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Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
w perspektywie Gmin i Powiatów górniczych

10 luty 2022 r.



2

GIG – INSTYTUT BADAWCZY
PODSTAWOWE INFORMACJE

§ GIG Instytut Badawczy - nadzorowany przez Ministra Aktywów Państwowych, związany od roku 1945
z przemysłem oraz regionem Górnego Śląska,

§ Działalność Instytutu obejmuje najistotniejsze aspekty inżynierii środowiska (w szczególności ochrony
środowiska przed skutkami działalności przemysłowej), bezpieczeństwa pracy w przemyśle oraz
górnictwa i geoinżynierii,

§ Instytut prowadzi również działalność certyfikacyjną i edukacyjno-szkoleniową oraz świadczy usługi
w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz dla wielu branż przemysłu, instytucji i rzędów
administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych,

§ Wsparcie przedsiębiorców w zakresie wdrażania systemów związanych z bezpieczeństwem
teleinformatycznym, zarządzaniem ryzykiem, wymianą doświadczeń oraz przekazywaniem wiedzy.
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
PODSTAWOWE INFORMACJE

§ GIG jest instytutem badawczym posiadającym kategorię A,
§ GIG posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą, w tym 4 centra badawcze: Centrum Czystych
Technologii Węglowych, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, Centrum Inżynierii Środowiska
oraz Centrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii,

§ GIG posiada status Jednostki Notyfikowanej w zakresie trzech dyrektyw Unii Europejskiej oraz
rozporządzenia CPR,

§ GIG posiada uprawnienia do badań i certyfikacji w ramach schematu IECEx,
§ GIG posiada uprawnienia PCA do certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów i osób,
§ GIG posiada wdrożony System Zarządzania (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz środowisko),
§ GIG posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora nauk
technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach: górnictwo i geologia
inżynierska - od 1961 roku, inżynieria środowiska - od 1998 roku.
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), z 5 lipca 2018 roku, to pierwszy akt prawny w tym
zakresie w Polsce. Jest to implementacja do porządku krajowego tzw. Dyrektywy NIS.
Ustawa obowiązuje od 28 sierpnia 2018 roku. Dotyczy m.in. organizacji krajowego systemu
cyberbezpieczeństwa, zadań́ i obowiązków podmiotów wchodzących w skład tego systemu oraz sposobów
sprawowania nadzoru i kontroli nad stosowaniem ustawy. W zakres ustawy została włączona również̇
administracja publiczna oraz sektor telekomunikacyjny.

W skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wchodzą również podmioty publiczne takie jak: jednostki
sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1–6, 8, 9, 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) (...)

Podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o KSC i realizuje zadanie publiczne zależne od systemu
informacyjnego jest zobowiązany do obsługi incydentu w podmiocie publicznym.
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

1. Wyznaczenie osoby do kontaktu 

Podmiot publiczny realizujący zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego jest obowiązany do
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu
cyberbezpieczeństwa.

Organ administracji publicznej ma obowiązek wyznaczyć jedną osobę kontaktową w zakresie zadań́
publicznych zależnych od systemów informacyjnych, realizowanych przez jednostki jemu podległe lub przez
niego nadzorowane.

Jednostka samorządu terytorialnego może wyznaczyć jedną osobę kontaktową w zakresie zadań́
publicznych zależnych od systemów informacyjnych realizowanych przez jej jednostki organizacyjne.
Dane osoby kontaktowej należy przekazać do właściwego CSIRT (dla samorządów będzie to CSIRT NASK).
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

2. Zarzadzanie incydentem 

Podmiot publiczny, który realizuje zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego, ma obowiązek 
zapewnić zarzadzanie incydentem w podmiocie publicznym. 

a) Zgłoszenie incydentu 
Incydent powinien zostać zgłoszony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu
wykrycia do właściwego CSIRT. Zgłoszenie przekazywane jest w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie
formularza internetowego znajdującego się na stronie: https://incydent.cert.pl.

b) Dane osobowe i tajemnice prawnie chronione 
Zgłoszenie incydentu powinno zawierać zarówno dane osobowe, a także tajemnice prawnie chronione (w tym 
tajemnice przedsiębiorstwa), jeżeli jest to konieczne do realizacji zadań́ CSIRT. W zgłoszeniu należy oznaczyć 
informacje, które są prawnie chronione. 
CSIRT może zwrócić się do podmiotu publicznego o uzupełnienie zgłoszenia o informacje, które stanowią
tajemnice prawnie chronione.
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

