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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
P/17/062 – Bezpieczeństwo elektronicznych zasobów informacyjnych w jednostkach 
samorządu terytorialnego w województwie podlaskim 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontrolerzy Paweł Tołwiński – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBI/151/2017 z 2 listopada 2017 r.                                       (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 23,  
16-002 Dobrzyniewo Duże (zwany dalej: „Ośrodkiem” lub „GOPS”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Agata Krupska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym1  
                        (dowód: akta kontroli str. 3-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie zapewnienie przez GOPS właściwej ochrony 
elektronicznych zasobów informacyjnych przed nieuprawnionym dostępem, przejęciem lub 
zniszczeniem3.  

Stwierdzono bowiem nieprawidłowości, polegające m.in. na: 

− nadaniu użytkownikom wszystkich siedmiu komputerów Ośrodka uprawnień 
administratora systemu operacyjnego oraz niewprowadzeniu (na pięciu z nich) 
obowiązku autoryzacji (hasła dostępowego do systemu operacyjnego), 

− nieanalizowaniu i niezabezpieczeniu przed modyfikacją lub zniszczeniem logów 
systemów operacyjnych komputerów, 

− niezawarciu w trzech (z czterech) umowach o sprawowanie nadzoru autorskiego nad 
programami do przetwarzania danych osobowych zobowiązania dostawcy programu 
do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania danych osobowych przekazanych przez 
Ośrodek, 

− niezabezpieczeniu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem nośnika zawierającego kopię 
bazy danych programów wykorzystywanych w GOPS,  

− niezgłoszeniu do zarejestrowania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 
Osobowych4 jednego z siedmiu prowadzonych zbiorów danych osobowych, 
a w odniesieniu do kolejnego – niezaktualizowania takiego zgłoszenia, 

− nieprowadzeniu corocznych audytów wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa 
informacji, o których mowa w rozporządzeniu 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 teleinformatycznych5, 

− przyjęciu i nieaktualizowaniu dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych 
osobowych, która nie zawierała elementów określonych w § 4 pkt 3 – 4 oraz § 5 pkt 1 – 
5 i 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

                                                      
1  Od 1 listopada 2007 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
3  Kontrolą objęty został okres od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych. 
4  Dalej: „GIODO”. 
5  Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. Rozporządzenie zwane dalej: „rozporządzeniem KRI”. 
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technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych6,  

− niezapewnieniu szkoleń, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI, 
wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces przetwarzania informacji, 

− nieuwzględnieniu w regulacjach składających się na politykę bezpieczeństwa informacji, 
o której mowa w § 2 pkt 15 rozporządzenia KRI, wszystkich wymogów określonych 
w § 20 ust. 1 ww. rozporządzenia, w szczególności poziomu bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych GOPS (zgodnie z § 6 
ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz warunków technicznych należało 
wprowadzić poziom wysoki). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Skuteczność przyjętych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia dostępu 
do poszczególnych systemów informatycznych i usług sieciowych przed 
nieuprawnionym dostępem, przejęciem lub zniszczeniem danych 

1.1. W GOPS do przetwarzania danych wykorzystywano pięć systemów informatycznych, 
tj. cztery programy firmy TOP-TEAM TT Sp. z o.o. (aplikacje: „Pomoc społeczna”, 
Świadczenia Wychowawcze, Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny) oraz program 
„Płatnik”. Ponadto przetwarzano dane w dwóch serwisach udostępnionych GOPS, tj. Karta 
Dużej Rodziny7 oraz Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna8. Każdy z siedmiu 
komputerów posiadał dostęp do Internetu, co było zgodne z warunkami określonymi 
w dokumentacji tych systemów.                                               (dowód: akta kontroli str. 8, 18) 

1.2. W latach 2016 – 2017 (do 15 listopada), realizując obowiązek, o którym mowa 
w § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI, Kierownik GOPS, działając jako Administrator 
Danych Osobowych9, przeprowadził analizę zagrożeń występujących w systemach 
informatycznych Ośrodka. Wyniki tych działań zostały opisane w dokumencie „Analiza 
poufności, integralności i rozliczalności systemów informatycznych pod kątem zagrożeń 
i ryzyka”10, gdzie wskazano, że przeprowadzono analizę dla: „wszystkich chronionych 
zasobów oraz wszystkich możliwych zagrożeń”. W jej wyniku wyróżniono dwa 
najniebezpieczniejsze zagrożenia, tj.: nieuprawniony dostęp oraz atak wirusa. W związku 
z tym wskazano, że w celu zmniejszenia ww. zagrożeń należy zwrócić uwagę m.in. na: 

− przetwarzanie danych osobowych tylko przez osoby upoważnione, 

− zabezpieczenie obiektu i systemu informatycznego w zakresie ochrony antywłamaniowej 
oraz przestrzeganie zasad ustalonych w tym zakresie, 

− stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń antywłamaniowych, 

− stosowanie instrukcji przeciwpożarowej. 

Ponadto określono działania naprawcze, jakie podjąć powinien ADO w celu wyeliminowania 
zagrożeń: 

− przestrzeganie zasad korzystania ze sprzętu informatycznego, określonych w Polityce 
bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na dostęp osób postronnych, 

− rygorystyczne przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

− stosowanie procedur określonych w Polityce bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym, dotyczących korzystania z systemu informatycznego, 
w którym przetwarzane są dane osobowe. 

                                                      
6  Dz. U. Nr 100, poz. 1024. Rozporządzenie zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentacji oraz warunków 

technicznych. 
7  System informatyczny do obsługi KDR, znajdujący się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej – kdr.mpips.gov.pl. 
8  Dostępnej na stronie internetowej: https://sepi.sygnity.pl. Dalej: „SEPI”. 
9  Zwany dalej: „ADO”. 
10  Data sporządzenia dokumentu: 1 marca 2016 r. 
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Ustalenia niniejszej kontroli wykazały, że w GOPS podjęto jedynie cześć działań 
naprawczych, co szerzej zostało opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 19-43) 

1.3. Według stanu na 15 listopada 2017 r., wszystkich dziewięciu pracowników GOPS 
zaangażowanych było w proces przetwarzania danych osobowych w stopniu adekwatnym 
do realizowanych zadań, wynikających z ich zakresów obowiązków. Posiadali oni stosowne 
upoważnienia Kierownika GOPS do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, 
do których mieli dostęp.  

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku nie zachodziły okoliczności (np.: zmiana zakresu 
obowiązków lub zwolnienie), które wymagałyby dokonywania zmiany uprawnień 
użytkowników w systemach wykorzystywanych do przetwarzania danych. 

(dowód: akta kontroli str. 44-48) 

Każdy z pracowników zaangażowanych w przetwarzanie danych w systemach 
informatycznych GOPS posiadał własny login i hasło do systemów dziedzinowych 
zainstalowanych na jednostkach komputerowych, które to systemy wykorzystywano 
do przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom wszystkich siedmiu komputerów 
nadano jednak uprawnienia administratora systemu operacyjnego tych urządzeń, a w pięciu 
przypadkach dostęp do systemu operacyjnego nie był zabezpieczony hasłem, co szerzej 
opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 
W pozostałych dwóch przypadkach system operacyjny komputerów chroniony był hasłem 
o złożoności odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia w sprawie dokumentacji 
i warunków technicznych, którego zmiana nie była wymuszana w sposób automatyczny. 
Przyjęte regulacje wewnętrzne nie określały warunków dotyczących złożoności haseł 
w systemach informatycznych GOPS.                                    (dowód: akta kontroli str. 49-58) 

