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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 Mariusz Lenkiewicz – starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LBI/177/2017 z 18 grudnia 2017 r.                                       (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, 16-400 Suwałki                        
(dalej: „MOPR” lub „Ośrodek”) 

 Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leszek Lewoc – Dyrektor MOPR1                                                    (dowód: akta kontroli str. 3) 
                                          

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
zapewnienie przez MOPR właściwej ochrony elektronicznych zasobów informacyjnych 
przed nieuprawnionym dostępem, przejęciem lub zniszczeniem w latach 2016 – 2017.  

Ośrodek wywiązał się z obowiązku opracowania i wdrożenia wewnętrznych procedur 
dotyczących ochrony danych osobowych, określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych3. Odpowiadały one wymogom zawartym w §§ 4 i 5 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
do przetwarzania danych osobowych4.  

W MOPR dopełniono obowiązku zgłoszenia wszystkich zbiorów danych osobowych 
do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych5. Zapewniono 
również właściwą ochronę pomieszczeń, sprzętu i infrastruktury przed bezpośrednim 
działaniem czynników fizycznych i zdarzeń losowych oraz odpowiedni sposób 
przechowywania danych osobowych, zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, 
a także opracowanymi w MOPR regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie. 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, polegające na: 

−  niemonitorowaniu dostępu do informacji, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 7 lit. a 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych6, 

−    niesprawdzaniu poprawności wykonania kopii zapasowych jednego (z pięciu) systemu 
informatycznego, do czego zobowiązywał § 8 pkt 5 obowiązującej w Ośrodku Instrukcji 
zarządzania systemami informatycznymi, 

−    nieprzeprowadzeniu do 24 stycznia 2018 r. audytu w zakresie bezpieczeństwa 
informacji, wymaganego przepisem § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI, 

−  gromadzeniu danych osobowych w trzech (z 11) zbiorach w zakresie szerszym niż 
zgłoszony GIODO. 

                                                      
1  Pełniący funkcję Dyrektora MOPR od 1 września 2014 r. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 922. 
4 Dz. U. Nr 100 poz. 1024. Rozporządzenie zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji oraz warunków 

technicznych”. 
5 Dalej „GIODO”. 
6  Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. Rozporządzenie zwane dalej: „rozporządzeniem KRI”. 
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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 Ośrodku do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wykorzystywane były 
systemy informatyczne, służące do obsługi spraw związanych m.in. z pomocą społeczną, 
świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi, funduszem alimentacyjnym, pomocą osobom 
niepełnosprawnym, dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi, wpieraniem rodzin 
i pieczą zastępczą oraz księgowością i sprawami kadrowo-administracyjnymi Ośrodka, 
tj. m.in. „Pomost”, „SR – Świadczenia rodzinne”, „SW – Świadczenia wychowawcze”,        
„FA – Fundusz alimentacyjny”, „DM – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne”, „Płatnik” oraz 
„Progman”. Dane osobowe w Ośrodku przetwarzane były przez pracowników 
na 88 komputerach (w tym 28 laptopach), z których 57 posiadało nieograniczony dostęp 
do Internetu.                                                            (dowód: akta kontroli str. 12-60, 273, 298) 

Oględziny 30 komputerów MOPR, wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych, 
wykazały m.in., że: [1] wszyscy użytkownicy posiadali uprawnienia użytkownika systemu 
operacyjnego; [2] dostęp do systemu operacyjnego (na identyfikowalnym loginie7) 
we wszystkich przypadkach zabezpieczony był hasłem; [3] na wszystkich komputerach 
zastosowano wygaszacz ekranu (i automatyczne wylogowanie), uaktywniający się 
po upływie od trzech do 15 minut bezczynności użytkownika8; [4] na wszystkich 
komputerach zainstalowano program antywirusowy9, który posiadał aktualną bazę wirusów; 
[5] na 28 komputerach zainstalowano systemy operacyjne Windows 7 i Windows 10, które 
były aktualizowane automatycznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, a na pozostałych 
– systemy Windows XP i Windows Vista nieposiadające wsparcia technicznego 
odpowiednio od 8 kwietnia 2014 r. i 11 kwietnia 2017 r.10 Szerzej użytkowanie komputerów 
z nieaktualnym oprogramowaniem operacyjnym opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Uwagi dotyczące badanej działalności”.                 

(dowód: akta kontroli str. 273, 292, 298, 306-307) 

1.2.   W Ośrodku 14 grudnia 2016 r. i 20 grudnia 2017 r. przeprowadzono okresowe analizy 
poufności, dostępności i integralności systemów informatycznych11 pod kątem zagrożeń 
i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia KRI. Wskazywano w nich każdorazowo podstawowe zagrożenia 
występujące w systemach informatycznych w podziale na zasoby MOPR (dysk twardy, 
zewnętrzne nośniki danych, system operacyjny, aplikacje biurowe, urządzenia sieciowe, 
zasilanie awaryjne UPS lub sprzęt komputerowy) oraz charakter zidentyfikowanych 
zagrożeń (utrata poufności danych, dostępności do danych lub ich integralności). Zarówno 
w 2016, jak i w 2017 roku określono poziom ryzyka utraty bezpieczeństwa danych 
osobowych na poziomie akceptowalnym (35 pkt w skali od jednego do 100) oraz 
zidentyfikowano największe zagrożenia (m.in. złośliwe oprogramowanie systemu 
operacyjnego lub aplikacji biurowych). W analizie z 2017 roku opisano ponadto jeden 
incydent, który miał miejsce w Ośrodku (w lipcu 2017 roku), dotyczący awarii 
oprogramowania12 oraz sformułowano wnioski i zaproponowano działania naprawcze 
(m.in. wykonywanie kopii oprogramowania przed instalacją aktualizacji systemów 
funkcjonujących w MOPR), które zostały w Ośrodku wdrożone. 