3. Obowiązek informacyjny 

Obsługa incydentu wiąże się również z obowiązkiem przekazania informacji osobom, na rzecz których
realizuje się zadanie publiczne. Osoby mają prawo dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń́
cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.
Obowiązek informacyjny może zostać́ spełniony poprzez publikacje stosownego komunikatu na
stronie internetowej.
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

PRZYKŁADY INCYDENTÓW
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

PRZYKŁADY INCYDENTÓW

Przebieg ataku

• Gmina XXX została zaatakowana szkodliwym oprogramowaniem szyfrującym pliki
i żądającym okupu za ich odszyfrowanie,

• Brak możliwości korzystania z systemów IT – (z usług publicznych),

• Żądanie zapłaty okupu w kryptowalutach,

• Zaszyfrowanych plików nie da się odszyfrować, istnieje ryzyko wypływu danych.
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

PRZYKŁADY INCYDENTÓW

Przebieg ataku

• Gmina XXX została zaatakowana szkodliwym oprogramowaniem szyfrującym pliki
i żądającym okupu za ich odszyfrowanie,

• Brak możliwości korzystania z systemów IT – (z usług publicznych),

• Żądanie zapłaty okupu w kryptowalutach,

• Zaszyfrowanych plików nie da się odszyfrować, istnieje ryzyko wypływu danych.



11

GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

PRZYKŁADY INCYDENTÓW

Przyczyny incydentu

• Brak świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,

• Brak zabezpieczeń (technicznych i organizacyjnych)

• Brak procedur postępowania w przypadku incydentu, zdarzenia (doszło do częściowego
zatarcia śladów).
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

PRZYKŁADY INCYDENTÓW

Zasięg incydentu

• Podatnicy oraz e-Deklaracje 
• Dane GOPS - dane klientów, 500+, 300+, zasiłki celowe, wywiady rodzinne 
• Księgowość - dane klientów urzędu 
• Rejestry dłużników - podatkowych i alimentacyjnych 
• Kadry i płace - wypłaty dla pracowników urzędu, szkół, GOPS, etc. 
• Dane klientów zakładu komunalnego - wodociągi, kanalizacja, mieszkania komunalne, dłużnicy 
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

PRZYKŁADY INCYDENTÓW

Konsekwencje incydentu

• Opóźnienia w wypłatach pensji 
• Opóźnienia w wypłatach świadczeń́
• Obniżona ściągalność podatków lokalnych (istotny dochód gminy) 
• Utrata bazy dłużników gminy 
• Utrata danych do projektów, w tym unijnych 
• Ryzyko niezłożenia sprawozdań́ (miesięcznych i rocznego) 
• Odpowiedzialność prawna z tytułu RODO, dyscypliny finansów publicznych, karno-skarbowa, etc. 
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

PRZYKŁADY INCYDENTÓW

Powstała piosenka ;)
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

WERYFIKACJA ZABEZPIECZEŃ
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli:

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI 
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

WERYFIKACJA ZABEZPIECZEŃ
Synteza wyników kontroli:

• W 61% objętych kontrolą urzędach stwierdzono, że brak było systemowego podejścia dla
zapewnienia bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI,
gdyż̇ opracowane i wdrożone w tych jednostkach regulacje dotyczyły głownie danych
osobowych i nie obejmowały bezpieczeństwa innych informacji. W szczególności w urzędach
tych nie ustanowiono polityk bezpieczeństwa informacji,

• W 83% kontrolowanych urzędów wystąpiły nieprawidłowości w zakresie zarzadzania
uprawnieniami użytkowników w systemach

• W 70% kontrolowanych urzędów nie przeprowadzono obowiązkowego audytu z zakresu
bezpieczeństwa informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI.
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

