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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 

Kontrolerzy 1. Kamila Trzcińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KAP/64/2018 z dnia 28 maja 2018 r. 

2. Mariusz Stolarz, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/65/2018 
z dnia 28 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana,  

Adres 

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,  

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogdan Pągowski, Starosta Powiatu Wyszkowskiego. 
(dowód: akta kontroli str. 3-52) 

Zakres kontroli Rozwiązania organizacyjne i techniczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
przetwarzania informacji w urzędzie i ich stosowanie. 

Okres objęty 
kontrolą 

Od 1 czerwca 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 20 lipca 2018 r. 
 
Wykaz skrótowców i pojęć: 
Starosta – Starosta Powiatu Wyszkowskiego. 
Starostwo lub Urząd – Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. 
rozporządzenie KRI – rozporządzenie 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 
teleinformatycznych1. 
ustawa o informatyzacji – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne2. 
RODO  – Rozporządzenie 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)3. 
SZBI – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 
PBI – Polityka Bezpieczeństwa Informacji. 
ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 
IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
GIODO  – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
Prezes UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 570, ze zm. 
3 Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s.1. 
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II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie4 działalność Starosty w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem informacji, pomimo podejmowania pewnych działań 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informacji. 

W Urzędzie nie zapewniono należytej organizacji bezpieczeństwa informacji, nie 
wprowadzono odpowiednich zabezpieczeń technicznych w celu zapewnienia 
ochrony przetwarzanych informacji, 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. Było to 
niezgodne z § 20 ust. 1 w związku z ust. 3 rozporządzenia KRI, 

 nie prowadzono inwentaryzacji zasobów informatycznych, rozumianej jako 
stałe posiadanie aktualnych informacji o sprzęcie informatycznym oraz jego 
konfiguracji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI, 

 jeden z 10 pracowników Starostwa objętych badaniem posiadał uprawnienia 
administratora systemu, które nie były adekwatne do realizowanych przez 
niego zadań, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI, 

 pięć spośród ośmiu osób, które zakończyły zatrudnienie w Starostwie, 
posiadało aktywne uprawnienia 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 wymogami Polityki bezpieczeństwa 
i instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie5 (dalej: Polityka), 

 nie ustanowiono procedur gwarantujących bezpieczną pracę przy 
przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość, co było niezgodne z § 20 ust. 2 
pkt 8 rozporządzenia KRI, 

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

 nie minimalizowano ryzyka związanego z potencjalnymi zagrożeniami 
pożarowymi w serwerowni, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 9 
rozporządzenia KRI, 

 w trzech z czterech badanych umów serwisowych zawartych z podmiotami 
zewnętrznymi nie zawarto zapisów mówiących o zobowiązaniu wykonawcy do 
zachowania w tajemnicy informacji w związku z realizacją przedmiotu umowy, 
co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia KRI, 

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

 w 2017 r. nie został przeprowadzony audyt z zakresu bezpieczeństwa 
informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI, 

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

nieprawidłowości, negatywna. 
5 Wprowadzona zarządzeniem nr 124/2011 z dnia 4 października 2011 r. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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 nie prowadzono okresowych analiz utraty integralności, dostępności lub 
poufności informacji, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI. 

NIK zauważa, że w toku kontroli Starosta podjął niezwłoczne działania w celu 
poprawy bezpieczeństwa informacji, w szczególności: powołał Inspektora do spraw 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie, ustanowił 
procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja bezpieczeństwa informacji w Starostwie 

1.1 W Starostwie Powiatowym w Wyszkowie nie było opracowanego 
i wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mowa 
w § 20 ust. 1 w związku z ust. 3 rozporządzenia KRI (dalszy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 1 na str. 5).  

(dowód: akta kontroli str. 55-56, 278-297) 

1.2 W Starostwie nie przeprowadzono aktualizacji obowiązujących w Starostwie 
procedur6 w zakresie ochrony danych osobowych, pod kątem dostosowania ich do 
wymogów RODO (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 2 str.5-6).  

W związku z wejściem w życie RODO, na tablicach informacyjnych Urzędu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone klauzule informacyjne dla 
kontrahentów (klientów, usługodawców), dotyczące przetwarzania i ochrony danych 
osobowych. Została uruchomiona skrzynka e-mail, służąca do kontaktu z IOD 
powołanym w Urzędzie. Ustalono, że oświadczenia pracowników w zakresie 
przetwarzania danych osobowych nie zostały zaktualizowane. Starosta wyjaśnił, że 
wdrażanie RODO jest procesem wymagającym czasu, a aktualizacja upoważnień 
została rozpoczęta i będzie przeprowadzona niezwłocznie. 

 (dowód: akta kontroli str. 55-56, 153-202, 278-297, 425, 629-659) 

1.3 Za bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie 
odpowiadali: Administrator Bezpieczeństwa Informacji7, Administrator Systemów 

                                                      
6 Procedury: Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania 

danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie (wprowadzona zarządzeniem nr 124/2011 
z dnia 4 października 2011 r.); Zasady polityki bezpieczeństwa obowiązujące przy przetwarzaniu danych 
osobowych uczestników projektu systemowego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” 
współfinansowanego ze środków UE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz 
z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym dla podsystemu monitorowania Europejskiego 
Funduszu Społecznego (PEFS 2017) (wprowadzone zarządzeniem Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr 
25/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.; Polityka bezpieczeństwa obowiązująca przy przetwarzaniu danych 
osobowych w ramach projektu pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu 
powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wraz z Instrukcją 
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w dokumentach 
(wprowadzone zarządzeniem Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr 36/2017 z dnia 24 maja 2017 r.) oraz 
Zasady polityki bezpieczeństwa obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu 
pn. „Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym 
służącym do przetwarzania danych osobowych w dokumentach (wprowadzone zarządzeniem Starosty 
Powiatu Wyszkowskiego nr 27/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.). 

7 Wyznaczony na podstawie zarządzenia Nr 20/2014 r. Starosty Powiatu Wyszkowskiego w sprawie 
wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie.  

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Informatycznych oraz wyznaczony w toku kontroli w dniu 27 czerwca 2018 r.8 
Inspektor do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie 
(dalej: inspektor ds. SZBI). W zakresach obowiązków tych osób uwzględniono 
zadania w zakresie bezpieczeństwa informacji. Ponadto, do zakresu obowiązków 
inspektora ds. SZBI należało m.in. opracowanie dokumentacji regulującej proces 
zarządzania bezpieczeństwem informacji, projektowanie SZBI w oparciu o analizę 
ryzyka oraz wdrożenie ustanowionych zabezpieczeń, wprowadzenie najlepszych 
praktyk w zakresie kontroli bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kontroli 
bezpieczeństwa systemów informacyjnych na podstawie PN-ISO/IEC 27001:2014. 
Wyznaczeni pracownicy posiadali wykształcenie i/lub praktykę zawodową w tym 
zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 7-13, 53-57, 144-202, 381-387) 

