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1. Informacje ogólne 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

„Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią w zakresie 

procesów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i audytem wewnętrznym” 

W ramach „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”, POWR.03.05.00-

IP.08-00-PZ3/17. 

1.2.  Zakres prac   

Realizowany projekt zakłada realizację następujących prac: 

a. wykonanie analizy przedwdrożeniowej, 

b. udzielenie pełnej, nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wdrożenie, uruchomienie 

i korzystanie z oprogramowania,  

a. konfigurację i wdrożenie systemu informatycznego, 

b. opracowanie mechanizmów integracji z funkcjonującymi systemami Zamawiającego, 

c. opracowanie i dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej (dokumentacji technicznej, instrukcji 

użytkowania systemu dla użytkowników i administratorów), 

d. przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników kluczowych, 

e. zapewnienie świadczenia usługi wsparcia technicznego, asysty technicznej i usług 

gwarancyjnych w zakresie wdrożonego oprogramowania  

 

Właściwości przedmiotu zamówienia nie wpływają na możliwość używania go przez osoby 

niepełnosprawne. 

Szczegóły niezapisane lub opisane na wysokim poziomie uogólnienia w niniejszym dokumencie zostaną 

ustalone podczas analizy przedwdrożeniowej. 

 

1.3. Cele projektu 

Cel główny  

a. Usprawnienie procesów zarządzania ryzykiem i audytem oraz oceny kontroli zarządczej. 

b. standaryzacja i ujednolicenie procesów zarządzania ryzykiem i audytem oraz oceny kontroli 

zarządczej poprzez opracowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) Zakres 

projektu  
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2. Słownik pojęć  

Active Directory (AD) – usługa katalogowa pracująca u Zamawiającego w oparciu o schemat serwera 

Windows 2012, 

Active Directory Federation Services (ADFS) – usługa federacyjna Active Directory, 

Dzień roboczy – wszystkie dni powszednie z pominięciem niedziel i świąt, 

Egeria – oprogramowanie kadrowo-płacowe posiadane przez Zamawiającego; wersja 6.0.4; producent: 

Comarch S.A.; Zamawiający nie posiada kodów źródłowych, 

EZD PUW – system elektronicznego zarzadzania dokumentacja posiadany przez Zamawiającego; 

producent: Podlaski Urząd Wojewódzki; Zamawiający nie posiada kodów źródłowych, 

Moduł – element portalu zawierający określone funkcjonalności, 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Panel administracyjny – panel administracyjny umożliwiający zarządzanie oprogramowaniem 

Projekt – niniejsze przedsięwzięcie realizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie 

z umową zawartą miedzy nimi oraz wymaganiami zawartymi w OPZ, 

Panel – panel administracyjny dostępny po zalogowaniu tylko dla uprawnionych użytkowników, 

Roboczogodzina – norma ilościowa wykonania pracy przez jednego pracownika w czasie jednej godziny 

pracy, 

SSO (ang. single sign-on) - pojedyncze logowanie– możliwość jednorazowego zalogowania się 

do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą, 

ZSI – Zintegrowany System Informatyczny. 

3. Jakość Rozwiązania 

a. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w oparciu o wytyczne 

stanowiące kryteria i obszary jakości oparte o normę ISO/IEC 9126 – Information technology – 

Software product quality. 

b. Zamawiający wymaga, aby komponenty interfejsu użytkownika projektowane uwzględniały 

także zalecenia normy ISO 9241 – w szczególności w zakresie ergonomii pracy i interfejsów 

użytkownika. 

 

3.1. Kryteria jakościowe oprogramowania 

Kryteria oraz obszary jakości, o których mowa w normie ISO/IEC 9126 zostały przedstawione 

na poniższym diagramie: 
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3.2. Funkcjonalność 

1. Przez funkcjonalność rozwiązania Zamawiający rozumie jego zdolność do dostarczania funkcji, 

które spełniają wymagania, zarówno te postawione bezpośrednio, jak i te będące wynikiem 

kontekstu użycia, bądź przeznaczenia aplikacji. Na funkcjonalność składają się: 

a. przydatność to zestaw funkcji aplikacji, które pozwalają użytkownikom osiągać ich cele, 

b. dokładność to zdolność aplikacji do dostarczenia prawidłowych wyników operacji (bądź takich, 

które mieszczą się w uzgodnionych ramach), 

c. zdolność do współpracy z innymi systemami to możliwość wchodzenia w interakcje z jednym 

bądź wieloma wskazanymi systemami, 

d. bezpieczeństwo to zdolność do ochrony informacji i danych w taki sposób, aby: 

 osoby / systemy niepowołane nie mogły czytać ani modyfikować chronionych informacji, 

 osoby / systemy upoważnione miały możliwość dostępu do danych na uzgodnionych zasadach. 

2. Przedmiot zamówienia powinien być charakteryzowany przez: 

a. poufność, rozumianą jako możliwość zdefiniowania dostępów do informacji tylko dla osób 

powołanych, 

b. spójność, rozumianą jako zgodność informacji ze stanem faktycznym, 

c. odpowiedzialność, rozumianą jako możliwość ustalenia, kto spowodował stan bieżący oraz 

możliwość ustalenia, kto może/powinien zmienić stan bieżący. 

3.3. Niezawodność 

Niezawodność oprogramowania należy rozumieć jako zdolność do zachowania określonego poziomu 

działania podczas operowania przy ustalonych warunkach. Na niezawodność składają się: 

Jakość rozwiązania 

Funkcjonalność

Niezawodność

Użyteczność

Przenaszalność

Utrzymywalność

Wydajnosc

Zdolnosc do adaptacji

Zdolnosć do instalacji

Zdolnosc do współistnienia

Wymienialnosc

Analizywalność

Modyfikiwalnośc

Stabilność

Testowalność

Czas odpowiedzi/budowania strony

Zużycie zasobów

Przydatność

Dokładność

Zdolność do wspólpracy z innimi systemami

Bezpieczeńśtwo

Dojrzałość

Odporność

Przywracalność

Zrozumiałość

Przyswajalność

Operatywność

Atrakcyjność
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a. dojrzałość - zdolność oprogramowania do unikania awarii, będących wynikiem błędów 

w samym oprogramowaniu, 

b. odporność - zdolność do zachowania określonego poziomu działania przy występowaniu błędów 

w oprogramowaniu, 

c. przywracalność - zdolność oprogramowania do przywrócenia określonego poziomu działania 

i odtworzenia potencjalnie uszkodzonych danych, po wystąpieniu awarii. 

