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W nawivaniu do wystllpienia pokontrolnego Najwyiszej Izby Kontroli
r, dnia 5 kwietrua 2006 r , pragne prtedstawic wyjasnienia dotyczace wnioskow zawartych
1.t. przedmiotowym wystvieniu,

a rnianowicie odnostwe siq do wykonania nastqpujr\cych

dti;itln:
,"

Umieszczenia na stronie internetowej Urzedu, w Biuletynie Infomacji Publicznej,
dokurnentow z przeprowadzonych kontroli Urzedu

2. Wptowadzenia zaswdy dokumentowania rekornendacji Dyrektora Generalnego
wynikajqcych z przebiegu zadati audytowych oraz zalecen pokontrolnych z kontroli

;
i

wewnqtrtnych.
Szczegbiowe infomcje pragne poprzedzic wyjasnieniem, ktore ma kontekst
punktem 1 Majqc na wzgledzte realizacje przynaletnych obowiwk6w i z a d ~ ,Urzad

Batentowy RP podejmuje szereg inicjatyw i dzidari w celu poprawy finkcjonowania i
rnodernizacji wlasnego systemu informatvcznego, na co skladajq siq prace dotyczqce zarowno
rozwoju i standaryzacji technologii, jak i wowoczeSnienia systemow aplikacyjnych.
Szczegolny nacisk pdotono na dzistania zmierzaj4ce do efimnacji przestarza4ych technologii
fDOS, Novell, Revelation). Prace zwiuane z modernizacjq dotycza: ujednolicenia platformy
systemowej w oparciu o Active Directoty Windows Server 2003, centralnej autoryzacji
uzp kownikow, centralnego zarzqdzania wi~kszosciqzasobow; modernizacji stacji roboczych
do MS Windows 2000, m a n y moitor6w kineskopowych na LCD na kluczowych
stanowiskach ckspercktch, wymiany arrytych drukarek; przyl4czenia wszystkich
uzytkownikbw do systemu MS Exchange, ujednolicenia khenta poczty eiektronicmej (hPS
Outlook 2003), zapewnienia dostepu do skrzynek pocztowych spoza Urzqdu poprzez Outlook
Web Acoess; modemizacji okablowania strukturdnego do min kategoni SE; rozszerania
pasma hostqpu do internetu do 10 Mbls.; wycofania z uzycia systemu Lotus Notes (instalacja
systemu faksowego bet

wykorzystania Lotus Notes).

Majqc powy2sze na uwadze, przedstawiam stosowne wyjasnienia
1. Strony Biuletynu Informacji Publicme) U r z ~ d uPatentowego RP majdujq

obecnie

w fazie modernizacji i akhldizacji tak aby poszerzone, rmienione infomcje
sukcesywnie pojawialy siq w tej cydci setwisu UP RP Ze wzglqdu na specfig
i obszemosc dokumentow o ktorych mowa w art 6 ust 1 pkt. 4 usSwy z $nia d
wrzeW o 2001 o dostpie do informucjz publicznej, umieszczenie ich w tym serwisie
wymaga dodatkowych prac infomtycmo-technicmych, ktore zarnierzamy ~Pkonczyc
w piewszym p6?roczubr Dodatkowe prace redakcyjne, pomimo vacatu na stanowisku

rzecmika prasowego Uncdu, sq obecnie prowadzone przez w y ~ n ~ ~ z o n y c h
pracownik6w,' w ceiu przygotowania odpowiednich materidow infomacyjnych
do BIP, zgodnie z ustawa.
2. W odniesieniu do zalecenia dotycz4cego sposobu dokumentowania rekomendacji
i wnioskbw wynikajqcych z przeprowadzanych badair audytowych p m z Audyto~a
Wewnqrmego L . R P uprzejmie informujq, ze spostrzezenia dokonane w powyiszym
zak~esie przyjmujq jako cennq wskat6wk~do doskonalenia systemu kontroli i audytu
wextmetrznego naszego Urzedu. Zalecenie i wnioski wyptywajqct z ustaleri audytu,
hore by+ dotychczas reralizowme, mi* charakter malo sformalizowanego dzidania.
W tWlpku z powyiszyrn, podjete zostaty nastqpujqce dziatania i ustalenia do redizacji
dla odpowiednich shLzb Urzqdu :

a) kazde zadanie audytowe bedzie korictylo sic wykazem zalecen i wnioskbw
w formie pisemnej sporzqdzonej przez Audytora. Bqdzie to podstawq do
sforrnu!owania pisemnych rekomendacji i skjerowania ich przez Dyrektora
Generalnego do odpowiednich Departamentow i Biur Urzcdu,
b) zaloiony zostal rejestr wnioskbw, zaleceri i rekomendacji wynikaj~ych
z grzeprowadzonych badah audytowych, kory objd okres od poczqtku roku 2006.
Rejestr ten ewidencjonuje nastqpujqce dokumenty, ktbre jednoczehie bed4
gromadzone w oddzielnym, tematycznym segregatorze:
- wykaz wru'oskbw i zaleceh sportadzony przez Audytora,
- rekomendacje Dyrektora Generalnego,
- pisemne odpowiedn Kierownikow Departamentow i Biur Lrzedu,
- ime dokumenty dotyczqcej powyzszej tematyki np : rekomendacje MLK
w sprawie audytu i kontroli.

Elementami podlegajqcymi ewidencji sq:
- data wplywu pisma;
- wystawca pisma;
- przypismie temtycrne treJci do zadrvlia audytowego;
- data realizacji lub wciroienia rekomendacji.

Pozwlllam sobie wyradC przekonanie, ze przedstawiona informacja
o podjctych przez Urzed ddriaianiach zawiera wystarczajqce wyjaknienia
w przedmiotowych sprawach.

