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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/006 – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu 
terytorialnego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

Kontroler Dominik Wrzesień, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/62/2018 z 28 maja 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2) 
Anna Demus, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/63/2018 
z 28 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin  
(dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Witold Malarowski, Wójt Gminy Izabelin (dalej: Wójt Gminy) 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

Okres objęty 
kontrolą 

Od 1 czerwca 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce, 
tj. do 26 lipca 2018 r. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność Wójta Gminy w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie, pomimo podejmowania 
pewnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informacji. 

W Urzędzie nie zapewniono należytej organizacji bezpieczeństwa informacji, nie 
stosowano i nie egzekwowano przyjętych rozwiązań służących ochronie 
przetwarzanych danych, nie dostosowano działalności Urzędu do wymogów 
wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 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/WE2 (zwanego dalej: RODO). 
W działalności Urzędu stwierdzono szereg nieprawidłowości, w tym m.in.: 

 nie opracowano i nie wdrożono systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji, w szczególności polityki bezpieczeństwa informacji, co było niezgodne 
z § 20 ust. 1 w związku z ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych3 (dalej: 
rozporządzenie KRI), 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  

2  Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. i zaczęło obowiązywać 
bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. 

3  Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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 nie przeprowadzono aktualizacji uregulowań wewnętrznych w zakresie ochrony 
danych osobowych, pod kątem ich dostosowania do wymogów w zakresie 
ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie przepisów RODO, co 
było działaniem nierzetelnym, 

 W Urzędzie nie wskazano osoby (lub osób) odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 
informacji, co było działaniem nierzetelnym, 

 nie zidentyfikowano wszystkich posiadanych i przetwarzanych informacji (innych 
niż dane osobowe); nie sklasyfikowano ich z uwzględnieniem wymagań 
prawnych, wartości, krytyczności i wrażliwości na nieuprawnione ujawnienie lub 
modyfikację; nie przypisano informacjom odpowiedniego poziomu ochrony, co 
było działaniem nierzetelnym, 

 nie prowadzono inwentaryzacji zasobów informatycznych, która zawierałaby 
pełne i aktualne informacje w zakresie posiadanego sprzętu informatycznego 
oraz jego konfiguracji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI, 

 siedmiu pracowników Urzędu (co stwierdzono na podstawie oględzin 
10 stanowisk komputerowych) posiadało uprawnienia administracyjne na 
użytkowanych przez nich komputerach, co było niezgodne z wymaganiami 
określonymi w § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI, 

 nie prowadzono pisemnej dokumentacji dotyczącej zarządzania uprawnieniami 
użytkowników, co było działaniem nierzetelnym, 

 jedna osoba, która zakończyła zatrudnienie w Urzędzie w dniu 1 września 
2015 r., według stanu na 22 lipca 2018 r. nadal posiadała aktywne konto 
użytkownika w jednym z pięciu zbadanych systemów stosowanych w Urzędzie. 
Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia KRI, 

 trzech pracowników Urzędu (w ramach badania dotyczącego czynności 
logowania przez łącznie 13 pracowników) stosowało hasła niespełniające 
wymogów określonych w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym 
w zakresie minimalnej liczby znaków w haśle, co było niezgodne z § 8 Instrukcji 
zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Gminy Izabelin4 (zwanej dalej: Instrukcją zarządzania 
systemem informatycznym albo Instrukcją),  

 nie określono szczegółowych zasad i procedur korzystania przez pracowników 
z urządzeń przenośnych poza siedzibą Urzędu, gwarantujących bezpieczną 
pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość, co było niezgodne 
z § 20 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia KRI, 

 nie stosowano rozwiązania polegającego na szyfrowaniu danych zgromadzonych 
na 10 z 11 komputerów przenośnych wykorzystywanych przez pracowników 
Urzędu, co stanowiło naruszenie § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI, 

 nie zapewniono odpowiednich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i zasilania serwerowni, co było niezgodne z ww. § 20 ust. 2 
pkt 9 rozporządzenia KRI, 

 w przypadku pięciu z sześciu badanych umów zawartych z podmiotami 
zewnętrznymi nie zawarto zapisów zobowiązujących wykonawców do 
zachowania w tajemnicy informacji, do jakich mogą mieć dostęp w związku 

                                                      
4  Wprowadzona zarządzeniem nr 90/2015 Wójta Gminy Izabelin z 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie 

Gminy Izabelin Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do 
przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Izabelin. 
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z realizacją tych umów, co było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia 
KRI,  

 kopie zapasowe przechowywano na serwerze archiwizacji znajdującym się 
w tym samym pomieszczeniu, w którym umiejscowiono serwery, na których 
zgromadzone były dane, dla których sporządzane były kopie zapasowe, co 
stanowiło naruszenie § 20 ust. 2 pkt 12 lit. b i e rozporządzenia KRI, 

 nie prowadzono rejestru czynności przetwarzania danych, spełniającego wymogi 
określone w art. 30 RODO, 

 stosowano praktykę korzystania z ogólnego konta Kancelaria na stanowisku 
komputerowym wykorzystywanym przez pracowników Referatu Organizacyjnego 
prowadzących kancelarię Urzędu, co stanowiło naruszenie § 20 ust. 2 pkt 7 
rozporządzenia KRI, 

 nie przeprowadzano okresowych analiz ryzyka utraty integralności, poufności lub 
dostępności informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
KRI, 

 nie zapewniono szkoleń osób zaangażowanych w proces przetwarzania 
informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI (z wyjątkiem 
szkoleń związanych z wdrożeniem RODO), 

 w 2017 r. nie został przeprowadzony audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji. 
Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI, który stanowi, że 
audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji przeprowadza się nie 
rzadziej niż raz na rok 

 nie przeprowadzono analizy procesów przetwarzania danych, o której mowa 
w art. 32 RODO.  

Ponadto, Najwyższa Izba Kontroli sformułowała uwagi dotyczące: 

 dokumentowania zapoznawania pracowników z regulacjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa informacji, 

 wprowadzenia ewidencji dostępu do pomieszczenia serwerowni 
i dokumentowania cyklicznych przeglądów systemu informatycznego, 

 uwzględnienia w procedurze postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia 
zasad bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego nie tylko przypadków 
naruszeń spowodowanych przez osoby nieuprawnione, ale także 
spowodowanych lub stwierdzonych przez osoby uprawnione. 

W Urzędzie prawidłowo realizowano zadania dotyczące m.in.:  

 powołania Inspektora ochrony danych i umożliwienia mu realizacji zadań 
w sposób niezależny, stosownie do art. 37 ust. 1 lit. a RODO, 

 zapewnienia, że pracownicy Urzędu uczestniczyli w procesie przetwarzania 
informacji w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nich zadań, zgodnie 
z § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI, 

 ustawienia monitorów na stanowiskach, przy których byli obsługiwani obywatele, 
w sposób zapewniający brak wglądu osób nieuprawnionych do danych 
wyświetlanych na tych monitorach, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia 
KRI, 

 zabezpieczenia komputerów programem antywirusowym przed szkodliwym 
oprogramowaniem, stosownie do § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI, 
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 sporządzania kopii zapasowych danych, zgodnie z zasadami określonymi w §§ 9 
i 10 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, 

 zapewnienia szkoleń dla pracowników w związku z wejściem w życie przepisów 
RODO.  