1.4 ABI nie został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony 
Danych Osobowych oraz nie zgłoszono jego odwołania (szczegółowy opis w części 
Ustalone nieprawidłowości w pkt 3 str. 6). Stosownie do art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, 
w Urzędzie z dniem 1 maja 2018 r. został wyznaczony inspektor ochrony danych9, 
który posiadał odpowiednie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Wykonywanie 
obowiązków przez IOD nie wywoływało 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. 53-54, 57, 153-202, 278-297, 340-343) 

1.5 W dniu 1 maja 2018 r. pomiędzy Starostą a wykonawcą …* została zawarta 

umowa na usługę kompleksowego wdrożenia procedur wynikających z RODO 
(dalej: umowa nr 105/OR/2018). Wykonawca zobowiązany został m.in. pełnienia 
funkcji ABI/IOD; do wdrożenia procedur wynikających z RODO (wraz z 
przeprowadzeniem szkolenia dla wskazanych pracowników Starostwa); 
przeprowadzenia audytu kontrolnego z zakresu przestrzegania przez 
Zleceniodawcę wymogów określonych w RODO, ustawie oraz rozporządzeniach 
wydanych do tej ustawy; stworzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego 
wykonywania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. 
Umowa nr 105/OR/2018 przewidywała comiesięczne wynagrodzenie dla wykonawcy 
w wysokości 1 230,00 zł, płatne na podstawie wystawionej faktury. Pomimo 
wyznaczenia terminów w harmonogramie prac, stanowiącym załącznik do ww. 
umowy, do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 20 lipca 2018 r. 
Wykonawca nie przeprowadził audytu z zakresu ochrony danych osobowych oraz 
nie sporządził raportu z tego audytu (szczegółowy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 4 str. 6-7).  
Kontrola wykazała, że nie dopełniono także obowiązku zgłoszenia ABI (powołanego 
na mocy niniejszej umowy) do rejestracji Generalnemu Inspektorowi (szczegółowy 
opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 3 str. 6). W toku kontroli NIK, w dniu 
17 lipca 2018 r., Starosta przekazał Prezesowi UODO informację o wyznaczeniu 
IOD. 

 (dowód: akta kontroli str. 153-194, 278-297, 340-343, 629-659, 708-710) 

1.6 W Starostwie zidentyfikowano zbiory danych osobowych podlegających 
zabezpieczeniu i ujęto je w Rejestrze zbiorów danych osobowych przetwarzanych 

                                                      
8 Na podstawie zarządzenia Nr 48/2018 w sprawie wyznaczenia inspektora do spraw Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie oraz ustalenia jego obowiązków. 
9  Na podstawie zawartej umowy nr 105/OR/2018 
* Informacja ustawowo chroniona. 
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w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, a następnie w Rejestrze czynności 
przetwarzania danych.  
Poza danymi osobowymi, w Starostwie nie zostały zidentyfikowane inne zbiory 
danych podlegające zabezpieczeniu (szczegółowy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 5 str. 7). 

(dowód: akta kontroli str. 278-297, 704-707) 

1.7 W Starostwie nie prowadzono inwentaryzacji zasobów informatycznych, 
o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI, rozumianej jako stałe 
posiadanie aktualnych informacji w zakresie posiadanego sprzętu informatycznego 
oraz jego konfiguracji (szczegółowy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 6 
str. 7). 

(dowód: akta kontroli str. 278-297, 308-310, 344-372) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki 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 ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie 
Polskich Norm związanych z tą normą10.  
Starosta wyjaśnił, że „(…) SZBI wymaga ciągłej ewaluacji i związanych z nią 
nakładów finansowych, między innymi zatrudnienia specjalistów, wdrożenia 
systemu szkoleń pracowników. Powodem nie wprowadzenia (SZBI) jest brak 
środków budżecie powiatu Wyszkowskiego.”  

(dowód: akta kontroli str. 55-56, 153-202, 278-297) 

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. Jak ustalono, w umowie 
nr 105/OR/2018 zaplanowano sporządzenie regulaminu z zakresu ochrony 
danych osobowych oraz jego wdrożenie do dnia 31 lipca 2018 r. Starosta 
poinformował, że „(…) z uwagi na zawartą umowę (…) na usługę 
kompleksowego wdrożenia procedur wynikających z RODO, trwają prace 
aktualizacyjne nad Polityką Bezpieczeństwa (…) z uwagi na strukturę procesu 
zmian dotyczących ochrony danych osobowych, do zaktualizowania Polityki 
Bezpieczeństwa niezbędnym jest przeprowadzenie audytu w zakresie spełnienia 
w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie wymagań wynikających z RODO oraz 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z zakresu ochrony 
danych osobowych. (…) Polityka Bezpieczeństwa zostanie zaktualizowana 

                                                      
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. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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i wprowadzona w Starostwie w możliwie najszybszym okresie.” Starosta 
poinformował, że wykonawca przedstawił w dniu 28 czerwca 2018 r. tematykę 
oraz zakres audytu i zaplanował jego rozpoczęcie na dzień 24 lipca 2018 r. 
Zdaniem NIK, zlecenie przez Urząd audytu w tym zakresie powinno nastąpić 
w terminie umożliwiającym dostosowanie dokumentacji Urzędu w zakresie 
danych osobowych przed wejściem w życie przepisów RODO. Ponadto, nie 
wykonanie przez wykonawcę audytu w zakresie ochrony danych osobowych, 
w terminie określonym w umowie, tj. w okresie od 1 maja do 31 maja 2018 r. 
uniemożliwiło wykorzystanie jego wyników przed wejściem w życie przepisów 
RODO i przygotowanie aktualizacji dokumentów. W RODO przewidziano 
dwuletni okres, poprzedzający wejście w życie przepisów tego rozporządzenia 
z dniem 25 maja 2018 r., który powinien być wykorzystany na przygotowanie się 
do realizacji nowych obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 55-56, 153-202, 278-297, 340-343, 679-703) 

3. Starosta nie zgłosił do rejestracji osób pełniących funkcję Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji11 Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 
Osobowych, co było niezgodne z art. 46b obowiązującej do dnia 25 maja 2018 r. 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych12. Starosta 
poinformował, że Sekretarz Powiatu powołany do pełnienia funkcji ABI pełnił tą 
funkcję jedynie w wewnętrznych procedurach, a jego zgłoszenie nigdy formalnie 
nie nastąpiło. Ponadto, z powodu braku czasu i możliwości nie zgłoszono 
GIODO powierzenia pełnienia funkcji ABI wykonawcy umowy nr 105/OR/2018. 

