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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 Agnieszka Klimowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/58/2018 z dnia 28 maja 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno (dalej: 
Starostwo lub Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Ołdakowski, Starosta Piaseczyński (dalej: Starosta) 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

Okres objęty 
kontrolą 

Od 1 czerwca 2017 r. do 19 lipca 2018 r. 

  

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

W Urzędzie nie zapewniono należytej organizacji bezpieczeństwa informacji, nie 
stosowano i nie egzekwowano przyjętych rozwiązań technicznych służących 
ochronie przetwarzanych danych, nie podjęto wystarczających działań mających na 
celu zapobieganie incydentom bezpieczeństwa. W działalności Starostwa 
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 teleinformatycznych2 
(dalej: rozporządzenie KRI), 

 nie zidentyfikowano wszystkich posiadanych i przetwarzanych zbiorów danych 
(innych niż zbiory danych osobowych), tym samym nie było możliwe 
sklasyfikowanie ich z uwzględnieniem wymagań prawnych, wartości, 
krytyczności i wrażliwości na nieuprawnione ujawnienie lub modyfikację oraz 
przypisanie informacjom odpowiedniego poziomu ochrony, co było niezgodne 
z pkt. A.8.1.1 i A.8.2.1 załącznika A normy PN-EN ISO/IEC 27001:20173, 

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

negatywna.  

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

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

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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 nie prowadzono pełnej inwentaryzacji zasobów informatycznych, obejmującej 
ich rodzaj i konfigurację, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
KRI, 

 dwóch z 15 objętych badaniem pracowników Starostwa posiadało uprawnienia 
do systemów informatycznych, które nie były adekwatne do zadań przez nich 
realizowanych, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI, 

 12 spośród 14 wybranych pracowników, którzy w okresie od 1 czerwca 2017 r. 
do 4 czerwca 2018 r. zakończyli zatrudnienie w Urzędzie, posiadało aktywne 
uprawnienia do dostępu do systemów informatycznych, co było niezgodne z § 20 
ust. 2 pkt 5 rozporządzenia KRI, 

 nie przestrzegano przyjętych wymagań dotyczących haseł dostępu do systemów 
informatycznych, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia KRI, 

 dane znajdujące się na komputerach przenośnych objętych badaniem nie były 
zaszyfrowane, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI, 

 nie minimalizowano ryzyka związanego z potencjalnymi zagrożeniami 
fizycznymi i środowiskowymi w serwerowniach, co było niezgodne z § 20 ust. 2 
pkt 9 rozporządzenia KRI, 

 w siedmiu z 12 badanych umów, zawartych z podmiotami zewnętrznymi, 
nie zawarto żadnych zapisów mówiących o zobowiązaniu wykonawcy 
do zachowania w tajemnicy informacji do jakich może mieć dostęp w związku 
z realizacją przedmiotu umowy, a w czterech badanych umowach zobowiązano 
wykonawcę jedynie do ochrony danych osobowych, co było niezgodne z § 20 
ust. 2 pkt 10 rozporządzenia KRI, 

 kopie zapasowe nie były regularnie wykonywane i testowane, co było 
niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 i 12 lit. b i e rozporządzenia KRI, 

 stwierdzono przypadki przechowywania kopii zapasowych w miejscu 
wytwarzania danych, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 i 12 lit. b i e 
rozporządzenia KRI, 

 nie prowadzano okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub 
poufności informacji, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI, 

 procedury w zakresie zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa 
informacji w Starostwie odnosiły się wyłącznie do danych osobowych, co było 
niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia KRI. 

Ponadto, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że zadania i obowiązki 
wykonywane przez osobę pełniącą jednocześnie w Starostwie funkcję Inspektora 
Ochrony Danych (dalej: IOD) mogą powodować konflikt interesów, o którym mowa 
w art. 38 ust. 6 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/WE4 (dalej: RODO). 

W Urzędzie prawidłowo realizowano zadania dotyczące m.in. opracowania 
dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i jej 
dostosowania do wymogów RODO, zidentyfikowania zbiorów danych osobowych 
podlegających zabezpieczeniu, zabezpieczenia komputerów programem 
antywirusowym przed szkodliwym oprogramowaniem oraz przed możliwością 

                                                      
4  Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. 
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instalowania dowolnego oprogramowania przez użytkowników; monitorowano 
zajętość dysków i aktualizowano oprogramowanie systemowe. W Urzędzie, zgodnie 
z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI, przeprowadzono okresowy audyt 
wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji. Zapewniono szkolenia 
pracownikom zaangażowanym w proces przetwarzania danych osobowych. 
Prowadzony w Starostwie rejestr czynności przetwarzania danych osobowych 
zawierał wszystkie informacje określone w art. 30 ust. 1 RODO. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja bezpieczeństwa informacji 

1.1. W Starostwie nie było opracowanego i wdrożonego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w § 20 ust. 1 w zw. z ust. 3 
rozporządzenia KRI (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt. 1, str. 5). 

(dowód: akta kontroli str. 3-9) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w Starostwie obowiązywały dokumenty dotyczące 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Do 11 maja 2018 r. były to 
dokumenty wprowadzone zarządzeniem Nr 113/ABI/2015 Starosty Piaseczyńskiego 
z dnia 3 grudnia 2015 r.: 

 Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie 
Powiatowym w Piasecznie (dalej: Polityka przetwarzania danych osobowych 
z 2015 r.), 

 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 
danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie (dalej: Instrukcja 
zarządzania systemem informatycznym z 2015 r.). 

Od 11 maja 2018 r. obowiązywały dokumenty wprowadzone zarządzeniem 
Nr 46/IOD/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 11 maja 2018 r., uwzględniające 
wymogi RODO, tj.: 

 Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie 
Powiatowym w Piasecznie (dalej: Polityka przetwarzania danych osobowych 
z 2018 r.), 

 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 
danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie (dalej: Instrukcja 
zarządzania systemem informatycznym z 2018 r.). 

Wszyscy pracownicy Urzędu zaangażowani w proces przetwarzania danych 
osobowych, zostali zapoznani z powyższą dokumentacją (dalszy opis w części 
Uwagi dotyczące badanej działalności w pkt. 1 na str. 7). 

(dowód: akta kontroli str. 12, 43-237) 

1.3. Zgodnie z zarządzeniem Nr 49/ABI/2016 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 
18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 
oraz jego Zastępców, obowiązującym do 9 maja 2018 r., zostały wyznaczone osoby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 242-244) 

1.4. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgromadzonych w systemach 
informatycznych Starostwa zostało uwzględnione w zakresach obowiązków pięciu 
pracowników Urzędu (czterech informatyków i podinspektora). Ustalono, że 

Opis stanu 
faktycznego 
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pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji posiadali wykształcenie 
i/lub praktykę zawodową w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 251-255, 263-283) 

1.5. Na podstawie art. 37 ust. 3 RODO, zarządzeniem nr 44/ORG/2018 Starosty 
Piaseczyńskiego z dnia 9 maja 2018 r. został powołany Inspektor Ochrony Danych, 
a zarządzeniem nr 49/IOD/2018 Starosty Piaseczyńskiego z 21 maja 2018 r. został 
powołany Zastępca IOD. Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO, wyznaczony IOD i jego 
Zastępca posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pełnienia tej funkcji. 