(dowód: akta kontroli str. 68-91, 301)  

                                                      
7  Określonym w rejestrach operatorów upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, oddzielnie dla każdego systemu 

informatycznego. 
8  Powrót do systemu wymagał podania przez pracownika hasła użytkownika, w celu ponownego zalogowania się do systemu 

operacyjnego. 
9  Dodatkowo na pięciu komputerach dostępny był Windows Defender, program dostępny wraz z systemem Windows 10. 
10  Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej producenta systemów operacyjnych 

https://support.microsoft.com/pl-pl. 
11  Analizy przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Polityki Bezpieczeństwa, 

w którym określono potencjalne podatności systemu informatycznego Ośrodka na zagrożenia. 
12  Incydent polegał na zainstalowaniu aktualizacji systemu „Pomost” i niemożliwości skorzystania z aplikacji przez 

użytkowników. Po podjęciu działań przez pracowników pionu informatyki MOPR prawidłowa praca systemu została 
przywrócona tego samego dnia (po 7 godz. od zgłoszenia awarii oprogramowania). Incydent nie spowodował ujawnienia 
danych osobowych przetwarzanych w systemie. 
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1.3. Wszyscy pracownicy przetwarzający dane osobowe posiadali na wykorzystywanych 
komputerach konta użytkowników systemów operacyjnych, nadane przez Administratora 
Systemu Informatycznego (dalej: „ASI”) i hasło dostępu13 do systemu operacyjnego oraz byli 
zaangażowani w proces przetwarzania danych osobowych w stopniu adekwatnym 
do zadań, jakie wynikały z ich zakresów obowiązków14. Nadane uprawnienia (m.in. zakaz 
modyfikacji ustawień w systemach i odebranie praw administratora) oraz hasła dostępu 
30 użytkowników, których komputery poddane zostały oględzinom, spełniały wymagania 
określone w § 5 pkt 4 obowiązującej w Ośrodku Instrukcji zarządzania systemami 
informatycznymi15 oraz w załączniku do rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz 
warunków technicznych.                (dowód: akta kontroli str. 6-10, 79-89, 274, 292, 306-307)  

1.4. W MOPR nie prowadzono zbiorczego rejestru dostępu do systemu operacyjnego 
w formie papierowej lub w postaci logów systemowych16. Na każdym komputerze                                     
– w rejestrze zdarzeń systemu Windows – gromadzono logi systemowe na dyskach 
lokalnych. Logi te były wprawdzie zabezpieczane przed modyfikacją, ale nie były 
agregowane ani automatycznie analizowane (nie były objęte procesem tworzenia kopii 
danych).  

Infrastruktura sieci informatycznej, w tym użytkowane w Ośrodku oprogramowanie 
antywirusowe, pozwalało na skuteczne monitorowanie dostępu do informacji gromadzonych 
w systemach informatycznych, jednak nie było ono w pełni wykorzystywane, co szerzej 
opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 6-10, 297)  

1.5.  W Ośrodku, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 7 lit. c rozporządzenia KRI, zapewniono środki 
uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do usług sieciowych i urządzeń serwerowni, 
poprzez zabezpieczenie ich hasłem znanym jedynie ASI. Wprowadzono również 
odpowiednie środki techniczne, mające na celu zabezpieczenie dostępu do systemów 
operacyjnych, tj. loginy i hasła dostępu oraz odpowiednie uprawnienia nadane 
użytkownikom, w celu umożliwienia zastosowania zasady rozliczalności określonej w § 5 
pkt 3 Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych 
osobowych w MOPR.                                                    (dowód: akta kontroli str. 6-10, 12-60) 

W instrukcjach wewnętrznych MOPR, dotyczących bezpieczeństwa informacji, określono 
m.in. sposób zarządzania systemami uwierzytelnienia (w tym proces nadawania i zmiany 
haseł przez użytkowników i ASI) oraz procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia 
pracy przez operatorów systemów informatycznych wykorzystywanych w Ośrodku (w tym 
ustawienia stosowanych w Ośrodku wygaszaczy ekranów). 

(dowód: akta kontroli str. 6-10, 13-24, 79-89) 

1.6. Wykorzystanie do pracy przez pracowników socjalnych trzech terminali mobilnych, 
niebędących własnością MOPR, uregulowano w umowie użyczenia zawartej 
z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej17. W regulacjach wewnętrznych 
dotyczących ochrony danych osobowych nie uregulowano kwestii wykorzystywania innego 
sprzętu niebędącego własnością Ośrodka i taki sprzęt nie był w MOPR użytkowany.                                                                    

(dowód: akta kontroli str. 301-305) 

Konfiguracja sieciowa umożliwiała podłączenie do infrastruktury MOPR sprzętu 
komputerowego (np. laptopów, telefonów komórkowych, tabletów lub dysków przenośnych) 
niestanowiącego własności pracodawcy, jednak nie było możliwe korzystanie z zasobów 
sieci informatycznej Ośrodka za ich pomocą. Informacje o podłączeniu do komputerów 

                                                      
13  W przypadku kilku nieudanych prób dostępu konto użytkownika było blokowane i ponowny dostęp do systemu był 

nadawany za pośrednictwem ASI, co zostało określone w § 3 pkt 6 obowiązującej w MOPR Instrukcji zarządzania 
systemami informatycznymi. 