 (dowód: akta kontroli str. 153-202, 278-297, 340-343, 679-703) 

4.  W umowie nr 105/OR/2018 nie zabezpieczono interesu Starostwa poprzez nie 
zawarcie w niej klauzul umożliwiających naliczenie kar za opóźnienie/zwłokę 
w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz nie powiązanie  zapłaty za 
realizację umowy z rzeczywistym postępem prac. Skutkiem tego był brak 
możliwości naliczenia kary umownej za nieprzeprowadzenie w ustalonym 
w umowie terminie audytu z zakresu ochrony danych osobowych.  
Starosta poinformował, że proces wdrażania nowej ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz RODO związany jest z wyznaczeniem Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. Starostwo powiatowe w dniu 22 marca 2018 r. ogłosiło 
zapytanie ofertowe w zakresie wykonania usługi z zakresu ochrony danych 
osobowych oraz pełnienia funkcji ABI a następnie IOD w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego. Ponadto, Starosta wskazał, że 
„Zgodnie z zapowiedzią audyt jest planowany na 24 lipca br. W dniu 28 czerwca 
br. wykonawca (…) przedstawił tematykę oraz zakres audytu. W umowie 
nr 105/OR/2018 nie zawarto zapisów wiążących zapłatę wynagrodzenia 
z rzeczywistą realizacją przez wykonawcę zaplanowanych zadań oraz kar za 
opóźnienie/zwłokę w realizacji prac  z uwagi na to, iż zleceniodawca miał 
świadomość rzeczywistego opóźnienia dotyczącego wdrażania RODO oraz 
dużego zakresu czynności z tym związanych. Zleceniodawca oceniając postęp 
w kontekście załączonego harmonogramu wstrzymał płatność kolejnej faktury 
i przygotowuje aneks do umowy, w którym zostaną określone warunki płatności 
w powiązaniu z postępem prac określonych w harmonogramie oraz zostaną 
określone kary za opóźnienia w ich realizacji.”  

                                                      
11 Osoba powołana w dniu 24 marca 2014 r. zarządzeniem nr 20/2014 oraz osoba powołana na podstawie 

umowy nr 105/OR/2018 z dnia 1 maja 2018 r. 
12 Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm. 
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W związku z zawarciem w dniu 24 lipca 2018 r. aneksu do umowy 
nr 105/OR/2018 r., w którym zobowiązano wykonawcę do składania wraz 
z fakturą raportów z wykonanych zadań oraz określono kary umowne z tytułu 
opóźnienia w realizacji zamówienia, NIK odstępuje od formułowania wniosku 
pokontrolnego w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 154-194, 340-343, 679-703, 708-710) 

5. W Starostwie nie zidentyfikowano wszystkich posiadanych i przetwarzanych 
zbiorów danych innych niż zbiory danych osobowych, co było działaniem 
nierzetelnym. Zgodnie z pkt A.8.1.1 załącznika A normy PN-EN ISO/IEC 
27001:2017 należy zidentyfikować informacje, aktywa związane z informacjami 
i środkami przetwarzania informacji oraz sporządzić i utrzymywać ewidencję tych 
aktywów. 
Starosta wyjaśnił, że „Starostwo Powiatowe nie prowadzi opisowego rejestru 
zbioru danych innych niż dane osobowe. Nie prowadzenie rejestru nie jest 
równoważne z brakiem świadomości o istnieniu zbiorów innych niż zbiory danych 
osobowych czy brakiem ich identyfikacji. (…) Urząd ma świadomość zagrożeń 
i właściwego zabezpieczenia tych zbiorów. W związku z powołaniem inspektora 
ds. zarządzania bezpieczeństwem informacji prowadzone są czynności związane 
z wyodrębnieniem i stworzeniem wspomnianego rejestru, a także określeniem 
ryzyk jakie mogą wystąpić w odniesieniu do w/w zbiorów.” 

(dowód: akta kontroli str. 278-297, 704-707) 

6. W Starostwie nie prowadzono inwentaryzacji zasobów informatycznych, 
rozumianej jako stałe posiadanie aktualnych informacji o sprzęcie 
informatycznym oraz jego konfiguracji. Prowadzony w formie papierowej rejestr 
zasobów informatycznych nie spełniał wymogów, o których mowa w § 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 normy PN-ISO/IEC 27001:2017 
wskazano, że wszystkie informacje, aktywa związane z informacjami i środkami 
przetwarzania informacji powinny być zidentyfikowane oraz należy sporządzić 
i utrzymywać ewidencję tych aktywów.  
Jak poinformował informatyk „(…) Nasze środowisko jest małe i do tej pory nie 
było potrzeby sprawdzania sprzętu oraz jego konfiguracji. Jeżeli zmieniana jest 
np. drukarka lub instalowane jest nowe oprogramowanie, to my przy tej ilości 
komputerów dokładnie wiemy co, gdzie jest. Do tej pory nie było takiej potrzeby 
aby sprawdzać później konfigurację sprzętu. (…) aby prowadzić ten rejestr 
elektronicznie i go aktualizować ze względu na rozmiar jednostki i ilość 
posiadanego sprzętu. W chwili obecnej będziemy rozważać zakup 
odpowiedniego oprogramowania aby zapewnić przede wszystkim aktualność 
tego rejestru.” 
NIK zauważa, że zakres informacji dostępnych w prowadzonym w Starostwie 
papierowym rejestrze zasobów informatycznych jest niewystarczający, gdyż nie 
zawiera aktualnych informacji o posiadanych zasobach informatycznych, w tym 
ich rodzaju i konfiguracji, a zatem nie będzie możliwe sprawne odtworzenie 
infrastruktury informatycznej Starostwa w przypadku wystąpienia katastrofy lub 
innego zdarzenia losowego. 

(dowód: akta kontroli str. 278-297, 308-310, 344-372, 704-707) 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Starosty w zakresie 
organizacji bezpieczeństwa informacji. W Starostwie nie opracowano i nie wdrożono 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a w szczególności polityki 
bezpieczeństwa informacji, nie zidentyfikowano wszystkich zbiorów danych Urzędu 
podlegających zabezpieczeniu i nie prowadzono pełnej inwentaryzacji zasobów 
informatycznych. Ponadto, w ocenie NIK, nierzetelnie przygotowano umowę na 
świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych, nie uwzględniając 
powiązania postępu prac z wypłatą wynagrodzenia oraz nie zabezpieczając interesu 
Starostwa poprzez nie zawarcie klauzul umożliwiających naliczenie kar za 
opóźnienie/zwłokę w związku z realizacją przedmiotu umowy.  
NIK zauważa, że Starosta zgodnie z wymogami określonymi w RODO powołał IOD 
i umożliwił mu realizację zadań w sposób niezależny. Osoba pełniąca tę funkcję, 
a także inni pracownicy Urzędu odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji, 
posiadali odpowiednie wykształcenie i/lub praktykę zawodową w tym zakresie. 
Ponadto, w toku kontroli NIK wyznaczono Inspektora ds. Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie, któremu powierzono m.in. opracowanie 
dokumentacji regulującej proces zarządzania bezpieczeństwem informacji 
i wprowadzenie najlepszych praktyk w zakresie kontroli bezpieczeństwa systemów 
informacyjnych na podstawie normy PN-ISO/IEC 27001. 
 

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

2.1 Kontrola wykazała, że w przypadku jednego z 10 objętych badaniem 
komputerów służbowych, użytkujący go pracownik Wydziału Rozwoju i Funduszy 
posiadał uprawnienia administratora systemu umożliwiające mu zainstalowanie 
nieautoryzowanego oprogramowania (szczegółowy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 1 str. 11). Użytkownicy pozostałych dziewięciu komputerów 
nie posiadali tego typu uprawnień. 

