp do informacji o 

wysokim stopniu poufności 

4 WYSOKIE KRYTYCZNA 

I.5.10. Minimalizacja ryzyka związanego z odejściem kluczowych 

pracowników 

6 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

II Rozwój środowiska IT 

II.6 Projekty w zakresie środowiska IT 

II.6.1. Zasady prowadzenia projektów informatycznych 11 NISKIE KLUCZOWA 

II.6.2. Prowadzenie projektów z wykorzystaniem uznanych 

standardów 

1 NISKIE KLUCZOWA 

II.6.3. Analiza zasadności udziału przedstawicieli ds. bezpieczeństwa 

w prowadzeniu projektów 

3 NISKIE POZOSTAŁA 

II.7 Rozwój systemów informatycznych 
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II.7.1. Zgodność rozwoju systemu informatycznego ze strategią 

banku 

2 NISKIE KRYTYCZNA 

II.7.2. Wymagania w zakresie rozwoju systemów informatycznych 9 WYSOKIE KLUCZOWA 

II.7.3. Uwzględnianie możliwości wprowadzania modyfikacji 4 WYSOKIE KRYTYCZNA 

II.7.4. Analiza ryzyka przed wdrożeniem nowego systemu 3 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

II.7.5. Zasady rozwoju oprogramowania siłami własnymi 9 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

II.7.6. Korzystanie z usług wiarygodnych dostawców zewnętrznych 9 WYSOKIE KRYTYCZNA 

II.7.7. Metodyka przeprowadzania testów 13 NISKIE KLUCZOWA 

II.7.8. Minimalizacja ryzyka wystąpienia przestojów 5 WYSOKIE KRYTYCZNA 

II.7.9. Separacja środowiska produkcyjnego od testowego 5 WYSOKIE KLUCZOWA 

II.7.10. Dokumentacja do systemów informatycznych 5 WYSOKIE KRYTYCZNA 

II.7.11. Zasady zarządzania zmianą w systemach informatycznych 9 ŚREDNIE KLUCZOWA 

II.7.12. Analiza zgodności wprowadzonych w systemie zmian do 

założeń 

2 WYSOKIE KRYTYCZNA 

II.7.13. Dokumentowanie wprowadzanych zmian w systemie 3 WYSOKIE KLUCZOWA 

II.7.14. Analiza zmian wynikających z fuzji i przejęć 4 WYSOKIE KRYTYCZNA 

II.7.15. Zasady wycofywania rozwiązań informatycznych 8 NISKIE KLUCZOWA 

III Utrzymanie i eksploatacja środowiska IT 

III.8 Zarządzanie danymi 

III.8.1. Wiedza na temat przetwarzanych danych 9 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.8.2. Inwentaryzacja przetwarzanych danych 4 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.8.3. Odpowiedzialność za jakość danych 1 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.8.4. Zasady zarządzania jakością danych 5 NISKIE KLUCZOWA 

III.8.5. Okresowa ocena jakości danych 6 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.8.6. Czyszczenie danych 3 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.8.7. Identyfikacja przyczyn błędów występujących w danych 5 NISKIE KLUCZOWA 

III.8.8. Bieżące monitorowanie jakości danych 4 NISKIE KRYTYCZNA 

III.8.9. Odpowiedzialność za zarządzanie jakością danych 3 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.8.10. Uwzględnianie czynników mających wpływa na niską jakość 

danych 

4 NISKIE KLUCZOWA 

III.8.11. Kultura organizacyjna zapewniająca odpowiednią jakość 

danych 

1 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.8.12. Dokonywanie oceny jakości danych zewnętrznych 2 NISKIE KRYTYCZNA 

III.8.13. Wyznaczenie komitetu właściwego do spraw zarządzania 

jakością danych 

4 NISKIE POZOSTAŁA 

III.9 Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną 

III.9.1. Bezpieczne łącza zapasowe 6 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.9.2. Automatyczne uruchamianie łączy zapasowych 6 NISKIE KRYTYCZNA 

III.9.3. Alternatywny dostęp do łączy telekomunikacyjnych dla 

elektronicznego kanału dostępu do usług 

2 NISKIE KRYTYCZNA 

III.9.4. System zapór sieciowych na styku z Internetem 1 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.9.5. Podział sieci na podsieci 3 NISKIE KLUCZOWA 

III.9.6. Reguły zarządzania ruchem sieciowym 6 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.9.7. Zasady podłączania urządzeń końcowych (komputerów, 

urządzeń mobilnych) 

9 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.9.8. Sieci bezprzewodowe 4 ŚREDNIE ISTOTNA 

III.9.9. Dobór komponentów infrastruktury pod kątem funkcji jaką 

pełni 

3 NISKIE KRYTYCZNA 

III.9.10. Weryfikacja konfiguracji producenta sprzętu 2 WYSOKIE KRYTYCZNA 
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III.9.11. Opracowanie standardów konfiguracyjnych 9 NISKIE ISTOTNA 

III.9.12. Zasady dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu 5 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.9.13. Zabezpieczenie sprzętu w przypadku naprawy 1 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.9.14. Zasady dotyczące wycofywania komponentów 2 ŚREDNIE KLUCZOWA 

III.9.15. Rejestrowanie zdarzeń przez system zapór sieciowych 2 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.9.16. Analiza ryzyka związana z wirtualizacją serwerów 6 NISKIE KLUCZOWA 

III.9.17. Monitorowanie sieci teleinformatycznej 4 ŚREDNIE KLUCZOWA 

III.9.18. Zabezpieczenie poczty elektronicznej 3 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.9.19. Drukowanie dokumentów o wysokim stopniu poufności 3 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.9.20. Skanowanie dokumentów o wysokim stopniu poufności 3 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.9.21. Okresowa weryfikacja konfiguracji komponentów 2 NISKIE KLUCZOWA 

III.9.22. Aktualizacja oprogramowania 5 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.9.23. Odpowiedzialność za aktualizację oprogramowania 

komponentów 

1 NISKIE ISTOTNA 

III.9.24. Weryfikacja wpływu aktualizacji na środowisko 

teleinformatyczne 

1 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.9.25. Terminowość i poprawność aktualizacji środowiska 7 ŚREDNIE ISTOTNA 

III.9.26. Ograniczenie liczby komponentów pozbawionych wsparcia 4 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.9.27. Skalowalność i nadmiarowość infrastruktury 

teleinformatycznej 

2 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.9.28. Zasady zarządzania wydajnością i pojemnością komponentów 7 NISKIE KLUCZOWA 

III.9.29. Automatyzacja monitorowania obciążenia zasobów 6 NISKIE KLUCZOWA 

III.9.30. Okresowa weryfikacja ośrodka zapasowego 1 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.9.31. Dokumentacja poszczególnych komponentów infrastruktury 6 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.9.32. Ochrona dokumentacji infrastruktury teleinformatycznej 2 NISKIE ISTOTNA 

III.9.33. Prawidłowe oznaczenie dokumentacji 2 NISKIE KLUCZOWA 

III.9.34. Elektroniczne repozytorium dokumentacji 3 NISKIE POZOSTAŁA 

III.9.35. Procedury eksploatacji i administracji elementów 

infrastruktury 

2 ŚREDNIE KLUCZOWA 

III.10 Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług 

III.10.2. Nie przenoszenie odpowiedzialności za jakość usług na 

podmioty zewnętrzne 

2 WYSOKIE KLUCZOWA 

III.10.3. Procedury doboru usługodawców zewnętrznych 5 NISKIE ISTOTNA 

III.10.4. Analiza ryzyka związana z upadłością dostawcy zewnętrznego 3 NISKIE ISTOTNA 

III.10.5. Monitorowanie usług świadczonych przez dostawców 

zewnętrznych 

3 NISKIE KRYTYCZNA 

III.10.6. Mechanizmy kontroli zapewniające poufność danych 6 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.10.7. Sprawowanie kontroli nad działalnością usługodawcy 3 ŚREDNIE ISTOTNA 

III.10.8. Prawidłowość umów zawieranych z usługodawcami 10 ŚREDNIE ISTOTNA 

III.10.9. Świadczenie usług zgodnie z regulacjami w banku 1 NISKIE ISTOTNA 

III.10.10. Weryfikacja wzorców umów 2 NISKIE POZOSTAŁA 

III.10.11. Regulacje dotyczące współpracy z pracownikami 

zewnętrznych dostawców 

3 ŚREDNIE ISTOTNA 

III.10.12. Zasady współpracy pomiędzy Bankiem a dostawcami 

zewnętrznymi 

1 ŚREDNIE ISTOTNA 

III.10.13. Analiza ryzyka przyznawania uprawnień usługodawcom 

zewnętrznym 

3 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.11. Kontrola dostępu 

III.11.1. Mechanizmy kontroli dostępu 1 WYSOKIE KRYTYCZNA 
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III.11.2. Parametry haseł dostępu 3 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.11.3. Proces zarządzania uprawnieniami 5 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.11.4. Przeglądy nadanych uprawnień 8 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.11.5. Automatyzacja procesu nadawania uprawnień 6 NISKIE KLUCZOWA 

III.11.6. Ograniczanie dostępu do funkcji pozwalających na 

samodzielne zwiększenie uprawnień 

2 ŚREDNIE ISTOTNA 

III.11.7. Połączenie haseł dostępu z innymi mechanizmami weryfikacji 3 NISKIE ISTOTNA 

III.11.8. Odpowiedzialność pracowników za poufność haseł 2 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.11.9. Monitorowanie dostępu do najbardziej wrażliwych 

komponentów 

3 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.11.10. Rejestracja zdarzeń zachodzących w systemach o wysokiej 

istotności dla banku 

3 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.11.11. Zasady zarządzania kluczami kryptograficznymi 6 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.11.12. Kontrola fizycznego dostępu do serwerowni 5 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.11.13. Zasady dotyczące fotografowania i nagrywania kluczowych 

elementów infrastruktury 

3 NISKIE KLUCZOWA 

III.12 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem 

III.12.1. Zapewnienie automatycznej ochrony 5 NISKIE KLUCZOWA 

III.12.2. Aktualizacja oprogramowania antywirusowego 2 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.12.3. Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia 4 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.12.4. Świadomość użytkowników końcowych 2 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.13. Wsparcie dla użytkowników 

III.13.1. Wsparcie dla użytkowników 4 ŚREDNIE ISTOTNA 

III.13.2. Identyfikacja zgłoszeń i problemów oraz osób zgłaszających 3 ŚREDNIE ISTOTNA 

III.13.3. Możliwość raportowania i monitorowania zgłoszeń 4 NISKIE ISTOTNA 

III.14. Edukacja pracowników 

III.14.1. Adekwatność szkoleń w stosunku do poziomu uprawnień 3 NISKIE POZOSTAŁA 

III.14.2. Jakość szkoleń w jakich uczestniczą użytkownicy 4 NISKIE POZOSTAŁA 

III.14.3. Edukacja pracowników pod kątem zagrożeń 7 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.15 Ciągłość działania środowiska IT 

III.15.1. Dokumentacja Systemu Zarządzania Ciągłością Działania 8 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.15.2. Powołanie komitetu właściwego do spraw ciągłości działania 4 NISKIE KLUCZOWA 

