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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontrolerzy Paweł Tołwiński – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBI/82/2018 z 18 czerwca 2018 r.                                      (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 listopada 8, 16-080 Tykocin1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Chlebowicz – Burmistrz Tykocina2                          (dowód: akta kontroli str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie przyjęte i wdrożone rozwiązania organizacyjne 
i techniczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w Urzędzie4. Stwierdzono 
bowiem m.in. następujące nieprawidłowości: 

− do 3 kwietnia 2018 r. nie opracowano dokumentacji dotyczącej ochrony danych 
osobowych, wymaganej art. 36 w związku z art. 39a obowiązującej do 25 maja 2018 r. 
ustawy o ochronie danych osobowych5 oraz § 3 w związku z § 1 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 służące do przetwarzania 
danych osobowych6, a następnie nie dostosowano jej do wymagań 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)7; 

− nie opracowano systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a przyjęte regulacje 
wewnętrzne nie składały się na kompletną politykę bezpieczeństwa informacji, o której 
mowa w § 2 pkt 15 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 
teleinformatycznych8; 

− mimo wejścia w życie przepisów RODO, nie poddawano przeglądom i nie aktualizowano 
obowiązujących w Urzędzie dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, 
co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRI; 

− nie posiadano pełnych i aktualnych danych dotyczących użytkowanego sprzętu 
i oprogramowania oraz jego konfiguracji, wymaganych § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
KRI; 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2  Pełniący funkcję od 9 listopada 2002 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
4 Kontrolą objęto okres od 1 czerwca 2017 r. do zakończenia czynności kontrolnych.  
5  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.). Ustawa zwana dalej: 

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

technicznych”. 
7 Dz. Urz. UE L z 2016.119.1. Rozporządzenie zwane dalej: „RODO”. 
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. Rozporządzenie zwane dalej: „rozporządzeniem KRI”. 
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− trzem pracownikom nadano uprawnienia w systemie operacyjnym komputerów, 
pozwalające na instalację programów i aplikacji, mimo że nie wynikało to z zadań 
ustalonych w ich zakresach obowiązków, czym naruszono przepis 20 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia KRI; 

− na jednym komputerze nie wprowadzono mechanizmu autoryzacji dostępu, na kolejnym 
nie zainstalowano programu antywirusowego, a trzy następne działały z wykorzystaniem 
nieaktualnego systemu operacyjnego, co było sprzeczne odpowiednio z § 20 ust. 2 pkt 7 
i § 20 ust.2 pkt 12 lit. a i f rozporządzenia KRI; 

− posiadanym serwerom, wbrew przepisom § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI, 
nie zapewniono odpowiedniego zabezpieczenia fizycznego; 

− kopie zapasowe jednego z wykorzystywanych w Urzędzie systemów były 
przechowywane na tym samym nośniku (dysku twardym serwera), na którym 
znajdowały się dane poddawane procesowi tworzenia kopii, co było niezgodne z § 20 
ust. 2 pkt 12 lit. b i e oraz § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia KRI; 

− nie prowadzono okresowych analiz ryzyka utraty integralności, poufności 
lub dostępności danych, mimo takiego wymogu wynikającego z § 20 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia KRI; 

− nie prowadzono rejestru czynności przetwarzania danych, wbrew wymogom art. 30 
RODO. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja bezpieczeństwa informacji 

1.1. W Urzędzie nie było opracowanego i wdrożonego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji (dalej: „SZBI”), o którym mowa w § 20 ust. 3 w zw. z ust. 1 
rozporządzenia KRI, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.                           (dowód: akta kontroli str. 7-51, 57-58) 

1.2. W zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie obowiązywała Polityka 
Bezpieczeństwa Danych Osobowych9 oraz Instrukcja Zarządzania Systemami 
Informatycznymi10, przyjęte zarządzeniem nr 25/2018 Burmistrza Tykocina z dnia 3 kwietnia 
2018 r. w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim 
w Tykocinie, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”.                                         (dowód: akta kontroli str. 7-51, 57-58) 

Podjęte w Urzędzie działania związane ze zmianą (od 25 maja 2018 r.) przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych polegały na: 

− zawarciu 1 września 2017 r. z podmiotem zewnętrznym umowy zlecenia 
m.in. na opracowanie PB i IZ wraz z niezbędnymi wzorami formularzy i procedurami 
oraz przygotowanie wzoru umowy powierzenia danych osobowych i współpracy 
z pracownikami Urzędu przy ich zawieraniu, zapewnienie przetwarzania danych 
osobowych w sposób zgodny z przepisami RODO i nową ustawą o ochronie danych 
osobowych (umowa ta została rozwiązana 30 kwietnia 2018 r.), 

− podpisaniu z podmiotem zewnętrznym 21 maja 2018 r. (tj. na cztery dni przed wejściem 
w życie przepisów RODO) umowy na pełnienie przez niego funkcji Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji, a od 25 maja 2018 r – Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych11, 

− przeprowadzeniu przez IOD 21 czerwca 2018 r. (już w trakcie trwania kontroli NIK) 
audytu w zakresie funkcjonujących w Urzędzie regulacji i rozwiązań dotyczących 
bezpieczeństwa informacji, co szerzej opisano w pkt 3.4 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.                                                                  (dowód: akta kontroli str. 52-57) 

                                                      
9  Dalej: „PB”. 
10  Dalej: „IZ”. 
11  Dalej: „IOD”. 
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Mimo podjęcia ww. działań, do 20 lipca 2018 r. w Urzędzie nie wdrożono dokumentacji 
dotyczącej ochrony danych osobowych uwzględniającej wymogi RODO, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