(dowód: akta kontroli str. 240-250, 258-262, 265-266) 

1.6. Według Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie5, 
IOD podlegał bezpośrednio Staroście, co było zgodne z art. 38 ust. 3 RODO, 
jednakże osoba wyznaczona na IOD była jednocześnie kierownikiem Biura 
Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (dalszy opis 
w części Uwagi dotyczące badanej działalności w pkt. 2 na str. 7). 

(dowód: akta kontroli str. 14-35, 247-248, 256-257, 290) 

1.7. W Starostwie zidentyfikowano zbiory danych osobowych podlegające 
zabezpieczeniu i ujęto je w Wykazie zbiorów danych osobowych przetwarzanych 
w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, a następnie w Rejestrze czynności 
przetwarzania danych.  

Ustalono, że poza danymi osobowymi w Starostwie nie zidentyfikowano innych 
zbiorów danych podlegających zabezpieczeniu (dalszy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt. 2 na str. 6). 

(dowód: akta kontroli str. 235-237) 

1.8. Inwentaryzacja zasobów informatycznych, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia KRI, rozumiana jako stałe posiadanie aktualnych informacji 
w zakresie posiadanego sprzętu informatycznego oraz jego konfiguracji, była 
prowadzona przy pomocy systemu e-Audytor. W trakcie kontroli ustalono, 
że w systemie tym znajdowały się informacje o rodzaju i konfiguracji 111 spośród 
237 komputerów Starostwa (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt. 3 
na str. 6).  

(dowód: akta kontroli str. 3-9, 652-675) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

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

Było to niezgodne z § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI, stanowiącym 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-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie 

                                                      
5  Stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 257/1/2018 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 10 maja 2018 r. 
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ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych 
z tą normą6.  

Starosta wyjaśnił, że w Urzędzie nie zastosowano zapisów rozporządzenia KRI. 

(dowód: akta kontroli str. 3-9, 514-519) 

2. W Starostwie nie zidentyfikowano wszystkich posiadanych i przetwarzanych 
zbiorów danych (innych niż zbiory danych osobowych); nie sklasyfikowano ich 
z uwzględnieniem wymagań prawnych, wartości, krytyczności i wrażliwości 
na nieuprawnione ujawnienie lub modyfikację; nie przypisano informacjom 
odpowiedniego poziomu ochrony. Było to niezgodne z pkt. A.8.1.1 i A.8.2.1 
załącznika A normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017, stanowiącymi że należy 
zidentyfikować informacje, aktywa związane z informacjami i środkami 
przetwarzania informacji oraz sporządzić i utrzymywać ewidencję tych aktywów; 
informacje powinny być klasyfikowane z uwzględnieniem wymagań prawnych, 
wartości, krytyczności i wrażliwości na nieuprawnione ujawnienie lub modyfikację. 

Starosta wyjaśnił, że sytuacja taka miała miejsce ze względu na nieprzydzielenie 
zadań określonym pracownikom. 

(dowód: akta kontroli str. 235-237, 628-630) 

3. W Urzędzie nie prowadzono pełnej inwentaryzacji zasobów informatycznych, 
rozumianej jako stałe posiadanie aktualnych informacji o sprzęcie informatycznym 
oraz jego konfiguracji. W systemie e-Audytor wykorzystywanym do prowadzenia 
ww. inwentaryzacji brak było informacji o rodzaju i konfiguracji 126 komputerów 
Starostwa (tj. 53,2%), a także o wszystkich użytkowanych serwerach, drukarkach 
i routerach. 

Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI, który stanowi, 
że zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności 
przez utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania 
służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację. 
W pkt. 8.1.1 załącznika A normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 wskazano, 
że należy m.in. zidentyfikować aktywa związane z informacjami i środkami 
przetwarzania informacji oraz sporządzić i utrzymywać ewidencję tych aktywów. 

Starosta wyjaśnił m.in., że obecnie Starostwo posiada informacje o zasobach 
informatycznych w programie „Środki trwałe”. Program obsługiwany jest 
w Wydziale Finansowym. Program e-Audytor ma obecnie przedłużoną licencję. 
W czerwcu 2018 r. agent programu e-Audytor został zainstalowany na części 
komputerów w urzędzie.  

NIK zauważa, że zakres informacji dostępnych w programie Środki trwałe jest 
niewystarczający m.in. ze względu na ogólny opis posiadanego sprzętu 
np. „zestaw komputerowy” oraz brak danych o konfiguracji sprzętu. Posiadanie 
aktualnej inwentaryzacji sprzętu informatycznego, zawierającej informacje o jego 
rodzaju i konfiguracji, umożliwia sprawne odtworzenie infrastruktury informatycznej 
po katastrofie lub innym zdarzeniu losowym. 

(dowód: akta kontroli str. 3-9, 543-574, 652-675) 

 

                                                      
6  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. 
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1. Pełna treść Instrukcji zarządzania systemem informatycznym z 2018 r. nie 
powinna być udostępniona szerokiemu gronu pracowników, ponieważ zawiera 
szczegółowe zasady zarządzania środowiskiem informatycznym. Zdaniem NIK, 
treść dokumentu powinna być udostępniona wyłącznie pracownikom 
odpowiedzialnym za realizację zadań z niego wynikających, aby uniknąć ryzyka, 
że informacje zawarte w Instrukcji będą wykorzystane do przełamania 
ustanowionych zabezpieczeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 10-12, 219-237) 

2. NIK zwraca uwagę, że inne zadania i obowiązki wykonywane przez osobę 
pełniącą w Starostwie funkcję IOD mogą powodować konflikt interesów, o którym 
mowa w art. 38 ust. 6 RODO. W opinii NIK, osoba powołana na IOD 
w Starostwie, będąc jednocześnie kierownikiem Biura Bezpieczeństwa, 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, uczestniczy w określaniu celów 
i sposobów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie, zatem nie spełnia 
wymogu określonego w ww. przepisie. 

W myśl art. 38 ust. 6 RODO, osoba wyznaczona na IOD może wykonywać inne 
zadania i obowiązki, jednak administrator danych (tj. Starosta) musi zapewnić, 
by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. 

Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę zapisy zawarte w art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych7, gdzie wskazano, że osoba 
pełniąca w dniu 24 maja 2018 r. funkcję Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji staje się IOD i pełni swoją funkcję do dnia 1 września 2018 r., po tym 
terminie funkcja IOD powinna być powierzona osobie, której podstawowe 
obowiązki nie będą mogły powodować konfliktu interesów z zadaniami IOD. 

 (dowód: akta kontroli str. 242-244, 247-248, 256-257, 604-621) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie8 działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie organizacji bezpieczeństwa informacji ze względu na to, że w Starostwie 
nie opracowano i nie wdrożono systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
(w szczególności polityki bezpieczeństwa informacji), nie zidentyfikowano 
wszystkich zbiorów danych Urzędu podlegających zabezpieczeniu i nie prowadzono 
pełnej inwentaryzacji zasobów informatycznych. Ponadto stwierdzono, że inne 
zadania i obowiązki wykonywane przez IOD mogą powodować konflikt interesów.  

W Urzędzie natomiast prawidłowo realizowano zadania dotyczące m.in. opracowania 
dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i jej 
dostosowania do wymogów RODO, a także zidentyfikowania zbiorów danych 
osobowych podlegających zabezpieczeniu. 

 

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

2.1. Uprawnienia użytkowników 10 komputerów stacjonarnych i trzech laptopów 
objętych oględzinami nie pozwalały na zainstalowanie nieautoryzowanego 
oprogramowania. Było to zgodne z § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI. 