14  W latach 2016 – 2017 w przypadku rozwiązania lub nawiązania stosunku pracy nadawano (lub odbierano) pracownikom 
stosowne upoważnienia i dostęp do systemów informatycznych.  

15 Stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/2015 Dyrektora MOPR w Suwałkach z dnia 10 września 2015 r. 
16 Log (inaczej: dziennik, plik dziennika, rejestr zdarzeń) – chronologiczny zapis zawierający informację o zdarzeniach 

i działaniach dotyczących systemu informatycznego, systemu komputerowego czy komputera. Log tworzony jest 
automatycznie przez dany program komputerowy, a sama czynność zapisywania do logu nazywana jest też logowaniem     
– nie należy mylić tego określenia z logowaniem w celu wykonania uwierzytelnienia i uzyskania dostępu. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Log_(informatyka). 

17 Umowa nr 70/20/EMP/2013 z 23 grudnia 2013 r. 
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nośników pamięci były domyślnie zapisywane w logach systemowych, jednak nie były 
trwale zabezpieczane przez pracowników MOPR w postaci kopii bezpieczeństwa. Problemy 
te opisano szerzej w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                                                    (dowód: akta kontroli str. 6-10)                 

1.7. W latach 2016 – 2017 w Ośrodku nie wykryto przypadków nieautoryzowanego działania 
związanego z przetwarzaniem informacji. Nie wystąpiła również konieczność przywrócenia 
danych z kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych wykonanych w MOPR. 

                                                                                    (dowód: akta kontroli str. 296)  

1.8. Poddane oględzinom komputery przenośne (wykorzystywane do pracy w Ośrodku 
z podłączonym monitorem ekranowym) nie miały szyfrowanych dysków. Dostęp do ich 
systemów operacyjnych był zabezpieczony hasłem. Komputery te nie były użytkowane poza 
siedzibą Ośrodka i w procedurach wewnętrznych nie przewidziano zdalnego dostępu 
użytkowników tych komputerów do zasobów sieci lokalnej. 

                                                                     (dowód: akta kontroli str. 6-10, 296, 306-307)   

1.9. W umowach zawartych z podmiotami zewnętrznymi w przedmiocie serwisowania 
i aktualizacji programów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych 
osobowych zawarte były zapisy gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
informacji, co było zgodne z § 20 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia KRI. Obejmowały one 
w szczególności zobowiązanie podmiotów zewnętrznych do: [1] przetwarzania danych 
osobowych wyłącznie w celu oraz w zakresie związanym z realizacją zawartych umów; 
[2] zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, 
co najmniej w zakresie określonym w art. 36 – 39a ustawy o ochronie danych osobowych; 
[3] zachowania w tajemnicy informacji i wszelkich danych osobowych, o których wiedzę 
powziął w związku z realizacją umowy; [4] nieudostępniania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym.                                                              (dowód: akta kontroli str. 245-265)  

1.10. Poddane oględzinom komputery (30) wchodzące w skład sieci lokalnej były 
zabezpieczone przed działaniem oprogramowania, którego celem byłoby uzyskanie 
nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego. Zabezpieczenia dokonano 
dedykowanym do tego celu oprogramowaniem antywirusowym18.  

Dostęp do sieci lokalnej kontrolowany był przez firewall19, zainstalowany na routerze Cisco. 
Było to zgodne z cz. A pkt III załącznika do rozporządzenia w sprawie dokumentacji 
i warunków technicznych.                                  (dowód: akta kontroli str. 6-10, 292, 306-307) 

1.11.  Poczta elektroniczna do celów służbowych, do której dostęp posiadało 27 (z 88) 
pracowników MOPR, zakładana była użytkownikom na wykupionej przez Ośrodek domenie 
internetowej. Dane poczty elektronicznej przechowywano na serwerze usługodawcy. 
Zgodnie z pkt 7 regulaminu tej domeny, podmiot realizujący usługę zobowiązał się 
do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych podczas realizacji 
usługi.                                                                                         (dowód: akta kontroli str. 273) 

1.12. Kopie zapasowe wykonywane były codziennie (w przypadku czterech systemów 
informatycznych) lub raz w tygodniu (w przypadku systemu „Progman”) i przechowywane 
w wyodrębnionym pomieszczeniu stosownie do zapisów § 8 pkt 1-4 i § 9 pkt 1 Instrukcji 
zarządzania systemami informatycznymi. W przypadku systemu informatycznego 
„Progman” kopie zapasowe baz danych nie były jednak sprawdzane20. Szerzej problem ten 
opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.                 

(dowód: akta kontroli str. 6-10, 284-285, 295) 

1.13. Pracownicy Ośrodka dysponowali możliwością ściągania aplikacji i plików 
wykonalnych, jednak nie mieli możliwości ich instalowania lub usuwania. Większość 
komputerów (56 z 88) objętych było wsparciem technicznym producenta, jednakże 
na 32 komputerach zainstalowane były systemy operacyjne bez wsparcia technicznego, 

                                                      
18  Badane komputery posiadały aktualne wersje aplikacji zabezpieczających. 
19  Zapora sieciowa chroniąca sieć wewnętrzną jednostki przed dostępem z zewnątrz (np. z sieci publicznej, Internetu).  
20  Kopie pozostałych systemów informatycznych sprawdzane były ze średnią częstotliwością raz na dwa tygodnie. W okresie 

objętym kontrolą nie wystąpiła konieczność odtworzenia zbioru danych ze sporządzonej kopii bezpieczeństwa.  
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z których dziewięć było podłączonych do Internetu, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Uwagi dotyczące badanej działalności”. 