3.4. Użyteczność 

Na użyteczność oprogramowania składają się cechy, które pozwalają na łatwe zrozumienie, wdrożenie 

użytkownika i używanie rozwiązania. W dziedzinie użyteczności znajdują się także kryteria dotyczące 

atrakcyjności aplikacji dla użytkowników końcowych. Na to kryterium składają się: 

a. zrozumiałość - cecha, która decyduje, czy oprogramowanie jest zrozumiałe dla użytkowników: 

czy są oni w stanie ocenić, czy rozwiązanie spełnia ich wymagania oraz jak oprogramowanie 

może być do tego celu wykorzystane, 

b. przyswajalność - cecha oprogramowania określająca, jak łatwo użytkownikom jest nauczyć się 

i przyswoić zasady działania aplikacji, 

c. operatywność - zdolność aplikacji do umożliwiania użytkownikom pracy z aplikacją i kontrolowani 

jej, 

d. atrakcyjność - cecha określająca, jak bardzo rozwiązanie odbierane jest przez użytkowników jako 

atrakcyjne. 

3.5. Wydajność 

Wydajność to zdolność oprogramowania do operowania na poziomie odpowiadającym liczbie 

zużywanych zasobów, przy ustalonych parametrach: 

a. czas odpowiedzi - cecha określająca zdolność oprogramowania do reagowania i odpowiadania 

w czasie na akcje użytkowników, przy ustalonych parametrach, 

b. zużycie zasobów - zdolność oprogramowania do używania zasobów na odpowiednim poziomie. 

3.6. Utrzymywalność 

Utrzymywalność rozumiana jest jako zdolność oprogramowania do bycia zmienianym. Do zmian 

zaliczamy poprawki, usprawnienia, dostosowania do nowych warunków (np. po zmianie w środowisku, 

w którym rozwiązanie jest zainstalowane), czy też implementację nowych wymagań funkcjonalnych:  

a. analizowalność - cecha określająca zdolność rozwiązania do bycia analizowanym pod kątem 

wystąpienia defektów, określania przyczyn awarii czy lokalizowania fragmentów, które należy 

zmodyfikować, 

b. modyfikowalność - cecha określająca łatwość, z jaką wytwarzane mogą być zmiany 

do rozwiązania, 
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c. stabilność - określa zdolność oprogramowania do unikania nieprzewidzianych efektów 

wprowadzanych modyfikacji, 

d. testowalność - określa poziom, w jakim wprowadzane zmiany i modyfikacje mogą być 

walidowane. 

3.7. Przenaszalność 

Przenaszalność jest to zdolność oprogramowania (bądź jego części) do transferu pomiędzy 

środowiskami: 

a. zdolność do adaptacji - zdolność do dostosowania oprogramowania do innego, 

wyspecyfikowanego środowiska, bez konieczności podejmowania nieprzewidzianych działań, 

b. zdolność do instalacji - cecha określająca zdolność rozwiązania do zainstalowania 

we wskazanym środowisku, 

c. zdolność do współistnienia - cecha określająca zdolność oprogramowania do współistnienia 

z innymi rozwiązaniami we wspólnym środowisku, 

d. wymienialność - zdolność oprogramowania do bycia wykorzystywanym zamiast innego 

oprogramowania w tym samym celu, w tym samym środowisku. 

4. Dokumentacja 

4.1. Dokumentacja systemowo-administracyjna 

1. Przy tworzeniu dokumentacji systemowo-administracyjnej Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

wszystkie informacje dotyczące Systemu oraz wykonać ją rzetelnie i zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. Dokumentacja będzie przekazana w postaci plików formatu docx oraz pdf. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania dokumentacji systemowo-administracyjnej 

po każdej dokonanej zmianie, która dotyczy jej zakresu. Wykonawca ma zaktualizować 

dokumentację systemowo-administracyjną i przekazać Zamawiającemu w terminie do 10 dni 

roboczych od daty wystąpienia zmiany lub zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. 

3. Dokumentacja systemowo-administracyjna będzie rozwijana i aktualizowana w ciągu prac 

implementacyjnych, wdrożeniowych i będzie uwzględniała wszystkie wprowadzone do środowiska 

zmiany w stosunku do pierwotnej wersji dokumentacji. W celu zatwierdzania zmian, podczas 

realizacji Zamówienia, będzie prowadzony Rejestr Zmian. Dokumentacja systemowo-

administracyjna będzie podlegała akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego - potwierdzenie jej 

odbioru będzie realizowane za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Dokumentacja ma zawierać: 

a. pełną dokumentację techniczną w tym konfiguracji systemu, 

b. dokumentację konfiguracji i architektury systemu oraz opis wszystkich 

elementów/komponentów i ich powiązań, 
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c. dokumentację bazy danych systemu opisującej wszystkie tabele i ich przeznaczenie (jeżeli 

występują również zależności między tabelami), 

d. dokumentację konfiguracji bazy danych, 

e. pełną dokumentację wszystkich funkcjonalności i modułów systemu, 

f. dokumentację wdrożeniową (wraz z procedurą wdrożeniową). 

4.2. Procedury i instrukcje 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania następujących procedur/instrukcji 

niezbędnych do wykonywania obowiązków przez pracowników Zamawiającego. Procedury 

i instrukcje wejdą w skład Dokumentacji systemowo-administracyjnej. W trakcie trwania umowy 

Wykonawca może zostać poproszony o przygotowanie dodatkowych 3 procedur i 3 instrukcji. 

Procedury/instrukcje muszą zostać aktualizowane każdorazowo, w chwili, kiedy dana 

funkcjonalność zawarta w procedurze/instrukcji ulega modyfikacji: 

a. procedura przywracania środowiska systemu (w razie krytycznej awarii), 

b. procedura przywracania konfiguracji środowiska systemu i/lub konfiguracji systemu, 

c. instrukcja przywracania systemu po instalacji komponentu od Wykonawcy, 

d. procedura wykonywania kopii systemu, 

e. procedura lub instrukcja wykonywania aktualizacji na serwerze, 

f. procedura Zero-Downtime Patching, 

g. procedury zarządzania zasobami systemu, 

h. procedura zarządzania użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 

i. instrukcja użytkownika systemu (opis funkcjonalność dla użytkowników, którzy nie 

są obeznani z pracą w systemie). 

2. Procedura ma posiadać następujące elementy: 

a. numer procedury, 

b. tytuł, 

c. krótki opis, 

d. cel procedury, 

e. jednostkę realizującą, 

f. jednostkę odpowiedzialną, 

g. datę wprowadzenia, 

h. datę zmiany, 

i. liczbę stron, 

j. opis realizacji, 

k. proces (jeżeli jest wymagany), 

l. załączniki (jeżeli są wymagane), 
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m. akceptant, 

n. wersje. 

3. Każda z procedur będzie przedstawiana do akceptacji Zamawiającego. Zakres i poziom 

szczegółowości dostarczanej dokumentacji i poziom szczegółowości procedur ma pozwalać 

pracownikom Zamawiającego na jej samodzielne wykonywanie bez asysty Wykonawcy. 

Zamawiający zakłada jednolitą formę wizualizacji procedur. 