 (dowód: akta kontroli str. 649-651) 

                                                      
7  Dz. U. poz. 1000. 

8  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.2. Zasady obowiązujące przy nadawaniu, modyfikowaniu i odbieraniu uprawnień 
użytkownikom systemów informatycznych określono w pkt. 3 Instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym z 2015 r. i z 2018 r. oraz w pkt. 8 Polityki przetwarzania 
danych osobowych z 2015 r. i w pkt. 10 Polityki przetwarzania danych osobowych 
z 2018 r.  

Analiza zadań służbowych realizowanych przez 15 pracowników Starostwa (w tym 
pięciu na stanowiskach kierowniczych i 10 pracowników, którzy w okresie objętym 
kontrolą zmienili komórkę organizacyjną) wykazała, że 13 z nich, zgodnie z § 20 
ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI, uczestniczyło w procesie przetwarzania informacji 
w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nich zadań (dalszy opis w części 
Ustalone nieprawidłowości w pkt. 1 na str. 11). 

(dowód: akta kontroli str. 43-237, 357-481, 485-513) 

2.3. Kontrolą objęto uprawnienia do dostępu do systemów informatycznych 
14 wybranych osób, które w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 4 czerwca 2018 r. 
zakończyły zatrudnienie w Urzędzie. Stwierdzono, że dostęp do systemów 
informatycznych miały zablokowany dwie osoby (szerzej w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt. 2 na str. 11). 

(dowód: akta kontroli str. 300-356, 486-513, 726-729) 

2.4. Zabezpieczenia techniczne systemów informatycznych, przyjęte w Starostwie 
w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed nieuprawnionym 
dostępem, opisano w Instrukcjach zarządzania systemem informatycznym z 2015 r. 
i 2018 r. W dokumentach tych podano m.in., że przetwarzanie danych może być 
realizowane wyłącznie poprzez licencjonowane oprogramowanie dopuszczone do 
eksploatacji odpowiednio przez Administratora Systemu Informatycznego/Zastępcę 
IOD; do eksploatacji dopuszcza się systemy informatyczne wyposażone m.in. 
w mechanizmy kontroli umożliwiające autoryzację użytkownika; każdy użytkownik 
systemu informatycznego posługuje się unikalnym identyfikatorem i hasłem (przy 
zachowaniu odpowiedniego poziomu jego złożoności); w przypadku czasowego 
opuszczenia stanowiska pracy, system powinien automatycznie włączyć wygaszacz 
ekranu zabezpieczony hasłem. W pkt. 3.4. obu Instrukcji określono wymagania 
dotyczące haseł dostępu do systemu operacyjnego i programów przetwarzających 
dane osobowe.  

Ustalono, że poza trzema przypadkami, reguły w zakresie haseł dostępu 
do systemu operacyjnego dla użytkowników spełniały wymogi określone w Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym z 2018 r. (dalszy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt. 3 na str. 12). 

Ponadto badaniem objęto osiem programów komputerowych wykorzystywanych 
w Urzędzie, tj. Dzierżawy, Egzekucje, Księgowość Zobowiązań, Opłaty Lokalne, 
Rejestr VAT, Użytkowanie Wieczyste, Środki Trwałe oraz Księgowość Budżetowa 
i Planowanie. Ustalono, że w pierwszych sześciu programach zostały ustawione 
zasady złożoności haseł spełniające wymogi określone w Instrukcjach zarządzania 
systemem informatycznym z 2015 r. i 2018 r. (szerzej w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt. 4 na str. 12). 

Ustalono, że na komputerach używanych przez pracowników Starostwa wygaszacz 
ekranu włączał się po minucie, jednak przy wznowieniu pracy nie było wymagane 
ponowne wprowadzenie hasła (szerzej w części Ustalone nieprawidłowości w pkt. 5 
na str. 13). 

(dowód: akta kontroli str. 113-127, 219-237, 676-695, 726-731) 
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2.5. W trakcie oględzin stwierdzono, że ustawienie monitorów na pięciu 
wybranych stanowiskach pracy obsługujących obywateli w zakresie rejestracji 
pojazdów i wydawania prawa jazdy zapewniało, że dane wyświetlane na ekranie nie 
były widoczne dla osób nieuprawnionych. Było to zgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 
rozporządzenia KRI, a także z pkt. 4.2.2. Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym z 2018 r., stanowiącym że monitory komputerów usytuowane 
są w sposób uniemożliwiający odczytanie informacji z ekranu komputera osobom 
postronnym. 

(dowód: akta kontroli str. 219-234, 724-725) 

2.6. Podstawowe zasady, które miały zapewniać bezpieczną pracę przy 
przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość zostały opisane w pkt. 5.11. Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym z 2015 r. i 2018 r. Podano w nich m.in., że 
pracownicy użytkujący przenośne komputery, w których przetwarzane są dane 
osobowe, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność podczas transportu 
i przechowywania takich komputerów; dostęp do komputera należy zabezpieczyć 
hasłem i nie zezwalać na użytkowanie komputera osobom nieupoważnionym; 
komputera przenośnego nie należy pozostawiać w samochodzie. 

Ponadto, od 11 maja 2018 r. obowiązywał Regulamin użytkowania komputerów 
przenośnych, stanowiący załącznik nr 20 do Polityki bezpieczeństwa przetwarzania 
danych osobowych z 2018 r. Podano w nim m.in., że użytkownik komputera 
przenośnego jest zobowiązany do regularnego tworzenia kopii bezpieczeństwa 
danych na serwerze, a także że dane osobowe lub dane poufne muszą zostać 
zaszyfrowane na dysku i zabezpieczone hasłem (szerszy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt. 6 na str. 13). 

(dowód: akta kontroli str. 113-127, 211, 219-237, 649-651) 

2.7. Serwery wykorzystywane przez Urząd zlokalizowane były w wyodrębnionych 
pomieszczeniach (serwerowniach), do których dostęp według pkt. 24.4. Polityki 
przetwarzania danych osobowych z 2018 r. mieli Administrator Danych Osobowych 
(tj. Starosta), IOD i jego zastępca oraz informatycy, natomiast według pkt. 7 
Instrukcji zarządzania systemem informatycznym z 2018 r. dostęp mieli wyłącznie 
IOD i jego zastępca oraz osoby upoważnione przez Administratora Danych 
Osobowych.  

W trakcie oględzin trzech serwerowni ustalono, że dla żadnej nie był prowadzony 
rejestr pracowników upoważnionych do przebywania w nich oraz stwierdzono ryzyko 
związane z potencjalnymi zagrożeniami fizycznymi lub środowiskowymi dla tych 
pomieszczeń, co zostało opisane w części Ustalone nieprawidłowości w pkt. 7 na 
str. 13. 

(dowód: akta kontroli str. 128-237, 701-723) 

2.8. Badanie 11 umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi na zakup/najem 
sprzętu informatycznego oraz na zakup, budowę, konfigurację, utrzymanie i/lub 
serwis oprogramowania, wykazało, że w jednej umowie9 zawarto zapisy mówiące 
o zobowiązaniu wykonawcy do zachowania w tajemnicy informacji do jakich może 
mieć dostęp w związku z realizacją umowy (opis dotyczący pozostałych umów 
zawarto w części Ustalone nieprawidłowości w pkt. 8 na str. 14). 

Usługa poczty elektronicznej świadczona była przez podmiot zewnętrzny (dalszy 
opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt. 9 na str. 15). 