(dowód: akta kontroli str. 53-54, 131-152, 278-297) 

2.2 W Starostwie nie ustanowiono procedur nadawania, modyfikowania, 
odbierania uprawnień do systemów informatycznych. Jak poinformował informatyk, 
nadawanie, zmiana uprawnień odbywa się poprzez ustne wskazanie przez 
naczelnika wydziału jakie programy dany pracownik ma mieć zainstalowane oraz 
jakie uprawnienia do systemów będą mu potrzebne do pracy. W przypadku 
odbierania uprawnień następuje to po uzyskaniu ustnej informacji o zakończeniu 
pracy przez danego pracownika. Jak wskazał informatyk, nie jest prowadzony rejestr 
uprawnień, nie są też sporządzane dokumenty w tym zakresie (szczegółowy opis 
w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 2 str. 12). 
Na podstawie badania próby uprawnień 15 użytkowników systemów 
informatycznych ustalono, że wszyscy posiadali uprawnienia do pracy w systemach 
adekwatne do zakresu realizowanych zadań, co było zgodne z § 20 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia KRI.  

(dowód: akta kontroli str. 53-56, 278-297, 308-310, 335-339, 514-628, 660-703) 

2.3 W wyniku badania uprawnień do systemów informatycznych nadanych ośmiu 
osobom, które w okresie objętym kontrolą zakończyły pracę w Starostwie ustalono, 
że konta w systemach informatycznych nie zostały zablokowane czterem 
pracownikom. Ponadto, konto osoby odbywającej staż w Starostwie w okresie od 18 
maja 2015 r. do 4 maja 2016 r. nie zostało przez ponad dwa lata zablokowane i było 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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wykorzystywane przez inną osobę zatrudnioną w Starostwie (szczegółowy opis 
w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 3 str. 12).  

(dowód: akta kontroli str. 308-310, 335-339, 514-628, 660-703) 

2.4 Zasady dotyczące ustanawiania haseł do systemów informatycznych 
Starostwa zostały określone w Polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 
w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie. W rozdziale VI Polityki określono 
wymagania dotyczące haseł dostępu do systemów informatycznych służących do 
przetwarzania danych osobowych. Podano m.in., że:  

 hasło nie powinno zawierać mniej niż osiem znaków; 

 hasło nie może być takie samo jak identyfikator; 

 hasło musi być zmieniane przynajmniej raz w miesiącu. 
Z oględzin pięciu systemów użytkowanych przez Wydział Finansowy Starostwa13 
wynika, że nie zostały wdrożone mechanizmy wymuszające stosowanie określonych 
w Polityce wymogów dotyczących złożoności haseł i częstotliwości ich zmiany.  
Ponadto, badaniem objęto 10 komputerów pracujących w tzw. grupie roboczej. 
Stwierdzono, że na pięciu z nich hasła dostępu ustalone przez użytkowników nie 
spełniały wymogów określonych w Polityce.  
Badanie sześciu komputerów pracujących w domenie MS Windows wykazało, że na 
czterech z nich użytkownicy ustanowili hasła składające się z mniejszej niż 
wymagana w Polityce liczby znaków.  
Reguły haseł ustanowione dla komputerów należących do domeny MS Windows 
dopuszczały minimalną długość hasła wymaganą przez system wynoszącą siedem 
znaków, a maksymalny okres ważności hasła wynosił 42 dni (szczegółowy opis 
w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 4 str. 12-13). 

 (dowód: akta kontroli str. 55-56, 335-339, 514-610, 629-659) 

2.5 Kontrola wykazała, że dostęp do bazy danych Przelewy przez pracowników 
Wydziału Finansowego Starostwa następował z wykorzystaniem jednego ogólnego 
konta użytkownika, dla którego nie ustanowiono hasła (szczegółowy opis w części 
Ustalone nieprawidłowości w pkt 5 str. 13).  

(dowód: akta kontroli str. 593-610, 629-659) 

2.6 Oględziny siedmiu stanowisk pracy realizujących zadania z wykorzystaniem 
aplikacji Pojazd wykazały, że monitory usytuowane były w sposób uniemożliwiający 
wgląd do danych przez osoby nieuprawnione. Powyższe działania spełniały wymogi 
§ 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia KRI.  

(dowód: akta kontroli str. 152) 

2.7 W Starostwie nie zostały ustalone zasady dotyczące pracy na odległość 
i mobilnego przetwarzania danych oraz zabezpieczenia danych zgromadzonych na 
urządzeniach mobilnych (szczegółowy opis w części Ustalone nieprawidłowości 
w pkt 6 str. 13). 

(dowód: akta kontroli str. 278-297, 338-339, 629-659) 

2.8 W komputerach przenośnych będących w posiadaniu Starostwa nie 
stosowano szyfrowania dysków twardych. (dalszy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 7 na str. 14) 

(dowód: akta kontroli str. 338-339, 629-659) 

                                                      
13  Budżet, Kadry i Płace, Środki trwałe, Przelewy oraz Rejestr VAT. 
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2.9 W serwerowni Starostwa zastosowano rozwiązania umożliwiające 
zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym jej ujawnieniem, modyfikacją, 
usunięciem lub zniszczeniem. W Starostwie prowadzony był wykaz osób 
upoważnionych do przebywania w pomieszczeniu serwerowni oraz rejestr wejść 
i wyjść. 
W trakcie oględzin serwerowni stwierdzono, że znajdowały się w niej materiały 
łatwopalne (szczegółowy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 8 str. 14). 

 (dowód: akta kontroli str. 298-307, 311-333, 629-659) 

2.10 Badanie czterech umów serwisowych wykazało, że w przypadku trzech 
umów: na dostarczenie oprogramowania i jego serwisowanie14 oraz na świadczenie 
usługi Business Server15 (w tym na świadczenie usług poczty elektronicznej), nie 
zawarto zapisów mówiących o zobowiązaniu wykonawcy do zachowania tajemnicy 
informacji do jakich może mieć dostęp w związku z realizowaniem umowy 
(szczegółowy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 9 str. 14). W umowie 
na dostawę sprzętu komputerowego16 dla Starostwa zawarto zapisy zobowiązujące 
wykonawcę do zapewnienia bezpieczeństwa informacji.  

(dowód: akta kontroli str. 58-130, 297, 629-659, 679-703) 

2.11 Poza wprowadzonymi zarządzeniem Starosty regulacjami w zakresie oceny 
przydatności składników majątku ruchomego oraz likwidacji środków trwałych nie 
ustanowiono w Starostwie procedur dotyczących przekazywania sprzętu 
informatycznego poza jednostkę (np. do serwisu lub zbycie sprzętu). Przyjęta 
w Starostwie praktyka zakładała, że przed zbyciem lub przekazaniem sprzętu do 
ponownego użycia do innych mniejszych jednostek komputery są pozbawiane 
danych oraz licencjonowanego oprogramowania. W umowie na dostawę sprzętu 
komputerowego zawarto zapisy, zgodnie z którymi w okresie gwarancji 
serwisowanie sprzętu powinno następować w siedzibie Starostwa, a w przypadku 
konieczności dokonania wymiany nośników informacji na nowy, nośniki te nie 
podlegają zwrotowi wykonawcy. Sprzęt komputerowy nie będący na gwarancji 
serwisowany jest bezpośrednio w Urzędzie przez informatyka.  