1.4. Ustalenia biegłego (powołanego przez NIK) wskazują, że w GOPS nie prowadzono 
papierowej wersji rejestru dostępu do systemów informatycznych wykorzystywanych 
do przetwarzania danych. Na każdym z komputerów system operacyjnych domyślnie 
gromadził logi systemowe dla danego urządzenia na własnym dysku lokalnym (rejestr 
zdarzeń systemu Windows). Logi te nie były zabezpieczane przed modyfikacją, agregowane 
ani analizowane, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”.                                                  (dowód: akta kontroli str. 56-58) 

1.5. Ośrodek nie posiadał serwerowni. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi GOPS, 
środkiem uniemożliwiającym nieautoryzowany dostęp do systemów operacyjnych było hasło 
dostępowe. Zostało ono jednak wprowadzone jedynie na dwóch (z siedmiu) urządzeniach, 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”. Regulacje wewnętrzne GOPS nie określały warunków korzystania 
i zabezpieczenia sieci WI-FI funkcjonujących w Ośrodku oraz nie wdrożono procedury 
okresowej zmiany hasła dostępowego do systemu operacyjnego komputerów. W Ośrodku 
funkcjonowały trzy sieci radiowe WI-FI zabezpieczone hasłem zaszyfrowanym kluczem 
WPA-2. Biegły stwierdził, że dostęp do jednej z nich, mimo zastosowania szyfrowania 
protokołem WPA-2, był niewystarczający, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.     

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 49-53, 56-60) 

1.6. W GOPS nie wprowadzono regulacji umożliwiających wykorzystanie przez 
pracowników prywatnego sprzętu komputerowego do pracy nad zadaniami powierzonymi 
w ramach obowiązków służbowych. Biegły stwierdził, że pracownicy Ośrodka posiadali 
nieograniczony dostęp do zasobów komputerów (mogli kopiować i wgrywać informacje oraz 
instalować dowolne programy) i zasobów sieci, wynikające z nadanych im uprawnień 
administratora systemów operacyjnych, co szerzej opisano w pkt 1.3 wystąpienia 
pokontrolnego. Urządzenia sieciowe nie gromadziły i nie przechowywały w logach informacji 
o urządzeniach, jakie były podłączane do sieci. Ponadto sieć lokalna GOPS nie posiadała 
aktywnego filtra adresów MAC, umożliwiającego kontrolę podłączanych do niej urządzeń. 
Dane o podłączeniu do poszczególnych komputerów nośników pamięci (np. pendrive lub 
dysk przenośny) gromadzono w logach ich systemów operacyjnych, jednak skuteczna 
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analiza informacji w nich zawartych wymaga specjalistycznego oprogramowania, którego 
GOPS nie posiadał.                                            (dowód: akta kontroli str. 8-17, 46-48, 56-58) 

W trakcie oględzin do sieci GOSP nie były podłączone urządzenia niebędące jego 
własnością.                                                                             (dowód: akta kontroli str. 61-63) 

1.7. Dokumentacja dotycząca zabezpieczenia danych w Ośrodku nie zawierała raportów 
potwierdzających wystąpienie przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika GOPS, w latach 2016 – 2017 (20 listopada) w GOPS 
nie odnotowano przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego 
lub utraty integralności, dostępności lub poufności informacji. Nie wystąpiła również 
konieczność przywrócenia danych z wykonanych kopii bezpieczeństwa.  

(dowód: akta kontroli str. 46-48) 

1.8. W GOPS nie wprowadzono regulacji wewnętrznych dotyczących bezpiecznej pracy 
przy przetwarzaniu mobilnym. Praca taka była możliwa na terminalu mobilnym przekazanym 
do Ośrodka11 w ramach realizacji projektu Emp@tia – „Platforma komunikacyjna obszaru 
zabezpieczenia społecznego”. Kierownik GOPS wyjaśniła: „nie miałam świadomości 
konieczności oddzielnego wprowadzenia regulacji wewnętrznych dotyczących 
bezpieczeństwa pracy przy przetwarzaniu mobilnym. Pracownicy nie korzystali 
ze służbowego urządzenia informatycznego, tj. terminala mobilnego (…), z uwagi 
na: [1] długą procedurę wdrażania procedur na poziomie ministerialnym, w celu usunięcia 
przeszkody prawnej przy wykorzystaniu terminali w postaci podpisu świadczeniobiorcy pod 
wywiadem środowiskowym (zmiany weszły w życie we wrześniu 2016 roku); [2] brak 
szkoleń w zakresie użytkowania sprzętu; [3] problemy techniczne; [4] bariery w środowisku 
samych podopiecznych do takiej formy wywiadu; [5] wydłużenie czasu pracy pracowników 
socjalnych itp.” 

Biegły stwierdził, że w GOPS nie przewidziano zdalnego dostępu do zasobów sieci lokalnej 
i taki dostęp nie funkcjonował.                          (dowód: akta kontroli str. 46-48, 56-58, 64-68) 

1.9. Ośrodek nie zawierał z podmiotami zewnętrznymi umów, których przedmiotem był 
serwis urządzeń komputerowych. W okresie objętym kontrolą obowiązywały natomiast 
cztery umowy dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego nad programami 
do przetwarzania danych osobowych wykorzystywanymi przez GOPS. Zgodnie z ich 
postanowieniami tylko w jednej12 zawarto regulacje zobowiązujące dostawcę programu 
do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania danych osobowych przekazanych przez 
GOPS. Ponadto dostawca oświadczył, że dysponuje środkami zabezpieczającymi zbiór 
danych, które umożliwiają prawidłowe ich przetwarzanie oraz ponosi odpowiedzialność 
w zakresie zabezpieczenia tych danych jak ADO. Brak tych regulacji w pozostałych 
umowach szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”. Kierownik GOPS wyjaśniła: „z uwagi na ograniczenia finansowe Ośrodek 
nie zawierał umów serwisowych. Nadzór nad programami dziedzinowymi prowadzi 
zewnętrzna firma TOP – TEAM, która odpowiada za bezpieczeństwo systemu 
informatycznego. (…). Dotychczas nie wystąpiły techniczne awarie komputerów”.   

(dowód: akta kontroli str. 46-48, 69-90) 

1.10. Pięć z siedmiu komputerów wchodzących w skład sieci lokalnej było zabezpieczonych 
dedykowanym do tego celu oprogramowaniem antywirusowym oraz firewallem. Pozostałe 
dwa zabezpieczono oprogramowaniem dostarczonym przez producenta systemu 
operacyjnego, które to oprogramowanie, zdaniem biegłego, należy uznać za mniej 
skuteczne niż aplikacje dedykowane do tego celu. Badane komputery posiadały aktualne 
wersje aplikacji zabezpieczających. Biegły stwierdził, że dostęp do sieci lokalnej nie został 
zabezpieczony w sposób odpowiedni – nie zastosowano narzędzia klasy firewall. 

                                                                      (dowód: akta kontroli str. 49-53, 56-58) 

1.11. Ośrodek w okresie objętym kontrolą nie zawierał umów dotyczących świadczenia 
usług poczty elektronicznej. Dwa stanowiska komputerowe GOPS umożliwiały dostęp 

                                                      
11 Na podstawie umowy użyczenia Nr 95/20/EMP/2013, zawartej 23 grudnia 2013 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki 

Społecznej a GOPS.  
12  Dotyczącej programu TT-Świadczenia wychowawcze. 
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do poczty elektronicznej, w tym głównej skrzynki email Ośrodka, znajdującej się 
na serwerze, udostępnionym przez Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym (dalej: „Urząd 
Gminy”). Jak wyjaśniła Kierownik GOPS, nie zawierano umów na świadczenie umów 
w zakresie prowadzenia i dostępu do poczty elektronicznej, gdyż: „istotne pisma z instytucji 
nadrzędnych kierowane są do GOPS za pomocą poczty elektronicznej Urzędu Gminy, 
dekretowane i przekazywane drogą papierową do Ośrodka i CAS13. Po zgłoszeniu 
gotowości do podłączenia JT do CIZS wnioski zawierające dane osobowe beneficjentów 
składane są elektronicznie za pomocą Empatii w poszczególnych programach TT- POMOC; 
TT- Świadczenia rodzinne; TT-Alimenty. Na pocztę Ośrodka przychodzą głównie informacje 
dotyczące szkoleń, informacje o konieczności sporządzania sprawozdań w CAS itp.” 