4.3. Specyfikacja dla dokumentacji technicznej 

1. Nazwa, identyfikator aplikacji. 

2. Data ostatniej aktualizacji i akceptacji. 

3. Tabela zmian dokumentu wraz z opisem. 

4. Spis treści. 

5. Wskazania osób odpowiedzialnych za dostarczenie treści oraz ich akceptację. 

6. Terminologia i definicje pojęć użytych w dokumencie. 

7. Lista i opis aktorów systemu (np. user, admin). 

8. Lista i opis użytych technologii. 

9. Lista i opis użytych komponentów systemu. 

10. Opis powiązań i zależności pomiędzy komponentami aplikacji. 

11. Opis architektury systemu (logiczny). 

12. Diagram architektury systemu. 

13. Opis sposobu realizacji mechanizmów związanych z: 

a. uwierzytelnianiem, 

b. autoryzacją, 

c. logowaniem błędów i zdarzeń, 

d. walidacją danych, 

e. sposobem dostępu do danych, 

f. warstwą serwisową, 

g. diagnostyką i monitorowaniem aplikacji. 

4.4. Specyfikacja dla dokumentacji związanej z procedura przeprowadzania testów: 

1. Nazwa, identyfikator aplikacji, 

2. Data ostatniej aktualizacji i akceptacji, 

3. Nr wersji systemu przed zmianą, nr wersji systemu po zmianie, 

4. Numer / identyfikator paczki zmiany (głównie dla przyrostów), 

5. Tabela zmian dokumentu wraz z opisem, 

6. Spis treści: 
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a. identyfikacja wdrażanego systemu, 

b. wykaz czynności przygotowawczych, 

c. weryfikacja dostępności raportu z testów umożliwiającego rejestrowanie przebiegu 

i wyników wykonania Procedury Testowej, 

d. weryfikacja poprawności instalacji i konfiguracji oprogramowania podlegającego testom, 

e. weryfikacja zasobów niezbędnych do przeprowadzenia i udokumentowania testów, 

f. weryfikacja oprogramowania niepodlegającego testom, ale niezbędnego do prawidłowego 

przeprowadzenia testów, 

g. weryfikacja użytkowników i ich uprawnień systemowych niezbędnych do wykonania testów, 

h. weryfikacja dostępności i poprawności danych testowych, 

i. weryfikacja dostępności narzędzi do weryfikacji wyników poszczególnych testów 

(np. skrypty, narzędzia pomiarowe, narzędzia monitorujące, narzędzia administracyjne 

itp.). 

7. Wykaz scenariuszy testowych: 

a. zidentyfikowanie i uporządkowanie według kolejności wykonywania scenariuszy testowych 

przewidzianych do realizacji w ramach procedury testowej, 

b. opisanie każdego ze scenariuszy, 

c. każdy scenariusz testowy powinien być odzwierciedleniem dokładnie określonej 

funkcjonalności systemu lub sprawdzeniem cech niefunkcjonalnych takich jak: 

 niezawodność, 

 bezpieczeństwo, 

 wydajność. 

8. Wykaz czynności końcowych: 

a. zabezpieczenie/usunięcie danych wrażliwych, 

b. usunięcie/zablokowanie użytkowników i uprawnień w celu eliminacji ryzyka 

nieuprawnionego dostępu i użytkowania środowiska testowego, 

c. zwolnienie limitowanych zasobów i narzędzi niezbędnych do realizacji innych zadań, 

d. przywrócenie standardowych ustawień zasobów, dla których na czas testów nastąpiła 

rekonfiguracja, 

e. archiwizację danych, konfiguracji i logów, w celu dalszej analizy. 

 

4.5. Specyfikacja dla dokumentacji wdrożeniowej  

1. Nazwa, identyfikator aplikacji. 

2. Data ostatniej aktualizacji i akceptacji. 

3. Nr wersji systemu przed zmianą, nr wersji systemu po zmianie. 
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4. Numer / identyfikator paczki zmiany (głównie dla przyrostów). 

5. Tabela zmian dokumentu wraz z opisem. 

6. Spis treści. 

7. Wskazania osób odpowiedzialnych za dostarczenie treści oraz ich akceptacje. 

8. Lista osób zapewniających wsparcie wdrożenia aplikacji: 

a. rodzaj wsparcia: zdalny / osobisty, 

b. okno dostępności wsparcia, 

c. dane kontaktowe: mail / telefon. 

9. Terminologia i definicje pojęć użytych w dokumencie. 

10. Wymagania serwerowe aplikacji w kontekście: 

a. systemu operacyjnego, 

b. serwerów aplikacyjnych, 

c. serwerów baz danych. 

11. Instalacja i konfiguracja komponentów: 

a. lista i opis parametrów konfiguracyjnych aplikacji, 

b. lista i opis parametrów konfiguracyjnych serwera, 

c. lista i opis parametrów konfiguracyjnych bazy danych, 

d. lista i opis parametrów konfiguracyjnych pozostałych komponentów. 

12. Lista i opis kont funkcyjnych w aplikacji. 

13. Pełna instrukcja wdrożenia aplikacji. 

14. Konieczność wgrania poprzednich paczek – pełna lista / nr wersji systemu, na który należy 

wgrać zmianę (dla zmian dostarczanych przyrostowo). 

15. Procedura wycofania aplikacji. 

16. Lista kontrolna do weryfikacji poprawności wdrożenia. 

17. Pełna instrukcja wdrożenia poprawki typu bug-fix/hot-fix. 

18. Pełna instrukcja odtworzenia aplikacji w razie awarii uwzględniająca: 

a. aplikację, 

b. bazę danych. 

4.6. Zalecenia do Projektu technicznego  

Poniższe zagadnienia, należy rozważyć i uwzględnić na etapie Projektu technicznego: 

1. Projekt techniczny musi zawierać wykaz operacji, których działanie może zakończyć się 

wyjątkiem oraz powinien określać zachowanie systemu w przypadku napotkania wyjątku. 

2. Projekt techniczny musi zawierać opis mechanizmów przywracania danych. 
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3. Projekt techniczny musi przewidywać mechanizm ujednoliconego logowania zdarzeń. Logowanie 

powinno odbywać się na wielu poziomach, w zależności od ustawień systemu, aby możliwe było 

zarówno diagnozowanie błędów i odczytywanie komunikatów o błędach, jak i analizowanie 

pozytywnych przebiegów operacji systemowych. 

4. Projekt techniczny musi określać, które elementy systemu będzie można zmienić poprzez zmianę 

konfiguracji, a które z nich będą wymagały zmiany implementacji. 

5. Projekt techniczny migracji musi specyfikować reguły obsługujące ograniczenia systemu 

dotyczące długości nazw plików, długości ścieżek do plików oraz niedozwolonych znaków 

w nazwach plików. 

6. Projekt techniczny migracji musi specyfikować mechanizm importowania danych do pól typu 

Użytkownik w przypadku nieistniejących lub wyłączonych kont. 

7. Projekt techniczny musi weryfikować możliwość integracji z systemami Zamawiającego. 

5. Integracja międzysystemowa 

5.1. Zamawiający przyjmuje, że w Uczelni oraz poza nią występują następujące systemy 

dziedzinowe pełniące rolę źródeł danych, w szczególności: 

1. Active Directory w zakresie: 

a. użytkowników, 

b. uprawnień użytkowników, 

c. grup, do których należą użytkownicy. 