WERYFIKACJA ZABEZPIECZEŃ
Po kontroli NIK wnioskował o:
1. prowadzenie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, poufności lub dostępności informacji,

zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI;
2. opracowanie i wdrożenie oraz aktualizowanie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji,

zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI;
3. prowadzenie aktualnej i kompletnej elektronicznej ewidencji sprzętu informatycznego, obejmującej jego

rodzaj i konfiguracje ̨, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI;
4. wdrożenie rozwiązań́ zapewniających odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń́ serwerowni, zgodnie

z § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI;
5. zapewnienie prowadzenia przynajmniej raz w roku okresowego audytu wewnętrznego z zakresu

bezpieczeństwa informacji, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI;
6. przyznawanie pracownikom urzędów uprawnień́ w systemach informatycznych adekwatnych

do realizowanych zadań,́ zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI;
7. zapewnienie dokumentowania procesu nadawania uprawnień́ użytkowników systemów IT;
8. dostosowanie uregulowań́ wewnętrznych w zakresie danych osobowych do wymogów RODO;
9. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych, o którym mowa w art. 30 RODO;
10. przeprowadzenie analizy i oceny procesów przetwarzania danych o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

URUCHOMIONO ISAC W GIG

ISAC (Information Sharing and Analysis Center)
– Centrum wymiany i analizy informacji

ISAC wspiera wymianę̨ i analizę informacji,
dobrych praktyki i doświadczeń́ dotyczących
zagrożeń́ cyberbezpieczeństwa, podatności oraz
incydentów dla podmiotów krajowego systemu.

Centra ISAC współpracują ̨ z CSIRT MON, CSIRT
NASK lub CSIRT GOV
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GIG – INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

W GRUDNIU GIG INSTYTUT BADAWCZY 
URUCHOMIŁ   ISAC-GIG
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KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

27 stycznia br. Główny Instytut Górnictwa podpisał porozumienie z NASK PIB 
w zakresie cyberbezpieczeństwa

Rozwój cyfrowej administracji na
Śląsku, bezpieczeństwo nowoczesnych
instalacji przemysłowych oraz budowa
centrum danych w części Kopalni
Doświadczalnej „Barbara” – to
najważniejsze plany, które zamierzają
zrealizować razem: Główny Instytut
Górnictwa oraz NASK PIB



OBSZAR GRC (GOVERNANCE / RISK /COMPLIANCE)

21

Wspieramy organizacje w efektywnym zarządzaniu ryzykiem, oraz zapewniamy 
rozwiązania compliance do zarządzania zgodnością z regulacjami i politykami

Obszar GRC jest szczególnie ważny dla:

Spółek energetycznych celem pomiaru,
zarządzania i ulepszania obszarów
związanych z bezpieczeństwem i
środowiskiem

Rynku oil & gas do realizacji zadań
związanych z zapewnieniem zgodności z
przepisami w obszarze ochrony
środowiska

Ochrony zdrowia celem zapewnienia 
zgodności z wymaganiami prawnymi, a 
także zarządzanie ryzykiem kontraktów 
medycznych

Telekomów do zapewnienia zgodności
ze standardami jakości świadczenia usług
oraz usprawniania procesu zarządzania
incydentami

Administracji publicznej w celach
samokontroli oraz prowadzenia kontroli
nad innymi jednostkami (np. KNF, GIODO)

Banków i instytucji finansowych do
realizacji wytycznych pochodzących ze
strony KNF, a także przepisów
zagranicznych (np. FATCA)

Powyższe cele stanowią główne, ale nie jedyne obszary wspierane przez narzędzia klasy GRC dla 
poszczególnych sektorów działalności wymienionych grup przedsiębiorstw. 



SYSTEMY KLASY GRC
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GRC jest zdolnością do wiarygodnego osiągania celów biznesowych [governance] przy jednoczesnym zajmowaniu się
kwesAą niepewności [risk management] i działaniu w sposób zgodny z normami, przepisami i standardami [compliance].
Systemy te wspomagają kadrę zarządczą w podejmowania i monitorowaniu decyzji strategicznych.

Systemy klasy GRC obsługują m.in. procesy zarządzania ryzykiem operacyjnym, zgodności z przepisami prawa, nadzoru nad
pracownikami oraz nadzoru informatycznego. Przykładem takiej aplikacji jest Pla*orma roGRC, która umożliwia zaplanowanie
działań organizacyjno-zarządczych, przeprowadzanie oceny ich ryzyka biznesowego, wprowadzenie prewencyjnych i
reaktywnych mechanizmów kontrolnych, ustanowienie procedur w zakresie pobierania danych i ich analizy, a także wdrożenie
certyfikatów organizacyjnych. Poza obsługą ogólnych procesów biznesowych, Pla*orma roGRC zapewnia funkcje dostosowane
do indywidualnych potrzeb danej branży.