NIK zauważa, że w trakcie kontroli zostały podjęte działania w celu usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości, polegające m.in. na pozbawieniu użytkowników 
uprawnień administracyjnych do systemu operacyjnego oraz na zmianie haseł 
użytkowników do systemów na spełniające wymogi określone w Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym. Prowadzone są także działania 
zmierzające do dostosowania dokumentacji Urzędu do wymogów określonych w 
RODO5. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja bezpieczeństwa informacji 

1.1. W Urzędzie Gminy Izabelin nie było opracowanego i wdrożonego systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w § 20 ust. 1 w zw. z § 20 
ust. 3 rozporządzenia KRI (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 1). 

(dowód: akta kontroli str. 6-31, 99-114) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywały dokumenty dotyczące 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, tj. Polityka Bezpieczeństwa oraz 
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym6. W zakresie zapoznawania 
pracowników Urzędu z dokumentacją dotyczącą danych osobowych, Wójt Gminy 
wyjaśnił, że w Urzędzie nie ma ustalonej procedury zapoznawania się pracowników 
z dokumentami wydawanymi przez organy Gminy, a z Polityką bezpieczeństwa, 
której treść nie jest publicznie udostępniona, pracownicy Urzędu mogą się zapoznać 
bezpośrednio u Sekretarza Gminy (fakt zapoznania się z aktami dotyczącymi 
bezpieczeństwa danych osobowych nie był udokumentowany). 

Opracowane w 2015 r.: Polityka bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania 
systemem informatycznym nie dotyczyły wszystkich danych (i ich zbiorów) jakie są 
przetwarzane w Urzędzie, lecz tylko danych osobowych.  

(dowód: akta kontroli str. 6-31) 

W związku z wejściem w życie przepisów RODO, w Urzędzie nie przeprowadzono 
aktualizacji ww. dokumentacji (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości 
w pkt 2). 

(dowód: akta kontroli str. 83-93, 99-114) 

1.3. W Urzędzie nie wyznaczono pracownika (lub pracowników) odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo informacji (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości 
w pkt 3). W myśl zapisów § 13 Polityki bezpieczeństwa, kwestie dotyczące nadzoru 
nad przetwarzaniem danych osobowych należały do zadań Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji (zwanego dalej: ABI). Funkcję tę do 5 listopada 2017 r. 
pełnił Sekretarz Gminy, Pan Ryszard Łuczak. Po 5 listopada 2017 r. Wójt Gminy nie 
wyznaczył nowego ABI. W § 3 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym 

                                                      
5  Zgodnie z treścią umowy nr RZ/158/WG/2018 z 1 czerwca 2018 r. zewnętrzny wykonawca zobowiązał się między innymi 

do przygotowania zgodnej z przepisami RODO dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych do 31 października 
2018 r. 

6  Wprowadzone zarządzeniem nr 90/2015 Wójta Gminy Izabelin z 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie 
Gminy Izabelin Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do 
przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Izabelin.  

Opis stanu 

faktycznego 
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przewidziano także funkcję Administratora Systemu Informatycznego (zwanego 
dalej: ASI) w Urzędzie, nie został on jednak wyznaczony.  

(dowód: akta kontroli str. 4-5, 56-60, 83-93, 99-114) 

1.5. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO, w Urzędzie Gminy Izabelin został 
powołany inspektor ochrony danych (zwany dalej: IOD)7. Zgodnie z art. 37 ust. 5 
RODO, wyznaczony IOD posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pełnienia 
tej funkcji, a zakres jego zadań był zgodny z art. 39 RODO.  

(dowód: akta kontroli str. 115-137, 224-228, 352-361) 

1.6. Osoba pełniąca funkcję IOD została powołana po zawarciu w dniu 1 czerwca 
2018 r. umowy z wykonawcą zewnętrznym8, dotyczącej pełnienia funkcji IOD, 
poprzedzonej audytem ochrony danych osobowych. Zgodnie z § 3 ust. 1 zawartej 
umowy zagwarantowano niezależne wykonywanie obowiązków przez IOD poprzez 
jego bezpośrednie podporządkowanie administratorowi danych osobowych (Wójtowi 
Gminy) w zakresie należytego wykonania postanowień umowy. Nie stwierdzono 
wystąpienia konfliktu interesów, o którym mowa w art. 38 ust. 6 RODO, gdyż osoba 
ta nie uczestniczyła w określaniu celów i sposobów przetwarzania danych 
osobowych.  

(dowód: akta kontroli str. 224-228, 237-281, 510-511) 

1.7  W Urzędzie zidentyfikowano zbiory danych osobowych podlegające 
zabezpieczeniu i ujęto je w Wykazie zbiorów danych osobowych. Ustalono, że poza 
danymi osobowymi w Urzędzie nie zidentyfikowano innych zbiorów danych 
podlegających zabezpieczeniu (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości 
w pkt 4). 

(dowód: akta kontroli str. 83-93, 99-114) 

1.8  W Urzędzie nie prowadzono wymaganej na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia KRI inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do 
przetwarzania informacji, obejmującej ich rodzaj i konfigurację (dalszy opis w części 
Ustalone nieprawidłowości w pkt 5). 

(dowód: akta kontroli str. 83-93) 

W zakresie organizacji bezpieczeństwa informacji stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. W Urzędzie nie opracowano i nie wdrożono systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, w szczególności nie wdrożono polityki bezpieczeństwa 
informacji. 

Było to niezgodne z § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI stanowiącego, że podmiot 
realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, 
monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania 
bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność 
informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, 
niezaprzeczalność i niezawodność. Ponadto, § 20 ust. 3 rozporządzenia KRI 
wskazuje, że wymagania określone w ww. ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli 
system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie 
Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 270019, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie 
ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych 

                                                      
7  Zarządzeniem nr 316/2018 Wójta Gminy Izabelin z 26 lipca 2018 r. 

8  Umowa nr RZ/158/WG/2018. 

9  Polska Norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017 Technika Informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem informacji. Wymagania.  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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z tą normą10. W pkt. 5.1 normy PN-EN ISO/IEC 27002 wskazano opracowanie 
i stosowanie dokumentu polityki bezpieczeństwa informacji.  

Według wyjaśnień Wójta Gminy system zarządzania bezpieczeństwem informacji 
określony w § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI jest na etapie tworzenia, a jego 
wdrożenie w Urzędzie jest planowane do 30 listopada 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 83-93, 99-114) 

2. W Urzędzie nie przeprowadzono aktualizacji uregulowań wewnętrznych 
w zakresie ochrony danych osobowych, pod kątem ich dostosowania do wymogów 
w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie przepisów 
RODO, co było działaniem nierzetelnym.  

Według wyjaśnień Wójta Gminy, dokumentacja obowiązująca w Urzędzie jest na 
etapie aktualizacji celem dostosowania do przepisów RODO11. Wójt Gminy 
poinformował także, że przyczynami dotychczasowego niedostosowania 
dokumentacji do wymogów RODO była między innymi reorganizacja Urzędu 
związana ze zmianą na stanowisku Sekretarza Gminy. Zdecydowano także 
o potrzebie skorzystania z usług podmiotu zewnętrznego, co wiązało się 
z koniecznością zaangażowania znacznych środków finansowych, a W hierarchii 
wydatków zdecydowano o przełożeniu wdrażania wymogów rozporządzenia na 
trzeci kwartał bieżącego roku. 