2. EZD PUW w zakresie: 

1. elektronicznego obiegu dokumentów, 

2. słowników. 

3. Aris w zakresie: 

1. realizowanych w Uniwersytecie procesów, 

5.2. Na etapie analizy przedwdrożeniowej zostaną uszczegółowione systemy oraz zakres integracji 

z zamawianym systemem. 

5.3. W oparciu o powyższe założenia Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dostarczy mechanizmy 

pozwalające na wymianę danych pomiędzy poszczególnymi systemami dziedzinowymi 

a zamawianym systemem w zakresie przedstawionym w opisie wymogów funkcjonalnych 

poszczególnych portali i aplikacji webowych. Wykonawca określi jednolity standard wymiany 

danych który będzie dotyczył wymiany danych we wszystkich obszarach (np. format EDIFACT). 

Zamawiający nie dopuszcza bezpośredniego komunikowania się systemu z bazami danych 

wskazanych systemów źródłowych. Wskazane jest wykorzystanie jednego z dwóch modeli 

wymiany danych: 
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a. Model komunikacji synchronicznej/asynchronicznej z wykorzystaniem tzw. Szyny 

integracyjnej, 

b. Model komunikacji oparty o serwer www wykorzystujący do komunikacji tabele 

tymczasowe lub widoki przygotowane po stronie systemów dziedzinowych. 

5.4. Zamawiający nie odrzuca możliwości wdrożenia innego modelu zaproponowanego przez 

Wykonawcę. 

5.5. Wykonawca przedstawi zasady wymiany danych opisane w następujący sposób: 

1. Architektura logiczna: 

a. warstwa integracji danych – rozwiązania po stronie systemów dziedzin owych, 

b. warstwa komunikacji – rozwiązania służące do realizacji komunikacji. 

2. Architektura fizyczna: 

a. Komunikacja w systemach – w systemie realizowana jest za pomocą standardowych 

mechanizmów w protokołu TPC/IP: 

 transmisja danych – wymiana danych w ramach rozwiązania realizowana jest 

za pomocą mechanizmów sieciowych opartych na protokole TCP/IP, 

 transmisja komunikatów – mechanizmy pozwalające na gwarancję poprawności 

przesyłanych danych. 

b. Mechanizmy bezpieczeństwa - spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa 

w zakresie poufności i integralności danych oraz autoryzacji dostępu do zasobów 

systemu. System ten ma architekturę otwartą i pozwala na uruchomienie 

zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania 

użytkowników systemu. 

c. Reguły komunikacji  

 Przepływ danych – określenie reguł komunikacji, 

 Obsługa błędów/weryfikacja komunikatów – każdy błąd stwierdzony na etapie 

transmisji danych jest rejestrowany w specjalnie do tego ocelu stworzonej bazie 

i obsługiwany jest zgodnie ze stworzonymi regułami obsługi błędów. 

3. Technologia komunikacji: 

a. wymagania funkcjonalne, 

b. reguły komunikacji. 

4. Wymagania techniczne. 

Zamawiający zakłada, że proces wymiany danych będzie w pełni zautomatyzowany, a rola 

operatora będzie ograniczona do weryfikacji poprawności przesyłanych danych i analizy 

pojawiających się błędów. 
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6. Zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi 

Dostarczone rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi mającymi wpływ 

na jego działanie. Każdy z elementów systemu musi spełniać wymagania określone w szczególności 

w poniższych aktach prawnych:  

 Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 700). 

 Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 

ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 

 Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 

r. poz. 730.). 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869) 

 Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1429). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2247), 

 Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L119 

z 04.05.2016, str.1).  

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz 

informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz.U. 2018 poz.506). 

 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wzoru informacji 

o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 220). 

 Komunikat nr 6 Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów 

publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. MF 

z 2012 r., poz. 56). 

 Komunikat nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 

publicznych z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF z 2009, poz. 84). 

 Komunikat nr 3 Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny 

kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych z dnia 16 luty 2011 r. (Dz. Urz. MF 

z 2011 r., poz. 11). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000869
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7. Wymagania ogólne 

1. System powinien umożliwiać granularne zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych jego 

użytkowników, grup, ról. Uprawnienia mogą być nadawane przez użytkowników posiadających 

zestaw uprawnień pozwalających na nadawanie uprawnień innym użytkownikom, grupom, rolom. 

Użytkownicy muszą mieć dostęp wyłącznie do przeznaczonej dla nich zawartości systemu. 

2. System musi uwierzytelniać użytkowników korzystając z usług posiadanych przez Zamawiającego: 

a. dla systemu bazującego na rozwiązaniach WWW (tj. będącego serwisem WWW), minimum: 

ADFS bez dodatkowych warstw pośredniczących w procesie uwierzytelnienia, 

b. dla systemu niebazującego na rozwiązaniach WWW (tj. niebędącego serwisem WWW), 

minimum: AD. 

3. System powinien pozwalać na definiowanie grup dostępowych w ramach AD w powiązaniu 

z grupami/rolami systemu w celu autoryzacji użytkownika do zasobów systemu. 

4. System w ramach procesu uwierzytelniania powinien wykorzystywać jednoznaczne, niezmienne 

identyfikatory użytkowników. 

5. System w ramach procesu autoryzacji powinien wykorzystywać jednoznaczne, niezmienne 

identyfikatory grup. 

6. W systemie musi istnieć możliwość generowania standardowych raportów. 

7. W systemie musi istnieć możliwość tworzenia własnych raportów/formularzy/zestawień, 

z zachowaniem pełnej elastyczności w procesie ich tworzenia. 

8. W systemie musi istnieć możliwość eksportowania danych/raportów/zestawień do formatów 

minimum: doc/docx, xls/xlsx, pdf. 

9. System musi zapewniać możliwość kojarzenia danych z plikami zewnętrznymi. 

10. System powinien posiadać zdefiniowane standardowe słowniki, np. ryzyk, mechanizmów reakcji 

na ryzyko, procesów, celów, statusów, ról. 

11. System powinien posiadać FAQ/bazę wiedzy/pomoc: 

a. posiadającą wyczerpujące informacje na temat systemu, modułów, funkcjonalności, danych 

zawartych w systemie, 

b. uporządkowane w sposób pozwalający na łatwe odnalezienie informacji przez użytkownika, 

c. informacje muszę być możliwe do rozszerzenia przez użytkowników posiadających odpowiednie 

uprawnienia, 

d. zawarte informacje powinny być możliwe do przeszukania/wyszukania przez użytkownika, 

e. dostęp do informacji powinien być łatwy i widoczny w trakcie używania systemu przez 

użytkownika. 

12. System ma pozwalać na wywiązanie się Zamawiającego z obowiązków prawnych, którymi 

to Zamawiający jest objęty. 
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13. System powinien: 

a. posiadać standardowe słowniki używane w systemach informatycznych, 

b. pozwalać na zarządzanie zdefiniowanymi w systemie słownikami przez użytkowników 

posiadających odpowiednie uprawnienia, 

c. synchronizować w sposób automatyczny lub półautomatyczny dane do słowników 

z zewnętrznych źródeł, 

d. zapewnić wymagane prawem formularze/raporty/zestawienia związane z działalnością 

Zamawiającego, ponadto: 

 powinny być generowane na podstawie dostępnych danych, 

 powinny posiadać możliwość załączenia dokumentu oraz dodania uwag. 