  (dowód: akta kontroli str. 46-48, 64-68) 

1.12. Regulacje wewnętrzne, tj. Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem 
informatycznym, nie określały sposobu i częstotliwości tworzenia kopii bezpieczeństwa 
danych znajdujących się w systemach GOPS. Według stanu na 20 listopada 2017 r. kopie 
zapasowe tworzone były w sposób automatyczny (raz na tydzień) jedynie w systemach 
dziedzinowych wykorzystywanych do przetwarzania danych. Obejmowały one bazy danych 
programów: TT-Pomoc, TT-Świadczenia rodzinne, TT-Fundusz alimentacyjny,                           
TT-Świadczenia wychowawcze. Kopie zapisywane były na dysku komputera stanowiącego 
serwer dla tych aplikacji, a następnie okresowo kopiowane przez Kierownika GOPS 
na nośnik typu pendrive. Nośnik ten przechowywany był w zamykanej na klucz szafie, 
znajdującej się w tym samym pomieszczeniu co komputer, z którego dane były 
archiwizowane (szerzej problem opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”). Oględziny zawartości urządzenia pendrive wykazały, 
że znajdowało się na nim 15 kopii bazy danych z datami utworzenia od 11 sierpnia 
do 17 listopada 2017 r. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „przed 11 sierpnia 2017 r. kopie baz 
danych były tworzone w pokoju nr 1 na głównym komputerze i zgrywane na pendrive. Kopie 
te po upływie trzech miesięcy, były usuwane z uwagi na małą pojemność pendrive. 
Z informacji z uzyskanych od informatyka firmy TOP-TEAM – kopie po upływie trzech 
miesięcy nie są już aktualne”. Ponadto dodała, że od 1 stycznia 2016 r. do 23 listopada 
2017 r. nie wystąpiła konieczność odtworzenia zbioru danych ze sporządzonej kopii 
bezpieczeństwa.                                                                     (dowód: akta kontroli str. 91-95) 

1.13. Biegły stwierdził, że pracownicy GOPS dysponują możliwością ściągania aplikacji 
i plików wykonalnych oraz instalowania ich na stacjach komputerowych, do których mają 
dostęp. Każdy z użytkowników posiada uprawnienia administratora systemu operacyjnego 
jednostek komputerowych, na których wykonują obowiązki służbowe, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 
Oględziny wszystkich komputerów GOPS, wykazały że zainstalowane na nich systemy 
operacyjne były aktualne i były objęte wsparciem technicznym producenta. W Ośrodku nie 
prowadzono ewidencji programów zainstalowanych na poszczególnych stacjach 
komputerowych, gdyż – jak wyjaśniła Kierownik GOPS – „w małym ośrodku pomocy 
społecznej brak jest wyodrębnienia poszczególnych działów, czy sekcji. Na wszystkich 
stanowiskach pracy zainstalowane są te same programy. TT-Pomoc; TT-Świadczenia 
Rodzinne; TT- Alimenty”.                                             (dowód: akta kontroli str. 49-58, 86-90) 

1.14. Biegły stwierdził, że wszystkie komputery GOPS posiadały aktualne wersje systemów 
operacyjnych. Aktualizacje były wykonywane zgodnie z harmonogramem domyślnie 
ustawionym przez dostawcę systemu operacyjnego. Aktualna była również wersja 
oprogramowania systemów dziedzinowych wykorzystywanych do przetwarzania danych 
osobowych, a tryb jej aktualizacji wynikał z domyślnych ustawień aplikacji. 

                                                                                  (dowód: akta kontroli str. 56-58) 

1.15. W Ośrodku nie wprowadzono wewnętrznych regulacji dotyczących wykonywania 
płatności (przelewów) drogą elektroniczną. Wszystkie płatności GOPS dokonywanie były 
w formie bezgotówkowej. Kierownik GOPS wyjaśniła, że realizowano je drogą 
elektroniczną, przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej Home Banking. 
Płatności dokonywane były przez główną księgową Ośrodka, która obsługiwała również 
                                                      
13  Centralna Aplikacja Statystyczna. 
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Urząd. Stanowisko komputerowe, z którego wykonywane były przelewy stanowiło własność 
Urzędu Gminy. Połączenia z systemem bankowości były ustanawiane z wykorzystaniem 
technologii VPN. Kierownik GOPS wyjaśniła, że płatności Ośrodka są wykonywane 
z wykorzystaniem sprzętu komputerowego niebędącego jego własnością z uwagi 
na: „ograniczenia lokalowe i finansowe – zatrudniono w GOPS głównego księgowego 
na ¼ etatu. Osoba ta pełni również funkcję księgowego w Urzędzie Gminy. Przed 
przeprowadzką do obecnego budynku w/w prowadziła wspólną księgowość GOPS i UG. 
Oddzielne Home Bankingi zainstalowane są na tym samym sprzęcie komputerowym.”     

 (dowód: akta kontroli str. 46-48, 86-90) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono niżej 
wymienione nieprawidłowości. 

1. Użytkownikom wszystkich siedmiu komputerów nadano uprawnienia administratora 
systemu operacyjnego tych urządzeń, mimo że – zgodnie z ich zakresem obowiązków – 
nie realizowali oni zadań w zakresie administrowania systemami. W wyniku tego, 
jak ustalił biegły, dysponowali oni możliwością ściągania aplikacji i plików wykonalnych 
oraz instalowania ich na stacjach komputerowych, do których mieli dostęp. Było to 
sprzeczne z przepisem § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI, zgodnie z którym 
kierownictwo podmiotu publicznego jest obowiązane do podejmowania działań 
zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają 
stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym 
do realizowanych zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa informacji. Kierownik GOPS wyjaśniła, że wynikało to z nieposiadania 
przez Ośrodek środków na zatrudnienie osoby na stanowisko informatyka. Najwyższa 
Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że przyznanie wszystkim pracownikom uprawnień 
administratora systemu operacyjnego, przy jednoczesnym braku odpowiednio 
wykwalifikowanej kadry do realizacji wszystkich zadań związanych z ochroną danych, 
stwarza ryzyko obniżenia skuteczności ochrony danych przetwarzanych w GOPS.  

(dowód: akta kontroli str. 49-58, 64-68, 149-150) 

2. Nie analizowano i nie zabezpieczono przed modyfikacją lub zniszczeniem logów 
systemów operacyjnych komputerów wykorzystywanych w GOPS. W opinii biegłego 
w GOPS nie gromadzono logów ruchu sieciowego z uwagi na zbudowanie sieci 
na niskiej klasy urządzeniach sieciowych. Monitorowanie dostępu do informacji jest – 
w myśl § 20 ust. 2 pkt 7 lit. a rozporządzenia KRI – jednym z elementów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, zmierzającym do zapewnienia ochrony przetwarzanych 
informacji przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami. 
Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „nie jest osobą kompetentną do dokonywania 
ww. działań. (…) Budżet jakim dysponuje ośrodek nie zabezpiecza środków 
na zatrudnienie informatyka na potrzeby samej jednostki”.  