(dowód: akta kontroli str. 6-31, 83-93, 99-114, 138-146, 237-281) 

3. W Urzędzie nie wskazano osoby (lub osób) odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 
informacji, co było działaniem nierzetelnym. 

Zgodnie z treścią pkt A.6.1.1 Role i odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji 
normy PN-EN ISO/IEC 27001 zadania w zakresie bezpieczeństwa informacji 
powinny zostać precyzyjnie określone i przypisane konkretnym osobom. NIK 
zauważa, że zgodnie z § 4 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym 
w Urzędzie przewidziano funkcję Administratora Systemów Informatycznych, 
odpowiedzialnego za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych 
osobowych w zakresie systemu informatycznego służącego do tego celu, jednak nie 
został on wyznaczony. Po 5 listopada 2017 r., tj. po zakończeniu zatrudnienia osoby 
pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, nie wyznaczono także 
nowego ABI12. Jak wyjaśnił Wójt Gminy, zadania przypisane ASI wykonuje 
informatyk zatrudniony w Urzędzie, zgodnie z zakresem jego czynności, wraz 
z referentem do spraw wspierania procesów IT. Wyjaśnił również, kwestia 
wyznaczenia ASI i ABI nie została rozwiązana z powodów organizacyjnych i zmiany 
na stanowisku Sekretarza Gminy. NIK zauważa, że osoba zatrudniona na 
stanowisku informatyka w Urzędzie działa na podstawie zakresu czynności, który 
nie określa precyzyjnie zadań dotyczących bezpieczeństwa informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 4-31, 83-93, 99-114) 

4. W Urzędzie nie zidentyfikowano wszystkich posiadanych i przetwarzanych 
informacji (innych niż dane osobowe); nie sklasyfikowano ich z uwzględnieniem 
wymagań prawnych, wartości, krytyczności i wrażliwości na nieuprawnione 

                                                      
10  W tym: PN-ISO/IEC 27002 - w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń, PN-ISO/IEC 27005 - w odniesieniu do 

zarządzania ryzykiem, PN-ISO/IEC 24762 - w odniesieniu do odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach 
zarządzania ciągłością działania.  

11  Zgodnie z umową nr RZ/158/WG/2018 z 1 czerwca 2018 r., wykonawca umowy zobowiązał się do przygotowania zgodnej 
z RODO dokumentacji ochrony danych osobowych do 31 października 2018 r. 

12  Instrukcja Zarządzania systemem informatycznym przewiduje, że gdy ASI nie został wyznaczony, jego funkcję pełni ABI. 
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ujawnienie lub modyfikację; nie przypisano informacjom odpowiedniego poziomu 
ochrony, co było działaniem nierzetelnym. 

Stosownie do pkt A.8.1.1 normy PN-EN ISO/IEC 27001 należy zidentyfikować 
informacje, aktywa związane z informacjami i środkami przetwarzania informacji 
oraz sporządzić i utrzymywać ewidencję tych aktywów. Wójt Gminy wyjaśnił, że 
system zarządzania bezpieczeństwem informacji jest w trakcie tworzenia, oraz 
wskazał na Instrukcję obiegu dokumentów z wykorzystaniem Elektronicznego 
Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy Izabelin, Instrukcję obiegu i kontroli 
dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin oraz rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych13, jako akty, które odnoszą się 
do klasyfikowania informacji. NIK zauważa jednak, że nie odnoszą się one do 
zapewnienia bezpieczeństwa informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 4-31, 83-93, 99-114) 

5. W Urzędzie nie prowadzono inwentaryzacji zasobów informatycznych, która 
zawierałaby pełne i aktualne informacje w zakresie posiadanego sprzętu 
informatycznego oraz jego konfiguracji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia KRI. 

Jak wyjaśnił Wójt Gminy, raz do roku osoba odpowiedzialna za wspieranie 
procesów IT dokonuje przeglądu sprzętu i oprogramowania w celu określenia, które 
komputery lub oprogramowanie kwalifikuje się do wymiany, oraz że zagadnienie 
aktualizacji oprogramowania jest uwzględniane w ramach regularnych przeglądów 
systemu informatycznego Urzędu, przewidzianych w § 13 Instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym. Poinformował także, że ze względu na niewielką liczbę 
komputerów Urząd nie posiada oprogramowania CMDB14, lecz planowany jest jego 
zakup.  

(dowód: akta kontroli str. 83-93, 325-351) 

W Urzędzie nie była udokumentowana czynność zapoznania się pracowników 
z wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (co zostało 
opisane w pkt 1.1 w części Opis stanu faktycznego). W opinii NIK, fakt zapoznania 
się z taką dokumentacją powinien być poświadczony na piśmie, co pozwala na 
potwierdzenie przyjęcia do wiadomości przez pracownika obowiązujących w tym 
zakresie reguł i ułatwia egzekwowanie ich stosowania. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie15 działalność Wójta Gminy w zakresie 
organizacji bezpieczeństwa informacji. Ocenę taką uzasadnia brak w Urzędzie 
kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
nieprzeprowadzanie inwentaryzacji zasobów informatycznych, a także 
niezapewnienie w Urzędzie dostosowania dokumentacji do wymogów wynikających 
z RODO.  

Wójt Gminy, zgodnie z wymogami określonymi w RODO, powołał IOD i umożliwił 
mu realizację zadań w sposób niezależny. Osoba pełniąca tę funkcję posiadała 
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe. 
                                                      
13  Dz. U. Nr 14, poz. 67. 

14  Configuration management database – baza danych służąca do zarządzania konfiguracją, tj. zawierająca listę wszystkich 
elementów, które są zarządzane w celu świadczenia usług IT. 

15  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 

Ocena cząstkowa 
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2. Wdrożone i wykorzystywane rozwiązania organizacyjne  
i techniczne zapewniające bezpieczeństwo informacji 

2.1. Uprawnienia użytkowników siedmiu z 10 komputerów objętych oględzinami 
pozwalały na zainstalowanie nieautoryzowanego oprogramowania. Było to 
niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI (dalszy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 1). 

(dowód: akta kontroli str. 378-427) 

2.2. Nadawanie, odbieranie i modyfikacja uprawnień użytkownikom systemów 
informatycznych Urzędu odbywało się w formie ustnej (dalszy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt2). 

(dowód: akta kontroli str. 6-31, 115-137) 

2.3. Analiza zadań służbowych realizowanych przez 18 pracowników Urzędu (w tym 
pięciu na stanowiskach kierowniczych) wykazała, że wszyscy, zgodnie z § 20 ust. 2 
pkt 4 rozporządzenia KRI, uczestniczyli w procesie przetwarzania informacji 
w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nich zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 147-217, 362-367, 464-502) 

2.4. W okresie objętym kontrolą zatrudnienie w Urzędzie zakończyły dwie osoby. 
Ustalono, że osoby te, po zakończeniu zatrudnienia nie posiadały uprawnień do 
systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie.  

(dowód: akta kontroli str. 96-98, 218-223, 493-497) 

Analiza dotycząca użytkowników zarejestrowanych w pięciu systemach 
dziedzinowych16: wykazała, że w trakcie kontroli jeden były pracownik posiadał 
ważne konto w systemie SELWIN (dalszy opis w pkt 3 w części Ustalone 
nieprawidłowości). 