 (dowód: akta kontroli str. 514-542, 634-644, 873-923) 

                                                      
9  Umowa nr GEK/25/2017 z 29 grudnia 2017 r. 
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2.9. W Starostwie wdrożono procedury dotyczące zbycia lub przekazania sprzętu 
IT poza Urząd, które uwzględniały zapisy określone w pkt. A.11.2.7 załącznika A 
normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017, zgodnie z którymi przed zbyciem lub 
przekazaniem sprzętu do ponownego użycia należy sprawdzić wszystkie jego 
składniki zawierające nośniki informacji, dla zapewnienia, że wszystkie wrażliwe 
dane i licencjonowane programy zostały usunięte lub bezpiecznie nadpisane. 

W Polityce przetwarzania danych osobowych z 2015 r. i z 2018 r., odpowiednio 
w pkt. 11.2.1. i 23.2. pn. Zasady kasacji i utylizacji sprzętu komputerowego, 
elementów eksploatacyjnych i nośników danych, podano m.in., że przed 
zniszczeniem należy pozbawić sprzęt komputerowy oraz nośniki danych wszystkich 
informacji możliwych do odczytu; nośniki danych należy zniszczyć w taki sposób, 
aby stało się niemożliwe odzyskanie z nich jakichkolwiek danych. 

W Instrukcji zarządzania systemem informatycznym z 2015 r. i z 2018 r., 
odpowiednio w pkt. 6.4. i 6.5. podano, że urządzenia, dyski lub inne elektroniczne 
nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do: 

a) likwidacji – pozbawia się wcześniej zapisu danych, a w przypadku gdy nie jest 
to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie; 

b) przekazanie podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych – 
pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, w sposób uniemożliwiający ich 
odzyskanie; 

c) naprawy – pozbawia się wcześniej zapisu danych w sposób uniemożliwiający 
ich odzyskanie. 

(dowód: akta kontroli str. 43-237) 

2.10. W Urzędzie przeprowadzano aktualizację oprogramowania, o którym mowa 
w § 20 ust. 2 pkt 12 lit. a i f rozporządzenia KRI. Na komputerach zainstalowano 
systemy operacyjne, które posiadały wsparcie producenta. Wyjątek stanowiło pięć 
komputerów z zainstalowanym systemem Windows XP, które jak poinformował 
Starosta, służyły do testów starszego oprogramowania lub były komputerami 
zapasowymi w razie awarii. W Starostwie wykorzystywane było oprogramowanie 
Windows Server Update Service (WSUS), które umożliwiało zarządzanie 
dystrybucją aktualizacji i poprawek producenta. WSUS pobierał aktualizacje 
i dystrybuował je poprzez sieć na komputery docelowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-9, 604-624, 645-648) 

2.11. W Starostwie do tworzenia kopii bezpieczeństwa wykorzystywano 
oprogramowanie Veeam. Procedury tworzenia, przechowywania i testowania kopii 
zapasowych zostały opisane w pkt. 5 Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym z 2015 r. i z 2018 r., jednak nie zawsze były stosowane (dalszy opis 
w części Ustalone nieprawidłowości w pkt. 10-12 na str. 16-17). 

(dowód: akta kontroli str. 113-127, 219-237, 732-784) 

2.12. W trakcie oględzin 13 komputerów (w tym trzech laptopów) ustalono, że we 
wszystkich badanych komputerach było zainstalowane oprogramowanie 
antywirusowe i wykorzystywało ono aktualne definicje wirusów, co było zgodne z § 20 
ust. 2 pkt 12 lit. f rozporządzenia KRI. 

(dowód: akta kontroli str. 649-651) 

2.13. W Urzędzie nie było formalnej procedury monitorowania pojemności 
przestrzeni dyskowej przypisanej serwerom. Jednak wykorzystywane 
oprogramowanie informowało o bieżącej zajętości dysków, która w trakcie oględzin 
nie przekraczała 60,9% dostępnej pojemności.  

(dowód: akta kontroli str. 696-700) 
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2.14. Nie obowiązywały odrębne procedury w zakresie wprowadzania zmian 
w oprogramowaniu wykorzystywanym w Urzędzie. Starosta poinformował, że nowe 
programy lub nowe wersje oprogramowania wdrażane były przy wiedzy i podczas 
szkolenia użytkowników. 

(dowód: akta kontroli str. 543-554) 

2.15. Prowadzony w Starostwie Rejestr czynności przetwarzania danych zawierał 
wszystkie informacje określone w art. 30 ust. 1 RODO. 

(dowód: akta kontroli str. 235-238) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Stwierdzono, że dwóch z 15 pracowników Starostwa objętych badaniem 
posiadało uprawnienia do systemów informatycznych, które nie były adekwatne 
do zadań realizowanych przez tych pracowników, tj. do aplikacji informacji 
przestrzennej GIS oraz systemu Kataster OnLine (WWW). 

Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI, stanowiącym że 
zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez 
zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków 
umożliwiających realizację i egzekwowanie m.in. podejmowania 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. Ponadto, w pkt. 3.1.2. Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym z 2015 r. i z 2018 r. podano, że 
uprawnienia nadawane są tylko i wyłącznie w zakresie wykonywanych przez 
pracownika zadań.  

Starosta wyjaśnił, że jedna z osób zaprzestała pracy na GIS, a druga nie 
korzysta z oprogramowania Kataster OnLine, zatem uprawnienia zostaną 
odebrane.  

(dowód: akta kontroli str. 43-237, 357-481, 485-513, 604-621, 624) 

2. Stwierdzono, że według stanu na dzień 7 czerwca 2018 r. 12 spośród 
14 pracowników, którzy w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 4 czerwca 2018 r. 
zakończyli zatrudnienie w Urzędzie, posiadało aktywne uprawnienia do systemów 
informatycznych (takich jak: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, Kataster 
OnLine, Ośrodek, aplikacja do informacji przestrzennej GIS, Ekoportal). Ponadto 
jedna z tych osób nie miała zablokowanego konta umożliwiającego dostęp 
do systemu operacyjnego. 

Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia KRI, stanowiącym że 
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. Ponadto, w pkt. 3.1.5. Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym z 2015 r. i z 2018 r. podano, że uprawnienia do przetwarzania 
danych osobowych w urzędzie odbierane są trwale w przypadku ustania 
stosunku pracy pracownika. 

Starosta wyjaśnił m.in., że w okresie objętym kontrolą uprawnienia odbierano 
na podstawie karty obiegowej, niemniej nie zawsze było to realizowane. Opisaną 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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sytuację należy rozumieć, jako brak korespondowania podpisu karty obiegowej 
z jednoczesnym odbieraniem uprawnień. Po analizie przedstawionych 
przypadków, należy stwierdzić, iż konieczne jest wprowadzenie innego niż karta 
obiegowa, dodatkowego formularza na podstawie, którego odbierane będą 
uprawnienia. 

W trakcie kontroli NIK nieprawidłowość została częściowo usunięta. Zostały 
zablokowane konta byłych pracowników w systemie Elektroniczne Zarządzanie 
Dokumentacją, Ekoportal oraz zostało wyłączone konto umożliwiające 
zalogowanie się do systemu operacyjnego. Zablokowania wymagają konta 
byłych pracowników w systemach Kataster OnLine, Ośrodek oraz w aplikacji 
do informacji przestrzennej GIS. 