III.15.3. Zarządzanie ciągłością działania przez jednostki 

odpowiedzialne za środowisko IT 

1 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.15.4. Klasyfikacja systemów w dokumentacji dot. ciągłości działania 3 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.15.5. Efektywny system dystrybucji dokumentacji dotyczącej 

ciągłości działania 

1 ŚREDNIE KLUCZOWA 

III.15.6. Uwzględnianie zależności od dostawców zewnętrznych dla 

kluczowych usług 

3 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.15.7. Zasoby techniczne umożliwiające bieżące funkcjonowanie 

kluczowych procesów 

2 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.15.8. Możliwość odtworzenia środowiska w lokalizacji zapasowej 5 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.15.9. Dostosowanie charakteru ośrodka zapasowego do skali 

działalności Banku 

1 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.15.10. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego środowiska 

teleinformatycznego 

6 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.15.11. Uwzględnianie zagrożeń związanych z lokalizacją ośrodka 

zapasowego 

3 NISKIE KLUCZOWA 

III.15.12. Zapewnienie właściwych warunków fizycznych kluczowym 

elementom infrastruktury 

8 ŚREDNIE KRYTYCZNA 
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III.15.13. Zapewnienie właściwych warunków fizycznych kluczowym 

elementom infrastruktury podczas konieczności przeniesienia 

sprzętu 

3 NISKIE KLUCZOWA 

III.15.14. Weryfikacja właściwych warunków fizycznych 1 NISKIE KRYTYCZNA 

III.15.15. Zasady zarządzania nośnikami danych z kopią zapasową 7 ŚREDNIE ISTOTNA 

III.15.16. Okresowa kontrola poprawności kopii 2 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.15.17. Regulacje dotyczące odtwarzania komponentów 

infrastruktury 

4 NISKIE KRYTYCZNA 

III.15.18. Integralność kopii awaryjnych 2 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.15.19. Odpowiednie zabezpieczenie kopii awaryjnych 3 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.15.20. Wycofywanie nośników danych 1 ŚREDNIE ISTOTNA 

III.15.21. Weryfikacja efektywnego podejścia do zarządzania ciągłością 

działania 

5 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.16. Zarządzanie elektronicznymi kanałami dostępu 

III.16.1. Weryfikacja tożsamości klientów korzystających z 

elektronicznych kanałów dostępu 

3 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.16.2. Wybór odpowiednich metod potwierdzania tożsamości 

klientów korzystających z elektronicznych kanałów dostępu 

5 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.16.3. Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń dla usług 

bankowości elektronicznej 

2 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.16.4. Poziom integralności bankowości elektronicznej z systemem 

korowym 

13 WYSOKIE KRYTYCZNA 

III.16.5. Program zarządzania bezpieczeństwem informacji dla danych 

przetwarzanych na rzecz banku 

2 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.16.6. Weryfikacja tożsamości przy zawieraniu umów przez 

bankowość elektroniczną 

1 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.16.7. Udostępnianie kanału komunikacji z klientami 1 ŚREDNIE ISTOTNA 

III.16.8. Zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy klientów na 

temat elektronicznych kanałów dostępu 

1 NISKIE ISTOTNA 

III.16.9. Informowanie klientów o zagrożeniach związanych z 

dostępem do kanałów elektronicznych 

4 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

III.17. Zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego 

III.17.1. Zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego 10 ŚREDNIE ISTOTNA 

IV Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska IT 

IV.18. System zarządzania bezpieczeństwem środowiska IT 

IV.18.1. Powiązanie systemu zarządzania bezpieczeństwem 

środowiska ze strategią Banku 

2 ŚREDNIE KLUCZOWA 

IV.18.2. Systematyczne przeglądy systemu zarządzania 

bezpieczeństwem środowiska 

1 NISKIE ISTOTNA 

IV.18.3. Wykorzystanie międzynarodowych standardów w zakresie 

bezpieczeństwa informacji 

3 NISKIE POZOSTAŁA 

IV.18.4. Integracja SZBŚT z systemem zarządzania ryzykiem 

operacyjnym 

5 NISKIE ISTOTNA 

IV.18.5. Identyfikacja ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i szacowanie 

strat z nim związanych 

3 WYSOKIE KRYTYCZNA 

IV.18.6. Systematyczność identyfikacji ryzyka w zakresie 

bezpieczeństwa 

3 ŚREDNIE ISTOTNA 

IV.18.7. Identyfikacja istniejących zagrożeń i podatności środowiska 3 WYSOKIE ISTOTNA 

IV.18.8. Gromadzenie informacji o zaistniałych zagrożeniach 2 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

IV.18.9. Współpraca z innymi bankami w zakresie ryzyka 2 NISKIE ISTOTNA 

IV.18.10. Szacowanie ryzyka przy uwzględnieniu wpływu zagrożenia na 

Bank 

1 NISKIE ISTOTNA 
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IV.18.11. Szacowanie ryzyka przy uwzględnieniu klasyfikacji informacji 3 NISKIE ISTOTNA 

IV.18.12. Podejmowanie odpowiednich działań związanych z ryzykiem 1 ŚREDNIE ISTOTNA 

IV.18.13. Adekwatność mechanizmów kontrolnych do 

zidentyfikowanych zagrożeń 

3 ŚREDNIE ISTOTNA 

IV.18.14. Kontrola wyjątków od obowiązujących w banku regulacji 3 ŚREDNIE ISTOTNA 

IV.18.15. Weryfikacja przyjętych mechanizmów kontrolnych 2 ŚREDNIE ISTOTNA 

IV.18.16. Monitorowanie i raportowanie ryzyka w zakresie 

bezpieczeństwa środowiska 

3 ŚREDNIE ISTOTNA 

IV.19. Klasyfikacja informacji i systemów informatycznych 

IV.19.1. Zasady klasyfikacji przetwarzanych informacji 3 WYSOKIE KRYTYCZNA 

IV.19.2. Klasyfikacja pod kątem poziomu bezpieczeństwa danych 6 ŚREDNIE ISTOTNA 

IV.19.3. Mechanizm zabezpieczania przetwarzanych informacji 4 WYSOKIE KRYTYCZNA 

IV.19.4. Dostęp do informacji o wysokim stopniu poufności 3 WYSOKIE KRYTYCZNA 

IV.19.5. Przechowywanie informacji o wysokim stopniu poufności 4 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

IV.19.6. Automatyzacja działań w zakresie kontroli ryzyka związanego 

z przetwarzaniem informacji 

5 NISKIE POZOSTAŁA 

IV.19.7. Klasyfikacja systemów informatycznych 4 WYSOKIE KRYTYCZNA 

IV.20. Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa środowiska IT 

IV.20.1. Regulacje dotyczące incydentów naruszenia bezpieczeństwa 6 ŚREDNIE ISTOTNA 

IV.20.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia incydentów 

naruszenia bezpieczeństwa 

12 WYSOKIE KRYTYCZNA 

IV.20.3. Prowadzenie rejestru incydentów naruszenia bezpieczeństwa 6 ŚREDNIE ISTOTNA 

IV.20.4. Informowanie o zasadach wystąpienia incydentów naruszenia 

bezpieczeństwa 

4 NISKIE KLUCZOWA 

IV.20.5. Szybka ścieżka raportowania o incydentach naruszenia 

bezpieczeństwa 

2 NISKIE KLUCZOWA 

IV.20.6. Powołanie zespołu odpowiedzialnego za podejmowanie 

decyzji w przypadku naruszenia bezpieczeństwa 

3 NISKIE POZOSTAŁA 

IV.20.7. Wykorzystanie rozwiązań klasy SIEM 3 NISKIE KLUCZOWA 

IV.21. Bezpieczeństwo formalno-prawne 

IV.21.1. Zgodność z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów prawa 

9 WYSOKIE KRYTYCZNA 

IV.21.2. Raportowanie zgodności w ramach systemu informacji 

zarządczej 

1 ŚREDNIE KLUCZOWA 

IV.22. Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego 

IV.22.1. Rola jednostek kontrolujących 4 ŚREDNIE ISTOTNA 

IV.22.2. Standardy przeprowadzanych kontroli 2 NISKIE POZOSTAŁA 

IV.22.3. Częstotliwość przeprowadzanych audytów 3 NISKIE ISTOTNA 

IV.22.4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi 3 NISKIE ISTOTNA 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - MODUŁ PŁATNOŚCI INTERNETOWE 
Zakres merytoryczny modułu Płatności Internetowe: 

NUMERACJA OPIS  
ILOŚĆ 
PYTAŃ 

PREDEFINIOWANE 

RYZYKO 
BRAKU 

ZGODNOŚCI 

ISTOTNOŚĆ 
DLA 

PROCESÓW 

I. Zasady i organizacja procesu zarządzania i ocena ryzyka  

I.1. Polityka bezpieczeństwa 

I.1.1. 
Polityka Bezpieczeństwa w zakresie usług płatności 

internetowych 
18 ŚREDNIE KLUCZOWA 

I.1.2. Role i obowiązki w zakresie usług płatności internetowych 10 NISKIE KRYTYCZNA 

I.2. Ocena ryzyka 

I.2.1. 
Identyfikacja ryzyka w zakresie usług płatności 

internetowych 
9 ŚREDNIE KLUCZOWA 

I.2.2. Reakcja na ryzyka w zakresie usług płatności internetowych 4 ŚREDNIE KLUCZOWA 

I.2.3. Ocena ryzyka w zakresie bezpieczeństwa danych 3 ŚREDNIE KLUCZOWA 

I.2.4. Przegląd oceny ryzyka 7 ŚREDNIE ISTOTNA 

I.3. Monitorowanie i zgłaszanie incydentów 

I.3.1. 
Postępowanie w przypadku wystąpienia incydentów 

bezpieczeństwa 
7 WYSOKIE KLUCZOWA 

I.3.2. 
Procedury niezwłocznego informowania GIIF, GIODO, 

KNF, NBP 
3 WYSOKIE KLUCZOWA 

I.3.3. Procedury współpracy z właściwymi organami ścigania 3 WYSOKIE KLUCZOWA 

I.3.4. 
Współpraca banku z akceptantami w sprawie incydentów 

bezpieczeństwa 
4 NISKIE POZOSTAŁA 

I.4. Kontrola i przeciwdziałanie ryzyku 

I.4.1. Podział zadań w środowisku informatycznym 9 ŚREDNIE KLUCZOWA 

I.4.2. Rozwiązania z zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony sieci 18 WYSOKIE KRYTYCZNA 

I.4.3. Proces monitorowania kontroli dostępu  9 WYSOKIE KRYTYCZNA 

I.4.4. Ograniczanie przetwarzania danych wrażliwych do minimum 3 ŚREDNIE ISTOTNA 

I.4.5. Testowanie środków bezpieczeństwa 3 ŚREDNIE KLUCZOWA 

I.4.6. Audytowanie środków bezpieczeństwa 4 ŚREDNIE KLUCZOWA 

I.4.7. 
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez dostawców 

zewnętrznych 
2 ŚREDNIE POZOSTAŁA 

I.4.8. 
Współpraca banku z akceptantami w sprawie wdrażania 

środków bezpieczeństwa 
4 NISKIE POZOSTAŁA 

I.5. Śledzenie transakcji 

I.5.1. 
Rejestrowanie danych transakcji i danych dotyczących 

poleceń zapłaty 
4 ŚREDNIE KRYTYCZNA 

I.5.2. 
Śledzenie zdarzeń realizowanych na transakcjach i 

poleceniach zapłaty 
1 ŚREDNIE KLUCZOWA 

I.5.3. 
Analizowanie danych dotyczących transakcji i poleceń 

zapłaty 
4 ŚREDNIE KLUCZOWA 

II Szczególne środki kontroli i bezpieczeństwa w zakresie płatności internetowych 