(dowód: akta kontroli str. 138-217, 229-231) 

2.5. Wymogi dotyczące złożoności haseł do systemów informatycznych zostały 
określone w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. W myśl tych zasad, 
każdy z użytkowników winien stosować hasła o wymaganej złożoności. Z oględzin 
trzech systemów użytkowanych w Urzędzie17 wynika, że w przypadku jednego 
z nich18 zostały wdrożone mechanizmy wymuszające stosowanie określonych 
w ww. Instrukcji wymogów dotyczących złożoności haseł i częstotliwości ich zmiany. 
W wyniku oględzin dwóch pozostałych systemów, stwierdzono, że w jednym z nich 
pracownik stosował hasło niezgodne z wymogami Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 4). 

(dowód: akta kontroli str. 138-146, 460-463) 

Badanie polegające na dokonaniu oględzin czynności logowania do systemu 
operacyjnego na 10 stanowiskach komputerowych wykazało, że ośmiu 
użytkowników stosowało hasła o liczbie znaków zgodnej z przewidzianą w Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym (dalszy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 4).  

(dowód: akta kontroli str. 83-93, 378-427) 

2.6. W związku z oględzinami czynności logowania ustalono, że pracownicy 
Referatu Organizacyjnego, prowadzący kancelarię Urzędu, posiadali możliwość 

                                                      
16  Księgowość Budżetowa i Planowanie, Księgowość Zobowiązań, Kadry i Płace, Egzekucje (wchodzące w skład pakietu 

oprogramowania: Pakiet dla Administracji) oraz System Ewidencji Ludności SELWIN. 

17  Księgowość Budżetowa i Planowanie, SELWIN, Netadmin. 

18  Netadmin. 

Opis stanu 

faktycznego 
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logowania się na ogólne konto Kancelaria do systemu operacyjnego (dalszy opis 
w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 5).  

(dowód: akta kontroli str. 99-114, 407-412, 503) 

2.7. W wyniku oględzin pięciu stanowisk komputerowych służących do załatwiania 
spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz stanowiska 
komputerowego wykorzystywanego dla potrzeb kancelarii Urzędu stwierdzono, że 
monitory na tych stanowiskach były ustawione w taki sposób, że wyświetlane na 
nich dane nie były widoczne dla osób nieuprawnionych, co było zgodne z § 20 ust. 2 
pkt 7 rozporządzenia KRI. 

(dowód: akta kontroli str. 372-377) 

2.8. Pracownicy Urzędu korzystali z 11 komputerów przenośnych i z dziewięciu 
innych urządzeń mobilnych (tabletów lub smartfonów). W Urzędzie nie ustanowiono 
zasad (procedur) gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym 
i pracy na odległość (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 6). 

(dowód: akta kontroli str. 83-93, 138-146) 

2.9. Na podstawie wyjaśnień Wójta Gminy ustalono, że w przypadku jednego 
z 11 komputerów przenośnych wykorzystywanych przez pracowników Urzędu 
stosowano rozwiązanie polegające na szyfrowaniu danych zgromadzonych na tym 
komputerze (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 7). 

(dowód: akta kontroli str. 99-114) 

2.10. W wyniku oględzin pomieszczenia serwerowni Urzędu ustalono, że część 
zastosowanych zabezpieczeń fizycznych serwerowni w niewystarczającym stopniu 
chroniła pomieszczenie. Stanowiło to naruszenie § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia 
KRI (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 8). Nie była prowadzona 
ewidencja dotycząca dostępu do pomieszczenia serwerowni. 

(dowód: akta kontroli str. 99-114, 368-371) 

2.11. W trakcie kontroli zbadano sześć19 umów na zakup i serwis oprogramowania 
pod kątem zawarcia w nich zapisów gwarantujących odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa informacji, wymagany na podstawie § 20 ust. 2 pkt 10 
rozporządzenia KRI. Ustalono, że w jednej20 z nich znalazły się zapisy dotyczące 
zobowiązania wykonawcy do zachowania poufności informacji, jakie uzyska 
w związku z realizacją umowy (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości 
w pkt 9). 

(dowód: akta kontroli str. 99-114, 232-236, 282-302, 484-497) 

2.12. W Urzędzie ustanowiono procedury dotyczące postępowania na wypadek 
likwidacji, naprawy albo przekazywania innym podmiotom, urządzeń, dysków lub 
innych nośników informacji (§ 16 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym). 
W zakresie realizacji świadczeń gwarancyjnych związanych z zakupem zestawów 
komputerowych Wójt Gminy podał, że w razie potrzeby urządzenia wysyłane do 
serwisu pozbawiane są dysku twardego. Poinformował również, że w okresie 

                                                      
19  Wybrane celowo na podstawie osądu kontrolera po przeprowadzeniu analizy rejestru umów zawartych przez Urząd: 

1. Umowa nr DSL0005/03/415/H z 19 marca 2003 r., wraz z aneksem nr 12600635 z 6 czerwca 2016 r., na świadczenie 
usługi Dostęp do Internetu DSL wraz z usługą Bezpieczna sieć z UTM, obejmującą obsługę serwisową przekazanych 
urządzeń UTM; 2. Umowa nr RZ/327/WO/2017 z 13 grudnia 2017 r. na utrzymanie serwisu internetowego na serwerze 
wykonawcy; 3. Umowa nr RZ/160/WF/2018 z 15 maja 2018 r. dotycząca dostarczenia aktualizacji i serwisu 
oprogramowania „Pakiet dla Administracji”, 4. Umowa nr RZ/46/WF/2018 z 19 stycznia 2018 r. dotycząca nabycia licencji 
na oprogramowanie wraz z gwarancją i serwisem, 5. Umowa nr RZ/352/SO/2017 z 28 grudnia 2017 r. dotycząca serwisu 
oprogramowania: System Ewidencji Ludności i Rejestr Wyborców, 6. Badaniem objęto także wykupione u dostawcy 
zewnętrznego usługi poczty elektronicznej i hostingu, z których korzystano na podstawie zamówienia złożonego 
elektronicznie (zawarcie umowy nastąpiło w momencie potwierdzenia przez kontrahenta przyjęcia zamówienia na 
usługę). 

20  Umowa nr RZ/327/WO/2017 z 13 grudnia 2017 r. na utrzymanie serwisu internetowego na serwerze wykonawcy. 
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objętym kontrolą nie było przypadków przekazywania nośników informacji poza 
Urząd. 

(dowód: akta kontroli str. 6-31, 99-114) 

2.13. Stosownie do § 20 ust. 2 pkt 12 lit. a i f rozporządzenia KRI w Urzędzie 
przeprowadzano aktualizacje systemów operacyjnych. Nie stwierdzono 
wykorzystywania systemów operacyjnych nieobjętych wsparciem producenta 
(np. Windows XP). 

Według wyjaśnień Wójta Gminy w Urzędzie aktualizacje systemów operacyjnych 
przeprowadzane są automatyczne. 

(dowód: akta kontroli str. 83-93, 507-508) 

2.14.  W wyniku kontroli ustalono, że kopie zapasowe danych w Urzędzie były 
wykonywane zgodnie z wymogami określonymi w §§ 9 i 10 Instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym.  