(dowód: akta kontroli str. 106-110, 278-297, 308-310) 

2.12 W Starostwie 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 stanowiły dwa 
komputery z zainstalowanym systemem Windows XP, wykorzystywane w Starostwie 
ze względu na potrzebę korzystania ze starszych wersji oprogramowania.  

(dowód: akta kontroli str. 308-333) 

2.13 W Starostwie obowiązywały zasady w zakresie tworzenia kopii zapasowych 
systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, zawarte 
w rozdziale VI Polityki. Nie zostały wprowadzone regulacje w zakresie testowania 
sporządzonych kopii.  
Ustalono, że raz w tygodniu wykonywane były pełne kopie zapasowe systemów 
wykorzystywanych w Wydziałach Finansowym oraz Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomości. Natomiast w okresie od dnia 23 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. 
nie były wykonywane codzienne kopie zapasowe (przyrostowe) ww. systemów. 
(szczegółowy opis w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 10 str. 14-15). 

                                                      
14 Umowa nr 566/883/2017 z dnia 11 maja 2017 r. oraz umowa nr 503/883/2018 z dnia 15 maja 2018 r. 
15 Umowa zawarta elektronicznie w dniu 14 lutego 2012 r.  
16 Umowa nr 44/OR/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. 
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Kontrola wykazała, że kopie zapasowe przechowywane były w zamkniętych szafach 
pancernych znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu poza serwerownią.  
Jak podał Starosta okresowa weryfikacja kopii awaryjnych wykonywana była raz na 
kwartał, natomiast poprawność kopii awaryjnej została zweryfikowana w 2017 r. przy 
odtwarzaniu danych po ich uszkodzeniu i proces ten zakończył się pomyślnie. 

(dowód: akta kontroli str. 284-297, 308-333, 629-659) 

2.14 Na podstawie oględzin 10 komputerów 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. 131-152) 

2.15 W Urzędzie monitorowana była pojemność nośników pamięci serwerów. 
Monitorowanie odbywało się przy pomocy oprogramowania wykorzystywanego do 
sporządzania kopii zapasowych. Stwierdzona w toku kontroli zajętość przestrzeni 
dyskowej wynosiła 30%. 

(dowód: akta kontroli str. 308-333) 

2.16 Nie opracowano procedur w zakresie wprowadzania zmian 
w oprogramowaniu wykorzystywanym w Urzędzie. Jak poinformował informatyk, 
aktualizacje oprogramowania ściągane są bezpośrednio na komputery pracowników 
i instalują się automatycznie. Natomiast w przypadku programów bazodanowych 
aktualizacje instalowane są przez informatyków po ich zatwierdzeniu. Starosta 
wyjaśnił, że „(…) w Urzędzie w chwili obecnej tworzony jest SZBI. (…) przed 
przystąpieniem do instalacji aktualizacji oprogramowania w aplikacjach 
bazodanowych wykonywana jest kopia plików programu aktualizowanego wraz 
z danymi co pozwala na odtworzenie ich w przypadku awarii instalacji. Na 
serwerach wirtualnych (…) tworzone są punkty kontrolne przed przystąpieniem do 
aktualizacji oprogramowania. Uważaliśmy dotychczas, iż zastosowane przez nas 
działania wystarczająco zabezpieczają system informatyczny przed niepoprawnym 
działaniem w wyniku nieprzewidzianych błędów instalacji lub aktualizacji 
oprogramowania.” 

(dowód: akta kontroli str. 284-297, 308-310, 704-707) 

2.17 Stosownie do wymogów określonych w art. 30 rozporządzenia RODO 
w Starostwie utworzony został rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. 
Rejestr zawierał informacje, o których mowa w art. 30 ust. 1 RODO.  

(dowód: akta kontroli str. 295-296) 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Na podstawie oględzin 10 stanowisk komputerowych w Starostwie ustalono, że 
jeden pracownik posiadał uprawnienia administracyjne na użytkowanym przez 
niego komputerze. Było to niezgodne z wymaganiami określonymi w § 20 ust. 2 
pkt 4 rozporządzenia KRI.   
Jak wyjaśnił Starosta, „Pracownik otrzymał uprawnienia administracyjne (…) 
podczas instalacji dodatku do poprawnego Zarządzania Dokumentacją 
Elektroniczną. Uprawnienia takie zostały mu przyznane omyłkowo w wyniku 
dekoncentracji informatyka (…) i odebrane w chwili wykrycia.”  
W trakcie kontroli NIK nieprawidłowość została usunięta, w związku z tym NIK 
nie formułuje wniosku pokontrolnego w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 53-54, 131-152, 278-297) 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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2. W Starostwie nie ustanowiono procedur nadawania, modyfikowania, odbierania 
uprawnień do systemów informatycznych urzędu, co było niezgodne 
z wymogami określonymi w załączniku A normy PN-ISO/IEC 27001:2017, punkt 
A.9.2.1, w myśl którego działanie to powinno być realizowane w oparciu 
o formalną procedurę rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników. 
Procedura taka winna opisywać obowiązki zarówno komórki informatycznej, jak 
i kierownictwa jednostki. Jak wyjaśnił Starosta „W związku z powołaniem 
Inspektora bezpieczeństwa informacji procesy związane z nadawaniem 
i odbieraniem uprawnień zostaną opisane i wdrożone niezwłocznie.” 

(dowód: akta kontroli str. 53-56, 278-297, 308-310, 335-339, 514-628, 660-703) 

3. Kontrola wykazała, że czterech pracowników, którzy zakończyli zatrudnienie 
w Starostwie, posiadało nadal aktywne uprawnienia do pracy w systemach 
informatycznych, w tym: czterech pracowników w domenie Starostwa oraz 
w systemach finansowych i geodezyjnych, a dwóch z czterech ww. pracowników 
posiadało aktywne uprawnienia w systemie EZD. Ponadto, kontrola wykazała, że 
pomimo zakończenia stażu w Starostwie w maju 2016 r. konta tej osoby 
(w systemie informatycznym oraz w domenie Starostwa) nie zostały 
zablokowane, a ostatnie logowanie do konta w domenie Starostwa miało miejsce 
w dniu 18 czerwca 2018 r., tj. ponad dwa lata po zakończeniu stażu. Było to 
niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia KRI, który stanowi, że zarządzanie 
bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez 
zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków 
umożliwiających realizację i egzekwowanie m.in. bezzwłocznej zmiany 
uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób zaangażowanych w proces 
przetwarzania informacji.  
Jak poinformował Starosta „Konta użytkowników w domenie oraz dostęp do 
systemów informatycznych Starostwa nie zostały zablokowane przez 
niedopatrzenie. W chwili obecnej konta w domenie, systemach informatycznych 
oraz EZD są wyłączone.” 
W wyniku kontroli NIK konta, w systemach informatycznych urzędu oraz 
w systemie EZD, pracowników oraz stażysty, którzy zakończyli zatrudnienie 
w Starostwie, zostały zablokowane w związku z powyższym NIK nie formułuje 
wniosku pokontrolnego w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 308-310, 335-339, 514-628, 660-703) 