                      (dowód: akta kontroli str. 56-58, 86-90) 

3. Pomimo że zgodnie z regulacjami wewnętrznymi GOPS, środkiem uniemożliwiającym 
nieautoryzowany dostęp do systemów operacyjnych było hasło dostępowe, to oględziny 
komputerów Ośrodka wykazały, że nie zostało ono wprowadzone na pięciu z siedmiu 
urządzeń. Ponadto, jak ustalił biegły, dostęp do jednej z sieci WI-FI zabezpieczono 
w sposób niewystarczający. Obowiązek zapewnienia środków uniemożliwiających 
nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych 
i aplikacji wynika z § 20 ust. 2 pkt 7 lit. c rozporządzenia KRI, zgodnie z którym jest 
on jednym z elementów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zmierzającym 
do zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed kradzieżą, nieuprawnionym 
dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami. Kierownik GOPS wyjaśniła, że nie miała 
wiedzy na ten temat, natomiast w odniesieniu do zabezpieczeń WI-FI wskazała, 
że: „urządzenie to zostało zainstalowane przez informatyka obsługującego Urząd 
jeszcze, kiedy Ośrodek zajmował pomieszczenia w Urzędzie Gminy. Nikt nigdy 
nie zarzucił, że zastosowano hasło, które nie gwarantuje skutecznego zabezpieczenia 
do tego urządzenia”.                                   (dowód: akta kontroli str. 49-53, 56-58, 86-90) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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4. W okresie objętym kontrolą w trzech14 (z czterech) umowach o sprawowanie nadzoru 
autorskiego nad wykorzystywanymi przez GOPS programów do przetwarzania danych 
osobowych nie zawarto regulacji zobowiązujących dostawcę programu do zachowania 
w tajemnicy i nieudostępniania danych osobowych przekazanych przez Ośrodek. 
Było to sprzeczne z przepisem § 20 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia KRI, w myśl którego 
w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zawiera się zapisy 
gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji. Kierownik GOPS 
wyjaśniła, że: „Umowy konstruowane były przez firmę TOP – TEAM. Nie posiadały 
wymienionych ww. zapisów. Obecne umowy na 2018 rok już takie uregulowania 
posiadają.” Z dokumentacji posiadanej przez Ośrodek wynika, że wśród czterech umów, 
które będą obowiązywać w 2018 roku, trzy nadal nie zawierają regulacji dotyczących 
ochrony danych osobowych.                                             (dowód: akta kontroli str. 69-90) 

5. Kopie zapasowe obejmujące bazy danych programów: TT-Pomoc, TT-Świadczenia 
rodzinne, TT-Fundusz alimentacyjny, TT-Świadczenia wychowawcze, gromadzono 
na nośniku typu pendrive. Nośnik ten przechowywany był w zamykanej na klucz szafie 
znajdującej się w tym samym pomieszczeniu, co komputer z którego dane były 
archiwizowane. Było to niezgodne z przepisem pkt IV ust. 4 lit. a załącznika 
do rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz warunków technicznych, zgodnie 
z którym kopie zapasowe przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przechowywanie tych kopii w miejscu skąd pochodzą 
dane stwarza duże ryzyko ich utraty, np. w przypadku wystąpienia pożaru, w wyniku 
którego zniszczeniu może ulec zarówno baza danych jak i jej kopia zapasowa. 
Kierownik GOPS wyjaśniła, że nie miała świadomości takiego zagrożenia.  

                                                            (dowód: akta kontroli str. 86-90, 94-95, 149-150) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę, że powołany w trakcie kontroli NIK biegły 
wskazał na potrzebę zastosowania aplikacji zabezpieczających komputery pochodzące 
od jednego dostawcy, co przy wykorzystaniu narzędzia do centralnego zarządzania nimi, 
mogłoby znacząco podnieść bezpieczeństwo, zapewnić kontrolę pracy i dostępu 
do zasobów poszczególnych komputerów.                 (dowód: akta kontroli str. 49-53, 56-58) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie skuteczność przyjętych w GOPS rozwiązań 
dotyczących zabezpieczenia dostępu do poszczególnych systemów informatycznych i usług 
sieciowych przed nieuprawnionym dostępem, przejęciem lub zniszczeniem danych. 

2. Dokumentacja i procedury dotyczące ochrony danych osobowych 

2.1. Dane w GOPS przetwarzane były w siedmiu zbiorach danych, z których sześć 
prowadzono w wersji elektronicznej i papierowej, a jeden wyłącznie w wersji papierowej. 
Do GIODO zgłoszono sześć z nich. Zbiór „Świadczenia rodzinne” do 20 listopada 2017 r. 
nie został zgłoszony do rejestracji, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. Zakres danych we wszystkich 
zarejestrowanych zbiorach, odpowiadał zakresowi, w jakim były one przetwarzane. 
W okresie objętym kontrolą GOPS nie aktualizował danych rejestracyjnych zbiorów 
zgłoszonych do GIODO, mimo że wystąpiła taka potrzeba (szerzej opisana w pkt 4.3) oraz 
nie występował o ich wykreślenie. Nie wystąpiły również przypadki odmowy rejestracji 
zbioru.                                                                                    (dowód: akta kontroli str. 18, 96) 

Analiza wszystkich trzech zgłoszeń rejestracji zbioru do GIODO, sporządzonych przez 
Kierownika GOPS od 1 stycznia 2016 r. do 20 listopada 2017 r. wykazała, że zawierały one 
wymagane elementy, określone w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych15, w tym: 

− wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych, 

− oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby, 

− cel przetwarzania danych, 

− opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz zakres przetwarzanych danych, 

                                                      
14  Dotyczących programów: TT-Pomoc, TT-Fundusz alimentacyjny i TT-Świadczenia rodzinne.  
15 Dz. U. 2016 r. poz. 922. Ustawa zwana dalej: „ustawą o ochronie danych osobowych”. 
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− sposób zbierania oraz udostępniania danych, 

− informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane. 

We wszystkich zgłoszeniach wskazano Gminę Dobrzyniewo Duże jako ADO danego zbioru, 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości.                                                                  (dowód: akta kontroli str. 97-107) 

2.2. W GOPS do 20 listopada 2017 r. nie skorzystano z możliwości powołania 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji (dalej: „ABI”), o której mowa w art. 36a ust. 1 
ustawy o ochronie danych osobowych. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „przygotowywano 
jednego z pracowników ośrodka, który przeszedł stosowne szkolenia, do pełnienia funkcji 
ABI, jednak odstąpiono od tego z uwagi na uzyskanie informacji od Sekretarz Gminy 
Dobrzyniewo Duże, że zostanie powołana osoba, która będzie pełnić obowiązki ABI 
podległych jednostek”. Do zakończenia kontroli NIK, nie powołano osoby na to stanowisko. 

                          (dowód: akta kontroli str. 46-48, 64-68) 

2.3. W myśl przepisu art. 36b ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku 
niewyznaczenia ABI, zadania określone w art. 36a ust 2 pkt 1 tej ustawy, z wyłączeniem 
obowiązku sporządzania sprawozdania, realizuje ADO. Pomimo to Kierownik GOPS 
wywiązała się jedynie z obowiązku zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania 
danych osobowych z przepisami o ich ochronie. Nie realizowała natomiast pozostałych 
zadań, określonych w art. 36a ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, co szerzej 
opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

(dowód: akta kontroli str. 46-48) 

2.4. W GOPS, stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, 
prowadzono ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 
Zawierała ona elementy określone w art. 39 ust 1 pkt 1-2 ww. ustawy, tj.: imię i nazwisko 
osoby upoważnionej, datę nadania i ustania upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych. W ewidencji nie zamieszczono natomiast zakresu upoważnienia oraz 
identyfikatora, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”. Według stanu na 20 listopada 2017 r. w ewidencji osób 
upoważnionych ujęto wszystkich pracowników Ośrodka. Nie ujęto w niej natomiast 
informacji o siedmiu pracownikach Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku16, którym 
udzielono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (pochodzących z GOPS), 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                                              (dowód: akta kontroli str. 108-121) 

Ośmiu pracowników GOPS posiadających dostęp do zbiorów danych osobowych, posiadało 
ten dostęp w zakresie wynikającym z zakresów obowiązków oraz upoważnienia 
do przetwarzania danych.                                                            (dowód: akta kontroli str. 44) 

Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Ośrodka, realizację obowiązku wynikającego 
z przepisu art. 38 ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczącego zapewnienia kontroli 
na tym jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu 
są przekazywane, powierzono ABI, którego w GOPS nie powołano, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

 (dowód: akta kontroli str. 9-12, 46-48, 86-93) 

2.5. W GOPS do 20 listopada 2017 r. nie wydawano innych wewnętrznych aktów prawnych, 
procedur, instrukcji lub poleceń dotyczących sposobu gromadzenia i przetwarzania 
zasobów informacyjnych, niż dokumenty przyjęte 1 lipca 2011 r.17, tj.: Polityka 
bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym. 