(dowód: akta kontroli str. 6-10, 273-275, 292, 306-307) 

1.14. W MOPR, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 12 lit. a rozporządzenia KRI, zadbano 
o aktualizację systemów operacyjnych (poza przypadkami opisanymi w pkt 1.13 wystąpienia 
pokontrolnego) oraz aplikacji bezpieczeństwa, które – w przypadku komputerów 
posiadających dostęp do Internetu – były aktualizowane automatycznie przez dostawcę 
oprogramowania, zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku komputerów 
nieposiadających dostępu do Internetu, program antywirusowy aktualizowany był przez 
informatyków Ośrodka średnio raz w tygodniu. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-10, 12-60, 306-307)  

1.15. W Ośrodku proces dokonywania płatności drogą elektroniczną określono 
zarządzeniem wewnętrznym21 Dyrektora MOPR. Płatności były dokonywane 
za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej (Pekao24 Biznes), poprzez stronę 
internetową banku. Po sprawdzeniu dokumentu pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym oraz zatwierdzeniu go do wypłaty, wyznaczony pracownik sporządzał projekt 
przelewu, który był następnie zatwierdzany przez osoby uprawnione, z wykorzystaniem 
narzędzi uwierzytelniających.                                    (dowód: akta kontroli str. 273, 298, 301) 

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

1. W Ośrodku nie monitorowano dostępu do przetwarzanych informacji, w celu 
zapewnienia im ochrony przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami 
lub zakłóceniami, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 7 lit. a rozporządzenia KRI. 
Nie prowadzono bowiem zbiorczego rejestru dostępu do systemu, nie zabezpieczono 
przed modyfikacją i zniszczeniem logów zapisywanych na komputerach użytkowników, 
a informacji w nich zawartych nie przetwarzano automatycznie. Nie zabezpieczono też 
w sposób trwały informacji o podłączeniu do komputerów zewnętrznych nośników 
pamięci.  

Jak stwierdził biegły z zakresu bezpieczeństwa informacji, powołany w trakcie kontroli 
NIK, niezabezpieczanie w sposób trwały logów systemowych powoduje nie w pełni 
właściwą ochronę zasobów informatycznych i danych w nich przechowywanych przed 
nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem. Dodał jednak, że infrastruktura sieciowa 
Ośrodka – w przypadku pełnego wykorzystania przez informatyków MOPR 
funkcjonalności oprogramowania antywirusowego22 – pozwala na zapewnienie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w jednostce.  

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że uznano, iż bieżące zapisywanie logów bezpieczeństwa 
jest właściwe i wystarczające. Dodał, że: „po przeprowadzonych przez NIK oględzinach 
stwierdziliśmy, że jest możliwość pełnego wykorzystania dedykowanego programu 
antywirusowego, również do zarządzania centralnego i zabezpieczania logów 
bezpieczeństwa, co planujemy wdrożyć w naszym Ośrodku – i wówczas wymagania 
rozporządzenia w zakresie monitorowania dostępu do informacji zostaną spełnione”. 

(dowód: akta kontroli str.  6-10, 297, 299-300) 

2. W Ośrodku do 26 stycznia 2018 r.23 nie sprawdzano poprawności wykonywania kopii 
zapasowej bazy danych systemu informatycznego „Progman”, co było niezgodne z § 8 
pkt 5 obowiązującej w Ośrodku Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. 

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że niesprawdzanie kopii zapasowej systemu 
informatycznego „Progman” związane było z nieliczną obsadą pionu informatycznego     
– dwóch informatyków w Ośrodku na około 200 pracowników. Dodał, że: „W najbliższym 

                                                      
21 Zarządzeniu Nr 20/2017 Dyrektora MOPR w Suwałkach z dnia 12 maja 2017 r., zastępujące zarządzenie w sprawie 

wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w MOPR. 
22 Oprócz funkcji ochrony przed złośliwym oprogramowaniem wykorzystywanej w MOPR, należy wykorzystywać 

funkcjonalności monitorowania i zabezpieczania komputerów działających w sieci lokalnej poprzez m.in. uruchomienie 
tzw. „konsoli zarządzającej” umożliwiającej przeglądanie logów systemowych. 

23   W trakcie kontroli NIK dokonano sprawdzenia poprawności wykonania kopii zapasowej bazy danych systemu „Progman”. 
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czasie będziemy czynić starania w celu zmiany regulaminu organizacyjnego pod katem 
zatrudnienia dodatkowego informatyka”.                           

 (dowód: akta kontroli str. 61-67, 284-285, 299-300) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w MOPR wykorzystywano 32 z 88 komputerów 
z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP lub Windows Vista, mimo 
że producent oprogramowania zakończył udzielanie wsparcia technicznego dla tych 
systemów odpowiednio w kwietniu 2014 roku i kwietniu 2017 roku. Biegły stwierdził, 
że podłączenie do sieci LAN wspomnianych komputerów stanowi zagrożenie 
bezpieczeństwa sieci (na dzień zakończenia kontroli dziewięć (z 32) komputerów posiadało 
dostęp do Internetu). 