4. W systemach wykorzystywanych przez Wydział Finansowy Starostwa, tj. Budżet, 
Kadry i Płace, Środki trwałe, Przelewy oraz Rejestr VAT nie zostały ustalone 
reguły dotyczące haseł użytkowników, pomimo, iż ustawienia tych systemów 
informatycznych umożliwiały wprowadzenie takich reguł. Podobnie, pomimo 
stosowania w Starostwie mechanizmów centralnego zarządzania komputerami 
(tzw. domena) nie wykorzystywano funkcjonalności umożliwiającej wymuszanie 
na użytkownikach przyjętych w Urzędzie zasad dotyczących haseł. Ustawienia 
parametrów haseł dopuszczały minimalną długość hasła wymaganą przez 
system wynoszącą siedem znaków, a maksymalny okres ważności hasła wynosił 
42 dni.  
Na czterech (z sześciu badanych) komputerów pracujących w domenie oraz na 
pięciu (z 10 badanych) komputerach pracujących w tzw. grupie roboczej, 
użytkownicy ustanowili hasła składające się z mniej niż z ośmiu znaków (od 
jednego do sześciu znaków). Powyższe działania nie spełniały wymogów 
określonych w Polityce.  
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Starosta wyjaśnił, że „Reguły haseł nie zostały ustanowione w programach 
z uwagi na fakt, iż każdy komputer zabezpieczony jest hasłem i możliwość 
dostępu do aplikacji jest możliwa dopiero po zalogowaniu się do systemu 
operacyjnego. (…) w chwili obecnej reguły dostępu do tych aplikacji zostały 
zmienione i każdy użytkownik programu musi stosować się do wytycznych 
zgodnych z polityka bezpieczeństwa. (…) Reguły dotyczące haseł zostały 
ustanowione na kontrolerze domeny przez producenta systemu operacyjnego 
i na skutek przeoczenia nie zostały dostosowanie do potrzeb polityki 
bezpieczeństwa.”  
W trakcie kontroli NIK dokonano zmiany ww. ustawień i dostosowano je do 
obowiązujących wymogów w tym zakresie, dokonano także zmiany haseł na 
komputerach pracujących w tzw. grupie roboczej oraz wprowadzono stosowne 
reguły dotyczące haseł użytkowników w systemach wykorzystywanych przez 
Wydział Finansowy. W związku z powyższym NIK nie formułuje wniosku 
pokontrolnego w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str.  335-339, 514-610, 629-659) 

5. W przypadku jednego z systemów Starostwa umożliwiono pracownikom 
Wydziału Finansowego logowanie się do bazy danych Przelewy przy pomocy 
jednego konta użytkownika, dla którego nie ustanowiono hasła dostępu. 
Powyższe działanie było niezgodne z § 20 ust. 7 rozporządzenia KRI, zgodnie 
z którym podmiot realizujący zadania publiczne zobowiązany jest do 
zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, 
nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez 
monitorowanie dostępu do informacji, czynności zmierzające do wykrycia 
nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji, 
zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie 
systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji. Starosta poinformował, że 
„Dostęp do aplikacji został ustanowiony dla pracowników Wydziału Finansowego 
tylko w obszarze wydruków lub eksportu przelewów do aplikacji „eCorpoNet”. 
Każdorazowo wygenerowane w ten sposób wydruki przelewów są przekazywane 
przez użytkowników przygotowujących je w formie papierowej naczelnikowi, 
który dokonuje weryfikacji danych w nich zawartych. (…) Podczas pierwszej 
instalacji i konfiguracji programu „Przelewy” w Wydziale Finansowym dostęp do 
programu został ustanowiony dla jednego użytkownika. (…) Hasło podczas 
tworzenia konta użytkownika (…) nie zostało założone poprzez niedopatrzenie. 
W chwili obecnej użytkownik (…) został zablokowany. Dla każdego pracownika 
Wydziału Finansowego zostało utworzone odrębne konto dostępu z hasłami 
odpowiadającymi polityce bezpieczeństwa.” W trakcie kontroli NIK 
nieprawidłowość została usunięta, w związku z powyższym NIK nie formułuje 
wniosku pokontrolnego w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 593-610, 629-659) 

6. W Urzędzie nie ustanowiono procedur gwarantujących bezpieczną pracę przy 
przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość, co było niezgodne z § 20 ust. 2 
pkt 8 rozporządzenia KRI. Starosta wskazał, że urządzenia mobilne 
zabezpieczone były poprzez login i hasło oraz wygaszacz ekranu również 
chroniony hasłem. Ponadto, Starosta poinformował, że powołany w urzędzie 
Inspektor do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 
przygotowuje do wdrożenia stosowne procedury odnoszące się do stosowania 
rozwiązań technicznych w zakresie zabezpieczeń urządzeń mobilnych.  

(dowód: akta kontroli str. 338-339, 629-659) 
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7. Ustalono, że na komputerach przenośnych wykorzystywanych w Urzędzie nie 
stosowano rozwiązania polegającego na szyfrowaniu danych zgromadzonych na 
tych komputerach, co stanowiło naruszenie § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI. 
Starosta wyjaśnił, że rozpoczęto wdrożenie szyfrowania tych urządzeń. 
W związku z powyższym NIK nie formułuje wniosku pokontrolnego w tym 
zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 338-339, 629-659) 

8. W serwerowni przechowywane były materiały łatwopalne (kartony, pudła), co 
było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI. Starosta wyjaśnił, że 
„W serwerowni Starostwa powiatowego w Wyszkowie w kartonach znajdowały 
się zapasowe baterie UPS. Po oględzinach zostały one uprzątnięte.” W wyniku 
kontroli NIK usunięto z serwerowni ww. materiały, w związku z czym NIK nie 
formułuje wniosku pokontrolnego w tym zakresie.  

 (dowód: akta kontroli str. 298-307, 311-333, 629-659) 

9. W trzech umowach: na dostarczenie oprogramowania i jego serwisowanie17 oraz 
na świadczenie usług Business Server18 (w tym na świadczenie usług poczty 
elektronicznej), nie zawarto zapisów gwarantujących odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa informacji. 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. 
Jak poinformował Starosta w chwili obecnej prowadzone są rozmowy 
z wykonawcą świadczącym usługi Business Server, odnośnie wprowadzenia 
zapisów o zachowaniu tajemnicy informacji. Starosta stwierdził ponadto, że 
„W umowie nr 503/883/2018 z dnia 15 maja 2018 r. (…) zawarto zapis 
o zobowiązaniu wykonawcy do zachowania tajemnicy przetwarzania danych. 
W ocenie Starostwa zapisy umowy gwarantowały odpowiedni sposób 
zabezpieczenia danych i nie dotyczyły tylko ochrony danych osobowych.” 
Zdaniem NIK, wskazane przez Starostę zapisy umowy (pkt 3.7) dotyczyły 
przestrzegania zasad dotyczących wyłącznie ochrony danych osobowych, nie 
odnosiły się zaś do wszelkich informacji do jakich wykonawca może mieć dostęp 
w związku z realizacją usługi. 
W ocenie NIK, zobowiązanie wykonawców umów do ochrony danych osobowych 
jest niewystarczające. W zawieranych umowach powinny być klauzule 
gwarantujące 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. 58-130, 297, 629-659, 679-703) 