Aktualnie wiele organizacji rozważa wdrożenie rozwiązań klasy GRC w celu optymalizacji pracochłonnych, rutynowych,
wykonywanych ręcznie działań w zakresie zapewniania zgodności z przepisami przez procesy zautomatyzowane. Impulsem do
wdrażania rozwiązań tej klasy są zarówno potrzeby biznesowe jak też wymagania prawne nakładane na organizacje w różnych
obszarach rynku(np. ustawa o finansach publicznych). Dzięki wdrożeniu systemu stale monitorującego wszystkie mechanizmy
kontroli bieżącej działalności biznesowej można uprościć kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, elastycznie wprowadzać zmiany w
regułach i procedurach oraz opracować solidny podstawowy zestaw kluczowych mechanizmów kontroli. Mechanizmy te
pozwalają



GRC – KLUCZOWE DEFINICJE
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Risk Management

Compliance

Governance

Zarządzanie ryzykiem 
(Risk management)

Zestaw działań mających na celu 
wspieranie efektywności biznesu 

poprzez identyfikację, pomiar oraz 
zarządzanie niepewnością 

w biznesie. 

Ład korporacyjny (Governance)
Wartości, kultura, polityki, procesy 

i warstwa nadzorcza definiujące strukturę, 
poprzez którą organizacja kieruje i zarządza 

swoimi działaniami. 
Proces wdrażania systemu kontroli zarządczej 

stanowi podstawę właściwego ładu 
organizacyjnego.

Zgodność z przepisami 
(Compliance)

Proces zapewnienia zgodności 
z przepisami, normami, zasadami 

oraz procedurami 
oraz potwierdzenia ich 

przestrzegania

Procesy GRC
Zapewniają koordynację 3 domen w celu zwiększenia efektywności
wykorzystania wspólnych zasobów oraz poprawy jakości procesów decyzyjnych,
poprzez przygotowanie i wykorzystanie kompletnej i dokładnej informacji.



roKZ – pozwala na 
przeprowadzenie samooceny 
kontroli zarządczej na 
I i II poziomie zgodnie z 
wymogami ustawy o 
finansach publicznych Dz.U. z 
2021 r. poz. 305

PLATFORMA roGRC – ZDALNE ZARZĄDZANIE JSFP
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roRISK – skuteczne i
profesjonalne zarządzanie
ryzkiem, wspomaga
osiągnięcie założonych celów
na wszystkich poziomach
organizacji.

roPD (Plan Działalności) -
umożliwia wiarygodne 
osiąganie celów, poprzez 
tworzenie planu działalności 
na wszystkich poziomach 
organizacji (strategicznym i 
operacyjnym).

Red Alert –anonimowy i 
bezpieczny system 
przyjmowania zgłoszeń 
(nieprawidłowości) od 
sygnalistów (zgodny z 
dyrektywą UE).

ANKIETY – możliwość 
przeprowadzenia dowolnych 
badań ankietowych na 
wybranej grupie 
użytkowników.

RODO – wsparcie w zakresie 
ochrony danych osobowych.

Audyt IT – badanie 
dojrzałości procesów IT w 
organizacji. 

roGRC

roKZ

RODO

ANKIETY

AUDYT 
ITRedAlert

roPD

roRISK



roPD - PLAN DZIAŁALNOŚCI 
WSPARCIE W REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ
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Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie m.in. skuteczności i efektywności działania (art. 68 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych). Odpowiedzią na ten wymóg jest plan działalności, który zawiera zestawienie celów, przypisanych im mierników,
określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji
tych celów oraz terminów realizacji.

Podczas tworzenia planu działalności należy uwzględnić następujące czynniki:

Plan 
Działalnościcele i zadania określone w 

obowiązujących 
przepisach prawa,

cele i zadania określone 
w dokumentach 
strategicznych,

cele i zadania określone w 
budżecie (w układzie 

zadaniowym), 

potrzeby i 
oczekiwania 
obywateli,

potrzeby i 
oczekiwania 

pracowników 
jednostki, otoczenie prawne i 

ekonomiczne, w tym 
przewidywane zmiany,

istotne problemy 
zidentyfikowane w 

działalności jednostki,

cele i zadania 
niezrealizowane w 

poprzednich latach.



roRISK - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
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Zarządzanie ryzykiem ma na celu zmniejszenie niepewności
przy podejmowaniu decyzji, poprawa w zakresie osiągania
celów, które mogą dotyczyć różnych aspektów (np.
finansowych, związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem,
aspektów środowiskowych i innych) oraz mogą być
stosowane na różnych szczeblach, np. strategicznym,
dotyczącym całej organizacji, projektu (przedsięwzięcia),
wyrobu lub procesu.