                        (dowód: akta kontroli str. 46-48) 

                                                      
16  Dalej: „PUP w Białymstoku”. 
17  Zarządzeniem nr 6/2011 Kierownika GOPS z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki 

Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym. 
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2.6. Regulacje wewnętrzne Ośrodka nie przewidywały zadań realizowanych przez 
Administratora Systemów Informatycznych – w okresie objętym kontrolą nie powołano 
osoby do pełnienia tej funkcji.                                        (dowód: akta kontroli str. 8-14, 46-48) 

2.7. W okresie objętym kontrolą w GOPS nie przeprowadzano corocznych audytów 
wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji, wynikających z § 20 ust. 2 pkt. 14 
rozporządzenia KRI, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.                                    (dowód: akta kontroli str. 46-48) 

2.8. Do 20 listopada 2017 r. nie przeszkolono wszystkich pracowników GOPS z zagadnień 
związanych z ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji, co szerzej 
opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości. 
W szkoleniach takich w latach 2014 – 2015 uczestniczyli jedynie: Kierownik GOPS oraz 
jeden z pracowników Ośrodka. Ich tematami były:  

− Ochrona Danych Osobowych – celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności 
związanych z zabezpieczeniem danych oraz prowadzeniem dokumentacji zgodniej 
z ustawą o ochronie danych osobowych (zorganizowane 9 kwietnia 2014 r. przez 
MB Format),  

− Ochrona Danych Osobowych dla ABI i ADO – celem szkolenia było wzmocnienie wiedzy 
osób zarządzających i kierujących w zakresie ochrony danych osobowych 
(zorganizowane 28 maja 2015 r. przez Centrum Kształcenia MB Format) 

.                                                                  (dowód: akta kontroli str. 122-129) 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że zamierza wziąć udział w szkoleniu, które odbędzie się 
13 grudnia 2017 r. Szkolenie to ma dotyczyć zmian przepisów o ochronie danych 
osobowych, które mają wejść w życie 25 maja 2018 r., w związku z implementacją 
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/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)18.        (dowód: akta kontroli str. 46-48, 146-148) 

2.9. Od 1 stycznia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. w Ośrodku nie prowadzono zewnętrznych 
kontroli w zakresie bezpieczeństwa danych oraz nie wpłynęły skargi dotyczące przypadków 
związanych z ujawnieniem danych osobowych lub naruszeniem przepisów związanych z ich 
ochroną.                                                                                  (dowód: akta kontroli str. 46-48) 

2.10. Polityka bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 
przyjęte zostały 1 lipca 2011 r. Dokumenty te nie były aktualizowane, poza zmianą 
załącznika nr 219 do Polityki bezpieczeństwa, wprowadzoną 9 czerwca 2015 r.20, polegającą 
na dodaniu informacji o systemie informatycznym, w którym są prowadzone poszczególne 
zbiory. Problem ten szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”.                                         (dowód: akta kontroli str. 8-17, 91-93) 

Polityka bezpieczeństwa zawierała aktualny wykaz budynków i pomieszczeń tworzących 
obszar, w którym przetwarzano dane osobowe oraz wykaz zbiorów danych osobowych wraz 
ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, tj. element 
wymagany przepisem § 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz warunków 
technicznych. 

W Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym zawarto natomiast zapis dotyczący 
sposobu zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością wirusów 
komputerowych i nieuprawnionym dostępem, tj. element wymagany przepisem § 5 pkt 6 
rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz warunków technicznych.  

 

                                                      
18  Dz.U.UE.L.2016.119.1. 
19  Wykaz pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe.  
20  Zmienionym zarządzeniem nr 10/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 

9 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Polityki Bezpieczeństwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dobrzyniewie Dużym oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 
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Dokumenty te nie zawierały natomiast elementów określonych w § 4 pkt 3-4 oraz § 5         
pkt 1 – 5 i 7 – 8 rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz warunków technicznych, 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                                         (dowód: akta kontroli str. 8-17, 91-93) 

W żadnym z ww. dokumentów nie określono poziomu bezpieczeństwa przetwarzania 
danych osobowych w systemach informatycznych GOPS, mimo takiego wymogu 
określonego w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz warunków 
technicznych, a także nie wywiązano się z obowiązku wynikającego z § 2 pkt 15 w związku 
z § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI, wdrożenia regulacji wewnętrznych stanowiących politykę 
bezpieczeństwa informacji, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.                           (dowód: akta kontroli str. 8-17, 91-93) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono niżej 
wymienione nieprawidłowości. 

1. GIODO nie zgłoszono do rejestracji jednego21 (z siedmiu) zbioru danych osobowych 
prowadzonych w Ośrodku, co naruszało wymogi art. 40 ustawy o ochronie danych 
osobowych. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „Ośrodek istnieje od 1990 roku. 
Świadczenia Rodzinne od 2004 roku funkcjonowały jako zadanie gminne. Przekazano 
je do GOPS w 2011 r. w połowie okresu świadczeniowego. Obejmując stanowisko 
kierownika ośrodka nie miałam świadomości, że zadanie, które było realizowane 
od wielu lat przez Gminę nie zostało zgłoszone do GIODO”.  

Ponadto w danych rejestracyjnych wszystkich zgłoszonych do GIODO zbiorów danych 
osobowych wskazano Gminę Dobrzyniewo Duże jako ADO, mimo że zgodnie z art. 7 
pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest organ, 
jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach 
przetwarzania danych osobowych. Zatem jako ADO w odniesieniu do wszystkich 
zbiorów powinien być wskazany Kierownik Ośrodka. Wyjaśniła ona, że: „od stycznia 
2016 r. do chwili obecnej GOPS dokonywał zgłoszeń zbiorów danych osobowych 
do GIODO, jednakże jako ADO, w tych zbiorach wskazywano Gminę, w związku 
z wytycznymi sekretarz gminy Dobrzyniewo Duże, iż zadania własne i zlecone gminie, 
powinny być zgłaszane jako GMINA”.       (dowód: akta kontroli str. 18, 96-107, 130-132) 

2. W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, wbrew 
wymogom określonym w art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie danych osobowych, 
nie wskazano zakresu upoważnienia oraz identyfikatora w systemie informatycznym. 
Ponadto według stanu na 20 listopada 2017 r. w ewidencji tej nie ujęto informacji 
o siedmiu pracownikach PUP w Białymstoku, którym udzielono upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych pochodzących z GOPS. Kierownik GOPS 
wyjaśniła, że wynika to z niezaktualizowania Polityki bezpieczeństwa oraz ujęcia 
na odrębnej liście (stanowiącej integralną część porozumienia z PUP w Białymstoku) 
upoważnień udzielonych pracownikom tej jednostki. 