II.6. Wstępna identyfikacja klienta, informacje o kliencie 

II.6.1. 
Skuteczne potwierdzanie tożsamości przed udostępnieniem 

usług 
4 WYSOKIE KRYTYCZNA 

II.6.2. 
Informowanie klientów o wymogach bezpieczeństwa przed 

udostępnieniem usług 
8 ŚREDNIE ISTOTNA 

II.6.3. 
Możliwość blokowania usług w ramach umowy ramowej z 

klientem 
5 ŚREDNIE ISTOTNA 
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II.7. Silne uwierzytelnianie klienta 

II.7.1. 
Zapewnienie silnego uwierzytelnienia na potrzeby 

autoryzacji dostępu, transakcji i poleceń zapłaty 
15 WYSOKIE KRYTYCZNA 

II.7.2. 
Dostęp do wrażliwych danych płatniczych wymaga silnego 

uwierzytelniania 
3 WYSOKIE KRYTYCZNA 

II.7.3. Zapewnienie silnego uwierzytelnienia kart płatniczych 2 ŚREDNIE KLUCZOWA 

II.7.4. 
Wymaganie silnego uwierzytelnianie kart płatniczych przez 

agenta rozliczeniowego 
2 NISKIE POZOSTAŁA 

II.7.5. 
Wymaganie silnego uwierzytelnianie kart płatniczych przez 

akceptantów 
4 NISKIE POZOSTAŁA 

II.7.6. 
Zapewnienie silnego uwierzytelnienia dla rozwiązań 

portfelowych 
2 NISKIE POZOSTAŁA 

II.7.7. 
Wspieranie silnego uwierzytelniania dla rozwiązań 

portfelowych 
3 NISKIE POZOSTAŁA 

II.7.8. 
Zapewnienie silnego uwierzytelnienia dla wirtualnych kart 

płatniczych 
2 NISKIE POZOSTAŁA 

II.7.9. 
Dwustronne uwierzytelnianie w przypadkach łączenia się z 

akceptantami 
2 NISKIE POZOSTAŁA 

II.8. Wnioskowanie o narzędzia uwierzytelniające oraz ich dostarczanie klientom 

II.8.1. 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy rejestracji i dostarczaniu 

narzędzi uwierzytelniających 
6 WYSOKIE KLUCZOWA 

II.8.2. Promowanie u posiadaczy kart silnego uwierzytelniania 2 NISKIE ISTOTNA 

II.9. Próby logowania, wygaszanie sesji, ważność uwierzytelniania 

II.9.1. Okres ważności haseł jednorazowych 3 ŚREDNIE KLUCZOWA 

II.9.2. Maksymalna liczba nieudanych prób logowania 9 ŚREDNIE KLUCZOWA 

II.9.3. Automatyczne zamykanie nieaktywnych sesji 2 ŚREDNIE KLUCZOWA 

II.10. Monitorowanie transakcji  

II.10.1. Mechanizmy zapobiegania oszustwom przed realizacją usługi 5 WYSOKIE KLUCZOWA 

II.10.2. 
Systemy wykrywania i zapobiegania nadużyciom 

monitorujące działania akceptantów 
2 WYSOKIE KLUCZOWA 

II.10.3. Weryfikacja pod katem nadużyć w czasie rzeczywistym 2 ŚREDNIE KLUCZOWA 

II.10.4. Utrzymywanie blokady usługi przez możliwie krótki czas 1 NISKIE ISTOTNA 

II.11. Ochrona wrażliwych danych płatniczych 

II.11.1. Zabezpieczenie wrażliwych danych płatniczych 3  WYSOKIE KLUCZOWA 

II.11.2. Szyfrowanie sesji wymiany wrażliwych danych płatniczych 1  WYSOKIE KRYTYCZNA 

II.11.3. 
Minimalizowanie przetwarzania wrażliwych danych 

płatniczych przez akceptantów 
5  NISKIE ISTOTNA 

III Świadomość i edukowanie klientów oraz komunikacja z nimi 

III.12. Edukacja klientów i komunikacja z nimi 

III.12.1. Kanał do komunikacji z klientem 4 NISKIE ISTOTNA 

III.12.2. Informowanie klientów o procedurach bezpieczeństwa 2 NISKIE ISTOTNA 

III.12.3. 
Wsparcie dla klientów w zakresie zapytań, skarg i 

wniosków 
4 NISKIE ISTOTNA 

III.12.4. Prowadzenie programów edukacji klientów 5 NISKIE ISTOTNA 

III.12.5. Przekierowanie klientów na osobne okna dostawców usług 3 NISKIE ISTOTNA 

III.13. Powiadomienia, ustalanie limitów 

III.13.1. Ustalanie limitów dla usług internetowych 5 NISKIE ISTOTNA 

III.14. Dostęp klientów do informacji o statusie inicjacji i realizacji płatności 

III.14.1. Weryfikacja w czasie rzeczywistym statusu transakcji 2 NISKIE ISTOTNA 
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III.14.2. 
Bezpieczne udostępnianie wyciągów i maskowanie danych 

wrażliwych 
2 NISKIE KLUCZOWA 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – ZARZĄDZANIE BANKIEM 
Zakres merytoryczny modułu Zarządzanie bankiem: 

NUMERACJA OPIS  
ILOŚĆ 
PYTAŃ 

PREDEFINIOWANE 

RYZYKO BRAKU 
ZGODNOŚCI 

ISTOTNOŚĆ 
DLA 

PROCESÓW 

I. Zarządzanie strategiczne, finansowe i operacyjne 

I.1. Zarządzanie strategiczne 

I.1.1. Planowanie strategiczne 8 Średnie Kluczowa 

I.1.2. Ocena stopnia realizacji planów strategicznych 6 Niskie Kluczowa 

I.1.3. Wskaźniki wydajności - ROA, ROE, C/I 9 Wysokie Krytyczna 

I.1.4. Struktura organizacyjna 11 Średnie Istotna 

I.2. Zarządzanie finansowe 

I.2.1. Zasady tworzenia planów finansowych 7 Niskie Istotna 

I.2.2. Ocena stopnia realizacji planów finansowych 9 Niskie Istotna 

I.2.3. Zasady inwestowania i lokowania środków 6 Niskie Istotna 

I.2.4. Zasady zarządzania ryzykiem płynności 9 Wysokie Kluczowa 

I.2.5. Zasady zarządzania gotówką 6 Wysokie Kluczowa 

I.2.6. Kontrola zasileń i ewidencji różnic kasowych 6 Niskie Istotna 

I.3. Adekwatność kapitałowa 

I.3.1. Strategia w zakresie zarządzania kapitałowego 9 Wysokie Kluczowa 

I.3.2. Zasady dokonywania przeglądu ICAAP 6 Średnie Kluczowa 

I.3.3. 
Wskaźniki wydajności - wskaźniki kapitałowe TCR, T1, 

dźwignia 
9 Wysokie Kluczowa 

I.3.4. Wskaźniki Tier1, Tier2, NFSR, LCR, ekspozycja na ryzyko 15 Średnie Kluczowa 

II Obsługa produktów 

II.4. Wdrażanie i obsługa produktów 

II.4.1. Zasady przygotowania nowych produktów 8 Niskie Kluczowa 

II.4.2. Zasady rozpatrywania reklamacji 6 Niskie Istotna 

III Gospodarka własna i koszty 

III.5. Gospodarka własna i koszty 

III.5.1. Przestrzeganie dyscypliny kosztowej 4 Średnie Istotna 

III.5.2. Zasady obiegu i kontroli dowodów księgowych 3 Niskie Istotna 

III.5.3. Rejestracja kosztów zgodna z zasadami 4 Niskie Kluczowa 

IV Rachunkowość bankowa 

IV.6. Rachunkowość bankowa 

IV.6.1. Zasady poprawnej ewidencji księgowej 7 Wysokie Kluczowa 

IV.7. Zasady zarządzania ryzykiem 

IV.7.1. Zasady raportowania zarządczego dotyczące ryzyka płynności 6 Średnie Kluczowa 

IV.7.2. 
Zasady raportowania zarządczego dotyczące ryzyka 

operacyjnego 
5 Średnie Kluczowa 
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IV.7.3. 
Zasady raportowania zarządczego dotyczące ryzyka 

rynkowego 
6 Średnie Kluczowa 

IV.7.4. 
Zasady raportowania zarządczego dotyczące ryzyka 

kredytowego 
6 Średnie Kluczowa 

IV.7.5. Zasady przeglądu Systemu Informacji Zarządczej 2 Niskie Istotna 

IV.7.6. Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym 8 Niskie Istotna 

IV.7.7. Zasady zarządzania ryzykiem płynności 9 Niskie Istotna 

IV.7.8. Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej 9 Niskie Istotna 

IV.7.9. Zasady zarządzania ryzykiem walutowym 6 Niskie Istotna 

IV.7.10. Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym 8 Niskie Istotna 

V Kadry 

V.8. Zarządzanie kadrami 

V.8.1. Zatrudnienie pracowników 3 Niskie Istotna 

V.8.2. Czas pracy 9 Niskie Istotna 

V.8.3. Urlopy wypoczynkowe 5 Niskie Istotna 

V.8.4. Rekrutacja 4 Niskie Istotna 

V.8.5. Szkolenia 3 Niskie Istotna 

V.8.6. Polityka wynagrodzeń 7 Niskie Istotna 

V.8.7. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 5 Niskie Istotna 

V.8.8. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 1 Niskie Istotna 

VI Zarządzanie organizacyjne i administracyjne 

VI.9. Prowadzenie spraw członkowskich 

V.9.1. Proces przyjmowania członków 10 Niskie Istotna 

V.9.2. Rejestr członków 5 Niskie Istotna 

V.9.3. Rozpatrywanie skarg i wniosków członków Banku 7 Niskie Istotna 

VI.10. Prowadzenie spraw członkowskich 

VI.10.1. Ewidencja umów outsourcingowych 8 Niskie Istotna 

VI.10.2. Monitorowanie umów outsourcingowych 6 Niskie Istotna 

VI.11. Organizacja pracy 

VI.11.1. Drugi ścisłego zarachowania 3 Niskie Istotna 

VI.11.2. Zasady gospodarowania stemplami 3 Niskie Istotna 

VI.11.3. Zasady gospodarowania kluczami 2 Niskie Istotna 

VI.11.4. Obieg i archiwizacja dokumentów 3 Niskie Istotna 

VI.11.5. Bezpieczeństwo placówki 5 Niskie Istotna 

VII Testy zgodności 

VII.12. Compliance - Obsługa produktów bankowych 

VII.12.1. Kredyt konsumencki 14 Niskie Istotna 

VII.12.2. Kredyt hipoteczny - konsumencki 19 Niskie Istotna 

VII.12.3. 
Rachunki bankowe konsumentów (rachunki ROR, 

oszczędnościowe, dep. terminowe) 

11 
Niskie Istotna 

VII.12.4. Reklamacje 10 Niskie Istotna 
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VII.12.5. Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 10 Niskie Istotna 