W wyjaśnieniu Dyrektor Ośrodka podał, że: „Sukcesywnie wymieniany jest przestarzały 
sprzęt komputerowy, w ubiegłym roku zakupiono 21 sztuk nowych komputerów i będzie 
to kontynuowane. Po kontroli NIK będziemy czynić starania w celu wygospodarowania 
środków na ten cel”.                                    (dowód: akta kontroli str. 273, 274-278, 299-300) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
skuteczność przyjętych w Ośrodku 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 

2.1.  W latach 1999 – 2017 Ośrodek zgłosił GIODO do zarejestrowania 11 zbiorów danych 
osobowych (wszystkich prowadzonych w MOPR), w tym m.in: „Aktywny samorząd”, 
„Świadczenia wychowawcze”, „Wsparcie rodziny i piecza zastępcza”, „Dodatek 
energetyczny”, „Fundusz alimentacyjny”, „Świadczenia rodzinne”, „Zespół 
Interdyscyplinarny”, „Rejestr zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych”, „Rejestr 
osób korzystających ze środków PFRON” i „Rejestr akt osobowych podopiecznych MOPR” 
oraz zbiór „Za życiem”. Nie stwierdzono przetwarzania przez Ośrodek zbioru danych, który 
nie zostałby wcześniej zgłoszony do rejestracji do GIODO. 

Zgłoszenia zbiorów zawierających dane osobowe do rejestracji zawierały wszystkie 
niezbędne elementy określone w art. 41 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 266-272, 293) 

2.2.   W Ośrodku nie powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji (dalej: „ABI”). Jak 
wyjaśnił Dyrektor Ośrodka, w momencie wprowadzenia w życie regulacji dotyczącej 
możliwości powołania ABI, rozważano w MOPR taką kwestię, jednak z uwagi na konieczne 
zmiany organizacyjne podjęto decyzję o niepowoływaniu ABI w Ośrodku.  

(dowód: akta kontroli str. 289)  

2.3. Dyrektor MOPR, jako administrator danych osobowych, nadzorował opracowanie 
i aktualizowanie24 dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich ochronę. Prowadził również 
nadzór nad przestrzeganiem zasad w nich określonych poprzez analizę dokumentów 
związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, tj. rejestry operatorów upoważnionych 
do przetwarzania danych osobowych, rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych, 
rejestr incydentów i zagrożeń występujących w Ośrodku, co było zgodne z art. 36a ust. 2 
pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 12-89, 90-91, 92-93, 144-147, 148-157, 282-283, 286-288)  

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zapoznane z przepisami 
o ich ochronie. Nowo zatrudnieni pracownicy byli szkoleni z zakresu ochrony danych 
osobowych. Szkolenia dotyczyły m.in. obowiązków osób upoważnionych do przetwarzania 
danych osobowych, odpowiedzialności za naruszenie zasad przetwarzania i ochrony 
danych osobowych, a także zapoznanie z obowiązującą w MOPR dokumentacją z tego 
zakresu.                                                                   (dowód: akta kontroli str. 12-60, 211-217)  

                                                      
24  Politykę bezpieczeństwa informacji i instrukcję zarządzania systemami informatycznymi zaktualizowano 30 stycznia 2017 r. 
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2.4. W Ośrodku prowadzona była ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych, z podziałem na poszczególne systemy informatyczne. Zawierała ona elementy 
określone w art. 39 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. imię i nazwisko 
osoby upoważnionej, datę nadania i ustania upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych oraz jego zakres, a także identyfikatory użytkowników w systemie 
informatycznym.                                                                  (dowód: akta kontroli str. 158-205) 

Zakres upoważnień pracowników Ośrodka do przetwarzania danych w systemach 
informatycznych był zgodny z realizowanymi przez nich zadaniami.  

(dowód: akta kontroli str. 158-205, 206-244, 291)  

2.5. W MOPR nie opracowywano innych procedur wewnętrznych dotyczących ochrony 
danych osobowych, poza polityką bezpieczeństwa informacji i instrukcją zarządzania 
systemami informatycznymi, które opisane zostały w pkt 2.10 wystąpienia pokontrolnego. 

                                                             (dowód: akta kontroli str. 12-60, 61-67)  

2.6. Na stanowisko ASI powołano – zgodnie z zakresem czynności – informatyka z Działu 
Kadrowo-Administracyjnego Ośrodka. Zobowiązany był on25 m.in. do: [1] prowadzenia 
bieżącego monitoringu i zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego oraz baz 
danych; [2] optymalizacji wydajności systemu informatycznego oraz instalacji i konfiguracji 
sprzętu sieciowego i serwerowego; [3] sprawowania nadzoru nad naprawami i konserwacją 
oraz likwidacją urządzeń komputerowych; [4] zarządzania kopiami awaryjnymi danych 
osobowych oraz zasobów umożliwiających ich przetwarzanie; [5] zarządzania hasłami 
operatorów i nadzoru nad przestrzeganiem procedur określających częstotliwość ich zmiany 
zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi. ASI posiadał upoważnienie do przetwarzania danych 
osobowych osób korzystających z pomocy MOPR – wydane przez Dyrektora Ośrodka oraz 
posiadał konto administratora w systemie operacyjnym każdego z komputerów 
użytkowanych MOPR.                                         (dowód: akta kontroli str. 206-210, 306-307)  

2.7.  Pierwszy audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w § 20 ust. 2 
pkt 14 rozporządzenia KRI, przeprowadzono w trakcie kontroli NIK – 24 stycznia 2018 r., 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”. W raporcie z audytu bezpieczeństwa pozytywnie oceniono m.in. nadanie 
uprawnień użytkownikom, zmianę przez nich haseł dostępu do systemów informatycznych 
i właściwe sporządzanie i przechowywanie wykonywanych kopii zapasowych. 