Ogólne normy dotyczące zarządzania ryzykiem i ich polskie
odpowiedniki:
• ISO 31000:2009 Risk management – Principles and

guidelines (PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem –
Zasady i wytyczne)

• ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary (PKN-
ISO Guide 73:2012 Zarządzanie ryzykiem – Terminologia.).

Normy te uzupełnia kolejna norma ogólna opracowana przez
IEC/TC 56 Dependability w ścisłej współpracy z ISO/TMB
WGRM.
Normę tę, ISO/IEC 31010 Risk management – Risk assessment
techniques, przyjęto na szczeblu europejskim jako EN 31010;
została ona wprowadzona do zbioru Polskich Norm jako PN-
EN 31010:2010 Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny ryzyka.

Identyfikacja 
ryzyk

Pomiar 
ryzyk

Pomiar 

KRI

Planowanie 
działań 

zaradczych

Reakcja na 
ryzyko

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie m.in. zarządzania 
ryzykiem (art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych). 



roKZ – SAMOOCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

27

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236,1535, 1773, 1927,1981)
wprowadziła do porządku prawnego pojęcie kontroli
zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
określając ją jako działania podejmowane dla zapewnienia
realizacji celów i zadań
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy. Jednym z warunków zapewnienia
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
jest monitorowanie i ocena jej funkcjonowania. Ocena
taka może być dokonana m.in. w drodze samooceny
kontroli zarządczej zalecanej w „Standardach kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych” (Komunikat
Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.
Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15,poz.84) i doprecyzowanej w
Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011
r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie
samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora
finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. nr 2, poz. 11);

Samoocena kontroli zarządczej - to proces, w którym
dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej
przez pracowników i kierownictwo jednostki. Jest to
narzędzie, które w stosunkowo krótkim czasie może dać
ogólny obraz funkcjonowania kontroli zarządczej.
Samoocena może mieć szczególne znaczenie w przypadku
tych jednostek, które nie dysponują innymi narzędziami
oceny kontroli zarządczej, np. audytem wewnętrznym, lub
w których zasoby audytorskie można uznać za
niewystarczające. Dzięki samoocenie można uzyskać
informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej,
w szczególności w tych obszarach, w których nie było
żadnych działań audytorskich czy kontrolnych.
Wyniki samooceny mogą być jednym ze źródeł wiedzy
o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, będących podstawą
do podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Gmina

Urząd 

Wydział Referat

Szkoła Biblioteka



Aby wesprzeć naszych Klientów w realizacji trudnych i żmudnych obowiązków wynikających z RODO, stworzyliśmy system, który
pomaga realizować te zadania w prosty i przejrzysty sposób.

„System RODO” posiada następujące moduły:
ü „Miejsca przetwarzania danych” – umożliwia wskazanie miejsc przetwarzania, przypisanie zabezpieczeń, załączenie

dokumentacji zdjęciowej i innych wymaganych informacji.
ü „Pracownicy” – umożliwia wystawienie w prosty sposób upoważnień, oświadczeń i przypisanie konkretnych zasobów do

wybranych pracowników.
ü „Zbiory danych/Czynności przetwarzania” – pozwala określić w prosty sposób przetwarzane w organizacji dane i wskazać ich

przepływy. Z zebranych danych automatycznie tworzony jest rejestr czynności danych, wymagany przez RODO.
ü „Incydenty” – daje możliwość zgłaszania incydentów uprawnionym użytkownikom. Panel ułatwia ich zbieranie, tworzenie

listy i zarządzanie.

Zebrane w Systemie dane służą do stworzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

SYSTEM RODO– NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI
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Moduł Ankiety, pozwala na przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników. Formularze
ankietowe dają możliwość dostosowania zestawu pytań i odpowiedzi do indywidualnych preferencji każdego Klienta, mamy
możliwość wyboru pytań zamkniętych i otwartych, udzielenia odpowiedzi za pomocą skali (suwaka), dodania komentarzy.
Odpowiedzi z wybranych badań ankietowych możemy zestawić w formie czytelnego i przejrzystego raportu, który w przystępny
sposób prezentuje nam wyniki (graficznie i opisowo).