14. System powinien posiadać mechanizm paneli/pulpitów użytkowników/ról: 

a. zdefiniowane zestawy prezentacji interfejsu użytkownika w zależności od obsługiwanego 

aktualnie przez użytkownika obszaru systemu/zadań, 

b. możliwość zarządzania (w tym definiowanie nowych oraz zmiana aktualnie istniejących) 

pulpitami przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia, 

15. Użytkownik systemu musi posiadać dostęp do panelu użytkownika zgodnie z nadanymi 

uprawnieniami, w danym zakresie. Dane do panelu użytkownika powinny być pobierane 

automatycznie z dostępnych baz systemu, tam gdzie to niemożliwe lub/i wprowadzane przez 

uprawnionego do tego pracownika. 

16. System zostanie zainstalowany na środowisku Zamawiającego. 

17. System musi pracować na zasobach zwirtualizowanych w ramach środowiska Zamawiającego. 

18. System musi posiadać instancje minimum: produkcyjną oraz testową. Instancje muszą być 

odizolowane od siebie na poszczególnych warstwach działania i komunikacji. Szczegóły z tego 

obszaru zostaną omówione na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

19. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje na oprogramowanie firm trzecich (jak systemy 

operacyjne, bazy danych itp.) wymagane do wdrożenia, uruchomienia i użytkowania systemu przez 

Zamawiającego. Okres wsparcia technicznego dla licencji na oprogramowanie firm trzecich musi 

być równy wsparciu technicznemu na zamawiany system. Szczegółowy wykaz niezbędnych licencji 

zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. Dla potrzeb przygotowania kalkulacji 

Wykonawca powinien założyć, że Zamawiający nie posiada żadnych wymaganych do realizacji 

projektu licencji. 

20. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do dostosowania systemu do 

zmian aktów prawnych mających wpływ na dostarczone rozwiązania i realizowane przez niego 

funkcjonalności w ramach świadczonych usług wsparcia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia 

z tego tytułu. 
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21. System musi posiadać możliwość wyszukiwania informacji we wszystkich elementach systemu. 

22. System musi pozwalać na przyszłe wprowadzanie nowych funkcjonalności/modułów/komponentów. 

23. Wdrożenie obejmuje dostosowanie oprogramowania do potrzeb użytkownika, testy oraz 

uruchomienie systemu informatycznego. 

24. Przed wykonaniem odbioru systemu przez Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić 

Zamawiającemu czas na przetestowanie systemu. Czas ten powinien wynosić co najmniej 

3 miesiące. Testowanie odbywać się powinno zarówno pod nadzorem Wykonawcy, jak również na 

poszczególnych stanowiskach pracy. Testy mogą odbywać się etapowo, zgodnie ze szczegółowym 

harmonogramem wdrażania systemu, ustalonym na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

25. Wykonawca musi zapewnić przeszkolenie administratorów i użytkowników systemu: 

a. Szczegółowy podział na grupy, zakres szkoleń i ich harmonogram zostaną uzgodnione na etapie 

analizy przedwdrożeniowej. 

b. Każde szkolenie powinno obejmować część teoretyczną oraz praktyczną. 

c. Wykonawca minimum 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia zdefiniuje rzeczywiste potrzeby 

techniczne, które Zamawiający postara się spełnić. 

d. Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego; Zamawiający dopuszcza wykonanie szkoleń 

poza siedzibą Zamawiającego, tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości technicznych, 

aby przeprowadzić szkolenia w siedzibie Zamawiającego. 

e. Wykonawca powinien dostarczyć w ramach szkoleń materiały szkoleniowe dla poszczególnych 

grup szkoleniowych w języku polskim, w tym instrukcje obsługi systemu w języku polskim.  

26. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca: 

a. Udzieli gwarancji na wdrożone rozwiązanie informatyczne, a minimalny okres gwarancji to 24 

miesiące, 

b. Obejmie wdrożone rozwiązanie wsparciem technicznym w zakresie wykonywania prac 

serwisowych oraz prac rozwojowych i modyfikacji w ramach ustalonej na ten cel puli 

2000roboczogodzin przez cały okres serwisowania. Liczba roboczogodzin, potrzebnych na 

wykonanie danej modyfikacji lub zmiany, zostanie każdorazowo ustalona z Zamawiającym 

i będzie przez niego zaakceptowana na piśmie. 

c. Usługa wsparcia w okresie gwarancyjnym będzie oparta o stosowne zapisy w umowie odnoszące 

się do poziomu świadczenia usług, z wykorzystaniem systemy obsługi zgłoszeń udostępnionego 

przez Wykonawcę. W ramach usługi wsparcia zostanie wprowadzona czterostopniowa skala 

wskazująca na priorytet przesłanego zgłoszenia w oparciu, o które Wykonawca będzie realizował 

przesłane zgłoszenia. Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania i 

przekazywania Zamawiającemu raportów okresowych z przebiegu świadczenia usługi Wsparcia 

technicznego. 
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Priorytety zgłoszeń, przekazywanych do Wykonawcy w celu usunięcia awarii lub usterki, określa 

się na: 

 Krytyczny (Critical), 

 Wysoki (High), 

 Normalny (Normal), 

 Niski (Low). 

d. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że ten zobowiązuje się dochować określone w ofercie 

czasy reakcji i rozwiązania zgłoszenia dotyczącego awarii. Przy czym Zamawiający oczekuję ze 

określone w ofercie czasu reakcji i rozwiązania zgłoszeń nie będą większe niż: 

 Dla zgłoszeń o priorytecie Krytyczny 4 godziny robocze dla czasu reakcji i 16 godzin 

roboczych dla czas rozwiązania zgłoszenia, 

 Dla zgłoszeń o priorytecie Wysoki 12 godzin roboczych dla czasu reakcji i 32 godziny 

robocze dla czasu rozwiązania zgłoszenia, 

 Dla zgłoszeń o priorytecie Normalny 24 godziny robocze dla czasu reakcji i 10 dni roboczych 

dla czasu rozwiązania zgłoszenia, 

 Dla zgłoszeń o priorytecie Niskim 42 godziny robocze dla czasu reakcji i 20 dni roboczych dla 

czasu rozwiązania zgłoszenia. 