VII.13. Compliance - Przestrzeganie polityk 

VII.13.1. Polityka zarządzania konfliktami interesów 5 Niskie Istotna 

VII.13.2. Polityka informacyjna 16 Niskie Istotna 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – KREDYTY 
Zakres merytoryczny modułu Kredyty: 

NUMERACJA OPIS  
ILOŚĆ 
PYTAŃ 

PREDEFINIOWANE 

RYZYKO BRAKU 
ZGODNOŚCI 

ISTOTNOŚĆ 
DLA 

PROCESÓW 

I. Ekspozycje kredytowe 

I.1. Obsługa ekspozycji kredytowych 

I.1.1. Zasady dotyczące rozpatrywania wniosków kredytowych 6 Średnie Kluczowa 

I.1.2. Ocena zdolności kredytowej 11 Wysokie Krytyczna 

I.1.3. Zasady dotyczące udzielania kredytów 12 Średnie Kluczowa 

I.2. Klasyfikacja należności i tworzenie rezerw 

I.2.1. Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych 12 Niskie Kluczowa 

I.2.2. Zasady tworzenia rezerw ekspozycji kredytowych 13 Niskie Kluczowa 

I.3. Windykacja i restrukturyzacja ekspozycji kredytowych 

I.3.1. Zasady restrukturyzacji ekspozycji kredytowych 9 Średnie Krytyczna 

I.3.2. Zasady windykacji ekspozycji kredytowych 8 Średnie Kluczowa 

II Ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie 

II.4. Obsługa ekspozycji kredytowych 

II.4.1. 
Zasady dotyczące rozpatrywania wniosków kredytowych 

zabezpieczonych hipotecznie 
7 Średnie Kluczowa 

II.4.2. 
Ocena zdolności kredytowej ekspozycji zabezpieczonych 

hipotecznie 
10 Wysokie Krytyczna 

II.4.3. 
Zasady dotyczące udzielania kredytów zabezpieczonych 

hipotecznie 
12 Średnie Kluczowa 

II.5. Klasyfikacja należności i tworzenie rezerw 

II.5.1. 
Zasady klasyfikacji należności dla ekspozycji zabezpieczonych 

hipotecznie 
12 Niskie Kluczowa 

II.5.2. 
Zasady tworzenia rezerw dla ekspozycji zabezpieczonych 

hipotecznie 
13 Niskie Kluczowa 

II.6. Windykacja i restrukturyzacja ekspozycji kredytowych 

II.6.1. 
Zasady restrukturyzacji ekspozycji zabezpieczonych 

hipotecznie 
9 Średnie Krytyczna 

II.6.2. Zasady windykacji ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie 8 Średnie Kluczowa 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – RACHUNKI, DEPOZYTY I ROZLICZENIA 
Zakres merytoryczny modułu Rachunki, depozyty, rozliczenia: 

NUMERACJA OPIS  
ILOŚĆ 
PYTAŃ 

PREDEFINIOWANE 

RYZYKO BRAKU 
ZGODNOŚCI 

ISTOTNOŚĆ 
DLA 

PROCESÓW 

I. Operacje gotówkowe i bezgotówkowe 

I.1. Operacje kasowe 

I.1.1. Zasady dokonywania operacji kasowych 7 Średnie Kluczowa 

I.1.2. Kontrola fizyczna kas 4 Średnie Kluczowa 

I.2. Zlecenia 

I.2.1. Zasady obsługi zleceń wewnętrznych 7 Niskie Istotna 

I.2.2. Zlecenia stałe 4 Niskie Istotna 

I.2.3. Polecenia zapłaty 4 Niskie Istotna 

I.2.4. Zlecenia zagraniczne 7 Niskie Istotna 

I.3. Rozliczenia międzybankowe 

I.3.1. Zasady obsługi zleceń międzybankowych 9 Średnie Kluczowa 

II Produkty bankowe 

II.4. Rachunki bieżące 

II.4.1. Zasady dotyczące zakładania rachunków bieżących 11 Średnie Kluczowa 

II.4.2. Zasady dotyczące obsługi rachunków bieżących 6 Niskie Kluczowa 

II.4.3. Zasady dotyczące obsługi zawiadomień o zajęciu rachunku  6 Niskie Istotna 

II.4.4. Zasady dotyczące obsługi zajętych przez ograny egzekucyjne 3 Niskie Istotna 

II.5. Karty płatnicze 

II.5.1. Zasady dotyczące obsługi kart płatniczych do rachunków 10 Niskie Kluczowa 

II.6. Depozyty terminowe 

II.6.1. Zasady dotyczące zakładania depozytów terminowych 12 Średnie Kluczowa 

II.6.2. Zasady dotyczące obsługi depozytów terminowych 5 Niskie Kluczowa 

II.6.3. Depozyty rzeczowe 5 Niskie Istotna 

III Bezpieczeństwo transakcji 

III.7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

III.7.1. Rejestracja transakcji w ramach przeciwdziałania praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
10 Wysokie Krytyczna 

III.7.2. 
Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu 
11 Średnie Krytyczna 

III.7.3. Zasady przekazywania informacji do Generalnego Inspektora 7 Niskie Krytyczna 

III.7.4. Analiza ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 3 Niskie Istotne 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zakres merytoryczny modułu dotyczącego ochrony danych osobowych zgodnie w RODO: 

NUMERACJA OPIS  
ILOŚĆ 
PYTAŃ 

PREDEFINIOWANE 

RYZYKO BRAKU 
ZGODNOŚCI 

ISTOTNOŚĆ 
DLA 

PROCESÓW 

I. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych 

I.1. Zasada przetwarzania danych zgodnie z prawem 

I.1.1. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy przetwarzania danych 

osobowych 
6 Niskie Kluczowa 

I.1.2. ZGODA - jako podstawa przetwarzania danych 12 Wysokie Kluczowa 

I.1.3. REALIZACJA UMOWY - jako podstawa przetwarzania danych 4 Niskie Kluczowa 

I.1.4. OBOWIĄZEK PRAWNY - jako podstawa przetwarzania danych 9 Średnie Kluczowa 

I.1.5. INTERES PUBLICZNY - jako podstawa przetwarzania danych 8 Średnie Kluczowa 

I.1.6. UZASADNIONY INTERES - jako podstawa przetwarzania danych 3 Średnie Kluczowa 

I.2. Zasada określenia i ograniczenia celu 

I.2.1. 
Ogólne zasady dotyczące "Celów przetwarzania" danych 

osobowych 
5 Średnie Kluczowa 

I.2.2. Przetwarzanie w innym celu niż cel, w którym dane zostały zebrane 4 Niskie Istotna 

I.3. Zasada jakości danych 

I.3.1. Stosowność danych 3 Niskie Istotna 

I.3.2. Prawidłowość przetwarzanych danych 4 Niskie Istotna 

I.3.3. Przechowywanie danych przez określony czas 3 Niskie Istotna 

I.3.4. Zasada rzetelnego przetwarzania 5 Niskie Istotna 

I.3.5. Środki zapewniające ochronę danych osobowy 4 Niskie Istotna 

I.4. Szczególne kategorie danych 

I.4.1. Klasyfikacja szczególnych kategorii danych 7 Wysokie Kluczowa 

I.4.2. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych 11 Średnie Kluczowa 

I.4.3. Przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń 

prawa 
3 Wysokie Kluczowa 

I.4.4. Profilowanie 3 Wysokie Kluczowa 

II Prawa osób, których dane dotyczą 

II.5. Prawo dostępu do informacji 

II.5.1. Sposób informowania i komunikacji 10 Średnie Istotna 

II.5.2. Zbieranie danych od osoby, której dotyczą 12 Wysokie Istotna 

II.5.3. Pozyskiwanie danych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą 14 Średnie Istotna 

II.5.4. Respektowanie prawa dostępu do informacji 13 Średnie Istotna 

II.6. Prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych 

II.6.1. Respektowanie prawa do sprostowania 6 Średnie Istotna 

II.6.2. 
Respektowanie prawa do usunięcia danych ("prawo do bycia 

zapomnianym") 9 
Wysokie Istotna 

II.6.3. Respektowanie prawa do ograniczenia przetwarzania 
8 Wysokie Istotna 

II.7. Prawo do przenoszenia danych 
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II.7.1. Respektowanie prawa do przenoszenia danych 4 Średnie Istotna 

II.7.2. Prawidłowość przenoszonych danych 3 Niskie Istotna 

II.8. Prawo do sprzeciwu 

II.8.1. 
Prawo sprzeciwu wobec zautomatyzowanych decyzji 

indywidualnych 
4 Wysokie Istotna 

II.8.2. Prawo sprzeciwu ze względu na konkretną sytuację 4 Wysokie Istotna 

II.8.3. Prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego 5 Wysokie Istotna 

III Obowiązki administratora danych 

III.9. Ogólne obowiązki administratora danych 

III.9.1. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych 7 Niskie Krytyczna 

III.9.2. 
Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona 

danych 
7 Średnie Kluczowa 

III.9.3. Ocena skutków dla ochrony danych 10 Wysokie Kluczowa 

III.9.4. Współadministrowanie danymi 6 Wysokie Istotna 

III.9.5. Powierzenie przetwarzania danych 15 Wysokie Kluczowa 

III.9.6. 
Rejestrowanie czynności przetwarzania przez administratora 

danych 
10 Wysokie Istotna 

III.9.7. 
Rejestrowanie czynności przetwarzania przez podmiot 

przetwarzający 
9 Wysokie Istotna 

III.9.8. Rejestr upoważnień do przetwarzania 4 Wysokie Istotna 

III.10. Współpraca z organem nadzorczym 

III.10.1. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych 11 Wysokie Krytyczna 

III.10.2. Zawiadamianie osoby o naruszeniu ochrony jej danych 9 Wysokie Krytyczna 

III.10.3. Konsultacje z organem nadzorczym 10 Wysokie Kluczowa 

III.11. Współpraca z organem nadzorczym 

III.11.1. Wyznaczanie inspektora ochrony danych osobowych 5 Wysokie Istotna 

III.11.2. Status inspektora ochrony danych osobowych 9 Wysokie Istotna 

III.11.3. Zadania inspektora ochrony danych osobowych 9 Wysokie Istotna 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 – PROCESY 

WERSJA UPROSZCZONA 

NAZWA ZAKRES ISTOTNOŚĆ WŁAŚCICIEL* 

Marketing, zarządzanie 

produktami i sprzedażą 

Proces obejmuje badanie potrzeb klientów i analizę 

konkurencji z uwagi na oferowane produkty banku, a 

także przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej oferty 

produktowej, planowanie sprzedaży i monitoring planów 

sprzedażowych dotyczących poszczególnych produktów i 

placówek banku. 

Istotna 

 

Działalność kredytowa 

Proces obejmuje sprzedaż i realizację produktów 

kredytowych banku. Proces również obejmuje ocenę 

zdolności kredytowej, proces decyzyjny, klasyfikację 

należności i tworzenie rezerw jak również działania 

związane z zarządzaniem wierzytelnościami trudnymi oraz 

dochodzeniem należności. 