 (dowód: akta kontroli str. 86-90, 108, 115-121) 

3. Regulacje wewnętrzne Ośrodka w zakresie określonym w art. 38 ustawy o ochronie 
danych osobowych, tj. dotyczącym zapewnienia kontroli na tym jakie dane osobowe, 
kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane, były 
nierzetelne. Realizację tej kontroli (zgodnie z postanowieniami Polityki bezpieczeństwa) 
powierzono bowiem ABI, którego nie powołano. Kierownik GOPS wyjaśniła, 
że: „Wszyscy pracownicy posiadają stosowne upoważnienia do wszystkich programów 
z uwagi na „przenikanie” się spraw i klientów. Programy są tak skonstruowane, 
iż wymuszają wprowadzenie tylko określonych danych, które są weryfikowane 
i zapisywane, w celu rozpatrzenia danego wniosku. Wszystkie wprowadzone wnioski 
posiadają swoją metrykę. Ponadto w wersji papierowej przedstawiane są do akceptacji 
kierownika GOPS przed podpisaniem decyzji. Sporządzane kwartalnie zbiory centralne 
również weryfikują wprowadzane dane”.      (dowód: akta kontroli str. 9-12, 46-48, 86-93) 

                                                      
21  Zbiór „Świadczenia rodzinne”. 
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4. W okresie objętym kontrolą w Ośrodku nie przeprowadzano corocznych audytów 
wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji, mimo wymogu wynikającego 
z § 20 ust. 2 pkt. 14 rozporządzenia KRI. Kierownik GOPS wyjaśniła, że wynikało 
to z „ograniczeń w Budżecie Gminy oraz minimalnych środków przeznaczonych 
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej”.         (dowód: akta kontroli str. 46-48, 86-90) 

5. ADO nie realizował zadań określonych w art. 36a ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych 
osobowych, tj. nie dokonywał sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych 
z przepisami o ochronie danych osobowych oraz nie nadzorował opracowania 
i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 tej ustawy. Kierownik 
GOPS wyjaśniła, że: „Zadania te nie były realizowane z uwagi na duże obciążenie 
innymi obowiązkami oraz brak specjalistycznej wiedzy w zakresie zabezpieczenia 
i ochrony danych osobowych, oraz opracowywania i wprowadzania dokumentacji 
dotyczącej  zabezpieczenia systemów informatycznych”. 

                                                   (dowód: akta kontroli str. 46-48, 130-132, 149-150) 

6. Do 20 listopada 2017 r. nie przeszkolono wszystkich pracowników GOPS z zagadnień 
związanych z ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji. 
W szkoleniach takich w latach 2014 – 2015 uczestniczyli jedynie: Kierownik GOPS oraz 
jeden z pracowników Ośrodka. Tymczasem obowiązek zapewnienia szkoleń osobom 
zaangażowanym w proces przetwarzania informacji, z uwzględnieniem zagrożenia jej 
bezpieczeństwa, skutków naruszenia zasad bezpieczeństwa, konsekwencji prawnych 
i środków zapewniających jej bezpieczeństwo, wynika z § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia 
KRI. Jak wyjaśniła Kierownik GOPS, pracownicy nie byli szkoleni w ww. zakresie, gdyż 
Ośrodek posiał ograniczone środki na ten cel. 

(dowód: akta kontroli str. 122-129, 149-150) 

7. Od przyjęcia w 2011 roku do 20 listopada 2017 r. Polityka bezpieczeństwa oraz 
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, poza zmianą załącznika nr 2 (szerzej 
opisaną w pkt 2.10 niniejszego wystąpienia), nie były aktualizowane, mimo takiej 
konieczności wynikającej np. z niepowołania ABI, uruchomienia sieci WI-FI w Ośrodku 
oraz możliwości przetwarzania danych poza siedzibą GOPS na terminalu mobilnym 
otrzymanym w ramach projektu Emp@tia. Było to sprzeczne z przepisem § 20 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia KRI, zgodnie z którym zapewnia się aktualizację regulacji 
wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. Ponadto Polityka 
bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym nie zawierały 
elementów określonych w § 4 pkt 3 – 4 oraz § 5 pkt 1 – 5 i 7 – 8 rozporządzenia 
w sprawie dokumentacji oraz warunków technicznych, tj. m.in.: opisu struktury zbiorów 
danych wskazującego zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania 
między nimi, sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami, 
procedury przeznaczonej dla użytkowników systemu dotyczącej tworzenia kopii 
zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich 
przetwarzania, a także procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy. 
Kierownik GOPS wyjaśniła, że dokumenty te nie zawierały wymaganych elementów 
z uwagi na ich nieaktualizowanie, będące skutkiem braku środków finansowych na ten 
cel w budżecie Ośrodka.               (dowód: akta kontroli str. 8-17, 91-93, 86-90, 149-150) 

8. Regulacje składające się na politykę bezpieczeństwa informacji, określoną w § 2 pkt 15 
rozporządzenia KRI nie odpowiadały wymogom § 20 ust. 1 ww. rozporządzenia. 
W szczególności, nie wprowadzono poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych 
osobowych w systemie informatycznym GOPS na poziomie wysokim, zgodnie 
z wymaganiami § 6 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz warunków 
technicznych. Jak wyjaśniła Kierownik Ośrodka, wynikało to z „braku kompetencji w tym 
zakresie i braku środków na powierzenie zadania wyspecjalizowanej firmie”. 

                                                (dowód: akta kontroli str. 8-17, 46-48, 86-90, 91-93) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie opracowanie i wdrożenie dokumentacji 
i procedur wymaganych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych w GOPS. Ocena cząstkowa 
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3. Sposób przechowywania oraz zabezpieczenia danych 

3.1. W Polityce bezpieczeństwa określono środki ochrony służące zapewnieniu poufności, 
integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. Przyjęte rozwiązania w sposób ogólny 
określały środki ochrony fizycznej, wskazując m.in., że: [1] dane osobowe z użyciem 
systemu informatycznego i w formie papierowej są przetwarzane w godzinach pracy GOPS, 
a poza tymi godzinami – wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody 
ADO; [2] w obszarze przetwarzania danych mogą przebywać wyłącznie pracownicy 
zatrudnieniu przy przetwarzaniu danych; przebywanie osób nieuprawnionych do danych jest 
dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej; [3] pomieszczenia muszą być 
zamykane na czas nieobecności w nich pracowników, a klucze powinny być 
przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieupoważnione; 
[4] monitory komputerów, na których odbywa się przetwarzanie danych muszą być 
zlokalizowane w sposób uniemożliwiający podgląd wyświetlanych danych przez osoby 
trzecie; [5] dyski twarde i nośniki elektroniczne zawierające dane osobowe przeznaczone 
do likwidacji lub naprawy są przed opuszczeniem GOPS pozbawiane zapisu albo niszczone 
fizycznie (jeżeli nie ma innej metody zlikwidowania); [6] wydruki komputerowe zawierające 
dane osobowe, które przeznaczono do likwidacji są niszczone w niszczarce dokumentów. 