27. Asysta techniczna musi spełniać następujące wymogi:  

a. W ramach asysty technicznej wykonywane będą modyfikacje systemu zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego. 

b. Usługa musi także obejmować odzyskiwanie danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku 

wady oprogramowania, których przyczyna leżała po stronie działania oprogramowania lub 

innego oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę. 

c. Wykonawca będzie zobowiązany do ustosunkowania się do zgłoszenia w terminie do 7 dni od 

jego dokonania oraz wskaże liczbę roboczogodzin niezbędnych do wdrożenia rozwiązania 

objętego zgłoszeniem. 

d. Przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego uzgodnią szczegółowe warunki dotyczące 

wykonania modyfikacji programu i jego wdrożenia, a także określą termin realizacji zgłoszenia. 

e. Aktualizacje oprogramowania wynikające z przeprowadzonych prac związanych z realizacją 

zgłoszenia muszą być dostarczone w postaci zbiorów aktualizacji. 

f. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia każdorazowo zmodyfikowanej dokumentacji, 

uwzgledniającej zmiany wprowadzone w wyniku usługi. 

g. Jeżeli po instalacji nowej wersji oprogramowania objętego usługą okaże się, 

że w funkcjonowaniu systemu wystąpiły nieprawidłowości, Wykonawca usunie je w ramach 

gwarancji na wykonywaną usługę. 
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h. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostępu i przetwarzania danych 

w każdej kolejnej, nowej wersji oprogramowania. 

28. Szczegóły nt. odbioru: etapowego i całościowego odbioru systemu, zostaną ustalone na etapie 

analizy przedwdrożeniowej. 

29. Szczegóły nt. metod/sposobów/zakresów/warunków/innych dostępu do środowiska Zamawiającego 

zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

30. Harmonogram przeprowadzenia wdrożenia ma następującą postać: 

a. etap I – analiza przedwdrożeniowa i przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac od  

podpisania umowy do 30.09.2021, 

b. etap II – wdrożenie Modułu Zarządzanie Ryzykiem  do 30.09.2021,  

c. etap III – wdrożenie Modułu Zarządzanie Audytem do 30.09.2021, 

d. etap IV - wdrożenie Modułu Kontrola Zarządcza do 30.09.2021, 

e. etap V - dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej do 30.09.2021, 

f. etap VI -szkolenia użytkowników i administratorów do 31.10.2021, 

g. etap VII- odbiór końcowy do 30.11.2021. 

31. Zamawiający dopuszcza modyfikacje harmonogramu wdrożeniowego, na etapie analizy 

przedwdrożeniowej. 

32. System musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. W związku z tym rozwiązanie musi być 

zgodne ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.0 zawartymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych, 

33. W zakresie kopii zapasowych system musi zostać zintegrowany z oprogramowaniem 

do wykonywania kopii zapasowych posiadanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy 

niezbędne licencje ora zapewni wsparcie techniczne tych licencji.  

34. System musi zostać zintegrowany z systemem monitorowania Zamawiającego, pod względem 

monitorowania infrastruktury i usług wymaganych przez system do jego poprawnego działania. 

Szczegółowe ustalenia w tym obszarze zostaną omówione na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

35. System musi zostać zintegrowany z centralnym systemem przechowywania dzienników logów, 

posiadanym przez Zamawiającego, pod względem przesyłania i analizy logów generowanych przez 

infrastrukturę i usługi wymaganych przez system do jego poprawnego działania. Szczegółowe 

ustalenia w tym obszarze zostaną omówione na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

36. System musi spełniać wymagania bezpieczeństwa, stawiane systemom tej samej klasy. 

Szczegółowe ustalenia w tym obszarze zostaną omówione na etapie analizy przedwdrożeniowej. 
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37. Architektura systemu musi zostać zaprojektowana z uwzględnieniem wysokiej dostępności 

i wydajności systemu oraz usług wymaganych przez system do prawidłowego działania. 

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zostaną omówione na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

38. System powinien pozwalać na rozwijanie zamawianych funkcjonalności jak i wdrażanie nowych 

funkcjonalności. 

39. System powinien udostępniać API: 

1. służące do wymiany danych pomiędzy zamawianym systemem, a innymi systemami 

Zamawiającego: 

2. ilość systemów Zamawiającego objętych wdrożeniem integracji: maksymalnie 3, 

3. z możliwością rozszerzenia metod i zakresu wymiany danych w przyszłości, 

4. używając minimum jednego z powszechnie używanych protokołów wymiany danych pomiędzy 

systemami informatycznymi, 

Szczegółowe informacje z tego obszaru zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

40. Zamawiający nie przewiduje w przedmiotowym zamówieniu zakupu i dostawy sprzętu. 

8. Infrastruktura Zamawiającego 

1. Zamawiający dysponuje sprzętem serwerowym, macierzowym i sieciowym oraz 

oprogramowaniem wirtualizacyjnym, na którym zostanie zainstalowany zamawiany system. 

Zamawiający dysponuje oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych, monitorowania 

zasobów i przechowywania dzienników logów, z którym zamawiany system musi zostać 

zintegrowany. 

2. Wskazane zasoby serwerowe i macierzowe zostały wykazane jako fizyczne zasoby udostępniane 

w ramach całej infrastruktury serwerowej i macierzowej posiadanej przez Zamawiającego. 

Zasoby te są przeznaczone pod pracę wszystkich wymaganych instancji systemu. Wszelkie 

aspekty zabezpieczenia środowiska fizycznego przed awariami są spełnione przez 

Zamawiającego. 

3. Wskazane zasoby serwerowe pracują w ramach farmy hostów wirtualizacyjnych – system nie 

będzie pracował stricte na jednym serwerze, a w razie awarii lub obniżenia wydajności zostanie 

przeniesiony na inne zasoby serwerowe posiadane przez Zamawiającego. 

4. Wskazane zasoby macierzowe pracują w ramach macierzy SAN – system nie będzie pracował 

stricte na konkretnych dyskach, a w razie awarii lub obniżenia wydajności zostanie przeniesiony 

na inne zasoby macierzowe posiadane przez Zamawiającego. 
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8.1. Oprogramowanie wirtualizacyjne 

VMware vSphere 6.5 Enterprise Plus 

8.2. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych 

CommVault v11 

8.3. Oprogramowanie do monitorowania zasobów 

Zabbix v3 

8.4. Oprogramowanie do przechowywania dzienników logów 

Graylog v2 

8.5. Zasoby serwerowe 

Nazwa zasobu Opis 

Serwery Ilość: minimum 1 szt. 

CPU: 2 szt. (10 core per CPU); Intel Xeon 

E5-2640v4. 

RAM: 192GB. 

Ethernet: 10Gbps, redundantny. 

Przestrzeń dyskowa Przestrzeń: minimum 5TB. 

Producent i typ macierzy: IBM V5030. 

Rodzaj dysków: SAS 10k 

9. Słowniki 

9.1. Jednostki organizacyjne 

Utworzony na podstawie integracji międzysystemowej. 

9.2. Pracownicy 

1. Utworzony na podstawie integracji międzysystemowej. 

2. Dane podstawowe – minimum: 

a. imię, 

b. nazwisko, 

c. jednostka organizacyjna, w której jest zatrudniony – powiązana ze słownikiem jednostek 

organizacyjnych, 

d. stanowisko, 

e. telefon służbowy, 

f. mail służbowy, 

g. posiadane upoważnienia, pełnomocnictwa, 
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h. posiadane uprawnienia, 

i. pełniona funkcja np. pracownik wyznaczony/osoba nadzorująca/koordynator/inne, 

ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności np. osoba nadzorująca gospodarkę odpadami, 

j. zakres odpowiedzialności,  

9.3. Jednolity rzeczowy wykaz akt – JRWA 

Utworzony na podstawie aktualnego załącznika do zarządzenia. Numerowanie dokumentów zgodnie 

z wykazem.   