Najważniejsze funkcjonalności modułu Ankiety, to :
ü Wybór grupy użytkowników do której będzie skierowane badanie ankietowe,
ü Statystyki wskazujące wyniki poszczególnych odpowiedzi na pytania zamknięte,
ü Doraźne tworzenie formularzy ankietowych,
ü Pytania zamknięte z różnymi wariantami odpowiedzi,
ü Pytania otwarte,
ü Oznaczenie terminu zamknięcia ankiety.

ANKIETY– NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI
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Podstawowe funkcjonalności modułu Audyt IT, to :
ü Repozytorium procesów IT, wraz z ich opisem i miernikami wydajności;
ü Zapewnienie modelu referencyjnego procesu obejmującego kompletny katalog działań związanych z nadzorem i 

zarządzaniem technologiami informatycznymi 
w organizacji;

ü Pomoc w powierzeniu odpowiedzialności, uzgadnianiu celów, ocenie wydajności 
i zilustrowaniu wzajemnych powiązań pomiędzy procesami;

ü Ocena dojrzałości i zdolności każdego procesu i pomoc w zniwelowaniu braków.
ü Obiektywna ocena procesów IT;
ü Tworzenie wiarygodnych informacji dotyczących architektury IT;
ü Wsparcie w przeprowadzeniu audytu IT;
ü Ułatwienie określenia planu strategicznego IT;

AUDYT IT – NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI
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Moduł Audyt IT, to moduł wspierający działania organizacji w obszarze IT. Przy opracowaniu tego modułu wykorzystano
wieloletnie doświadczenie audytowe konsultantów Red Ocean. Pozwala on na samodzielną ocenę czy procesy
realizowane w obszarze IT są właściwe i jaki jest poziom ich dojrzałości. Zebrana i uporządkowana informacja pozwala na
precyzyjne i optymalne budowanie planów strategicznych i operacyjnych w obszarze IT.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób
zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów), nakłada obowiązek utworzenia
wewnętrznego kanału przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, czyli osób, które w sposób anonimowy chcą
zgłosić nieprawidłowości zauważone w miejscu pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy funkcjonalność umożlwiającą wewnętrzne i zewnętrzne
zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów anonimowo i bezpiecznie. Przygotowane rozwiązanie pozwala Organizacjom w
prosty i przejrzysty sposób spełnić wymogi Dyrektywy i wesprzeć działania w utworzeniu bezpiecznych i poufnych kanałów
przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.

Najważniejsze zalety modułu RedAlert, to:

ü Bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistów;
ü Bezpieczny kontakt zwrotny z sygnalistą (bez naruszenia jego anonimowości);
ü Bezpieczeństwo danych gromadzonych w systemie;
ü Generowanie powiadomień o nowym zgłoszeniu (e-mail do osoby uprawnionej);
ü Publikacja informacji o podjętych przez organizację działaniach w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami;
ü Przejrzyste raporty;
ü Archiwizacja danych;
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ü Możliwość pracy zdalnej – szczególnie ważne
w aktualnej sytuacji;

ü Oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich;

ü Proste i intuicyjne działanie – wystarczy dostęp
do Internetu i przeglądarka;

ü Zachowanie ciągłości działania jednostki;

ü Sprawna komunikacja i planowanie;

ü Efektywne zarządzanie zasobami organizacji
i automatyzacja procesów;

ü Możliwość dostosowania rozwiązania
do indywidualnych potrzeb Klienta;

ü Cykliczna aktualizacja i dostosowywanie do aktualnej
sytuacji prawnej;

ü Poprawa bezpieczeństwa i minimalizacja zagrożeń;

ü Systemowe i efektywne zarządzanie ryzykiem;

ü Możliwość podpisywania raportów i dokumentów
generowanych przez System z wykorzystaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

ü Wspomaganie osiągnięcia celów biznesowych przez
transparentną identyfikację i kontrolowanie
zagrażających im ryzyk;

ü Poprawa jakości i szybkości podejmowanych decyzji,
związanych z reagowaniem na priorytetowe ryzyka;

ü Efektywniejsze wykorzystanie szans i mocnych stron
organizacji;

ü Zwiększenie szansy organizacji na zrealizowanie lub
przekroczenie celów biznesowych i budżetowych;

ü Stałe wsparcie zespołu wysokiej klasy specjalistów.
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