Krytyczna 

 

Prowadzenie 

rachunków, obsługa 

zleceń i kart 

Proces obejmuje sprzedaż i realizację produktów 

depozytowych, obsługę zleceń dotyczących rachunku w 

placówce także obsługę kart płatniczych. 
Krytyczna 

 

Proces rozliczeń 

Proces obejmuje wypłaty gotówki z rachunku lub z tytułu 

przekazu pieniężnego, sprzedaż i realizację zleceń 

dotyczących wpłat osób nie posiadających rachunku na 

rachunki w banku lub na rachunek w innym banku oraz 

obsługę zleceń przekazów pieniężnych, dokonywanie 

rozliczeń międzybankowych dotyczących zleceń klientów 

składanych w placówkach, kanałem bankowości 

elektronicznej, a także rozliczania operacji własnych 

banku. 

Krytyczna 

 

Planowanie strategiczne, 

finansowe, operacyjne i 

monitorowanie 

wykonania planów 

Proces obejmuje cykliczne planowanie długoterminowe 

działalności banku oraz planowanie finansowe,  w tym 

sporządzenie rocznych i wieloletnich planów finansowych. 
Krytyczna 

 

Zarządzanie ryzykiem 

oraz adekwatność 

kapitałowa 

Proces obejmuje: identyfikację, pomiar lub szacowanie, 

ocenę, planowanie mechanizmów ograniczania ryzyka, 

monitorowanie ryzyka, sprawozdawczość zarządczą w 

zakresie ryzyka bankowego i adekwatności kapitałowej. 

Krytyczna 

 

Zarządzanie ryzykiem 

braku zgodności 

Proces obejmuje: identyfikację, pomiar lub szacowanie, 

ocenę, ograniczanie ryzyka oraz monitorowanie ryzyka 

braku zgodności. 
Kluczowa 

 

Zarządzanie ryzykiem 

bezpieczeństwa 

informacji 

Proces obejmuje: identyfikację, pomiar lub szacowanie, 

ocenę, ograniczanie ryzyka oraz monitorowanie ryzyka 

bezpieczeństwa informacji. 
Krytyczna 

 

Zarządzanie 

finansowaniem i 

płynnością (gotówką), 

inwestycje 

Proces obejmuje: identyfikację, pomiar lub szacowanie 

wymogów kapitałowych, ocenę ryzyka kapitałowego oraz 

nadmiernej dźwigni finansowej, planowanie kapitałowe i 

utrzymywanie kapitałów zgodnie z planami, 

monitorowanie poziomu kapitałów oraz wskaźników 

kapitałowych oraz dźwigni finansowej. 

Krytyczna 

 

Prowadzenie ksiąg, 

sprawozdawczość 

finansowa, obowiązek 

publiczno-prawny 

Proces obejmuje sporządzanie wyniku finansowego 

zgodnie z polityką rachunkowości oraz odpowiednimi 

przepisami w zakresie rachunkowości banków, a także 

ustalenie i regulowanie zobowiązań podatkowych zgodnie 

z przepisami prawa, a także terminowe realizowanie 

zobowiązań wobec innych podmiotów, wynikające z 

zawartych umów dotyczących kosztów ogólnych. 

Krytyczna 
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Przeciwdziałanie praniu 

brudnych pieniędzy 

Proces obejmuje realizację obowiązków wobec BFG oraz 

GIIF (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i 

terroryzmu). 
Kluczowa 

 

Gospodarka własna, 

koszty 

Proces obejmujący zagadnienia związane ze środkami 

trwałymi i ich amortyzacją, kadrami, płacami oraz 

kosztami działalności. 
Istotna 

 

Zarządzanie IT 
Proces obejmuje zarządzanie całą infrastrukturą 

teleinformatyczną banku.  
Krytyczna 

 

Sprawozdawczość 

obowiązkowa, 

finansowa, zarządcza i 

ujawnienia 

Proces obejmuje sporządzanie informacji wynikających ze 

sprawozdawczości obowiązkowej i ujawnień oraz 

sprawozdawczości zarządczej w zakresie kapitałów oraz 

dźwigni. 

Kluczowa 

 

 

*  – Bank we własnym zakresie powinien uzupełnić w systemie informacje o odpowiednich osobach będących 

właścicielami procesów. 

 

WERSJA ZŁOŻONA 

NAZWA ZAKRES ISTOTNOŚĆ WŁAŚCICIEL* 

Marketing, zarządzanie 

produktami i sprzedażą 

Proces obejmuje badanie potrzeb klientów i analizę 

konkurencji z uwagi na oferowane produkty banku, a 

także przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej oferty 

produktowej, planowanie sprzedaży i monitoring planów 

sprzedażowych dotyczących poszczególnych produktów i 

placówek banku. 

Istotna 

 

Sprzedaż i realizacja 

produktów 

kredytowych 

Proces obejmuje sprzedaż i realizację produktów 

kredytowych banku. 
Krytyczna 

 

Prowadzenie 

rachunków, obsługa 

zleceń i kart 

Proces obejmuje sprzedaż i realizację produktów 

depozytowych, obsługę zleceń dotyczących rachunku w 

placówce także obsługę kart płatniczych. 
Krytyczna 

 

Wpłaty gotówkowe i 

przekazy pieniężne 

Proces obejmuje wypłaty gotówki z rachunku lub z tytułu 

przekazu pieniężnego, sprzedaż i realizację zleceń 

dotyczących wpłat osób nie posiadających rachunku na 

rachunki w banku lub na rachunek w innym banku oraz 

obsługę zleceń przekazów pieniężnych.  

Krytyczna 

 

Windykacja i 

restrukturyzacja 

Proces obejmuje działania związane z zarządzaniem 

wierzytelnościami trudnymi oraz dochodzeniem 

należności. 
Krytyczna 

 

Planowanie strategiczne, 

finansowe, operacyjne i 

monitorowanie 

wykonania planów 

Proces obejmuje cykliczne planowanie długoterminowe 

działalności banku oraz planowanie finansowe,  w tym 

sporządzenie rocznych i wieloletnich planów finansowych. 
Krytyczna 

 

Zarządzanie ryzykiem 

oraz adekwatność 

kapitałowa 

Proces obejmuje: identyfikację, pomiar lub szacowanie, 

ocenę, planowanie mechanizmów ograniczania ryzyka, 

monitorowanie ryzyka, sprawozdawczość zarządczą w 

zakresie ryzyka bankowego i adekwatności kapitałowej. 

Krytyczna 

 

Zarządzanie ryzykiem 

braku zgodności 

Proces obejmuje: identyfikację, pomiar lub szacowanie, 

ocenę, ograniczanie ryzyka oraz monitorowanie ryzyka 

braku zgodności. 
Kluczowa 

 

Zarządzanie ryzykiem 

bezpieczeństwa 

informacji 

Proces obejmuje: identyfikację, pomiar lub szacowanie, 

ocenę, ograniczanie ryzyka oraz monitorowanie ryzyka 

bezpieczeństwa informacji. 
Krytyczna 
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Zarządzanie 

finansowaniem i 

płynnością 

Proces obejmuje: identyfikację, pomiar lub szacowanie 

wymogów kapitałowych, ocenę ryzyka kapitałowego oraz 

nadmiernej dźwigni finansowej, planowanie kapitałowe i 

utrzymywanie kapitałów zgodnie z planami, 

monitorowanie poziomu kapitałów oraz wskaźników 

kapitałowych oraz dźwigni finansowej, sprawozdawczość 

zarządczą w zakresie kapitałów oraz dźwigni. 

Krytyczna 

 

Prowadzenie ksiąg, 

sprawozdawczość 

finansowa, obowiązek 

publiczno-prawny 

Proces obejmuje sporządzanie wyniku finansowego 

zgodnie z polityką rachunkowości oraz odpowiednimi 

przepisami w zakresie rachunkowości banków, a także 

ustalenie i regulowanie zobowiązań podatkowych zgodnie 

z przepisami prawa, a także terminowe realizowanie 

zobowiązań wobec innych podmiotów, wynikające z 

zawartych umów dotyczących kosztów ogólnych. 

Krytyczna 

 

Rozliczenia 

międzybankowe 

Proces obejmuje dokonywanie rozliczeń 

międzybankowych dotyczących zleceń klientów 

składanych w placówkach, a także rozliczania operacji 

własnych banku.  

Krytyczna 

 

Przeciwdziałanie praniu 

brudnych pieniędzy 

Proces obejmuje realizację obowiązków wobec BFG oraz 

GIIF (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i 

terroryzmu). 
Kluczowa 

 

Obsługa produktów i 

zleceń w kanale 

elektronicznym 

Proces obejmuje obsługę rachunków i produktów 

dostępnych za pośrednictwem kanałów elektronicznych, 

realizację poleceń przelewu, zleceń i pozostałych 

płatności, których dyspozycje składane są za 

pośrednictwem kanałów elektronicznych. 

Krytyczna 

 

Gospodarka własna, 

koszty 

Proces obejmujący zagadnienia związane ze środkami 

trwałymi i ich amortyzacją, kadrami, płacami oraz 

kosztami działalności. 
Istotna 

 

Zarządzanie IT 
Proces obejmuje zarządzanie całą infrastrukturą 

teleinformatyczną banku.  
Krytyczna 

 

Sprawozdawczość 

obowiązkowa i 

ujawnienia 

Proces obejmuje sporządzanie informacji wynikających ze 

sprawozdawczości obowiązkowej i ujawnień 
Kluczowa 

 

Akceptacja ryzyka 

kredytowego 
Proces obejmuje ocenę zdolności kredytowej i proces 

decyzyjny 
Krytyczna 

 

Monitoring kredytowy i 

klasyfikacja należności 
Proces obejmuje klasyfikację należności i tworzenie 

rezerw 
Kluczowa 

 

 

*  – Bank we własnym zakresie powinien uzupełnić w systemie informacje o odpowiednich osobach będących 

właścicielami procesów. 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 – CELE SZCZEGÓŁOWE 

WERSJA UPROSZCZONA 

NAZWA  

Osiągnięcie założonych celów strategii i planu finansowego 

Produkt zapewnia realizację zasad polityki zgodności 

Produkt zgodny z zasadami rachunkowości 

Produkt zgodny z zasadami zarządzania ryzykiem 

Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa - przestrzeganie zasady zaangażowania pracowników 

Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa - przestrzeganie akceptowalnego poziomu ryzyka 

Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa informacji 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - prawidłowa wycena aktywów i zabezpieczeń 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - rejestracja kosztów zgodna z zasadami 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - rejestracja operacji kasowych zgodna z zasadami 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - rejestracja transakcji z tyt. produktów zgodna z zasadami 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - wycena aktywów zgodna z zasadami (rezerwy) 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - zapobieganie nadużyciom 

Przestrzeganie polityki zgodności - przestrzeganie zasad i tolerancji na ryzyko 

Przestrzeganie strategii zarządzania ryzykiem - podział zadań 

Przestrzeganie strategii zarządzania ryzykiem - przestrzeganie apetytu na ryzyko 

Przestrzeganie strategii zarządzania ryzykiem - raportowanie o ryzyku 

Przestrzeganie strategii, polityk - w zakresie zasad zarządzania ryzykiem 

Przestrzeganie zasad PPP - analiza transakcji 

Przestrzeganie zasad PPP - poznaj swojego klienta 

Przestrzeganie zasad PPP - raportowanie do GIIF 

Przestrzeganie zasad PPP - świadomość, umiejętności pracowników 

Przestrzeganie zasad PPP - typowanie i rejestracja transakcji 

Ryzyko kapitałowe - adekwatność kapitałowa 

Ryzyko kapitałowe - przestrzeganie limitów 

Ryzyko operacyjne - ciągłość działania, dostępność systemów i aplikacji 

Zgodność z określonymi przepisami prawnymi lub nadzorczymi 

 