(dowód: akta kontroli str. 92-93, 301)  

2.8. W dniach 21 – 22 listopada 2017 r. wszyscy26 pracownicy Ośrodka zaangażowani 
w proces przetwarzania informacji brali udział w szkoleniach z zakresu ochrony danych 
osobowych, które obejmowały m.in.: podstawy prawne ochrony danych osobowych, zasady 
ich przetwarzania i zabezpieczania, dokumentację przetwarzania danych oraz planowane 
zmiany w zakresie ochrony danych osobowych.                  (dowód: akta kontroli str. 94-111) 

2.9. W okresie objętym kontrolą w Ośrodku nie były przeprowadzane zewnętrzne kontrole 
w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Nie wpływały do Ośrodka również skargi 
związane z nieuprawnionymi przypadkami ujawnienia danych osobowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 296) 

2.10. W MOPR opracowano i wdrożono27 dokumentację związaną z przetwarzaniem danych 
osobowych, tj. Politykę bezpieczeństwa w zakresie przetwarzanych danych osobowych 
w MOPR28 oraz Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, które zawierały 
elementy określone w §§ 4 i 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji i warunków 
technicznych. Na dzień kontroli nie wymagały one aktualizacji.         

(dowód: akta kontroli str. 12-60, 61-67) 

                                                      
25 Zgodnie z zakresem czynności oraz § 15 pkt 1 Polityki Bezpieczeństwa. 
26 21 listopada 2017 r. siedmiu pracowników MOPR wzięło udział w szkoleniu dla kadry zarządzającej, a 22 listopada 2017 r. 

kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przeprowadzili szkolenia pracownikom podległym, a ASI pozostałym 
pracownikom Ośrodka. 

27  Zarządzeniem Nr 30/2015 Dyrektora MOPR z 10 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa oraz 
przyjęcia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 

28 Dalej zwana „Polityką Bezpieczeństwa”. 
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W Instrukcji zarządzania systemem informatycznym wprowadzony został wysoki poziom 
bezpieczeństwa, co odpowiadało wymaganiom określonym w § 6 rozporządzenia w sprawie 
dokumentacji i warunków technicznych. Ponadto określono w niej m.in. sposób 
uwierzytelniania użytkowników (hasło o odpowiedniej złożoności, z ustaloną okresową jego 
zmianą) oraz wytyczne dotyczące przechowywania dokumentów zawierających dane 
osobowe.  

Regulacje wewnętrzne Ośrodka składały się na politykę bezpieczeństwa informacji. 
Stosownie do wymogów § 2 pkt 15 w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI, określono 
w nich sposoby postępowania w zakresie doboru środków, metod i standardów 
wykorzystywanych do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania 
i udoskonalania systemu informatycznego oraz procedur organizacyjnych zapewniających 
bezpieczeństwo informacji.                                         (dowód: akta kontroli str. 12-60, 61-67) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na nieprzeprowadzeniu w Ośrodku do 24 stycznia 2018 r. 
audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji, co było niezgodne z obowiązującym 
od 31 maja 2012 r. (od blisko 6 lat) przepisem § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI, 
wymagającym zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa 
informacji, nie rzadziej niż raz na rok. 

Dyrektor MOPR wyjaśnił, że uważano w Ośrodku za wystarczające z punktu widzenia 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego przeprowadzanie raz do roku analizy 
poufności i integralności systemów informatycznych. Dodał, że w trakcie kontroli NIK 
sporządzono protokół z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa. Taki audyt został już 
ujęty w planie kontroli na 2018 rok i będzie kontynuowany w latach następnych. 

(dowód: akta kontroli str. 92-93, 299-300, 301) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
opracowanie i wdrożenie dokumentacji oraz procedur ochrony danych i zgłaszanie 
rejestracji zbiorów do GIODO. 

3  Sposób przechowywania oraz zabezpieczenia danych 

3.1. W § 2 Polityki Bezpieczeństwa określono wykaz pomieszczeń tworzących obszar, 
w którym przetwarzane są w Ośrodku dane osobowe. Budynek Ośrodka – po godzinach 
urzędowania – chroniony jest przez pracowników wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, 
którzy mają również dostęp do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego MOPR. 