(dowód: akta kontroli str. 300-356, 486-513, 604-621, 632-633, 726-729) 

3. Trzy konta użytkowników umożliwiające zalogowanie się do systemu 
operacyjnego miały ustawiony atrybut „hasło nigdy nie wygasa” i według stanu 
na 26 czerwca 2018 r. hasła do tych kont nie były zmieniane przez okres 
od 6 miesięcy do ponad 5 lat. 

Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia KRI, stanowiącym że 
zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez 
zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków 
umożliwiających realizację i egzekwowanie działania polegającego na zapewnieniu 
ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym 
dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami. Ponadto, w pkt. 3.4. Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym z 2015 r. i 2018 r. wśród wymagań 
dotyczących hasła ustalono m.in., że hasło musi być zmieniane przynajmniej raz 
w miesiącu przez użytkownika systemu informatycznego. 

Starosta wyjaśnił, że atrybut wymagający zmianę hasła został wyłączony 
ze względu na: problemy, które wynikały po zainstalowaniu sieciowych urządzeń 
wielofunkcyjnych, uwierzytelniających się za pomocą kont domenowych; kłopoty 
z uwierzytelnieniem do maszyn wirtualnych po okresowej zmianie hasła; 
konieczność podmontowania dysków poprzez skrypty wykonujące się 
automatycznie na serwerach. 

W trakcie kontroli hasła do dwóch kont zostały zmienione i atrybut „hasło nigdy 
nie wygasa” został wyłączony. NIK zauważa, że konieczna jest także okresowa 
zmiana hasła do trzeciego konta. 

(dowód: akta kontroli str. 113-127, 219-237, 604-623, 676-684, 726-731) 

4. W programach Księgowość Budżetowa i Planowanie oraz Środki Trwałe, okres 
ważności hasła miał ustawioną wartość minus jeden, minimalną długość hasła 
określono na zero znaków, nie zostały zdefiniowane wymagania dotyczące 
złożoności haseł. Ponadto, w żadnym z ośmiu badanych programów10 nie 
została ustawiona opcja blokowania konta użytkownika, który nie zmienił hasła 
w wymaganym okresie. W związku z tym użytkownik miał możliwość 
zalogowania się do programu mimo upływu ważności hasła. Np. w programie 
Dzierżawy tylko trzech z 17 aktywnych użytkowników posiadało hasło nie starsze 
niż 30 dni, a najstarsze hasło zostało ustalone we wrześniu 2013 r. 

Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia KRI oraz pkt. 3.4. Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym z 2015 r. i 2018 r., w którym wśród 

                                                      
10  Badane programy to: Dzierżawy, Egzekucje, Księgowość Zobowiązań, Opłaty Lokalne, Rejestr VAT, Użytkowanie 

Wieczyste, Księgowość Budżetowa i Planowanie oraz Środki Trwałe. 
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wymagań dotyczących hasła ustalono m.in., że powinno zawierać co najmniej 
osiem znaków i musi być zmieniane przynajmniej raz w miesiącu. 

Starosta wyjaśnił m.in., że hasła ustalono podczas szkolenia, jakie odbyło się 
z pracownikami. Nie zmieniano hasła, gdyż możliwość skorzystania z programu 
jest ściśle powiązana z zalogowaniem się na konkretnym komputerze. Takie 
logowanie spełnia wymagania zapisane w Instrukcji. Informatycy urzędu zostali 
zobowiązani do wprowadzenia zmian, zgodnych z aktualnymi instrukcjami. 

(dowód: akta kontroli str. 113-127, 219-237, 543-554, 676-695, 726-731) 

5. Wygaszacze ekranu na komputerach używanych przez pracowników Starostwa, 
nie były zabezpieczone hasłem. 

Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia KRI. Ponadto, w pkt. 4.2.2. 
Instrukcji zarządzania systemem informatycznym z 2018 r. wskazano, że 
w przypadku czasowego opuszczenia stanowiska pracy, po 5 minutach winien 
uruchomić się automatycznie wygaszacz ekranu zabezpieczony hasłem. 

Starosta wyjaśnił, że wznowienie pracy z wpisaniem hasła nie działało 
poprawnie, z powodu błędu w ustawieniu polityki GPO. Błąd został poprawiony.  

Ustalono, że nieprawidłowość została usunięta w trakcie kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 219-237, 628-631, 695) 

6. W trakcie oględzin trzech komputerów przenośnych Starostwa ustalono, 
że znajdujące się w nich dane nie były zaszyfrowane.  

Było to niezgodnie z § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI, stanowiącym że 
zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez 
zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków 
umożliwiających realizację i egzekwowanie m.in. zabezpieczenia informacji 
w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, 
usunięcie lub zniszczenie. Ponadto, w pkt. 2 Regulaminu użytkowania 
komputerów przenośnych (stanowiącego załącznik nr 20 do Polityki 
przetwarzania danych osobowych z 2018 r.) wskazano, że dane osobowe lub 
dane poufne muszą zostać zaszyfrowane na dysku i zabezpieczone co najmniej 
8-znakowym hasłem. 

Starosta wyjaśnił, że na dwóch komputerach przenośnych w wydziale promocji 
nie ma danych osobowych na dyskach twardych, więc zaszyfrowanie dysku 
nie jest wymagane. Trzeci komputer przenośny w wydziale kontroli nie jest 
wynoszony poza pomieszczenie i traktowany jest jako komputer stacjonarny. 

NIK zauważa, że zgodnie z obowiązującymi w Starostwie zasadami użytkowania 
komputerów przenośnych, szyfrowaniu podlegają nie tylko dane osobowe, ale 
także wszelkie dane poufne. Ponadto należy mieć na względzie, że 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 może powodować 
zagrożenie dla bezpieczeństwa danych na nich zgromadzonych (np. kradzież, 
zagubienie). Dzięki szyfrowaniu dysków twardych urządzeń przenośnych, 
w przypadku ich kradzieży lub zagubienia, osoby postronne nie będą miały 
dostępu do danych na nich zgromadzonych. 

(dowód: akta kontroli str. 113-127, 211, 219-237, 514-519, 649-651) 

7. W trakcie oględzin trzech serwerowni ustalono, że dla żadnej nie był prowadzony 
rejestr pracowników upoważnionych do przebywania w tych pomieszczeniach 
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oraz w każdej z nich stwierdzono czynnik zwiększający ryzyko związane 
z potencjalnymi zagrożeniami fizycznymi i środowiskowymi, np. materiały 
łatwopalne11. 

Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI, stanowiącym że 
zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez 
zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków 
umożliwiających realizację i egzekwowanie m.in. zabezpieczenia informacji 
w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, 
usunięcie lub zniszczenie. Ponadto, norma PN-ISO/IEC 27002:201412, 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. 

Starosta wyjaśnił, że w trakcie kontroli NIK zostały podjęte działania w zakresie 
zabezpieczenia pomieszczeń serwerowni. 

(dowód: akta kontroli str. 128-237, 604-627, 701-723) 

8. W sześciu z 11 badanych umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi, 
tj. w umowach nr: 

 ORG/20/2017 z 4 sierpnia 2017 r. na programowanie i wdrożenie systemu 
rejestru czasu pracy (z okresem gwarancji), 

 ORG/21/2017 z 28 lipca 2017 r. na zakup komputerów (z okresem 
gwarancji), 

 GEO/4/2017 z 10 sierpnia 2017 r. na roczną opiekę serwisowo-techniczną 
i zakup dodatkowej licencji na oprogramowanie, 

 ORG/32/2017 z 20 grudnia 2017 r. na najem 25 urządzeń wielofunkcyjnych 
wraz z wykonywaniem czynności konserwacyjno-naprawczych, 

 IRD.1.2018 z 10 stycznia 2018 r. na budowę, utrzymanie oraz zapewnienie 
sprawnego działania aplikacji, 

 ORG/12/2018 z 7 marca 2018 r. na zakup komputerów wraz 
z oprogramowaniem (z okresem gwarancji), 

nie zawarto zapisów zobowiązujących wykonawcę do zachowania w tajemnicy 
informacji do jakich może mieć dostęp w związku z realizacją umowy. 

