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Administrator Uprawnień Instytucji (AUI) – osoba uprawniona przez daną instytucję do
zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników instytucji w systemach informatycznych
oraz do wnioskowania o certyfikaty w ramach funkcjonalności aplikacji AZU.
Aplikacja – aplikacja biznesowa Narodowego Banku Polskiego (NBP) do której dostęp
regulowany jest przez Zintegrowany System Zarządzania Tożsamością (ZSZT). Każda aplikacja
posiada role (prawa dostępu) zdefiniowane z odpowiednią logiką biznesową.
Autoryzacja – proces polegający na potwierdzeniu, czy użytkownik jest uprawniony do uzyskania
dostępu do żądanego zasobu w systemie informatycznym.
Aplikacja Zarządzania Uprawnieniami (AZU) – aplikacja w ramach systemu ZSZT umożliwiająca
zarządzanie prawami dostępu do systemów informatycznych.
Certyfikat – certyfikat klucza publicznego stanowiący elektroniczne zaświadczenie, za pomocą
którego klucz publiczny jest przyporządkowany do użytkownika lub instytucji, umożliwiający ich
jednoznaczną identyfikację.
Gestor – departament Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialny za weryfikację formalną
i nadzór merytoryczny nad wskazanym we wniosku systemem informatycznym.
ID Card – unikalny identyfikator z dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby fizycznej, w którym
nie występuje numer PESEL.
Identyfikator sprawozdawczy – unikalny wyróżnik stosowany w systemach sprawozdawczych
Narodowego Banku Polskiego oraz w Internetowej Bazie Ewidencji Numerów Instytucji
Finansowych EWIB.
Instytucja – klient niebędący osobą fizyczną, korzystający z systemów informatycznych w NBP na
podstawie umowy lub obowiązującego prawa, który ma założone konto w systemie ZSZT.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na mocy umowy lub obowiązującego
prawa korzysta z systemu informatycznego.
Konto – zbiór zasobów i uprawnień (ról biznesowych) w ramach systemu ZSZT, przypisanych
użytkownikowi, posiadający unikalną nazwę logowania (login) i hasło, pozwalający na dostęp do
zaawansowanych funkcji w systemach informatycznych.
NBP – Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie.
Rola aplikacji – rola biznesowa aplikacji definiująca uprawnienia użytkownika w aplikacji.
Rola Instytucji – rola biznesowa Instytucji definiująca uprawnienie użytkownika. Instytucja może
posiadać role powstałe w wyniku powiązania ich z rolami aplikacji. Gestor aplikacji w ten sposób
uprawnia instytucję do własnego zarządzania uprawnieniami dla wybranych/delegowanych ról
aplikacji.
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Umowa – umowa zawarta pomiędzy klientem a NBP lub inny akt prawny, na podstawie którego
NBP świadczy dla klienta usługi uwierzytelniania użytkowników w danym systemie
informatycznym , przy wykorzystaniu systemu ZSZT.
Uwierzytelnienie – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości użytkownika.
Użytkownik – osoba upoważniona przez klienta do korzystania z systemu informatycznego ,
która została zarejestrowana i posiada konto w systemie ZSZT.
Wniosek – dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który jest podstawą do zarządzania
kontami i uprawnieniami w systemie informatycznym.

Rodzaje użytkowników:
Administrator Uprawnień Instytucji (AUI) oraz Użytkownik.

Rola aplikacji AZU wykorzystywana przez instytucję:
Administrator Uprawnień Instytucji (AUI).

Rodzaje ról:




Rola publiczna (oznaczana kolorem zielonym ●) - wybrana rola aplikacji do której
użytkownik może zapisać się lub wypisać samodzielnie (nabywając lub usuwając swoją
przynależność do roli).
Rola publiczna po akceptacji (oznaczana kolorem żółtym ●) – wybrana rola aplikacji
o którą użytkownik może samodzielnie zawnioskować o zapisanie go lub wypisanie.

Wykaz skrótów i definicji

3

www.nbp.pl