W § 9 Polityki Bezpieczeństwa określono tzw. „politykę kluczy” Ośrodka. Określała ona 
podstawowe zasady postępowania z kluczami do pomieszczeń MOPR, w których 
przetwarzane były dane osobowe, w tym m.in. obowiązek ochrony sprzętu 
wykorzystywanego w Ośrodku do przetwarzania informacji zawierających dane osobowe, 
proces niszczenia dokumentów oraz ich przechowywania po godzinach urzędowania 
MOPR. Zastosowane zabezpieczenia były zgodne z wynikającymi z przyjętych regulacji 
wewnętrznych.                                                         (dowód: akta kontroli str. 12-60, 274-278) 

3.2.  W Ośrodku prowadzono rejestr zasobów informatycznych, zawierający m.in. informacje 
na temat rodzaju, daty przyjęcia sprzętu komputerowego wykorzystywanego 
do przetwarzania danych osobowych oraz aktualnie użytkowanej przez pracowników wersji 
oprogramowania, co było zgodne z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI.                                          

(dowód: akta kontroli str. 112-147) 

3.3. W okresie objętym kontrolą w Ośrodku nie dokonywano likwidacji lub naprawy sprzętu 
będącego nośnikiem danych.                                                    (dowód: akta kontroli str. 296) 

3.4. W Ośrodku niszczenie dokumentów odbywało się za pomocą niszczarek dostępnych 
w pokojach pracowników, co było zgodne z § 9 pkt 11 Polityki Bezpieczeństwa. MOPR nie 
korzystał z usług firm zewnętrznych w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 12-60, 274-278) 

3.5. W Ośrodku nie określono zasad użytkowania komputerów przenośnych. Użytkowane 
były one jedynie w budynku MOPR. Poza budynkiem Ośrodka użytkowane były natomiast 
terminale mobilne, wykorzystywane przez pracowników MOPR do rejestracji danych 
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opisujących sytuację podopiecznych Ośrodka. W § 9 pkt 5-6 i 9 Polityki Bezpieczeństwa 
określono procedury użytkowania oraz zabezpieczania urządzeń mobilnych poza 
pomieszczeniami Ośrodka.                                         (dowód: akta kontroli str. 296, 301-305) 

3.6. Sprzątanie pomieszczeń, w których przetwarzano dane osobowe odbywało się 
we wszystkie dni pracy Ośrodku, również po godzinach urzędowania29. Osoby sprzątające 
uzyskały zgodę Dyrektora MOPR (Administrator Danych Osobowych) do przebywania 
w obszarze przetwarzania danych poza godzinami pracy Ośrodka. Natomiast sprzątanie 
pomieszczenia serwerowni odbywało się pod nadzorem ASI. Ponadto w § 9 ust. 3 Polityki 
Bezpieczeństwa określono, że: „przebywanie poza godzinami pracy w pomieszczeniach, 
w których przechowywane są dane osobowe jest dopuszczalne jedynie za zgodą 
Administratora Danych Osobowych”.                (dowód: akta kontroli str. 6-10, 301, 308-312) 

Zgodnie z przyjętymi w MOPR uregulowaniami, dokumenty zawierające dane osobowe były 
przechowywane w szafach zamykanych na klucz. Za prawidłowe zabezpieczenie danych 
osobowych oraz miejsc ich przechowywania odpowiedzialni byli kierownicy komórek 
organizacyjnych Ośrodka.                            (dowód: akta kontroli str. 12-60, 61-67, 274-278) 

3.7. W § 13 Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi określono instrukcje 
wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących 
do przetwarzania danych (określono m.in. ASI – jako osobę odpowiedzialną za te przeglądy 
i konserwacje oraz sposób ich przeprowadzania), a także procedury postępowania 
w przypadku zaistnienia incydentu i zagrożenia dla przetwarzanych w Ośrodku danych 
osobowych. Wykonywane przez informatyków MOPR przeglądy i konserwacje w jednym 
przypadku (26 lipca 2017 r.) zakończyły się koniecznością odnotowania błędnej aktualizacji 
systemu „Pomost”, która jednak nie zakończyła się ujawnieniem danych osobowych 
przetwarzanych za pomocą tego systemu osobom nieuprawnionym. 

(dowód: akta kontroli str. 61-67, 79-89, 90-91) 

3.8.  Wszystkie komputery stacjonarne30 wykorzystywane przez pracowników Ośrodka 
i serwery w pomieszczeniu serwerowni zostały zabezpieczone przed utratą zasilania, 
za pomocą zasilaczy awaryjnych UPS. W Ośrodku – w § 12 Polityki bezpieczeństwa – 
opracowano również rozwiązania na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, 
np. awarii, długotrwałego braku zasilania, kradzieży danych (lub sprzętu informatycznego), 
działania szkodliwego oprogramowania, celowego zniszczenia danych oraz sankcje 
grożące za naruszenie zabezpieczeń systemu informatycznego. MOPR nie posiadał 
dodatkowego źródła zasilania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie prądu. 

(dowód: akta kontroli str. 6-10, 12-60, 274-278) 

3.9. W MOPR od 1 stycznia 2016 r. do 13 grudnia 2017 r. nie wystąpiły przypadki fizycznej 
utraty danych.                                                                            (dowód: akta kontroli str. 296) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Ośrodka dotyczące przestrzegania 
przyjętych procedur w zakresie przechowywania i zabezpieczania danych, które zapewniały 
ich właściwą ochronę.  