Kopie zapasowe były tworzone regularnie (codziennie sporządzane są na serwerze 
archiwizacji kopie baz danych oraz w odstępach kilkudniowych – kopie zapasowe 
danych zapisanych na stacjach roboczych), a co najmniej raz w miesiącu 
sporządzana była kopia baz danych na płytach DVD. Według wyjaśnień Wójta 
Gminy w Urzędzie dokonuje się weryfikacji nośników danych (płyt DVD), na których 
archiwizowane są bazy danych po ich nagraniu, a w 2018 r. dwukrotnie dokonano 
testowego przywrócenia baz danych.  

W wyniku oględzin pomieszczenia serwerowni ustalono, że znajdują się w nim 
serwer baz danych i serwer archiwizacji, co zostało opisane w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 10). 

(dowód: akta kontroli str. 6-31, 115-137, 99-114, 433-459, 512-526) 

2.15. Na podstawie oględzin 10 komputerów (w tym pięciu laptopów) ustalono, że 
był na nich zainstalowany i uruchomiony program antywirusowy, który 
wykorzystywał aktualną na moment badania wersję bazy definicji wirusów. Było to 
zgodne z § 20 ust. 2 pkt 12 lit. f rozporządzenia KRI. 

(dowód: akta kontroli str. 6-31, 83-94, 378-432) 

2.16. Procedury obowiązujące w Urzędzie nie określały sposobu monitorowania 
pojemności nośników pamięci serwerów. Według wyjaśnień Wójta Gminy 
pojemność pamięci dyskowej serwerów jest monitorowana przez informatyka 
(m.in. w ramach przewidzianego w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym 
cyklicznego przeglądu systemu informatycznego) i w razie spodziewanego dużego 
przyrostu danych lub gdy zajęte jest ponad 75% pamięci dysków, planowana jest 
rozbudowa tej pamięci. W wyniku oględzin serwera baz danych i serwera 
archiwizacji kontroler ustalił, że na dzień przeprowadzania tej czynności 
wykorzystywano mniej niż 75% ich całkowitej pojemności dyskowej. 

(dowód: akta kontroli str. 83-94, 504-506) 

2.17. W Urzędzie nie przewidziano formalnych rozwiązań związanych z ryzykiem 
wystąpienia zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu środowiska informatycznego 
w związku z wdrażaniem nowych wersji oprogramowania (dotyczących 
tzw. zarządzania zmianą). Według wyjaśnień Wójta Gminy, w przypadku gdy 
aktualizacja może zakłócić funkcjonowanie systemu, aktualizacje są cofane lub 
wstrzymywane do czasu zapewnienia jej zgodności z systemem informatycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 83-94) 
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2.18. W Urzędzie nie był prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych, 
spełniający wymogi określone w art. 30 ust. 1 RODO (dalszy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 11). 

(dowód: akta kontroli str. 83-94, 99-114) 

W obszarze rozwiązań organizacyjnych i technicznych zapewniających 
bezpieczeństwo informacji, stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Na podstawie oględzin 10 stanowisk komputerowych w Urzędzie kontrolerzy 
ustalili, że siedmiu pracowników posiadało uprawnienia administracyjne na 
użytkowanych przez nich komputerach. Było to niezgodne z wymaganiami 
określonymi w § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI. 

W myśl § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji jest realizowane między innymi przez podejmowanie działań 
zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji 
posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu 
adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Należy zauważyć, że w pkt A.9.2.2 
Zarządzanie prawami uprzywilejowanego dostępu normy PN-EN ISO/IEC 27001 
przewidziano konieczność ograniczenia i nadzorowania przydzielania 
i wykorzystania praw uprzywilejowanego dostępu. Wójt Gminy wyjaśnił, że 
ww. pracownicy zostali już pozbawieni uprawnień administracyjnych. Ze względu na 
usunięcie nieprawidłowości w trakcie kontroli, NIK nie formułuje wniosku 
pokontrolnego w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 99-114, 378-427) 

2. W Urzędzie nie prowadzono pisemnej dokumentacji dotyczącej zarządzania 
uprawnieniami użytkowników, co było działaniem nierzetelnym.  

Zgodnie z pkt A.9.2.1 normy PN-EN ISO/IEC 27001 Rejestrowanie 
i wyrejestrowywanie użytkowników, proces nadawania i cofania uprawnień 
użytkownikom powinien być sformalizowany.  

W § 6 lit. a Instrukcji zarządzania systemem informatycznym przewidziano, że 
wnioski o nadanie identyfikatora i hasła do systemu informatycznego składa się 
w formie ustnej do ASI. Według wyjaśnień Wójta Gminy procedura została oparta na 
praktyce obowiązującej przed wdrożeniem Instrukcji oraz że zostanie ona 
zaktualizowana w zakresie nadawania uprawnień użytkownikom systemu 
teleinformatycznego. 

Zdaniem NIK, brak formy pisemnej nie pozwala na skuteczny nadzór nad 
uprawnieniami użytkowników i zwiększa ryzyko wystąpienia sytuacji, w której 
uprawnienia te nie są adekwatne do wykonywanych zadań. 

 (dowód: akta kontroli str. 378-427, 99-114) 

3. Na podstawie analizy dotyczącej użytkowników pięciu systemów 
wykorzystywanych w Urzędzie ustalono, że jedna osoba, która zakończyła 
zatrudnienie w Urzędzie w dniu 1 września 2015 r., według stanu na 22 lipca 2018 r. 
nadal posiadała aktywne konto użytkownika w systemie SELWIN. Było to niezgodne 
z § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia KRI. 

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia KRI zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo 
podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie 
bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób zaangażowanych 
w proces przetwarzania informacji. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Jak wyjaśnił Zastępca Wójta Gminy, Pan Ryszard Haczek, konieczność 
zablokowania uprawnień pracownika po zakończeniu jego zatrudnieniu została 
zgłoszona podmiotowi świadczącemu usługi serwisowe ustnie w 2015 r., a po 
spostrzeżeniu w trakcie kontroli NIK, że konto jest nadal aktywne, w dniu 23 lipca 
2018 r. zablokowano konto użytkownika. Ze względu na usunięcie nieprawidłowości 
w trakcie kontroli, NIK odstępuje od formułowania wniosku pokontrolnego w tym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 154, 229-231) 

4. Trzech z 13 kontrolowanych pracowników Urzędu stosowało hasła 
niespełniające wymogów określonych w § 8 Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym w zakresie minimalnej liczby znaków w haśle, tj. 

 dwóch pracowników w zakresie haseł do systemu operacyjnego,  

 jeden pracownik w zakresie haseł do systemu dziedzinowego. 

Wójt Gminy wyjaśnił między innymi, że część komputerów w Urzędzie korzysta 
z systemów Windows w wersji Home, w których nie da się wymusić systemowej 
zmiany hasła i jego złożoności. Podał także, że do dostawców oprogramowania 
zostały wysłane wnioski o skonfigurowanie wymagań co do hasła zgodnych 
z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 138-146, 378-427, 462-463) 

5. W Urzędzie stosowano praktykę korzystania z ogólnego konta Kancelaria 
w systemie operacyjnym na stanowisku komputerowym obsługiwanym przez 
pracowników Referatu Organizacyjnego prowadzących kancelarię Urzędu, co nie 
umożliwiało rozliczalności działań dokonanych w systemie przez osoby mające 
dostęp do tego konta. Stanowiło to naruszenie § 20 ust. 2 pkt 7 lit. a rozporządzenia 
KRI. 