10. Zarządzanie ryzykiem 

System w przedmiotowym zakresie ma umożliwić prawidłowe zarządzanie ryzykiem w jednostce 

organizacyjnej o skomplikowanej hierarchicznej strukturze, w szczególności: 

1. Identyfikację i analizę ryzyka w oparciu o elastyczne słownik: 

1.1. Słowniki powinny być otwarte do uzupełniania przez uprawnione osoby. 

1.2. Słownik ryzyk powinien zapewnić:  

a. dane podstawowe ryzyka (nazwa, opis, wskazanie zagrożonych celów, proces, jednostka 

zarządzająca, rodzaj ryzyka, źródło pochodzenia, właściciel ryzyka, status),  

b. ocenę ryzyka wg. dowolnej matrycy oceny ryzyka,  

c. powiązanie ryzyk z procesami i jednostkami organizacyjnymi,  

d. ocenę danego ryzyka w procesie i jednostce organizacyjnej,  

e. ocenę danego ryzyka w stosunku do realizacji celów jednostki, 

f. incydenty powiązane z ryzykami,  

g. mechanizmy kontroli stosowane do kontroli ryzyka,  

h. przeglądy ryzyk. 

1.3. Słownik procesów realizowanych w jednostce powinien zapewnić: 

a. odwzorowanie struktury hierarchicznej procesów i podprocesów 

b. aktualizacje struktury pobieranej z systemu zewnętrznego oraz możliwość ręcznego 

wprowadzenia i uzupełnienia struktury. 

c. możliwość odesłania do ARIS Publishera w celu podglądu procesu 

1.4. Słownik jednostek organizacyjnych powinien zapewnić: 

a. odwzorowanie struktury (hierarchicznej) jednostek organizacyjnych, 

b. aktualizacje struktury pobieranej z systemu zewnętrznego. 

c. możliwość przeglądania, dopisywania, uzupełniania danych o jednostkach organizacyjnych, 

których nie można pobrać z systemu zewnętrznego. 

1.5. Zakres opisu jednostek musi zawierać informacje:  
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a. dane podstawowe jednostki organizacyjnej (kod, nazwa, opis, kierujący jednostką, inne dane 

opisowe),  

b. ryzyka zarządzane w jednostce organizacyjnej,  

c. oceny ryzyka w jednostce organizacyjnej: ocena bieżąca, oceny historyczne, oceny 

proponowane,  

d. wskazanie źródeł ryzyka w jednostce organizacyjnej (proces, projekt, umowa itd.),  

e. procesy cele, które realizuje dana jednostka organizacyjna,  

f. incydenty zidentyfikowane w danej jednostce organizacyjnej oraz powiązane z jednostką 

organizacyjną,  

g. mechanizmy kontroli ryzyka wdrożone w danej jednostce organizacyjnej wraz ze wskazaniem 

skuteczności działania danego mechanizmu w kontroli określonego ryzyka,  

h. ankiety samooceny ryzyka, pozwalające na wykonanie w formie ankietowej przeglądu 

jednostek organizacyjnych pod kątem ryzyk oraz ocen tych ryzyk,  

i. zrealizowane przeglądy jednostek organizacyjnych wraz ze wskazaniem zakresu i wyniku 

przeglądu. 

1.6. Zapewnienie możliwości sporządzania i raportowania rejestrów, analiz i wizualizacji ryzyka 

w skali uczelni, jednostek organizacyjnych uczelni (nadrzędnych i podrzędnych).  

2. Zarządzanie ryzykiem poprzez ustalenie poziomu akceptacji ryzyka oraz mechanizmów kontroli 

ryzyka: 

a. Elastyczne tworzenie słownika mechanizmów kontroli ryzyka przez uprawnione osoby. 

b. Kontrola działania poszczególnych mechanizmów. 

c. Możliwość wykorzystania mechanizmów kontroli ryzyka zapisanych w słowniku w jednostkach 

organizacyjnych i powiązania ich z ryzykami. 

3. Kontrola i zarządzanie incydentami w oparciu o elastyczny słownik zapewniające: 

a. identyfikację i opis incydentów w organizacji, 

b. wskazanie rodzaju, daty, źródła pochodzenia incydentu, określenie wpływu incydentu 

na organizację, 

c. powiązanie incydentu z ryzykami i jednostkami organizacyjnymi, 

d. Rejestrację incydentu z poziomu strony www. 

4. Export informacji o ryzyku w procesach do oprogramowania ARIS 

11. Zarządzanie audytem 

System w przedmiotowym zakresie ma umożliwić prawidłowe zarządzanie prowadzeniem audytu 

wewnętrznego w oparciu o obowiązujące prawo i Standardy audytu w jednostce organizacyjnej 

o skomplikowanej hierarchicznej strukturze w szczególności: 
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1. Planowanie audytu  

a. Tworzenie długookresowych i średniookresowych (np. rocznych) planów audytu.  

b. Plan audytu jest elastyczny i istnieje możliwość jego modyfikacji do potrzeb wynikających 

z obowiązujących standardów i prawa bez konieczności korzystania z pomocy zewnętrznej. 

c. Plan zawiera pozycje odpowiadające wymogom prawnym ze szczegółowością niezbędną 

do rozliczenia wykonania tego planu (np. zadania audytowe, harmonogram prac) oraz 

wytycznym Komitetu Audytu (np. obszary działalności).  

d. Plan audytu powinien być oparty na analizie ryzyka oraz innych dodatkowych czynnikach 

(np. priorytety władz uczelni i Komitetu Audytu, dostępne zasoby osobowe). 

e. Możliwość określenia priorytetów władz Uczelni poprzez ankietę systemową. 

f. System powinien umożliwiać dokumentowanie analizy ryzyka oraz wyboru obszarów działalności 

do planu. Powiązanie analizy ryzyka z wynikami audytów i kontroli. 

g. Plan audytu umożliwia zaplanowanie odrębnie zadań zapewniających,  doradczych, czynności 

sprawdzających (na podstawie terminów realizacji zawartych w tabeli realizacji zaleceń) 

h. Plan audytu jest zatwierdzany. Podpisanie przez Kierownika Biura Audytu oraz zatwierdzenie 

planu audytu powinno zostać uwidocznione na formularzu planu. Plan audytu może ulec zmianie 

na podstawie uzgodnień z kierownikiem jednostki. Zmiany po zatwierdzeniu powinny  

być wprowadzane jako kolejne wersje planu (Plan po zmianach).  

i. Do planu, także zatwierdzonego może zostać dołączone zadanie ad-hoc. 

j. Na podstawie pozycji planu mogą być generowane zadania (odrębna numeracja dla zadań 

zapewniających oraz czynności doradczych) oraz czynności sprawdzające w powiązaniu 

z zadaniami.  

k. Tworzenie szczegółowych harmonogramów pracy dla audytorów oraz zbiorczego harmonogramu 

dla Biura Audytu Wewnętrznego uwzględniającego czas na poszczególne aktywności 

(planowanie, sprawozdawczość, realizacje zadań audytowych i czynności doradczych, czynności 

sprawdzające, szkolenia, nieobecności itp.) oraz monitorowanie czasu pracy na potrzeby 

sprawozdawczości w powiązaniu z realizowanymi zadaniami, czynnościami doradczymi 

i sprawdzającymi oraz kalendarzem audytorów. Komunikowanie o przekroczeniu dostępnego 

czasu przypisanego danemu obszarowi/zadaniu audytowemu. 

l. Zautomatyzowane przygotowanie sprawozdań z realizacji planu oraz informacji dla Ministerstwa 

Finansów oraz Komitetu Audytu w MNiSW w wymaganej szczegółowości. 