Natomiast w czterech z 11 badanych umów zawartych z podmiotami 
zewnętrznymi, tj. w umowach nr: 

 15/EDU/2017 z 7 lipca 2017 r. na skonfigurowanie aplikacji, 

 16/EDU/2017 z 10 maja 2017 r.13 na udostępnienie systemu i utrzymanie 
infrastruktury serwerowej obsługującej oprogramowanie, 

 ORG/8/2018 z 16 stycznia 2018 r. na serwis oprogramowania, 

 7/EDU/2018 z 23 kwietnia 2018 r. na udostępnienie systemu i wsparcie 
merytoryczne w zakresie konfiguracji systemu, 

zawarto jedynie zapisy mówiące o zobowiązaniu wykonawcy do ochrony danych 
osobowych, natomiast nie zawarto zapisów zobowiązujących wykonawcę do 
zachowania w tajemnicy wszystkich informacji do jakich może mieć dostęp 
w związku z realizacją umowy. 

                                                      
11  O ustaleniach dotyczących serwerowni Starosta został poinformowany w piśmie KAP.410.005.04.2018.AK3 z 5 lipca 2018 r. 

12  Polska Norma PN-ISO/IEC 27002:2014 Technika Informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady 
zabezpieczania informacji. 

13  Umowa obowiązywała do 30 września 2017 r. 
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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 realizację i egzekwowanie zawierania w umowach serwisowych 
podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa informacji. 

Starosta wyjaśnił, że umowy nr 15/EDU/2017, 16/EDU/2017, 7/EDU/2018 
zawierają zapisy dotyczące ochrony danych osobowych ze względu na to, że 
współpraca z firmą, z którą je zawarto dotyczy przede wszystkim informacji 
w obszarze danych osobowych. W przypadku pozostałych umów objętych 
badaniem podjęto działania w celu podpisania umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

Zdaniem NIK, zobowiązanie wykonawców umów do ochrony danych osobowych 
jest niewystarczające. W zawieranych umowach powinny być klauzule 
gwarantujące Urzędowi zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji do jakich 
wykonawca może mieć dostęp w związku z realizowaniem umowy (z wyjątkiem 
informacji, których podanie wymagane jest obowiązującymi przepisami).  

(dowód: akta kontroli str. 543-554, 579-603, 873-923) 

9. Starostwo korzystało z wykupionej u dostawcy zewnętrznego usługi poczty 
elektronicznej, bez zawarcia umowy14 gwarantującej bezpieczeństwo informacji 
i zabezpieczającej interesy Urzędu. Starostwo nie zagwarantowało sobie 
możliwości reagowania i podejmowania określonych czynności wobec dostawcy 
tej usługi w przypadku niezachowania przez niego poufności informacji 
uzyskanych w związku z realizacją usługi. 

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 realizację i egzekwowanie zawierania w umowach serwisowych 
podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa informacji. Ponadto, norma PN-ISO/IEC 27002:2014, w pkt. 
13.1.2 wskazuje, aby umowy dotyczące wszystkich usług sieciowych zawierały 
zidentyfikowane mechanizmy zabezpieczeń, poziomy świadczenia usług 
i wymagania dotyczące zarządzania, natomiast w pkt. 13.2.4 norma podaje, że 
umowy o zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji chronią informacje 
należące do organizacji i informują sygnatariuszy o ich odpowiedzialności 
w zakresie ochrony, stosowania i ujawniania informacji w sposób odpowiedzialny 
i autoryzowany. 

Starosta wyjaśnił m.in., że obecnie w urzędzie nie jest dostępny żaden 
egzemplarz podpisanej umowy na usługę hostingową w firmie (…). Z informacji 
pozyskanych bezpośrednio w firmie (…) wynika, że podpisywanie takiej umowy 
nie jest ani wymagane, ani preferowane. Podstawą ochrony informacji jest 
Regulamin (dostawcy zewnętrznego usługi poczty elektronicznej), który stanowić 
ma zgodnie z zapisem integralną część umowy. Z komunikatów zamieszczonych 
na stronie dostawcy usługi wynika, iż preferowane jest zawieranie umów online.  

(dowód: akta kontroli str. 514-554, 634-644, 649-651) 

                                                      
14  Zgodnie z pkt. 6 regulaminu dostawcy usługi, do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez niego 

przyjęcia zamówienia na usługę. 
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10. W okresie od 5 lutego 2018 r. do 7 czerwca 2018 r. w Starostwie nie 
wykonywano kopii zapasowych wszystkich danych przetwarzanych przez 
serwery Starostwa15. 

Ponadto, w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 7 czerwca 2018 r. nie była 
sporządzana codzienna dodatkowa archiwizacja danych na urządzeniu Thecus. 

Natomiast kopie zapasowe z programu kadrowo-płacowego, zainstalowanego 
lokalnie na komputerze jednego pracownika, sporządzane były przez 
użytkownika tylko w przypadku aktualizacji programu, która „na ogół odbywa się 
co miesiąc”. 

Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 i 12 lit. b i e rozporządzenia KRI, który 
określa, że zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest 
w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego 
warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie m.in. zapewnienia ochrony 
przetwarzanych informacji przed uszkodzeniami lub zakłóceniami, a także 
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach 
teleinformatycznych, polegającego w szczególności na minimalizowaniu ryzyka 
utraty informacji w wyniku awarii i zapewnieniu bezpieczeństwa plików 
systemowych.  

Powyższe stanowiło również naruszenie przyjętych w Starostwie zasad 
tworzenia kopii zapasowych opisanych w pkt. 5 Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym z 2015 r. i z 2018 r., w których podano m.in., że dane osobowe 
zabezpiecza się poprzez wykonywanie kopii awaryjnych; kopie zapasowe baz 
danych stosowanych w urzędzie systemów, programów i aplikacji sporządza się 
systematycznie; według Instrukcji z 2015 r. kopie awaryjne miały być 
wykonywane nie później niż ostatniego dnia każdego miesiąca, a według 
Instrukcji z 2018 r. kopie awaryjne serwerów oraz pulpitów użytkowników 
powinny być wykonywane codziennie. Zgodnie z pkt. A.12.3.1 załącznika A 
normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 zapasowe kopie należy regularnie 
wykonywać, zgodnie z ustaloną polityką kopii zapasowych. 

Starosta wyjaśnił, że kopie były wykonywane, lecz z powodu awarii 
oprogramowania vCenter były wykonywane ręcznie, a nie przy użyciu 
oprogramowania Veeam. Ponadto, Zastępca IOD wyjaśnił, że awaria 
oprogramowania vCenter została usunięta poprzez przeinstalowanie i ponowną 
konfigurację tego oprogramowania. 

W związku z powyższą informacją przeprowadzono ponowne oględziny, które 
nie potwierdziły faktu ręcznego wykonywania kopii zapasowych w okresie od 
5 lutego 2018 r. do 7 czerwca 2018 r. dla serwerów objętych systemem Veeam.  