4 Przetwarzanie zasobów informacyjnych zgodnych z zakresem działalności 
jednostki kontrolowanej 

4.1. Dyrektor Ośrodka prowadził rejestr danych osobowych, który zawierał nazwy 
19 zbiorów31, informacje o systemach informatycznych zastosowanych do przetwarzania 
danych osobowych i sposobach zabezpieczeń dokumentacji papierowej (np. szafy 
metalowe) oraz informacje o podleganiu (lub niepodleganiu) rejestracji GIODO, a także 
zakres danych przetwarzanych w zbiorach. Spośród wskazanych zbiorów, 

                                                      
29 Ośrodek był otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1530. 
30  Komputery przenośne posiadały wbudowane baterie, które pozwalały – w przypadku awarii zasilania – na bezpieczne 

zamknięcie wszystkich otwartych aplikacji i zapisanie edytowanych dokumentów. 
31 Cztery zbiory stanowiły uszczegółowienie 11 zbiorów zgłoszonych do GIODO, a pozostałe cztery – dane pracowników lub 

inne dane, które nie podlegały zgłoszeniu do GIODO. 
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15 prowadzonych było zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a cztery w formie 
papierowej.                                                                         (dowód: akta kontroli str. 286-288) 

4.2.   W okresie objętym kontrolą kilkukrotnie dokonywano aktualizacji zbiorów danych 
zgłoszonych do GIODO32. W ośmiu (z 11) zbiorach zakres przetwarzanych danych był 
zgodny z danymi wskazanymi w zgłoszeniach do GIODO, a w trzech przetwarzano dane 
w szerszym zakresie niż zgłoszono, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 266-272, 279-281, 293) 

4.3.  We wszystkich zbiorach danych prowadzonych w Ośrodku zakres gromadzonych 
i przetwarzanych danych osobowych był niezbędny do realizacji zadań, które zostały jemu 
przypisane.                                                                 (dowód: akta kontroli str. 286-288, 291) 

Ośrodek wywiązał się z obowiązku poinformowania kandydatów do pracy o konieczności 
zawarcia w dokumentach aplikacyjnych klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych.                                                                 (dowód: akta kontroli str. 211-217, 296) 

4.4.  Ośrodek posiadał dostęp do zewnętrznego systemu informatycznego „SEPI33”, 
zawierającego informacje o osobach zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Suwałkach34 oraz bazy danych projektu Emp@tia – administrowanego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Przetwarzanie danych osobowych w systemie „SEPI” przez upoważnionych do tego 
pracowników MOPR odbywało się na podstawie umowy w sprawie wdrożenia i korzystania 
z tego systemu zawartej pomiędzy Ośrodkiem a PUP w Suwałkach35. W umowie określono 
m.in. zakres współpracy oraz zasady komunikowania się pomiędzy jednostkami. Uzyskanie 
dostępu do ww. zbiorów nie wymagało spełnienia przez MOPR specjalnych warunków 
takich, jak np. stworzenie wydzielonego łącza internetowego, budowy określonej struktury 
sieci.                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 273, 298) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na zaktualizowaniu dopiero w trakcie kontroli NIK zgłoszonego 
do GIODO zakresu przewarzania danych w trzech (z 11) zbiorach danych, co stanowiło 
naruszenie art. 41 ust. 1 pkt 3a i ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane 
przez pracowników MOPR dane obejmowały oprócz danych zgłoszonych do rejestracji 
także datę urodzenia i nr ewidencyjny PESEL (w przypadku zbioru „Rejestr osób 
korzystających ze środków PFRON”), zawód wnioskodawcy (w przypadku zbioru „Aktywny 
samorząd”) oraz stan zdrowia (w przypadku zbioru „Rejestr zgłoszeń do ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych MOPR”). Zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy, zmiana w zbiorze 
danych powinna być zgłoszona w terminie 30 dni od dnia jej dokonania. 

Dyrektor MOPR wyjaśnił, że: „(…) po zasygnalizowaniu problemu przez NIK, wszyscy 
kierownicy wskazali, jakie zmiany należałoby dokonać w rejestrach zgłoszonych do GIODO 
i w dniach 27 – 28 grudnia 2017 r. wszystkie rejestry zostały zaktualizowane i na dzień 
dzisiejszy nie wymagają żadnych zmian”.  

                       (dowód: akta kontroli str. 266-272, 279-281, 293, 299-300) 

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

                                                      
32 M.in. w dniach 4 – 5 grudnia 2017 r. zaktualizowano zbiory danych „Świadczenia rodzinne” i „Rejestr Akt osobowych 

podopiecznych MOPR”. 
33 Samorządowa Elektroniczna Platforma Informatyczna. 
34 W systemie informatycznym „SEPI” pracownicy Ośrodka dokonywali m.in. sprawdzenia informacji o wysokości świadczeń 

otrzymywanych przez wnioskodawców z PUP w Suwałkach, tj. danych niezbędnych w celu określenia podstawy wypłacenia 
świadczenia z MOPR. 

35  Umowy z 24 sierpnia 2011 r. zawartej na podstawie porozumienia w sprawie wdrożenia i korzystania z „SEPI” podpisanego 
przez Dyrektora MOPR i dyrektora PUP w Suwałkach. 
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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 
Kontroli36 wnosi o: 

1.  Zapewnienie skutecznego monitorowania dostępu do zasobów informacyjnych Ośrodka, 
poprzez analizowanie i zabezpieczenie przed modyfikacją lub zniszczeniem logów 
systemów operacyjnych komputerów wykorzystywanych w MOPR. 

2. Sprawdzanie kopii zapasowych baz danych wszystkich systemów informatycznych 
wykorzystywanych w Ośrodku, stosownie do wymogów § 8 pkt 5 Instrukcji zarządzania 
systemami informatycznymi.  

3.  Przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w roku audytu wewnętrznego w zakresie 
bezpieczeństwa informacji. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi 
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 2 lutego 2018 r. 

 

Kontroler 
Mariusz Lenkiewicz 

starszy inspektor kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Robert Skwarko 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

  

                                                      
36 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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