WERSJA ZŁOŻONA 

NAZWA 

Kompletność, rzetelność, terminowość, informacji obligatoryjnej 

Kompletność, rzetelność, terminowość, informacji zarządczej 

Osiąganie celów strategii - zapewnienie odpowiedniego wsparcia procesów biznesowych 

Osiągnięcie założonych celów operacyjnych 

Osiągnięcie założonych celów planu finansowego 
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Osiągnięcie założonych celów planu handlowego 

Osiągnięcie założonych celów strategii 

Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa - przestrzeganie mechanizmów kontroli ryzyka 

Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa - przestrzeganie zasady zaangażowania pracowników 

Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa - raportowanie o ryzyku 

Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa - przestrzeganie akceptowalnego poziomu ryzyka 

Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa informacji 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - prawidłowa wycena aktywów i zabezpieczeń 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - rejestracja kosztów zgodna z zasadami 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - rejestracja należności i zob. pozabilans. zgodna z zasadami 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - rejestracja operacji kasowych zgodna z zasadami 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - rejestracja rozliczeń zgodna z zasadami 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - rejestracja transakcji zgodna z zasadami 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - rejestracja zobowiązań zgodna z zasadami 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - wycena aktywów zgodna z zasadami (rezerwy) 

Przestrzeganie polityki rachunkowości - zapobieganie nadużyciom 

Przestrzeganie polityki zgodności - przestrzeganie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności 

Przestrzeganie polityki zgodności - przestrzeganie tolerancji na ryzyko braku zgodności 

Przestrzeganie polityki zgodności - przestrzeganie zasady zaangażowania pierwszej linii 

Przestrzeganie polityki zgodności - raportowanie o ryzyku 

Przestrzeganie strategii zarządzania ryzykiem - podział zadań 

Przestrzeganie strategii zarządzania ryzykiem - przestrzeganie apetytu na ryzyko 

Przestrzeganie strategii zarządzania ryzykiem - raportowanie o ryzyku 

Przestrzeganie strategii zarządzania ryzykiem - wdrożenie mechanizmów kontroli ryzyka 

Przestrzeganie zasad PPP - analiza transakcji 

Przestrzeganie zasad PPP - poznaj swojego klienta 

Przestrzeganie zasad PPP - raportowanie do GIIF 

Przestrzeganie zasad PPP - świadomość, umiejętności pracowników 

Przestrzeganie zasad PPP - typowanie i rejestracja transakcji 

Ryzyko biznesowe - przestrzeganie założonej tolerancji ryzyka 

Ryzyko biznesowe - przestrzeganie zasad 

Ryzyko kapitałowe - adekwatność kapitałowa 

Ryzyko kapitałowe - przestrzeganie limitów 

Ryzyko kapitałowe - przestrzeganie zasad 

Ryzyko kredytowe - przestrzeganie limitów (tolerancji ryzyka) 

Ryzyko kredytowe - przestrzeganie zasad 

Ryzyko kredytowe - przestrzeganie zasad oceny zdolności kredytowej 

Ryzyko kredytowe - przestrzeganie zasad w zakresie odstępstw 

Ryzyko operacyjne - ciągłość działania, dostępność systemów i aplikacji 

Ryzyko operacyjne - poufność informacji i danych 
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Ryzyko operacyjne - przestrzeganie limitów (tolerancji ryzyka) 

Ryzyko operacyjne - przestrzeganie zasad rejestracji incydentu 

Ryzyko operacyjne - terminowość realizacji zadania, operacji, transakcji 

Ryzyko operacyjne - unikanie konfliktu interesów 

Ryzyko operacyjne - unikanie ryzyka prawnego i conduct risk 

Ryzyko operacyjne - wiarygodność i integralność danych dot. operacji/transakcji 

Ryzyko operacyjne - zapewnienie bezpieczeństwa majątku 

Ryzyko płynności - przestrzeganie limitów (tolerancji ryzyka) 

Ryzyko płynności - przestrzeganie zasad 

Ryzyko rynkowe - przestrzeganie limitów (tolerancji ryzyka) 

Ryzyko rynkowe - przestrzeganie zasad 

Ryzyko stopy procentowej - przestrzeganie limitów (tolerancji ryzyka) 

Ryzyko stopy procentowej - przestrzeganie zasad 

Zgodność z określonymi przepisami prawnymi lub nadzorczymi 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 – MECHANIZMY KONTROLNE 

WERSJA UPROSZCZONA 

NAZWA  ROLA 

MECHANIZMU 

RODZAJ 

MECHANIZMU 

PROJEKTUJE* WDRAŻA* ZATWIERDZA* 

Algorytmy księgowania w 

systemie 

Prewencyjny Automatyczny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Autoryzacja operacji/transakcji - 

akceptacja dokumentu 

Prewencyjny Półautomatyczny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Kontrola dostępu Prewencyjny Automatyczny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Podział obowiązków w procesie 

monitorowania detalicznych 

ekspozycji kredytowych  

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Podział obowiązków w procesie 

monitorowania ekspozycji 

kredytowych zabezpieczonych 

hipotecznie 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Podział obowiązków w procesie 

obsługi produktów 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Podział obowiązków w procesie 

oceny zdolności kredytowej 

oraz akceptacji ryzyka 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Podział obowiązków w procesie 

rozliczania kosztów 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - plan ciągłości 

działania 

Prewencyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - procedura 

rozpatrywania reklamacji 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady 

dokonywania operacji kasowych 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady 

dokonywania przeglądu ICAAP 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady 

inwestowania i lokowania 

środków 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady klasyfikacji 

należności i tworzenia rezerw 

Prewencyjny Manualny Stanowisko ds. 

monitoringu 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady 

monitorowania przestrzegania 

mechanizmów kontroli ryzyka  

(limity, procedury) 

Detekcyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady 

monitorowania skuteczności 

zabezpieczeń 

Detekcyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady obiegu i 

kontroli dowodów księgowych 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 
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Procedura - zasady oceny 

zdolności kredytowej w zakresie 

detalicznych ekspozycji 

kredytowych 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady oceny 

zdolności kredytowej w zakresie 

ekspozycji kredytowych 

zabezpieczonych hipotecznie 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady ochrony 

tajemnicy i danych osobowych 

Prewencyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady planowania i 

monitorowania planów 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady 

przeciwdziałania praniu 

brudnych pieniędzy 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady przeglądu 

zarządczego limitów 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady przeglądu 

zarządczego polityk i zasad 

zarządzania ryzykiem 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady przeglądu 

zarządczego SIZ 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady przeglądu 

zarządczego struktury 

organizacyjnej 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady 

przygotowania, modyfikowania i 

wdrażania nowych produktów 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady sporządzania 

informacji obligatoryjnej 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady sporządzania 

ujawnień 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady sprzedaży i 

obsługi depozytowych 

produktów bankowych 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady sprzedaży i 

obsługi ekspozycji detalicznych 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady sprzedaży i 

obsługi ekspozycji 

zabezpieczonych hipotecznie 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady sprzedaży i 

obsługi rachunków bieżących 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady windykacji i 

restrukturyzacji 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady zarządzania 

gotówką (bankomaty, limity 

gotówki, odprowadzenia, 

zasilenia) 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady zarządzania 

płynnością, inwestowania i 

lokowania środków 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady zarządzania 

systemami informatycznymi i 

infrastrukturą 

Prewencyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Prezes zarządu Zarząd 
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Procedury - zasady realizacji 

rozliczeń 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Proces ewidencji w systemie 

operacyjnym - rejestr odstępstw 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Proces ewidencji w systemie 

sprawozdawczym - zasady 

raportowania zarządczego o 

ryzyku 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Samokontrola - zgodność danych 

o transakcji 

Detekcyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Samokontrola - zgodność 

dokumentacji kredytowej oraz 

dokonania oceny z zasadami 

Detekcyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Szkolenia - dot. bezpieczeństwa 

informacji i danych 

Prewencyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Prezes zarządu Zarząd 

Szkolenia - produktowe 

(prawidłowa realizacja procesu, a 

także informowanie o ryzyku 

produktu) 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Wskaźniki wydajności - poziom 

realizacji celów zawartych w 

planach 

Detekcyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Wskaźniki wydajności - 

wskaźniki kapitałowe TCR, T1, 

dźwignia itp. 

Detekcyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

 

*  – Bank we własnym zakresie powinien uzupełnić w systemie informacje o odpowiednich osobach korzystając  

z podpowiedzi zawartych w niniejszej tabeli. 

 

WERSJA ZŁOŻONA 

NAZWA  ROLA 

MECHANIZMU 

RODZAJ 

MECHANIZMU 

PROJEKTUJE* WDRAŻA* ZATWIERDZA* 

Adekwatna struktura 

organizacyjna 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Autoryzacja operacji/transakcji Prewencyjny Półautomatyczny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Autoryzacja operacji/transakcji - 

powyżej progu 

Prewencyjny Półautomatyczny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Kontrola dostępu - bank Prewencyjny Automatyczny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Kontrola dostępu - klient Prewencyjny Automatyczny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Kontrola fizyczna Prewencyjny Półautomatyczny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Podział obowiązków w procesie 

monitorowania ekspozycji 

kredytowych 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 
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Podział obowiązków w procesie 

obsługi produktów 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Podział obowiązków w procesie 

oceny zdolności kredytowej oraz 

akceptacji ryzyka 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Podział obowiązków w procesie 

PPP 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Podział obowiązków w procesie 

rozliczania kosztów 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Podział obowiązków w procesie 

windykacji i restrukturyzacji 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Podział obowiązków w procesie 

zarządzania IT 

Prewencyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Podział obowiązków w procesie 

zarządzania ryzykiem 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - plan ciągłości 

działania 

Prewencyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady rozpatrywania 

reklamacji 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady sprzedaży i 

obsługi depozytowych produktów 

bankowych 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady sprzedaży i 

obsługi rachunków bieżących 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady sprzedaży i 

obsługi ekspozycji detalicznych 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady sprzedaży i 

obsługi ekspozycji 

zabezpieczonych hipotecznie 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady dokonywania 

odstępstw kredytowych 

Prewencyjny Manualny Zespół ds. analiz 

ryzyka 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady dokonywania 

operacji kasowych 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady dokonywania 

przeglądu ICAAP 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady informowania 

o incydentach bezpieczeństwa 

Prewencyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady inwestowania 

i lokowania środków 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady klasyfikacji 

należności i tworzenia rezerw 

Prewencyjny Manualny Zespół ds. analiz 

ryzyka 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady 

monitorowania przestrzegania 

mechanizmów kontroli ryzyka  

(limity, procedury) 

Detekcyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady 

monitorowania skuteczności 

zabezpieczeń 

Prewencyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Prezes zarządu Zarząd 
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Procedura - zasady obiegu i 

kontroli dowodów księgowych 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady oceny 

zdolności kredytowej w zakresie 

detalicznych ekspozycji 

kredytowych 

Prewencyjny Manualny Zespół ds. analiz 

ryzyka 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady oceny 

zdolności kredytowej w zakresie 

ekspozycji kredytowych 

zabezpieczonych hipotecznie 

Prewencyjny Manualny Zespół ds. analiz 

ryzyka 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady ochrony 

tajemnicy i danych osobowych 

Prewencyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady planowania i 

monitorowania planów 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady 

przeciwdziałania praniu brudnych 

pieniędzy 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady przeglądu 

zarządczego limitów 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady przeglądu 

zarządczego polityk i zasad 

zarządzania ryzykiem 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady przeglądu 

zarządczego SIZ 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady przeglądu 

zarządczego struktury 

organizacyjnej 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady 

przygotowania, modyfikowania i 

wdrażania nowych produktów 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady realizacji 

rozliczeń 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Procedura - zasady sporządzania 

informacji obligatoryjnej 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady sporządzania 

ujawnień 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Prezes zarządu Zarząd 

Procedura - zasady windykacji i 

restrukturyzacji 

Prewencyjny Manualny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady zarządzania 

gotówką (bankomaty, limity 

gotówki, odprowadzenia, 

zasilenia) 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady zarządzania 

płynnością 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Procedura - zasady zarządzania 

systemami informatycznymi i 

infrastrukturą 

Prewencyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Prezes zarządu Zarząd 

Procedura automatyczna - 

algorytmy generowania danych 

sprawozdawczych 

Prewencyjny Automatyczny Główny księgowy Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 
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Procedura automatyczna - 

algorytmy księgowania w 

systemie 

Prewencyjny Automatyczny Główny księgowy Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Proces ewidencji w systemie 

operacyjnym - rejestr odstępstw 

Prewencyjny Półautomatyczny Zespół ds. analiz 

ryzyka 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Proces ewidencji w systemie 

sprawozdawczym - zasady 

raportowania dot. IT 

Detekcyjny Półautomatyczny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Proces ewidencji w systemie 

sprawozdawczym - zasady 

raportowania realizacji planu 

Detekcyjny Półautomatyczny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Proces ewidencji w systemie 

sprawozdawczym - zasady 

raportowania zarządczego o 

ryzyku 

Detekcyjny Półautomatyczny Prezes zarządu Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Samokontrola - zgodność danych 

o transakcji 

Detekcyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Samokontrola - zgodność 

dokumentacji kredytowej oraz 

dokonania klasyfikacji z zasadami 

Detekcyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Samokontrola - zgodność 

dokumentacji detalicznych 

ekspozycji kredytowych oraz 

dokonania oceny z zasadami 

Detekcyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Samokontrola - zgodność 

dokumentacji ekspozycji 

zabezpieczonych hipotecznie oraz 

dokonania oceny z zasadami 

Detekcyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Samokontrola - zgodność 

dokumentacji 

windykacji/restrukturyzacji z 

zasadami 

Detekcyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Samokontrola - zgodności kosztu 

z planem finansowym (lub 

budżetem) 

Detekcyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Szkolenia - dot. bezpieczeństwa 

informacji i danych  

Prewencyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Prezes zarządu Zarząd 

Szkolenia - produktowe 

(prawidłowa realizacja procesu, a 

także informowanie o ryzyku 

produktu) 

Prewencyjny Manualny Wiceprezes ds. 

handlowych 

Wiceprezes ds. 

handlowych 

Zarząd 

Wskaźniki wydajności - poziom 

realizacji celów zawartych w 

planach 

Detekcyjny Manualny Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Wiceprezes ds. 

finansowo-

księgowych 

Zarząd 

Wskaźniki wydajności - ROA, 

ROE, C/I, poziom realizacji planu 

finansowego 

Detekcyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Wskaźniki wydajności - wskaźniki 

kapitałowe TCR, T1, dźwignia itp. 

Detekcyjny Manualny Prezes zarządu Prezes zarządu Zarząd 

Wskaźniki wydajności - wskaźniki 

wydajności, dostępności 

systemów 

Detekcyjny Manualny Administrator 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

Prezes zarządu Zarząd 

 

*  – Bank we własnym zakresie powinien uzupełnić w systemie informacje o odpowiednich osobach korzystając z 

podpowiedzi zawartych w niniejszej tabeli. 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 – METODY BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI 

WERSJA UPROSZCZONA 

NAZWA  

Akceptacja transakcji przez członka zarządu/zarząd (decyzja kredytowa) 

Akceptacja założeń strategii lub planu finansowego 

Nadzór służbowy - w zakresie akceptacji ryzyka 

Nadzór służbowy - w zakresie monitorowania i klasyfikacji należności 

Nadzór służbowy - w zakresie prawidłowego działania obszaru inwestycji, sterowania płynnością i sterowania gotówką 

Nadzór służbowy - w zakresie prawidłowego działania obszaru IT 

Nadzór służbowy - w zakresie prawidłowego działania obszaru PPP 

Nadzór służbowy - w zakresie prawidłowego działania placówki 

Nadzór służbowy - w zakresie prawidłowego działania rozliczeń 

Nadzór służbowy - w zakresie przestrzegania polityki bezpieczeństwa 

Nadzór służbowy - w zakresie przestrzegania polityki rachunkowości 

Nadzór służbowy - w zakresie przestrzegania polityki zgodności 

Nadzór służbowy - w zakresie przestrzegania strategii, polityk i zasad zarządzania ryzykiem 

Nadzór służbowy - w zakresie przestrzegania zasad tajemnicy i ochrony danych osobowych 

Nadzór służbowy - w zakresie przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem 

Nadzór służbowy - w zakresie windykacji i restrukturyzacji 

Weryfikacja dokonania kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej dokumentu 

Weryfikacja informacji sprawozdawczej 

Weryfikacja kompletności zebranych, przekazanych danych i oświadczeń klienta na drugą rękę 

Weryfikacja operacji rozliczeniowych - uzgadnianie dnia 

Weryfikacja poprawnego rozliczenia i zaksięgowania transakcji 

Weryfikacja poziomu wskaźników względem polityki, instrukcji, planu 

Weryfikacja projektów algorytmów (szablonów księgowych) 

Weryfikacja rejestracji transakcji w systemie powyżej ustalonego progu 

Weryfikacja rejestru i akceptacja zapisów 

Weryfikacja treści ujawnienia 

Weryfikacja wniosku kredytowego i załączników na drugą rękę - gdy ocena zdolności dokonywana przez analityka 

Weryfikacja wniosku kredytowego i załączników na drugą rękę - gdy ocena zdolności dokonywana w placówce 

Weryfikacja założeń nowego produktu zgodnie z zasadami przyjętymi w banku 

Weryfikacja założeń strategii oraz planu finansowego 

Weryfikacja zgodności założeń produktu z polityką rachunkowości 

Weryfikacja zgodności założeń produktu z zasadami zapewniania zgodności 

WERSJA ZŁOŻONA 

NAZWA  

Akceptacja wniosku o zmianę sytuacji i utworzenie rezerwy 

Akceptacja założeń polityki inwestycyjnej 
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Nadzór służbowy - w zakresie akceptacji ryzyka 

Nadzór służbowy - w zakresie jakości ocen zdolności detalicznych ekspozycji kredytowych 

Nadzór służbowy - w zakresie jakości ocen zdolności ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 

Nadzór służbowy - w zakresie monitorowania i klasyfikacji należności 

Nadzór służbowy - w zakresie polityki zgodności (informowanie klientów) 

Nadzór służbowy - w zakresie prawidłowego działania obszaru inwestycji i sterowania gotówką 

Nadzór służbowy - w zakresie prawidłowego działania obszaru IT 

Nadzór służbowy - w zakresie prawidłowego działania obszaru PPP 

Nadzór służbowy - w zakresie prawidłowego działania placówki 

Nadzór służbowy - w zakresie prawidłowego działania rozliczeń 

Nadzór służbowy - w zakresie prawidłowej realizacji planu handlowego 

Nadzór służbowy - w zakresie przestrzegania polityki bezpieczeństwa 

Nadzór służbowy - w zakresie przestrzegania polityki kapitałowej 

Nadzór służbowy - w zakresie przestrzegania polityki rachunkowości 

Nadzór służbowy - w zakresie przestrzegania polityki zgodności 

Nadzór służbowy - w zakresie przestrzegania zasad tajemnicy i ochrony danych osobowych 

Nadzór służbowy - w zakresie przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem 

Nadzór służbowy - w zakresie windykacji i restrukturyzacji 

Nadzór służbowy - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego gotówki 

Uzgadnianie operacji z dnia 

Weryfikacja - uzgadnianie operacji z dnia 

Weryfikacja  wstępnej oceny zdolności na druga rękę - dla ekspozycji powyżej kompetencji oddziału 

Weryfikacja dokonania kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej dokumentu 

Weryfikacja informacji sprawozdawczej 

Weryfikacja kompletności zebranych, przekazanych danych i oświadczeń klienta na drugą rękę 

Weryfikacja kompletności zebranych, przekazanych danych i oświadczeń klienta na drugą rękę - gdy ocena zdolności 

dokonywana przez analityka 

Weryfikacja kompletności zebranych, przekazanych danych i oświadczeń klienta na drugą rękę - gdy ocena zdolności 

dokonywana w placówce 

Weryfikacja parametrów cenowych produktu - przed zawarciem umowy dla transakcji powyżej ustalonego progu 

Weryfikacja parametrów cenowych produktu we wniosku - gdy ocena zdolności dokonywana przez analityka 

Weryfikacja parametrów cenowych produktu we wniosku - gdy ocena zdolności dokonywana w placówce 

Weryfikacja planów szkoleniowych 

Weryfikacja poprawnego zakończenia operacji 

Weryfikacja poprawności danych przygotowanych do rozliczeń 

Weryfikacja poziomu wskaźników względem polityki, instrukcji, planu 

Weryfikacja prawidłowości sporządzenia analiz i założeń strategii 

Weryfikacja projektów algorytmów (szablonów) księgowania 

Weryfikacja rejestracji transakcji w systemie 

Weryfikacja rejestracji transakcji w systemie - gdy ocena zdolności dokonywana przez analityka 
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Weryfikacja rejestracji transakcji w systemie - gdy ocena zdolności dokonywana w placówce 

Weryfikacja rejestracji transakcji w systemie i zgodności rejestru kasy z gotówką 

Weryfikacja rejestracji transakcji w systemie powyżej ustalonego progu 

Weryfikacja rejestru i akceptacja zapisów 

Weryfikacja schematu księgowania produktu 

Weryfikacja struktury organizacyjnej 

Weryfikacja treści ujawnienia 

Weryfikacja uzyskania opinii prawnej dla projektu produktu 

Weryfikacja wniosku kredytowego i załączników na drugą rękę - gdy ocena zdolności dokonywana przez analityka 

Weryfikacja wniosku kredytowego i załączników na drugą rękę - gdy ocena zdolności dokonywana w placówce 

Weryfikacja wniosku o zmianę sytuacji ekspozycji (klasyfikacji do grupy ryzyka) 

Weryfikacja założeń nowego produktu zgodnie z zasadami przyjętymi w banku 

Weryfikacja założeń planów finansowych i spójności ze strategią 

Weryfikacja założeń planów handlowych i spójności z planem finansowym 

Weryfikacja założeń planów rozwoju IT i spójności ze strategią 

Weryfikacja zasadności wniosku o odstępstwo 

Weryfikacja zgodności nowego algorytmu z polityką rachunkowości 

Weryfikacja zgodności ponoszonych kosztów z planem finansowym (lub budżetami) 