10.  W okresie od dnia 23 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. nie były wykonywane 
codzienne kopie zapasowe (przyrostowe) systemów wykorzystywanych 
w Wydziałach Finansowym oraz Geodezji i Gospodarki Nieruchomości , co było 
niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 12 lit. b i e rozporządzenia KRI, stosownie do którego 
podmiot zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego 

                                                      
17 Umowa nr 566/883/2017 z dnia 11 maja 2017 r. oraz umowa nr 503/883/2018 z dnia 15 maja 2018 r. 
18 Umowa zawarta elektronicznie w dniu 14 lutego 2012 r.  
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w szczególności na minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 
zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych. Starosta poinformował, że 
„Błąd aplikacji spowodował wyłączenie sporządzania awaryjnych kopii 
przyrostowych. Po restarcie serwera problem ustąpił i w chwili obecnej kopie 
wykonywane są zgodnie z harmonogramem.” W trakcie kontroli NIK 
nieprawidłowość została usunięta, w związku z powyższym NIK nie formułuje 
wniosku pokontrolnego w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 284-297, 308-333, 629-659) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Starosty w zakresie 
wdrożonych i wykorzystywanych rozwiązań technicznych zapewniających 
bezpieczeństwo informacji. Świadczy o tym skala stwierdzonych nieprawidłowości. 
W szczególności: użytkownik nie będący pracownikiem służb informatycznych miał 
możliwość instalowania nieautoryzowanego oprogramowania, nie dokonywano 
bezzwłocznie zmiany uprawnień do systemów informatycznych, nie zapewniono w 
jednym z systemów bazodanowych ochrony przetwarzanych informacji, nie 
ustanowiono reguł dotyczących haseł użytkowników w systemach 
wykorzystywanych przez Wydział Finansowy Starostwa, nie przestrzegano 
przyjętych w Polityce wymagań dla haseł dostępu, nie ustanowiono procedur 
gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na 
odległość.  
W należyty sposób realizowano w Urzędzie działania dotyczące  zabezpieczenia 
komputerów Urzędu przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowania 
pojemność nośników pamięci. Ponadto, monitory na stanowiskach pracy, przy 
których realizowano zadania z wykorzystaniem aplikacji Pojazd ustawione zostały 
w sposób uniemożliwiający wgląd do danych przez osoby nieuprawnione.  

 

3. Działania podejmowane w celu zapobiegania incydentom 
bezpieczeństwa informacji 

3.1 W Urzędzie nie prowadzono okresowych analiz ryzyka utraty integralności, 
poufności lub dostępności informacji, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego, w części Ustalone nieprawidłowości w pkt 1 str. 16-17). 

(dowód: akta kontroli str. 203-254, 278-297, 629-659) 

3.2 Do dnia 3 lipca 2018 r. w Starostwie nie było procedury zarządzania 
incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji (szczegółowy opis w części 
Ustalone nieprawidłowości w pkt 2 str. 17). W wyniku kontroli NIK w dniu 4 lipca 
2018 r. wprowadzono w Starostwie procedurę zarządzania incydentami związanymi 
z bezpieczeństwem informacji19. Procedura została przekazana do stosowania 
pracownikom urzędu w dniu 5 lipca 2018 r. 
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 20 lipca 2018 r., nie została 
wprowadzona procedura zarządzania incydentami dotyczącymi danych osobowych. 
Starosta Powiatu wyjaśnił, że przygotowywany jest regulamin określający zasady 
ochrony danych osobowych w Starostwie. „Dokument ten zawiera wskazówki dla 
pracowników starostwa (…) zapis dotyczący zgłaszania incydentów w zakresie 
bezpieczeństwa danych osobowych przez pracowników do Inspektora Danych 
Osobowych. Do momentu sporządzenia całej dokumentacji z zakresu ochrony 

                                                      
19 Zarządzenie nr 54 Starosty Powiatu Wyszkowskiego. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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danych osobowych oraz dostosowania systemu ochrony danych osobowych 
funkcjonującego w Starostwie do wytycznych określonych w RODO oraz ustawie 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dokument ten wprowadza 
uproszczoną procedurę zgłaszania incydentów do IOD.” 

 (dowód: akta kontroli str. 278-297, 629-659, 679-703) 

3.3 W latach 2017–2018 w Starostwie przeprowadzono jedno szkolenie 
wewnętrzne obejmujące swoim zakresem bezpieczeństwo informacji. Zostało ono 
przeprowadzone w dniu 5 lipca 2018 r. i dotyczyło kwestii zarządzania incydentami 
informacji oraz wykorzystania oprogramowania antywirusowego. W szkoleniu 
uczestniczyło 69 pracowników Starostwa. 
Starosta wskazał, że „Plan szkoleń powstaje na przełomie III i IV kwartału roku 
poprzedzającego ten którego dotyczy. Przy jego tworzeniu uwzględniane są 
zgłoszenia pracowników merytorycznych, ocena kierownika komórki organizacyjnej, 
przewidywane szkolenia niefinansowane ze środków Starostwa, wytyczne ogólne 
planowania finansowego budżetu. Plan służy głównie do określenia ram 
finansowych konstruowania budżetu jednostki. W trakcie roku następuje realna 
weryfikacja potrzeb szkoleniowych, każdy pracownik może na bieżąco zgłaszać 
potrzebę szkoleń i w nich uczestniczyć. Dwóch pracowników odpowiedzialnych za 
administrowanie siecią informatyczną Starostwa nie zgłaszało w tym zakresie 
potrzeb szkoleniowych.” 

(dowód: akta kontroli str. 373-380, 388-513, 629-659, 679-703) 

3.4 W 2017 r. w Urzędzie nie został przeprowadzony okresowy 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 str. 17). W planie 
audytu na rok 2018 r. nie przewidziano realizacji takiego zadania w Starostwie. 

(dowód: akta kontroli str. 255-297, 334). 

3.5 W Starostwie nie dokonano oceny prowadzonych procesów przetwarzania 
danych osobowych. Ustalono, że w harmonogramie do umowy 105/OR/2018 na 
usługę kompleksowego wdrożenia procedur wynikających z RODO sporządzenie 
analizy ryzyka oraz polityki zarządzania ryzykiem zostało zaplanowane do 
wykonania do 30 października 2018 r. (szczegółowy opis w części Ustalone 
nieprawidłowości w pkt 4 str. 17-18). 

(dowód: akta kontroli str. 154-194, 278-297, 708-710) 

3.6 W związku z wejściem w życie przepisów RODO, w Starostwie 
przeprowadzono w dniu 26 czerwca 2018 r. szkolenie dotyczące zmian prawnych 
w zakresie ochrony danych osobowych. W szkoleniu wzięło udział 35 pracowników 
Urzędu. Jak poinformował Starosta Powiatu kolejny termin szkolenia zaplanowany 
został na lipiec 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 278-297, 340-343, 373) 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W Urzędzie nie prowadzono okresowych analiz ryzyka utraty integralności, 
poufności lub dostępności informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia KRI. Starosta Powiatu Wyszkowskiego poinformował, że „(…) 
w urzędzie nie przyjęto regulacji wewnętrznych opisujących sposób zarządzania 
ryzykiem bezpieczeństwa informacji. Nie prowadzone są okresowe analizy 
ryzyka utraty integralności, poufności lub dostępności informacji, w tym rejestr 
ryzyk (…) Opracowanie dokumentacji (…) wymaga przeprowadzenia wielu analiz 
oraz zapoznania się z charakterystyką ryzyk występujących w Starostwie co 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wymaga czasu. Mając powyższe na uwadze w/w dokumentacja zostanie 
opracowana i wdrożona niezwłocznie po przeprowadzeniu stosownych procedur 
umożliwiających wskazanie ryzyk bezpieczeństwa informacji. Cześć zakresu 
dotyczącego zagadnień utraty integralności, poufności lub dostępności 
informacji, w tym informacje o zidentyfikowanych ryzykach została omówiona 
podczas szkolenia w dniu 5 lipca br.”  