Na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI system zarządzania bezpieczeństwem 
informacji powinien uwzględniać m.in. rozliczalność, czyli pozwalać na przypisanie 
określonych działań w systemie do osoby fizycznej lub procesu oraz umiejscowić je 
w czasie. Z kolei zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia KRI zarządzanie 
bezpieczeństwem informacji polega m.in. na zapewnieniu ochrony przetwarzanych 
informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub 
zakłóceniami, przez monitorowanie dostępu do informacji. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że Wprowadzanie osobnych kont komputerowych dla 
poszczególnych pracowników kancelarii jest na etapie wdrożenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 99-114, 407-412, 503) 

6. W Urzędzie nie określono szczegółowych zasad i procedur korzystania przez 
pracowników z urządzeń przenośnych poza jego siedzibą, gwarantujących 
bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość, co było 
niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia KRI. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zasady korzystania z urządzeń mobilnych wynikają 
z Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, która określa wymogi dotyczące 
uwierzytelniania, zasadę szczególnej ostrożności przy korzystaniu ze sprzętu, 
zabezpieczenia antywirusowego, zgłaszanie naruszenia zasad bezpieczeństwa, 
a także że każdy pracownik potwierdza fakt odpowiedzialności materialnej za 
powierzone urządzenie i zobowiązuje się tym samym do jego prawidłowego 
użytkowania. Poinformował również, że przygotowywany jest Regulamin 
użytkowania komputerów przenośnych.  

(dowód: akta kontroli str. 6-31, 83-93, 138-146) 

7. Ustalono, że dla 10 z 11 komputerów przenośnych wykorzystywanych przez 
pracowników Urzędu nie stosowano rozwiązania polegającego na szyfrowaniu 
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danych zgromadzonych na tych komputerach, co stanowiło naruszenie § 20 ust. 2 
pkt 9 rozporządzenia KRI. 

Według wyjaśnień Wójta Gminy tylko jeden komputer przenośny posiadał 
szyfrowaną pamięć, ponieważ jako jedyny jest wynoszony poza Urząd (pozostałe są 
traktowane jak komputery stacjonarne).  

(dowód: akta kontroli str. 99-114) 

W opinii NIK podstawową funkcją urządzeń mobilnych jest praca w dowolnym 
miejscu z wykorzystaniem technik komunikacyjnych. A zatem nie można wykluczyć, 
że praca może być niekiedy wykonywana również poza siedzibą Urzędu, co 
powoduje szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa danych na nich zgromadzonych 
(np. kradzież, zagubienie). Dzięki szyfrowaniu dysków twardych urządzeń 
przenośnych, w przypadku ich kradzieży lub zagubienia, osoby trzecie nie będą 
miały dostępu do danych na nich zgromadzonych. 

8. W wyniku oględzin pomieszczenia serwerowni kontroler stwierdził, że w Urzędzie 
nie zapewniono odpowiednich rozwiązań w zakresie zabezpieczenia 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zasilania serwerowni21. 

Było to niezgodne z ww. § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI. Ponadto, norma PN-
EN ISO/IEC 27002, w pkt 11.2.1 lit. e zaleca, aby w celu ochrony sprzętu 
wprowadzić zabezpieczenia minimalizujące ryzyko związane z potencjalnymi 
zagrożeniami fizycznymi i środowiskowymi, np. kradzieżą, pożarem, dymem, 
zalaniem. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w latach 2017-2018 w budynku Urzędu było prowadzonych 
wiele prac, którym nadano wyższy priorytet niż dodatkowe zabezpieczenie 
serwerowni, oraz że modernizacja serwerowni jest planowana na czwarty kwartał 
2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 99-114, 368-371) 

9. W przypadku pięciu z sześciu badanych umów zawartych z podmiotami 
zewnętrznymi, tj. w umowach: 

 nr DSL0005/03/415/H z 19 marca 2003 r., wraz z aneksem nr 12600635 
z 6 czerwca 2016 r., na świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL wraz 
z usługą Bezpieczna sieć z UTM, obejmującą obsługę serwisową przekazanych 
urządzeń UTM22, 

 nr RZ/160/WF/2018 z 15 maja 2018 r. dotycząca dostarczenia aktualizacji 
i serwisu oprogramowania „Pakiet dla Administracji”, 

 nr RZ/46/WF/2018 z 19 stycznia 2018 r. dotycząca nabycia licencji na 
oprogramowanie wraz z gwarancją i serwisem, 

 nr RZ/352/SO/2017 z 28 grudnia 2017 r. dotycząca serwisu oprogramowania: 
System Ewidencji Ludności i Rejestr Wyborców, 

 na dostawę usługi poczty elektronicznej i hostingu23, 

nie zawarto zapisów zobowiązujących wykonawców do zachowania w tajemnicy 
informacji, do jakich mogą mieć dostęp w związku z realizacją umowy. 

Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia KRI, stanowiącym że 
zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez 
zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających 

                                                      
21  Szczegóły zostały opisane w piśmie kontrolera z 22 czerwca 2018 r. nr KAP.410.005.01.2018/2. 

22  Unified Threat Management – wielofunkcyjne zapory sieciowe zintegrowane w postaci jednego urządzenia. 

23  Zgodnie z pkt. 6 regulaminu dostawcy usługi, do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez niego 
przyjęcia zamówienia na usługę. 
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realizację i egzekwowanie zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze 
stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
informacji. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że umowy są zawierane z zachowaniem należytej staranności 
i zawierają zapisy dotyczące stosowania w sprawach nieuregulowanych w tych 
umowach przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny24. W zakresie 
usługi poczty elektronicznej i hostingu podał także, że W momencie zawierania 
umowy (…) Urząd Gminy Izabelin nie dysponował serwerem pocztowym ani 
szybkim łączem internetowym mogącym zapewnić sprawne działanie serwera 
pocztowego. (…) W najbliższym czasie planowany jest zakup serwera dla urzędu, 
wówczas rozważona będzie opcja rezygnacji z zewnętrznych dostawców i przejęcia 
wyżej wymienionych usług na własny sprzęt. 

(dowód: akta kontroli str. 99-114, 232-236, 282-302, 484-497) 

W opinii NIK ogólne odesłanie do przepisów Kodeksu Cywilnego nie jest 
wystarczające dla zagwarantowania zabezpieczenia poufności informacji 
przetwarzanych w systemach informatycznych, a brak odpowiednich zapisów może 
utrudnić egzekwowanie odpowiedzialności kontrahentów związanej 
z bezpieczeństwem informacji. 

10. Wykonywane w Urzędzie kopie zapasowe przechowywano na serwerze 
archiwizacji znajdującym się w tym samym pomieszczeniu, w którym umiejscowiono 
serwer, na którym zgromadzone były dane źródłowe.  