Odnośnie niewykonywania kopii na urządzeniu Thecus, Starosta wyjaśnił, że 
kopia na Thecus jest poddawana weryfikacji po wgraniu. Dyski, które są 
zainstalowane w macierzy mają niską wydajność (brak możliwości zmiany na 
szybsze), w związku z tym weryfikacja potrafi trwać kilka dni. Dopóki weryfikacja 
nie zostanie ukończona, następna kopia nie zostanie wgrana. Po 8 czerwca 
dodatkowe weryfikacje zostały wyłączone, dlatego też ciągłość kopii została 
ustabilizowana. 

NIK zauważa, że kopie zapasowe na urządzeniu Thecus nie były sporządzane 
ze względu na błędną konfigurację systemu służącego do wykonywania kopii 

                                                      
15  Z wyłączeniem danych Wydziału Geodezji i Katastru oraz Wydziału Komunikacji i Transportu; badanie nie obejmowało 

danych tych dwóch wydziałów. 
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zapasowych (ustawione ograniczenia czasowe uniemożliwiały wykonanie 
zadania).  

Odnośnie programu kadrowo-płacowego Starosta wyjaśnił m.in., że kopie 
zapasowe muszą być wykonywane na komputerze lokalnym. (…) muszą być 
robione poza godzinami pracy z programem, co koliduje z godzinami pracy 
operatora. 

(dowód: akta kontroli str. 113-127, 219-237, 543-554, 604-621, 732-784) 

11. Kopie zapasowe wykonywane za pośrednictwem serwera kopii zapasowych nie 
były regularnie testowane. Według stanu na 15 czerwca 2018 r., ostatni taki test 
kopii zapasowej odbył się 17 stycznia 2018 r. 

Natomiast w ogóle nie były testowane kopie zapasowe programu kadrowo-
płacowego, zainstalowanego lokalnie na komputerze. 

Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 i 12 lit. b i e rozporządzenia KRI, a także 
z pkt. 5.9. Instrukcji zarządzania systemem informatycznym z 2015 r. i z 2018 r., 
w których podano, że (odpowiednio) Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji/IOD oraz Administrator Systemu Informatycznego/zastępca IOD 
zobowiązani są do okresowego wykonywania testów odtworzeniowych kopii 
awaryjnych. Według pkt. A.12.3.1 załącznika A normy PN-EN ISO/IEC 
27001:2017, kopie zapasowe należy regularnie testować, zgodnie z ustaloną 
polityką kopii zapasowych. 

Starosta wyjaśnił m.in., że Starostwo nie jest w posiadaniu odrębnego 
środowiska o identycznej konfiguracji w celu testowania kopii zapasowych. 

(dowód: akta kontroli str. 113-127, 219-237, 543-554, 732-784) 

12. Stwierdzono przypadki przechowywania kopii zapasowych w miejscu 
wytwarzania danych, tj.: 

 kopia zapasowa wszystkich danych przetwarzanych przez serwery 
Starostwa16, była przesyłana do innej lokalizacji tylko raz w tygodniu, 
a przez pozostałe dni tygodnia kopie przechowywane były w miejscu 
wytwarzania danych;  

 kopia zapasowa danych Wydziału Geodezji i Katastru, według stanu na 
dzień 18 czerwca 2018 r., nie była przesyłana do innej lokalizacji od 
28 kwietnia 2018 r.; 

 kopie zapasowe programu kadrowo-płacowego, zainstalowanego lokalnie 
na komputerze, nie były przekazywane na żaden nośnik zewnętrzny. 

Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 i 12 lit. b i e rozporządzenia KRI, gdzie 
wskazano, że zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest 
w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego 
warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie m.in. zapewnienia ochrony 
przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 
uszkodzeniami lub zakłóceniami, a także zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności 
na minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii i zapewnieniu 
bezpieczeństwa plików systemowych. Ponadto, w myśl postanowień pkt. 12.3.1 
normy PN-ISO/IEC 27002:2014, kopie zapasowe należy przechowywać w innej 
lokalizacji, w odległości pozwalającej uniknąć uszkodzeń spowodowanych 
katastrofą, która dotknęła ośrodek podstawowy.  

                                                      
16  Nie dotyczy danych Wydziału Geodezji i Katastru oraz Wydziału Komunikacji i Transportu. 
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Starosta wyjaśnił m.in., że łącze, które obecnie posiadamy jest wykorzystywane 
nie tylko do przesyłania kopii zapasowej pomiędzy lokalizacjami, ale również do 
udostępnienia systemu EZD, Kataster Online dla Starostwa Powiatowego 
w Piasecznie oraz innych jednostek terenowych (…). Nie jest to łącze 
światłowodowe, co powoduje ograniczenia w codziennym przesyłaniu kopii 
zapasowych tak, aby nie ograniczać transmisji danych dla jednostek terenowych. 

W przypadku kopii danych Wydziału Geodezji i Katastru, Starosta wyjaśnił, że ze 
względów technicznych wystąpił błąd utworzenia kopii przesyłanej do innego 
budynku. Informacje o jej braku wynikły w trakcie oględzin, ponieważ skrypt, 
który służy do wykonania kopii informuje tylko o braku jej wykonania. 
W momencie oględzin skryptu był on przez system wykrywany jako „w trakcie 
wykonywania”, co uniemożliwiło powiadomienie o braku kopii. 

(dowód: akta kontroli str. 237, 543-554, 604-621, 701-714, 732-784) 

NIK zauważa, że w przyjętych zasadach użytkowania komputerów przenośnych nie 
zawarto obowiązku regularnego podłączenia ich przez pracowników Starostwa 
do lokalnej sieci komputerowej Urzędu w celu aktualizacji oprogramowania, co może 
skutkować zmniejszeniem bezpieczeństwa informatycznego. 

Starosta wyjaśnił, że należy potraktować to jako przeoczenie. Instrukcja zarządzania 
systemem informatycznym z 2018 r. zostanie bezzwłocznie zaktualizowana 
o wspomniany zapis.  

(dowód: akta kontroli str. 43-237, 543-554) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Starostwa w zakresie 
wdrożonych i wykorzystywanych rozwiązań technicznych zapewniających 
bezpieczeństwo informacji, gdyż nie zmieniano bezzwłocznie uprawnień 
do systemów informatycznych, nie przestrzegano przyjętych wymagań dla haseł 
dostępu, nie szyfrowano danych na komputerach przenośnych, w przypadku 
serwerowni nie minimalizowano ryzyka związanego z potencjalnymi zagrożeniami 
fizycznymi i środowiskowymi, w umowach z podmiotami zewnętrznymi nie 
zawierano zapisów zobowiązujących wykonawców do zachowania poufności, 
nieregularnie wykonywano i testowano kopie zapasowe, a także stwierdzono 
przypadki przechowywania kopii zapasowych w miejscu wytwarzania danych. 

W Urzędzie natomiast prawidłowo realizowano zadania w zakresie zabezpieczenia 
komputerów programem antywirusowym przed szkodliwym oprogramowaniem oraz 
przed możliwością instalowania dowolnego oprogramowania przez użytkowników. 
Wdrożono procedury dotyczące zbycia lub przekazania sprzętu IT poza Urząd 
zapewniające bezpieczeństwo informacji, aktualizowano oprogramowanie 
systemowe, monitorowano zajętość dysków. Ustawienie monitorów objętych 
badaniem zapewniało, że dane wyświetlane na ekranie nie były widoczne dla osób 
nieuprawnionych. Prowadzony w Starostwie rejestr czynności przetwarzania danych 
osobowych spełniał wymogi RODO. 