(dowód: akta kontroli str. 203-254, 278-297, 629-659) 

2. Do dnia 3 lipca 2018 r., nie było ustanowionej w Starostwie procedury 
zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji. Było to 
niezgodne z § 20 ust 2 pkt 13 rozporządzenia KRI, gdzie wskazano, że 
zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez 
zapewnienie możliwości bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia 
bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający 
szybkie podjęcie działań korygujących. W związku z wprowadzeniem w trakcie 
kontroli NIK procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem 
informacji, NIK odstępuje od formułowania wniosku pokontrolnego w tym 
zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 278-297, 629-659, 679-703) 

3. W 2017 roku w Starostwie nie przeprowadzono okresowego audytu z zakresu 
bezpieczeństwa informacji, wymaganego przepisami § 20 ust. 2 pkt 14 
rozporządzenia KRI. Starosta Powiatu Wyszkowskiego wyjaśnił, że zatrudniony 
w Starostwie audytor wewnętrzny nie posiada odpowiednich kwalifikacji do 
przeprowadzenia audytu wewnętrznego w obszarze bezpieczeństwa informacji. 
Audytor wewnętrzny w Starostwie poinformowała, że „(…) Kilka lat temu była 
podjęta decyzja, że ja takich audytów nie będę przeprowadzać. Posłużono się 
firmą zewnętrzną. Taki audyt był przeprowadzony, prawdopodobnie w 2013 lub 
2014 roku. Przeprowadzenie tego audytu zostało zlecone przez Zarząd Powiatu. 
W tej chwili nie była przeze mnie taka potrzeba zgłaszana, było to konsekwencją 
decyzji podjętych kilka lat temu. W tej chwili jest jeszcze pół roku do końca 2018 r. 
i możliwa jest aktualizacja rocznego planu i będzie ona przeze mnie rozważana.”  

(dowód: akta kontroli str. 255-297, 334) 

4. W Starostwie nie dokonano oceny prowadzonych procesów przetwarzania 
danych osobowych. Było to niezgodne z art. 32 ust. 1 RODO. Zgodnie 
z ww. przepisem uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz 
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 
zagrożenia, wdraża się odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.  
Starosta wyjaśnił, że „(…) nie przeprowadzono analizy prowadzonych procesów 
przetwarzania danych osobowych w Starostwie (…) Wynika, to z tego, iż umowa 
między Starostwem a Safeguard Consulting została zawarta w dniu 1 maja 
2018 r. i (…) wdrażanie RODO jest procesem wymagającym casu, w którym 
wykonanie czynności w postaci audytu, raportu poaudytowego, czy 
wyodrębnienie zbiorów danych jest niezbędne do przeprowadzenia analizy 
prowadzonych procesów przetwarzania danych osobowych. (…) Inspektor 
Danych Osobowych działa ponad ustalony harmonogram usiłując, w możliwie 
najszybszym czasie, przeprowadzić wszelkie czynności, w tym wdrożyć 
dokumentację zgodną z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych.” 
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Zdaniem NIK, analiza prowadzonych procesów przetwarzania danych osobowych 
w Urzędzie i ocena stopnia zapewnienia ich bezpieczeństwa powinna być 
przeprowadzona przed wejściem w życie nowych przepisów, aby Urząd był gotowy 
do realizacji nowych obowiązków wynikających z RODO.  

(dowód: akta kontroli str. 154-194, 278-297, 708-710) 

NIK zwraca uwagę na fakt niewprowadzenia, do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych w Starostwie, procedury zarządzania incydentami dotyczącymi danych 
osobowych. Zdaniem NIK administrator danych w celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony przetwarzanych danych osobowych, powinien wdrożyć odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne, w tym również w zakresie postępowania w Urzędzie 
z incydentami/naruszeniami ochrony tych danych. W ocenie NIK przygotowywany 
w Starostwie regulamin powinien być gotowy i wdrożony w Starostwie już 
w momencie wejścia w życie RODO, tj. od dnia 25 maja 2018 r., tak aby zapewnić 
spełnienie wymogów określonych w tym rozporządzeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 278-297, 629-659, 679-703) 

NIK negatywnie ocenia działania Starosty w zakresie zapobiegania incydentom 
bezpieczeństwa informacji, ze względu na: nie przeprowadzenie w 2017 r. audytu 
bezpieczeństwa informacji, a także ze względu na brak przeprowadzenia przed 
wejściem w życie przepisów RODO analizy procesów przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie. Ponadto, w Starostwie nie prowadzono okresowych analiz 
ryzyka utraty integralności, poufności lub dostępności oraz nie wprowadzono 
procedury zarządzania incydentami dotyczącymi danych osobowych. 
NIK zauważa, że w toku kontroli w Starostwie ustanowione zostały procedury 
zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, przeszkolono 
pracowników w zakresie zarządzania bezpieczeństwa informacji oraz zmian 
w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO.  
 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli20, wnosi o: 

1) ustanowienie i wdrożenie w Starostwie Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji, zgodnie § 20 ust. 1 i 3 rozporządzenia KRI,  

2) dostosowanie obowiązującej w Starostwie Polityki bezpieczeństwa danych 
osobowych do wymogów RODO, 

3) zidentyfikowanie wszystkich posiadanych i przetwarzanych informacji 
w Urzędzie, 

4) prowadzenie aktualnej i kompletnej ewidencji sprzętu informatycznego, 
obejmującej jego rodzaj i konfigurację, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia KRI, 

5) ustanowienie i wdrożenie procedur nadawania, modyfikowania odbierania 
uprawnień do systemów informatycznych urzędu,  

6) ustanowienie szczegółowych zasad i procedur korzystania przez pracowników 
z urządzeń przenośnych, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia KRI, 

7) zawieranie w umowach serwisowych z podmiotami zewnętrznymi, 
świadczącymi usługi informatyczne dla Starostwa, zapisów gwarantujących 

                                                      
20  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 10 
rozporządzanie KRI, 

8) przeprowadzenie szczegółowej analizy ryzyka utraty integralności, poufności, 
dostępności informacji, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI, 

9) zapewnienie prowadzenia okresowego audytu wewnętrznego z zakresu 
bezpieczeństwa informacji, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 14, 

10) przeprowadzenie szczegółowej analizy procesów przetwarzania danych 
osobowych w Starostwie, o której mowa w art. 32 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 ust. 1 i 2 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 wniosków 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. 

  

Kontrolerzy: Najwyższa Izba Kontroli 
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