Stanowiło to naruszenie § 20 ust. 2 pkt 12 lit. b i e rozporządzenia KRI, który 
stanowi, że zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest realizowane 
w szczególności przez minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych. W przypadku awarii 
(np. zalania, pożaru) zniszczeniu mogą ulec zarówno dane źródłowe, jak i wykonane 
kopie. Wprawdzie w Urzędzie dokonywano także replikacji zarchiwizowanych 
danych na dysk znajdujący się w innym pomieszczeniu, ale replikacja taka była 
dokonywana tylko raz w tygodniu. Jak wyjaśnił Wójt Gminy, umieszczenie serwera 
baz danych i serwera archiwizacji w jednym pomieszczeniu ze względu na 
ograniczenia lokalowe, a dodatkowe pomieszczenie na serwer archiwizacji zostanie 
wygospodarowane do końca 2018 r. Ponadto poinformował, że w celu ograniczenia 
ryzyka utraty danych częstotliwość replikacji została zmieniona na codzienną. 

(dowód: akta kontroli str. 99-114, 368-371) 

11. W Urzędzie nie był prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych, 
spełniający wymogi określone w art. 30 ust. 1 RODO.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że rejestr czynności przetwarzania danych zostanie 
przygotowany do 31 października 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 83-93, 99-114, 138-146) 

W Urzędzie nie była prowadzona ewidencja dostępu do pomieszczenia serwerowni. 
Zdaniem NIK, wprowadzenie ewidencji wejść i wyjść do serwerowni wpłynie na 
zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury IT zlokalizowanej w tym pomieszczeniu.  
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Wójta w zakresie 
funkcjonujących w Urzędzie rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących, 
zapewnieniu bezpieczeństwa informacji.  

 

                                                      
24  Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm. 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 

Ocena cząstkowa 
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Negatywna ocena wynika z liczby i charakteru stwierdzonych nieprawidłowości, 
które dotyczyły m.in: 

 posiadania przez siedmiu pracowników (z 10 objętych kontrolą przypadków) 
uprawnień administracyjnych na użytkowanych przez nich komputerach, co było 
niezgodne z wymaganiami określonymi w § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI, 

 braku w Urzędzie pisemnej dokumentacji dotyczącej zarządzania uprawnieniami 
użytkowników, co było działaniem nierzetelnym, 

 posiadania przez jednego byłego pracownika aktywnego konta użytkownika 
w systemie SELWIN, co było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia 
KRI, 

 stosowania przez trzech pracowników Urzędu (w ramach badania dotyczącego 
czynności logowania przez łącznie 13 pracowników) hasła niespełniającego 
wymogów określonych w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym 
w zakresie minimalnej liczby znaków w haśle,  

 braku szczegółowych zasad i procedur korzystania przez pracowników 
z urządzeń przenośnych poza siedzibą Urzędu, gwarantujących bezpieczną 
pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość, co było niezgodne 
z § 20 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia KRI. 

 braku w przypadku pięciu z sześciu badanych umów serwisowych zawartych 
z podmiotami zewnętrznymi zapisów zobowiązujących wykonawcę do 
zachowania w tajemnicy informacji, do jakich może mieć dostęp w związku 
z realizacją umowy. Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia KRI,  

 braku rejestru czynności przetwarzania danych, spełniającego wymogi określone 
w art. 30 ust. 1 RODO.  

NIK zauważa, że w trakcie kontroli zostały podjęte działania w celu usunięcia 
nieprawidłowości, polegające na odebraniu pracownikom uprawnień 
administracyjnych do systemu operacyjnego oraz zmianie haseł na spełniające 
wymogi określone w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.  

W należyty sposób realizowano w urzędzie działania dotyczące: 

 zapewnienia, że pracownicy Urzędu uczestniczyli w procesie przetwarzania 
informacji w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nich zadań, zgodnie 
z § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI,  

 ustawienia monitorów na stanowiskach, przy których byli obsługiwani obywatele, 
w sposób zapewniający brak wglądu osób nieuprawnionych w dane wyświetlane 
na tych monitorach, co stanowiło realizację wymogu określonego w § 20 ust. 2 
pkt 7 rozporządzenia KRI, 

 zabezpieczono komputery programem antywirusowym przed szkodliwym 
oprogramowaniem, stosownie do § 20 ust. 2 pkt 12 lit. f rozporządzenia KRI, 

 sporządzano kopie zapasowe danych, zgodnie z zasadami określonymi w §§ 9 
i 10 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 

3. Działania w celu zapobiegania incydentom 
bezpieczeństwa informacji 

3.1. W Urzędzie w okresie objętym kontrolą nie były prowadzone okresowe 
analizy ryzyka utraty integralności, poufności lub dostępności informacji, o których 

Opis stanu 

faktycznego 
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mowa w § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI (dalszy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 1). 

(dowód: akta kontroli str. 83-93) 

3.2. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie wdrożone były procedury wewnętrzne 
zgłaszania i obsługi incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji (w tym 
danych osobowych), przewidziane w § 20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia KRI. Zostały 
one określone w § 19 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Naruszenie 
zasad bezpieczeństwa informacji zostało zdefiniowane jako wystąpienie incydentu 
bezpieczeństwa spowodowane przez osobę nieuprawnioną (dalszy opis w części 
Uwagi dotyczące kontrolowanej działalności). Jak wyjaśnił Wójt Gminy, w okresie 
objętym kontrolą nie zostały zarejestrowane przypadki naruszenia zasad 
bezpieczeństwa informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 6-31, 99-114) 

3.3. W okresie objętym kontrolą w szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa 
informacji w Urzędzie uczestniczył tylko informatyk. Nie zapewniono szkoleń innym 
pracownikom zaangażowanym w proces przetwarzania danych (dalszy opis 
w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 2). 

(dowód: akta kontroli str. 96-98, 115-137, 218-223) 

3.4. W 2017 r. w Urzędzie nie został przeprowadzony audyt z zakresu 
bezpieczeństwa informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia 
KRI (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 3).  

W 2018 r., na podstawie umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym25, został 
przeprowadzony audyt bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych, 
uwzględniający m.in. kwestie procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
W raporcie z audytu26 wskazano m.in. na: brak dokumentacji związanej 
z tworzeniem, przechowywaniem i odtwarzaniem kopii zapasowych, brak 
dokumentacji pozwalającej na odtworzenie systemów po awarii, brak kontroli nad 
urządzeniami podłączanymi do sieci wewnętrznej, uchybienia w zakresie 
zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami. Wójt Gminy poinformował, że 
podjęto działania naprawcze po audycie, między innymi został przedstawiony plan 
wdrożenia poszczególnych polityk dotyczących bezpieczeństwa informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 99-114, 237-281) 

3.5. W Urzędzie nie została przeprowadzona analiza procesów przetwarzania 
danych, o której mowa w art. 32 ust. 1 RODO (dalszy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 4). 

(dowód: akta kontroli str. 83-93) 

3.6. W ramach przygotowań do wdrożenia rozwiązań przewidzianych w RODO 
zapewniono przeszkolenie łącznie 20 z 57 pracowników Urzędu, którzy posiadają 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym przeprowadzono 
szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu (m.in. kierowników referatów i wydziałów). 
Wójt Gminy poinformował również, że przewidywane są kolejne szkolenia po 
zakończeniu sezonu urlopowego i wdrożeniu zaktualizowanej dokumentacji 
dotyczącej ochrony danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 115-146, 218-223) 

                                                      
25  Umowa nr RZ/158/WG/2018 z 1 czerwca 2018 r. 

26  Raport z audytu bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Izabelin. Stan przygotowań do wejścia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, datowany na 12 czerwca 2018 r.  