Weryfikacja zgodności założeń produktu (oprocentowania, prowizji, opłat) z planem finansowym 

Weryfikacja zgodności założeń produktu z polityką bezpieczeństwa 

Weryfikacja zgodności założeń produktu z polityką rachunkowości 

Weryfikacja zgodności założeń produktu z zasadami zapewniania zgodności 

Weryfikacja zgodności założeń produktu z zasadami zarządzania ryzykiem 

Weryfikacja zgodności założeń produktu ze środowiskiem IT 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 – METODY TESTOWANIA 

WERSJA UPROSZCZONA 

NAZWA  

Kontrola (testy) planów ciągłości działania 

Kontrola działalności depozytowej i obsługi rachunków na wybranej próbie rachunków 

Kontrola działalności kredytowej na wybranej próbie udzielonych ekspozycji detalicznych 

Kontrola działalności kredytowej na wybranej próbie udzielonych ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie 

Kontrola przestrzegania zasad dot. działalności depozytowej i zleceń na wybranej próbie rachunków 

Kontrola przestrzegania zasad dot. działalności kredytowej na wybranej próbie udzielonych ekspozycji detalicznych 

Kontrola przestrzegania zasad dot. działalności kredytowej na wybranej próbie udzielonych ekspozycji zabezpieczonych 

hipotecznie 

Kontrola przestrzegania zasad dot. działalności rozliczeniowej na wybranej próbie transakcji 

Kontrola przestrzegania zasad dot. ochrony danych i informacji 

Kontrola przestrzegania zasad dot. rachunkowości - poprawność ewidencji księgowej 

Kontrola przestrzegania zasad dot. zachowania zgodności na wybranej próbie transakcji 

Kontrola przestrzegania zasad klasyfikacji należności oraz tworzenia rezerw na wybranej próbie ekspozycji detalicznych 

Kontrola przestrzegania zasad klasyfikacji należności oraz tworzenia rezerw na wybranej próbie ekspozycji zabezpieczonych 

hipotecznie 

Kontrola przestrzegania zasad PPP - na wybranej próbie operacji 

Kontrola przestrzegania zasad przygotowania, modyfikowania i wdrażania nowych produktów 

Kontrola przestrzegania zasad raportowania na próbie wybranej z planów z ostatniego roku 

Kontrola przestrzegania zasad raportowania planów na wybranej próbie raportów 

Kontrola przestrzegania zasad windykacji i restrukturyzacji na wybranej próbie detalicznych ekspozycji kredytowych 

Kontrola przestrzegania zasad windykacji i restrukturyzacji na wybranej próbie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 

hipotecznie 

Kontrola przestrzegania zasad zarządzania płynnością, podejmowania inwestycji i lokowania środków 

Kontrola przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem - na wybranej próbie raportów 

Kontrola stanu kasy - na wybrany dzień 

 

WERSJA ZŁOŻONA 

NAZWA  

Kontrola (testy) planów ciągłości działania 

Kontrola działalności depozytowej na wybranej próbie rachunków 

Kontrola działalności kredytowej na wybranej próbie udzielonych detalicznych ekspozycji kredytowych 

Kontrola działalności kredytowej na wybranej próbie udzielonych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 

Kontrola działalności rozliczeniowej na wybranej próbie rachunków i zleceń 

Kontrola przestrzegania poprawności ewidencji księgowej na wybranej próbie operacji 

Kontrola przestrzegania zasad dokonywania rozliczeń 

Kontrola przestrzegania zasad dot. działalności depozytowej na wybranej próbie rachunków 

Kontrola przestrzegania zasad dot. działalności kasowej na wybranej próbie kas 
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Kontrola przestrzegania zasad dot. działalności kredytowej na wybranej próbie udzielonych detalicznych ekspozycji 

kredytowych 

Kontrola przestrzegania zasad dot. działalności kredytowej na wybranej próbie udzielonych ekspozycji kredytowych 

zabezpieczonych hipotecznie 

Kontrola przestrzegania zasad dot. działalności rozliczeniowej na wybranej próbie transakcji 

Kontrola przestrzegania zasad dot. ochrony danych i informacji 

Kontrola przestrzegania zasad dot. rachunkowości - poprawność ewidencji księgowej 

Kontrola przestrzegania zasad dot. zachowania zgodności na wybranej próbie transakcji 

Kontrola przestrzegania zasad klasyfikacji należności oraz tworzenia rezerw na wybranej próbie ekspozycji detalicznych 

Kontrola przestrzegania zasad klasyfikacji należności oraz tworzenia rezerw na wybranej próbie ekspozycji zabezpieczonych 

hipotecznie 

Kontrola przestrzegania zasad planowania na próbie wszystkich planów z ostatniego roku 

Kontrola przestrzegania zasad ponoszenia i rozliczania kosztów - na wybranej próbie dokumentów 

Kontrola przestrzegania zasad PPP - na wybranej próbie operacji 

Kontrola przestrzegania zasad przygotowania, modyfikowania i wdrażania nowych produktów 

Kontrola przestrzegania zasad raportowania planów na wybranej próbie raportów 

Kontrola przestrzegania zasad windykacji i restrukturyzacji na wybranej próbie detalicznych ekspozycji kredytowych 

Kontrola przestrzegania zasad windykacji i restrukturyzacji na wybranej ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 

Kontrola przestrzegania zasad zarządzania kapitałami 

Kontrola przestrzegania zasad zarządzania kapitałami - na wybranej próbie raportów 

Kontrola przestrzegania zasad zarządzania płynnością, podejmowania inwestycji i lokowania środków 

Kontrola przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem 

Kontrola przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem - na wybranej próbie raportów 

Kontrola przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem biznesowym na wybranej próbie raportów 

Kontrola stanu kasy - na wybrany dzień 

Kontrola w zakresie zachowania zgodności - na wybranej próbie transakcji/dokumentów 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 – DOKUMENTY 
REKOMENDOWANA NAZWA DOKUMENTU NAZWA WŁASNA 

System Informacji Zarządczych  

Raporty z Systemu Informacji Zarządczych  

Struktura Organizacyjna  

Strategia działalności banku   

Strategia rozwoju IT   

Zasady współpracy obszarów biznesowych i technicznych  

Akta osobowe pracowników odpowiedzialnych za IT i bezpieczeństwo  

Klasyfikacja informacji i systemów informatycznych  

Akta osobowe pracowników banku  

Zasady Prowadzenia Projektów Informatycznych  

Zasady rozwoju oprogramowania realizowanego siłami własnymi  

Raporty z przeglądu uprawnień do systemów informatycznych  

Raporty w testowego odtworzenia środowiska teleinformatycznego  

Umowy z dostawcami zewnętrznymi  

Zasady zarządzania zmianą w środowisku IT  

Rejestr zmian w systemach informatycznych  

Zasady Wycofywania Rozwiązań Informatycznych  

Zasady Zarządzania Jakością Danych  

Dokumentacja Systemu Zarządzania Ciągłością Działania  

Zasady Podłączania Urządzeń Końcowych  

Zasady Aktualizacji Oprogramowania  

Polityka Bezpieczeństwa Środowiska Teleinformatycznego  

Rejestr komponentów nie posiadających wsparcia producenta  

Zasady Zarządzania Wydajnością i Pojemnością Urządzeń   

Dokumentacja techniczna dotycząca sprzętu  

Dokumentacja dotycząca systemów informatycznych  

Umowy z klientami  

Zasady Współpracy z Dostawcami Zewnętrznymi  

Zasady Zarządzania Kluczami Kryptograficznymi  

Zasady Ochrony Przed Szkodliwym Oprogramowaniem  

Protokoły przeprowadzenia testów planów awaryjnych i planów ciągłości działania  

Zasady Zarządzania Nośnikami Danych Przechowującymi Kopie Awaryjne  

Zasady Nadawania Uprawnień  

Rejestr Oprogramowania Użytkownika Końcowego  

Zasady Postępowania w przypadku Naruszenia Bezpieczeństwa Teleinformatycznego  

Rejestr Incydentów Naruszenia Bezpieczeństwa Teleinformatycznego  

Polityka Bezpieczeństwa Informacji  
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Polityka Zarządzania Ryzykiem Systemów Informacyjnych  

Rejestr Zdarzeń Operacyjnych  

Ryzyko Braku Zgodności  

Polityka Bezpieczeństwa w zakresie usług płatności internetowych  

Polityka kontroli wewnętrznej  

Polityka Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym  

Regulamin świadczenia usług w zakresie korzystania z elektronicznych kanałów   

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych  

Rejestr Skarg Klientów  

Rejestr Nadanych Uprawnień  

Umowy z akceptantami  

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji  

Dokumentacja dotycząca umowy rachunku bieżącego 

Ewidencja księgowa dotycząca rachunku bieżącego 

Dokumentacja dotycząca karty płatniczej 

Dokumentacja dotycząca umowy depozytowej 

Ewidencja księgowa dotycząca depozytów terminowych 

Ewidencja księgowa dotycząca zleceń zrealizowanych w kasie 

Dokumentacja dotycząca zleceń 

Ewidencja księgowa dotycząca zleceń wewnętrznych 

Ewidencja księgowa dotycząca operacji wysokokwotowych 

Zasady przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy 

Zasady obsługi depozytów terminowych 

Zasady obsługi rachunków bieżących 

Zasady wydawania kart płatniczych 

Ewidencja księgowa dotycząca zleceń międzybankowych 

Raporty z działalności przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy 

Plany finansowe  

Plany handlowe 

Plany sprzedażowe 

Protokół z oceny stopnia realizacji strategii 

Zasady planowania strategii banku 

Zasady tworzenia planów finansowych 

Protokół z oceny stopnia realizacji planów finansowych 

Sprawozdanie finansowe banku 

Ewidencja księgowa dotycząca lokat w banku zrzeszającym 

Ewidencja księgowa dotycząca inwestycji dokonanych w ostatnim kwartale 

Ewidencja księgowa 

Polityka zarządzania ryzykiem płynności 

Zasady wdrażania nowych produktów 
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Karta wdrożenia nowego produktu 

Zasady rozpatrywania reklamacji 

Polityka w zakresie zarządzania kapitałowego 

Instrukcja funkcjonowania procesu oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego (ICAAP) 

Raporty z oceny ICAAP 

Dokumenty kosztowe dobrane losowo za ostatni miesiąc 

Zasady rejestracji kosztów własnych 

Zasady zarządzania gotówką 

Sprawozdania dot. płynności placówek 

Zapisy księgowe dotyczące wybranych losowo co najmniej 10 transakcji 

Zasady obsługi ekspozycji kredytowych 

Zasady obsługi ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 

Zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków 

Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych 

Dokumentacja klienta dotycząca ekspozycji kredytowych 

Dokumentacja klienta dotycząca ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 

Rejestr umów 

Zasady restrukturyzacji ekspozycji kredytowych 

Zasady windykacji ekspozycji kredytowych 

ZAŁĄCZNIK NR 13 – MATRYCA FUNKCJI KONTROLI 

WERSJA UPROSZCZONA (NA CZAS TESTÓW) 

 

 

WERSJA ZŁOŻONA (NA CZAS TESTÓW) 
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