                 (dowód: akta kontroli str. 8-17, 91-93) 

Oględziny pomieszczeń Ośrodka, w których przetwarzane były zbiory danych osobowych, 
wykazały, że: [1] przetwarzanie danych odbywało się w miejscach do tego wyznaczonych; 
[2] urządzenia (stacje komputerowe) znajdowały się w pomieszczeniach zabezpieczonych 
zamkami; [3] stacje komputerowe wykorzystywane do przetwarzania danych wyposażone 
były w zabezpieczenia na wypadek zaniku napięcia (UPS); [4] kopie zapasowe tworzone 
były przez Kierownika GOPS; [5] nie ustalono pisemnych zasad gospodarki kluczami 
do pomieszczeń i szaf, w których przechowywano zbiory danych; [6] klucze do szaf 
po zakończeniu pracy były gromadzone w biurku Kierownika Ośrodka; [7] klucze do wejścia 
głównego GOPS (drzwi antywłamaniowe) były w posiadaniu Kierownika Ośrodka oraz 
wyznaczonego pracownika, a drzwi do poszczególnych pomieszczeń GOPS posiadały 
możliwość zamknięcia na klucz; [8] w Ośrodku nie zainstalowano monitoringu wizyjnego, 
systemu przeciwpożarowego oraz alarmowego (na wyposażeniu GOPS znajdowała się 
jedna gaśnica z datą ważności do sierpnia 2018 roku); [9] wszystkie pomieszczenia 
Ośrodka znajdowały się na pierwszym piętrze budynku, a okna nie posiadały zabezpieczeń 
antywłamaniowych i krat metalowych; [10] papierowa część wszystkich pięciu (z siedmiu) 
zbiorów danych osobowych przechowywana była w szafach zamykanych na klucz; 
pozostałe dwa zbiory („Świadczenia rodzinne” i Pomoc społeczna”), przechowywano 
w szafach, nieposiadających takiej możliwości, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”; [11] pomieszczenie 
archiwum znajdowało się w podpiwniczeniu budynku GOPS i nie posiadało systemu 
przeciwpożarowego oraz zabezpieczania przed zalaniem, a akta składowano 
na metalowych półkach oraz w pojemnikach usytuowanych bezpośrednio na podłodze, 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                                                  (dowód: akta kontroli str. 61-63) 

3.2. W GOPS nie gromadzono bieżących informacji w zakresie inwentaryzacji sprzętu 
i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmujących ich rodzaj 
i konfigurację, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”.                                                  (dowód: akta kontroli str. 46-48) 

3.3. W latach 2016 – 2017 (do 20 listopada) w Ośrodku nie dokonywano likwidacji sprzętu 
komputerowego, będącego nośnikiem danych oraz nie wystąpiły przypadki, w których 
naprawa sprzętu komputerowego była realizowana przez podmioty zewnętrzne. 
                                                                                                (dowód: akta kontroli str. 46-48) 

3.4. Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe prowadzone było 
w niszczarkach, które znajdowały się w pomieszczeniach nr 2 i 4, stanowiących obszar 
przetwarzania danych osobowych. Przyjęte rozwiązania były zgodne z regulacjami 
określonym w Polityce bezpieczeństwa.                     (dowód: akta kontroli str. 46-48, 61-63) 

Opis stanu 
faktycznego 
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3.5. W Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym 
nie określono zasad dotyczących użytkowania komputerów przenośnych, mimo że praca 
taka była możliwa na terminalu mobilnym otrzymanym, w ramach projektu Emp@tia, 
co szerzej opisano w pkt 1.8 wystąpienia pokontrolnego. 

   (dowód: akta kontroli str. 8-17, 46-48, 64-68) 

3.6. Sprzątanie pomieszczeń, w których przetwarzano dane osobowe odbywało się 
w godzinach pracy, w obecności pracowników upoważnionych do przetwarzania danych. 
W GOPS nie wprowadzono regulacji wewnętrznych w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 46-48, 61-63) 

3.7. W GOPS nie określono procedur dotyczące przeglądów i konserwacji systemów oraz 
nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych, co szerzej opisano 
w pkt 2.10 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.                (dowód: akta kontroli str. 46-48) 

3.8. Ośrodek nie posiada wewnętrznych regulacji dotyczących rozwiązań na wypadek 
wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, np. długotrwałego braku zasilania. Nie opracowano 
także procedur przywracania systemów po awarii oraz planu ciągłości działania 
umożliwiającego kontynuację wykonywania zadań publicznych, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Uwagi dotyczące badanej 
działalności”. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „Nie opracowano wewnętrznych regulacji 
z uwagi na uwarunkowania, w jakich funkcjonuje jednostka, przy minimalnych nakładach 
finansowych gminy na funkcjonowanie Ośrodka. Dotychczas nie odnotowano dużych awarii. 
UPS przy każdym stanowisku komputerowym są wystarczające przy braku zasilania 
energii”. Możliwość kilkunastominutowej pracy w przypadku braku energii elektrycznej 
zapewniały urządzenia typu UPS, w które wyposażone były wszystkie komputery 
stacjonarne wykorzystywane w Ośrodku.        (dowód: akta kontroli str. 46-48, 61-63, 86-90) 

3.9. Jak wyjaśniła Kierownik GOPS, w okresie objętym kontrolą w Ośrodku nie wystąpiły 
przypadki fizycznej utraty danych. Nie stosowano również procedury postepowania 
w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, określonej w § 10 Polityki 
bezpieczeństwa.                                                            (dowód: akta kontroli str. 8-17, 86-90) 

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

1. W GOPS nie gromadzono bieżących informacji w zakresie inwentaryzacji sprzętu 
i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmujących ich rodzaj 
i konfigurację. Obowiązek gromadzenia tych danych wynika § 20 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia KRI. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „Z uwagi na brak aktualizacji 
poszczególnych dokumentów nie gromadzono informacji w zakresie inwentaryzacji 
sprzętu i oprogramowania. Wszystkie sprzęty GOPS spisane są do inwentaryzacji 
księgowej i posiadają swój numer. Są stosunkowo nowe, a programy od lat nie 
zmieniają się”.                                                        (dowód: akta kontroli str. 46-48, 86-90) 

2. Papierową część dwóch (z siedmiu) zbiorów danych osobowych: „Świadczenia 
rodzinne” i „Pomoc społeczna” (zawierających dane sensytywne, określone w art. 27 
ustawy o ochronie danych osobowych), przechowywano w pokoju nr 2 Ośrodka, 
w szafach nieposiadających możliwości zamknięcia ich na klucz. Stanowiło 
to naruszenie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym 
zapewnia się ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Pomieszczenie archiwum, znajdujące się w podpiwniczeniu budynku GOPS, wbrew 
wymogom § 6 załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie działania archiwów 
zakładowych22, nie posiadało systemu przeciwpożarowego oraz zabezpieczania przed 
zalaniem. Przyjęcie takich rozwiązań nie zapewnia właściwej ochrony zbiorów danych 

                                                      
22  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, 
poz. 67 ze zm.). 
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przed działaniem czynników fizycznych i zdarzeń losowych jak pożar, zalanie lub 
kradzież.  

Kierownik Ośrodka wyjaśniła: „Do końca 2016 roku akta osobowe we wszystkich 
pomieszczeniach przechowywane były w szafach zamykanych na klucz. Ilość 
przybywających akt wymusiła na Ośrodku zakup nowych szaf do pokoju nr 2, w których 
do chwili obecnej nie zainstalowano zamków”. W odniesieniu do warunków panujących 
w archiwum wskazała, że: „GOPS Dobrzyniewo Duże po przeprowadzce w 2012 roku 
do obecnie zajmowanego budynku mieszkalnego otrzymał niewielkie pomieszczenie 
na parterze budynku. Przed przeprowadzką akta znajdowały się w archiwum wspólnym 
dla GOPS i Urzędzie Gminy. Obecnie akta przechowywane są na regalach, 
w plastikowych koszach (GOPS dysponuje gaśnicą pożarową znajdującą się 
w Ośrodku)”.                                                    (dowód: akta kontroli str. 59, 61-63, 86-90) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę opracowania wewnętrznych regulacji 
dotyczących rozwiązań na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, 
np. długotrwałego braku zasilania bądź przywracania systemów po awarii, a także planu 
ciągłości działania umożliwiającego kontynuację wykonywania zadań jednostki. Plan ten 
powinien określić systemy i aplikacje o znaczeniu krytycznym oraz wszystkie 
podporządkowane lub powiązane plany. Istotne jest, aby plany te były jasno 
udokumentowane, przekazane pracownikom i aktualizowane w celu odzwierciedlenia 
bieżącej działalności GOPS. Ponadto obowiązek zabezpieczenia systemu informatycznego 
służącego do przetwarzania danych osobowych przed utratą danych spowodowaną awarią 
zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej wynika z regulacji rozdz. A pkt. III załącznika 
do rozporządzenia w sprawie dokumentacji i warunków technicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 46-48, 61-63, 86-90) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
przestrzeganie w GOPS przyjętych procedur dotyczących przechowywania 
i zabezpieczenia danych oraz zapewnienia im właściwej ochrony. 