 

18 

W zakresie podejmowanych działań w celu zapobiegania incydentom 
bezpieczeństwa informacji stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W Urzędzie nie przeprowadzano okresowych analiz ryzyka utraty integralności, 
poufności lub dostępności informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia KRI. 

§ 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI stanowi, że zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji jest realizowane m.in. poprzez przeprowadzanie okresowych analiz 
ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji, oraz podejmowanie 
działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy. 
Według wyjaśnień Wójta Gminy, w Urzędzie nie przeprowadzano takich analiz, na 
co wpływ miało niewyznaczenie ASI, do którego zadań należy przeprowadzanie 
analizy ryzyka dla systemu informatycznego Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 83-93) 

2. W Urzędzie nie zapewniono szkoleń osób zaangażowanych w proces 
przetwarzania informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI. 

Stosownie do § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji jest realizowane między innymi poprzez zapewnienie szkolenia osób 
zaangażowanych w proces przetwarzania informacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem takich zagadnień jak: zagrożenia bezpieczeństwa informacji, skutki 
naruszenia bezpieczeństwa informacji (w tym odpowiedzialność prawna), 
stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzeń 
i oprogramowania minimalizującego ryzyko błędów ludzkich. 

Jak wyjaśnił Wójt Gminy, dotychczas szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 
informacji odbywały się w ograniczonym zakresie i dotyczyły wyłącznie głównego 
specjalisty do spraw informatyki. Poinformował również m.in., że do końca 2018 r. 
zostaną przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa informacji referent do spraw 
wspierania procesów IT i zastępca kierownika Wydziału Ogólnego.  

(dowód: akta kontroli str. 83-95, 115-137, 218-223) 

3.  W 2017 r. w Urzędzie nie został przeprowadzony audyt z zakresu 
bezpieczeństwa informacji. Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia 
KRI.  

Z wyjaśnień Wójta Gminy wynika, że uznano, iż przeprowadzenie takiego audytu 
powinno się odbyć z udziałem podmiotu zewnętrznego dysponującego specjalistami 
z zakresu bezpieczeństwa informacji. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku, ze 
względu na wysokie koszty takiego audytu, w Urzędzie powzięto decyzję o jego 
przeprowadzeniu w okresie późniejszym, z uwzględnieniem wymagań 
przewidzianych w RODO. W 2018 r. zawarto z podmiotem zewnętrznym umowę27, 
która przewidywała przeprowadzenie m.in. audytu bezpieczeństwa danych 
osobowych, uwzględniającego zagadnienie bezpieczeństwa informatycznego 
w Urzędzie (raport z audytu został sporządzony w dniu 12 czerwca 2018 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 83-93, 237-281) 

4. W Urzędzie nie przeprowadzono analizy procesów przetwarzania danych, 
o której mowa w art. 32 RODO. Z wyjaśnień Wójta Gminy wynika, że w trakcie 
kontroli trwała analiza dotycząca wdrożenia wymogów przewidzianych w RODO. 

 (dowód: akta kontroli str. 83-114) 

                                                      
27  Umowa nr RZ/158/WG/2018 z 1 czerwca 2018 r. 
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Przewidziana w Urzędzie procedura postępowania w przypadku stwierdzenia 
naruszenia zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego (zawarta w § 19 
Instrukcji zarządzania systemem informatycznym) odnosi się wyłącznie do 
naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji przez osoby nieuprawnione. NIK 
zauważa, że zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001 przez incydent związany 
z bezpieczeństwem informacji należy rozumieć pojedyncze zdarzenie lub serię 
niepożądanych albo niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem 
informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań 
biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji. Zatem nie należy ograniczać 
zasad zgłaszania incydentów wyłącznie do takich, które zostały spowodowane przez 
osoby nieuprawnione, ale też należy zasady takie odnieść do osób uprawnionych, 
które także mogą powodować bądź zauważać wystąpienie negatywnych zjawisk 
w zakresie bezpieczeństwa informacji, które powinny podlegać zgłoszeniu. Jak 
podał Wójt Gminy, W Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w § 19 
istotnie sposób postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad 
bezpieczeństwa nie jest doprecyzowany (…). Podał również, że Instrukcja jest na 
etapie dostosowywania do wymogów RODO. 

(dowód: akta kontroli str. 99-114) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Wójta Gminy w zakresie 
zapobiegania incydentom bezpieczeństwa informacji, ze względu na 
nieprzeprowadzenie w 2017 r. audytu bezpieczeństwa informacji, a także ze 
względu na brak przeprowadzenia okresowych analiz ryzyka utraty integralności, 
poufności lub dostępności informacji. Ponadto, nie prowadzono szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa informacji dla pracowników Urzędu, a także nie dokonano analizy 
procesów przetwarzania danych w Urzędzie. W Urzędzie zapewniono natomiast 
szkolenia pracowników w związku z wejściem w życie przepisów RODO.  

NIK zauważa potrzebę uwzględnienia w procedurze postępowania w przypadku 
stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego nie 
tylko do przypadków naruszeń spowodowanych przez osoby nieuprawnione, ale 
także spowodowanych lub stwierdzonych przez osoby uprawnione.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli28 wnosi o: 

1) opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
uwzględniającego zalecenia normy PN-EN ISO/IEC 27001 i norm z nią 
związanych (PN-EN ISO/IEC 27002, PN-EN ISO/IEC 27005, PN-EN ISO/IEC 24762), 

2) prowadzenie aktualnej i kompletnej elektronicznej ewidencji sprzętu 
informatycznego, obejmującej jego rodzaj i konfigurację, 

3) wyznaczenie osoby (lub osób) odpowiedzialnej za realizację zadań związanych 
z bezpieczeństwem informacji, 

4) ustanowienie obowiązku pisemnego dokumentowania przydzielania uprawnień 
do systemów informatycznych Urzędu, 

5) egzekwowanie okresowej zmiany haseł dostępu do systemów operacyjnych 
i programów komputerowych, z uwzględnieniem złożoności tych haseł, 

6) ustanowienie szczegółowych zasad i procedur korzystania przez pracowników 
z urządzeń przenośnych, 

                                                      
28  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.  
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7) zapewnienie szyfrowania danych na komputerach przenośnych, 

8) wdrożenie rozwiązań zapewniających odpowiednie zabezpieczenie 
pomieszczenia serwerowni, 

9) zawieranie w umowach serwisowych z podmiotami zewnętrznymi, 
świadczącymi usługi informatyczne dla Urzędu, zapisów gwarantujących 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, 

10) zapewnienie rozliczalności działań użytkowników w systemie informatycznym 
poprzez wyeliminowanie konta Kancelaria i wprowadzenie kont indywidualnych 
dla każdego pracownika korzystającego z systemu, 

11) prowadzenie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, poufności lub 
dostępności informacji,  

12) zapewnienie szkoleń dla osób zaangażowanych w proces przetwarzania 
informacji, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI, 

13) zapewnienie prowadzenia co najmniej raz w roku okresowego audytu 
wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa informacji, 

14) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych, o którym mowa 
w art. 30 RODO,  

15) przeprowadzenie analizy i oceny procesów przetwarzania danych w Urzędzie, 
o której mowa w art. 32 ust. 1 RODO. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia        września 2018 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Administracji Publicznej 

Kontroler: Dyrektor 
Bogdan Skwarka Dominik Wrzesień 

Specjalista k.p. 
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podpis 
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