2. Przygotowanie i realizacja zadań audytowych: 

2.1. Powiadomienie audytowanego o przeprowadzanym audycie (możliwość udokumentowania tego 

powiadomienia). 
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2.2. Przygotowanie programu zadania audytowego zgodnie z wymaganiami prawnymi, 

w szczególności.  

a. Określenie danych podstawowych audytu (np. audytorzy, daty realizacji, opis celu i zakresu 

merytorycznego oraz podmiotowego), 

b. Dokumentowanie przeprowadzenia przeglądu wstępnego, 

c. Przeprowadzenie analizy ryzyka na potrzeby zadania na podstawie informacji o ryzyku 

zawartych w systemie. 

d. Określenie kryteriów oceny audytowanej działalności i uzgodnienie ich z audytowanymi. 

Możliwość udokumentowania przeprowadzenia uzgodnienia. 

e. Określenie zakresu wykonywanych testów (poszczególnych czynności audytowych).  

f. Możliwość zmiany programu audytu wraz z zachowaniem wszystkich wersji zmian. 

g. Zatwierdzanie planu audytu i jego zmian przez Kierownika Biura. 

2.3. Realizacja programu audytu  

a. Wykonywanie testów, określanie ich wyników, załączanie próbek dla wykonywanych testów.  

b. Automatyczne tworzenie ustaleń na podstawie negatywnych rezultatów testów, ustalenia 

wskazują na zidentyfikowany problem, wskazują jego właściciela, ryzyko jakie wiąże się 

ze zidentyfikowanym problemem.  

c. Możliwość dołączenia niezbędnej dokumentacji do zadania i przypisanie jej do ustaleń 

z audytu. 

d. Określenie zaleceń w związku ze zidentyfikowanymi ustaleniami audytu oraz uzgodnienie 

ich z audytowanym w systemie w sposób umożliwiający udokumentowanie faktu uzgodnienia, 

e. Sporządzenie sprawozdania z audytu na podstawie ustaleń i dokumentacji zebranej 

w systemie i jego dystrybucja do uprawnionych osób, ustosunkowanie się do uwag 

i zastrzeżeń, wprowadzenie zmian do sprawozdania z zachowaniem wersji dokumentów. 

f. Przeprowadzanie i dokumentowanie czynności sprawdzających (połączenie z monitoringiem). 

g. Dokonywanie kontroli kompletności dokumentacji audytu (dokument z przeglądu akt 

audytowych). 

h. Ankiety satysfakcji klienta audytu. 

i. Możliwość śledzenia realizacji poszczególnych zadań audytowych oraz nanoszenia uwag 

w ramach sprawowania nadzoru nad zadaniem. 

2.4. Ustandaryzowane dokumentowanie przeprowadzonych zadań. Szablony niezbędnych 

dokumentów z możliwością ich modyfikacji (np. zawiadomienie o audycie, przegląd wstępny, 

analiza ryzyka, program zadania, kwestionariusze, ustalenia audytowe, sprawozdanie, wyniki 

czynności doradczych, notatka z czynności sprawdzających, przegląd dokumentacji, ankieta 

satysfakcji klienta. 
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3. Monitoring zaleceń 

a. Możliwość śledzenia realizacji wydanych zaleceń m.in.: statusy, osoby odpowiedzialne 

za realizacje, daty realizacji, sposób realizacji, możliwość dołączenia załączników opisujących 

zadanie lub potwierdzających jego realizacje, możliwość przesuwania terminów realizacji 

zaleceń.  

b. Śledzenie realizacji proponowanych działań (jeśli były) w ramach czynności doradczych.  

c. Powiadomienia email dla osób realizujących zalecenia. 

d. Komunikaty przypominające o obowiązku przeprowadzenia czynności sprawdzających 

w określonym terminie. 

e. Możliwość sporządzenia zbiorczych zestawień i sprawozdań z realizacji zaleceń. 

4. Program zapewnienia i poprawy jakości 

System powinien umożliwiać analizę danych w określonym okresie oceny (np. przekroczenia 

pierwotnych terminów realizacji zadań, wyniki ankiet satysfakcji klienta, realizacje zaleceń, 

wskaźnik efektywnego czasu audytu w poszczególnych latach. 

5. Szczegółowe funkcjonalności oraz zakres niezbędnych danych zostaną opracowane podczas analizy 

przedwdrożeniowej. 

 

12. Ocena kontroli zarządczej 

System w przedmiotowym zakresie ma umożliwić prawidłową kontrolę zarządczą w jednostce 

organizacyjnej o skomplikowanej hierarchicznej strukturze w szczególności: 

1. Ankiety samooceny kontroli zarządczej, pozwalające na wykonanie w formie ankietowej przeglądu 

jednostek organizacyjnych pod kątem wypełniania wymagań skutecznej kontroli zarządczej. 

2. Tworzenie zbiorczego raportu dotyczącego stanu kontroli zarządczej w oparciu o ankiety 

pochodzące z jednostek. 

3. Raportowanie informacji o stanie kontroli zarządczej (oświadczenia) w skali jednostek 

organizacyjnych oraz całej Uczelni, na podstawie informacji z różnych źródeł (np. audyt, kontrole 

zewnętrzne) zgodnie z wymaganiami prawnymi. 

4. Ankiety i oświadczenia w jednostkach nadrzędnych są przygotowywane w oparciu o ankiety 

i oświadczenia z jednostek podległych. 

5. Prowadzenie elektronicznego rejestru kontroli zewnętrznych i audytów z możliwością przydzielania 

i śledzenia realizacji zaleceń. 
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Wsparcie workflow dla wszystkich modułów: 

a. Śledzenie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem np. zatwierdzania ryzyka, 

zatwierdzania oceny ryzyka. 

b. Udostępnienie pulpitu śledzenia realizacji zadań (zadania do wykonania, wykonane, w trakcie 

realizacji). 

c. Możliwość definiowania ścieżek workflow dla wykonywanych zadań 

d. Powiadomienia email oraz komunikaty dla osób realizujących zalecenia. 

 