4. Przetwarzanie zasobów informacyjnych zgodnych z zakresem działalności 
jednostki kontrolowanej 

4.1. W GOPS wszystkie siedem zbiorów danych, w których przetwarzane były dane 
osobowe prowadzono w wersji papierowej, a sześć nich także w formie elektronicznej. 
Do GIODO zgłoszono sześć zbiorów danych, w tym dwa23 w 2016 roku i jeden24 
w 2017 roku, tj. z chwilą rozpoczęcia gromadzenia i przetwarzania danych w tych zbiorach. 
Wszystkie prowadzone zbiory zostały ujęte w wykazie zbiorów danych osobowych, 
stanowiącym element przyjętej Polityki bezpieczeństwa. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 18, 61-63) 

4.2. W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie aktualizował danych w rejestrze prowadzonym 
przez GIODO w odniesieniu do zbiorów, które były zarejestrowane.  

(dowód: akta kontroli str. 46-48, 96) 

4.3. We wszystkich sześciu zbiorach zgłoszonych GIODO i prowadzonych przez Ośrodek 
(wg. stanu na 8 listopada 2017 r.) zakres przetwarzanych danych był zgodny 
ze zgłoszeniem. W przypadku jednego zbioru nie wskazano faktu powierzenia 
przetwarzania danych innemu podmiotowi, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

Analiza wszystkich siedmiu zbiorów danych prowadzonych w GOPS wykazała, że dane 
w nich gromadzone były wykorzystywane (niezbędne) do realizacji zadań, dla których zbiory 
były prowadzone.                                                                    (dowód: akta kontroli str. 54-55) 

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku prowadzono jedno postępowanie dotyczące naboru 
kandydatów do pracy. W ogłoszeniu wskazano informacje wymagane art. 24 ust. 1 ustawy 
o ochronie danych osobowych, a każda z czterech osób, które złożyły zgłoszenia, wyraziła 
zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.                    (dowód: akta kontroli str. 46-48) 

                                                      
23  „Karta dużej rodziny”, „Świadczenia wychowawcze”, „Karta dużej rodziny”. 
24  „Ustawa o Wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „za życiem”. 
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4.4. Kierownik GOPS była administratorem zbiorów danych, do których dostęp posiadali 
pracownicy Ośrodka, z wyjątkiem elektronicznej wersji zbiorów: Karta Dużej Rodziny25, 
SEPI oraz bazy danych projektu Emp@tia. Ośrodek uzyskał dostęp do zbioru danych 
w systemie KDR na podstawie porozumienia z 28 sierpnia 2015 r. pomiędzy Wójtem 
Dobrzyniewa Dużego a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych26. Natomiast dane osobowe 
w SEPI przetwarzano na podstawie umowy nr 2/2013 powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w związku z zawarciem porozumienia w sprawie korzystania z Samorządowej 
Elektronicznej Platformy Informacyjnej, zawartej 31 grudnia 2013 r. pomiędzy Kierownikiem 
GOPS a dyrektorem PUP w Białymstoku. Uzyskanie dostępu do ww. zbiorów nie wymagało 
spełnienia przez Ośrodek specjalnych warunków takich, jak np. stworzenie wydzielonego 
łącza internetowego czy też budowy określonej struktury sieci. 

              (dowód: akta kontroli str. 18, 110-114, 133-142) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na nieaktualizowaniu zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO, 
dotyczącego zbioru „Pomoc społeczna”, w związku z powierzeniem innemu podmiotowi 
(PUP w Białymstoku) przetwarzania danych w tym zbiorze. Stanowiło to naruszenie 
przepisu art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym 
w terminie 30 dni od dokonania zmiany ADO ma obowiązek zgłosić GIODO zmianę zakresu 
gromadzonych danych w zbiorze. Kierownik GOPS wyjaśniła, że nie dokonała aktualizacji, 
gdyż nie była świadoma takiego obowiązku.    

(dowód: akta kontroli str. 18, 46-48, 86-90, 110-121, 133-142) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości sposób 
przetwarzania zasobów informacyjnych, który był zgodny z zakresem działalności GOPS, 
a w odniesieniu do zbiorów zewnętrznych, spełniał wymogi związane z uzyskaniem do nich 
dostępu. 

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 Kontroli27, wnosi o: 

1. Utworzenie w systemach operacyjnych komputerów Ośrodka konta administratora 
i użytkownika oraz nadanie osobom wykorzystującym te urządzenia uprawnień 
odpowiadającym zakresom ich obowiązków. 

2. Wprowadzenie autoryzacji dostępu do systemów operacyjnych komputerów Ośrodka 
w postaci loginu i hasła oraz zabezpieczenie sieci WI-FI w sposób uniemożliwiający 
nieautoryzowany dostęp. 

3. Wywiązanie się z obowiązków określonych w art. 36a ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

4. Analizowanie i zabezpieczenie przed modyfikacją lub zniszczeniem logów systemów 
operacyjnych komputerów wykorzystywanych w GOPS.  

5. Zapewnienie w umowach dotyczących sprawowania nadzoru autorskiego nad 
wykorzystywanymi przez GOPS programami do przetwarzania danych osobowych, 
regulacji zobowiązujących dostawcę programu do zachowania w tajemnicy 
i nieudostępniania danych osobowych przekazywanych przez Ośrodek.  

6. Przechowywanie kopii zapasowych bazy danych systemów dziedzinowych w miejscu 
gwarantującym zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. 

7. Zgłoszenie GIODO do zarejestrowania zbioru danych osobowych „Świadczenia 
rodzinne” oraz zaktualizowanie danych rejestracyjnych zbioru „Pomoc społeczna” 

                                                      
25  System informatyczny do obsługi KDR, znajdujący się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej – kdr.mpips.gov.pl. 
26  Porozumienie D/2015 w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu w ramach realizacji projektu informatycznego „pl.D”. 
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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o informacje dotyczące powierzenia innemu podmiotowi przetwarzania danych w tym 
zbiorze. 

8. Wskazanie w prowadzonej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych elementów określonych w art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz ujęcie w niej wszystkich osób upoważnionych przez Kierownika GOPS 
do przetwarzania danych osobowych. 

9. Zapewnienie papierowej wersji posiadanych zbiorów danych właściwej ochrony przed 
działaniem czynników fizycznych i zdarzeń losowych (pożar, zalanie lub kradzież). 

10. Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z § 20 ust. 2 pkt. 2 i 14 rozporządzenia 
KRI, dotyczących utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania 
służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację oraz 
przeprowadzania corocznych audytów wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa 
informacji.  

11. Zapewnienie szkoleń, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI, 
wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces przetwarzania informacji. 

12. Aktualizację Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym, w tym uzupełnienie ich stosownie do wymogów § 20 ust. 1 
rozporządzenia KRI oraz § 4 pkt 3-4, w § 5 pkt 1 – 5 i 7 – 8 i w § 6 rozporządzenia 
w sprawie dokumentacji oraz warunków technicznych, w tym wprowadzenie wysokiego 
poziomu zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych 
GOPS oraz wyeliminowanie rozbieżności między postanowieniami tych dokumentów, 
a stanem faktycznym w zakresie dotyczącym ABI. 

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 Delegatury NIK 
w Białymstoku.  

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. 

Białystok, dnia 16 stycznia 2018 r. 

 

Paweł Tołwiński  
specjalista kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Robert Skwarko 

........................................................ ........................................................ 
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