 

3. Działania w celu zapobiegania incydentom 
bezpieczeństwa informacji 

3.1. W Starostwie nie prowadzono okresowych analiz ryzyka utraty integralności, 
dostępności lub poufności informacji, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia KRI (opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt. 1 na str. 19). 

(dowód: akta kontroli str. 543-554) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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3.2. Procedury w zakresie zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa 
informacji w Starostwie odnosiły się wyłącznie do danych osobowych. Sposób 
postępowania w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia ochrony danych 
osobowych został opisany w pkt. 15.1. Polityki przetwarzania danych osobowych 
z 2015 r., a następnie w pkt. 25.1. Polityki przetwarzania danych osobowych 
z 2018 r. Procedura z 2018 r. uwzględniała postanowienia art. 33 i 34 RODO. 
Starosta poinformował, że w okresie objętym kontrolą pracownicy nie zgłaszali 
incydentów. Dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt. 2 na str. 20. 

(dowód: akta kontroli str. 43-112, 128-218, 514-519) 

3.3. Starostwo zapewniło szkolenia pracownikom zaangażowanym w proces 
przetwarzania danych osobowych. Jak poinformował Starosta, do 2018 r. 
przeszkolono 213 z 231 pracowników. Administrator Bezpieczeństwa Informacji 
prowadził szkolenia grupowe i indywidualne w celu zapoznania pracowników Urzędu 
z przepisami o ochronie danych osobowych, zasadami bezpiecznego przetwarzania 
danych osobowych na stanowisku pracy, regułami wynikającymi z Polityki 
przetwarzania danych osobowych z 2015 r. i Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym z 2015 r.  Natomiast w 2018 r., na podstawie art. 39 ust.1 lit. a i b 
RODO, Inspektor Ochrony Danych przeprowadził szkolenie 240 z 248 pracowników 
Urzędu, którego celem było zapoznanie uczestników z ogólnym rozporządzeniem 
o ochronie danych oraz dokumentacją opisującą zasady przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie. Szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych objęci 
zostali również praktykanci i stażyści. Ponadto, dwóch pracowników Starostwa 
zaangażowanych w proces przetwarzania informacji brało udział w szkoleniach 
poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa informacji. Powyższe działanie było 
zgodne z § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI. 

(dowód: akta kontroli str. 3-12, 258-262, 265-267, 281, 604-621) 

3.4. Stosownie do wymogów przewidzianych w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia 
KRI w Starostwie przeprowadzono audyt wewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa 
informacji za 2017 r. W podsumowaniu Sprawozdania z audytu bezpieczeństwa 
informacji w Starostwie Powiatowym w Piasecznie w wybranych obszarach 
z 30 października 2017 r. audytor sformułował zalecenia, które, jak poinformował 
Starosta, zostały już wdrożone lub zostaną wdrożone zgodnie z postanowieniami 
audytu. 

(dowód: akta kontroli str. 604-621, 785-872) 

3.5. W związku z art. 32 ust. 1 RODO w Starostwie przeprowadzono analizę 
prowadzonych procesów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie. W związku 
ze stwierdzonymi ryzykami przyjęto rozwiązania organizacyjne i techniczne, które 
zostały opisane w Rejestrze czynności przetwarzania danych. 

(dowód: akta kontroli str. 235-239) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W Starostwie nie przeprowadzano okresowych analiz ryzyka utraty integralności, 
dostępności lub poufności informacji oraz nie podejmowano działań 
minimalizujących to ryzyko, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
KRI. 

Starosta wyjaśnił, że zadania wynikające ze wspomnianego rozporządzenia 
nie zostały przypisane pracownikom lub zespołowi pracowników. 

(dowód: akta kontroli str. 543-554) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Procedury w zakresie zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa 
informacji w Starostwie odnosiły się wyłącznie do danych osobowych. Było to 
niezgodne § 20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia KRI, który stanowi, że zarządzanie 
bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez 
zapewnienie przez kierownictwo warunków umożliwiających realizację 
i egzekwowanie bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia 
bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający 
szybkie podjęcie działań korygujących. 

Starosta wyjaśnił, że obecnie jedyną procedurą opisaną i przedstawioną 
do ewentualnej realizacji pracownikom jest procedura zgłaszania incydentów 
naruszenia ochrony danych osobowych. Nie opracowano procedur dotyczących 
zgłaszania incydentów w obszarze bezpieczeństwa wszelkich informacji. 
Zadania wynikające ze wspomnianego rozporządzenia nie zostały przypisane 
pracownikom lub zespołowi pracowników. 

(dowód: akta kontroli str. 43-112, 128-218, 514-519, 543-554) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Starostwa w zakresie 
zapobiegania incydentom bezpieczeństwa informacji, ze względu na nieprowadzenie 
okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji, 
a także brak wdrożenia kompleksowej procedury bezzwłocznego zgłaszania 
incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji. 

W Urzędzie przeprowadzono okresowy audyt wewnętrzny w zakresie 
bezpieczeństwa informacji, co było zgodne z wymogiem § 20 ust. 2 pkt 14 
rozporządzenie KRI, a także zapewniono szkolenia pracownikom zaangażowanym 
w proces przetwarzania danych osobowych. 
 

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 Kontroli17, wnosi o: 

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

2. Zidentyfikowanie wszystkich posiadanych i przetwarzanych informacji; 
sklasyfikowanie ich z uwzględnieniem wymagań prawnych, wartości, 
krytyczności i wrażliwości na nieuprawnione ujawnienie lub modyfikację; 
przypisanie informacjom odpowiedniego poziomu ochrony. 

3. Prowadzenie aktualnej i kompletnej inwentaryzacji sprzętu informatycznego, 
obejmującej jego rodzaj i konfigurację. 

4. Odebranie pracownikom Starostwa uprawnień do systemów informatycznych, 
które są nieadekwatne do zadań przez nich realizowanych. 

5. Zapewnienie odbierania byłym pracownikom Starostwa uprawnień do systemów 
informatycznych. 

6. Zapewnienie okresowej zmiany haseł dostępu do systemów operacyjnych 
i programów komputerowych, z uwzględnieniem złożoności tych haseł. 

                                                      
17  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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7. Zapewnienie szyfrowania danych na komputerach przenośnych. 

8. Prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przebywania w serwerowniach 
oraz wyeliminowanie czynników zwiększających ryzyka związane 
z zagrożeniami fizycznymi i środowiskowymi w tych pomieszczeniach. 

9. Uwzględnianie w umowach zawieranych z podmiotami zewnętrznymi zapisów 
gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji. 

10. Regularne wykonywanie i testowanie kopii zapasowych oraz przechowywanie 
kopii zapasowych poza miejscem ich wytwarzania. 

11. Prowadzenie okresowych analiz utraty integralności, dostępności lub poufności 
informacji i podejmowanie działań minimalizujących stwierdzone ryzyko. 

12. Opracowanie i wdrożenie procedury zgłaszania incydentów naruszenia 
bezpieczeństwa informacji uwzględniającej ogół zdarzeń zachodzących 
w Starostwie (nie tylko z zakresu ochrony danych osobowych). 

 

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 
wykorzystania uwag i 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             sierpnia 2018 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Administracji Publicznej 

Kontroler Dyrektor 
Bogdan Skwarka Agnieszka Klimowicz 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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