(dowód: akta kontroli str. 57-58) 

1.3. W Urzędzie od przyjęcia 3 kwietnia 2018 r. regulacji wewnętrznych (PB i IZ) 
nie dokonywano przeglądów oraz nie aktualizowano ich w zakresie dotyczącym 
zmieniającego się otoczenia, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.            (dowód: akta kontroli str. 57-58) 

1.4. W Urzędzie nie wskazano osób bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
informacji. Kwestie techniczne związane z administrowaniem i zabezpieczeniem 
infrastruktury technicznej powierzono pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku 
samodzielnego referenta ds. informatyki12. Do jego zadań należało m.in.: dbanie 
o zabezpieczenie sieci przed dostępem osób trzecich, serwis oprogramowania, wdrażanie 
posiadanego oprogramowania, czuwanie nad sprawnością techniczną wyposażenia 
komputerowego.                                                      (dowód: akta kontroli str. 7-51, 57-58, 60) 

Część zadań takich, jak np.: administracja systemami informatycznymi Urzędu, nadawanie 
uprawnień w systemach, tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych, zostały przypisane 
w IZ Administratorowi Systemów Informatycznych13. Jednak w Urzędzie nie powołano osoby 
na to stanowisko, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”.                                                    (dowód: akta kontroli str. 7-51) 

1.5. Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, w Urzędzie (na mocy umowy 
z 21 maja 2018 r.) z dniem 25 maja 2018 r. został wyznaczony IOD. W umowie tej 
wskazano, że osoba pełniąca funkcję IOD posiada kwalifikacje określone w art. 37 ust. 5 
RODO. Świadczyła ona wcześniej usługi serwisu oprogramowania dziedzinowego na rzecz 
Urzędu. IOD zobowiązano do realizacji zadań określonych w art. 39 RODO, 
tj. m.in.: informowania administratora oraz pracowników Urzędu o obowiązkach 
spoczywających na mocy przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tym 
zakresie; monitorowania przestrzegania przepisów RODO oraz innych regulacji o ochronie 
danych, a także polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych; przeprowadzania szkoleń 
personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania; udzielania zaleceń co do oceny 
skutków dla ochrony danych, współpracy z organem nadzorczym, pełnienia funkcji punktu 
kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych; 
prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.          (dowód: akta kontroli str. 55-57, 61-66) 

Umowa z 21 maja 2018 r. nie określała terminów bądź harmonogramów realizacji przez IOD 
zadań wynikających z art. 39 RODO ani ewentualnych kar, jakie może na niego nałożyć 
Urząd. Burmistrz wyjaśnił, że osoba pełniąca funkcję IOD „zajmuje się od wielu lat obsługą 
systemów i programów informatycznych, a dotychczasowe bardzo dobre doświadczenia 
w zakresie współpracy doprowadziły do zaniechania zamieszczenia w umowie 
harmonogramu i kar umownych. W przypadku nienależytego wykonania jakiejkolwiek 
umowy, Urząd może rozwiązać każdą z nich, co będzie dotkliwą stratą firmy wykonującej 
zlecenie”.                                                                     (dowód: akta kontroli str. 55-57, 75-78) 

1.6. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu14 nie wyodrębniono stanowiska IOD. 
Jak wyjaśnił Burmistrz, wynikało to z faktu że „Regulamin Organizacyjny Urzędu tworzony 
był w sytuacji, w której Burmistrz pełnił funkcję ABI. Jednakże po wejściu w życie RODO 
zdecydowano, że funkcje IOD będą powierzone firmom lub osobom zewnętrznym. Wobec 
czego nie wyodrębniono w Regulaminie Organizacyjnym tego stanowiska”. Warunki 
współpracy określone w umowie zawartej z podmiotem zewnętrznym gwarantowały 
wykonywanie funkcji IOD w sposób niezależny – stosownie do wymogów przewidzianych 
w art. 38 ust. 3 RODO.                                                           (dowód: akta kontroli str. 67-74) 

                                                      
12  Dalej: „informatyk Urzędu”. 
13  Dalej: „ASI”. 
14  Przyjętym zarządzeniem nr 68/2017 Burmistrza Tykocina z 28 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Tykocinie. 
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1.7. Obowiązujące w Urzędzie regulacje wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa informacji 
(PB i IZ) nie przewidywały obowiązku sporządzenia innych dokumentów, procedur 
lub polityk w tym zakresie.                                             (dowód: akta kontroli str. 7-51, 75-78) 

W załączniku numer 9 do PB określono natomiast środki techniczne i organizacyjne 
niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. 
Nie zawierał on jednak szczegółowych danych dotyczących zastosowanych w Urzędzie 
zabezpieczeń informatycznych i danych w zakresie struktury sieci, których ujawnienie 
pracownikom niezaangażowanym w proces zarządzania infrastrukturą informatyczną 
stanowić mogło duże zagrożenie dla jej bezpieczeństwa.        (dowód: akta kontroli str. 7-51) 

1.8. Regulacje wewnętrzne PB i IZ dotyczące bezpieczeństwa informacji zostały 
udostępnione pracownikom Urzędu, którzy na potwierdzenie tego faktu podpisali stosowne 
oświadczenie. W dokumencie tym każdy pracownik oświadczył, że zapoznał się z PB i IZ 
oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. ustawą w brzmieniu 
obowiązującym do 25 maja 2018 r. i odpowiedzialnością karną za ich niewłaściwe 
przetwarzanie; zobowiązał się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz 
sposobów ich zabezpieczenia; przyjął do wiadomości, że praca sieci informatycznej, sprzętu 
informatycznego, łączy telefonicznych i telekomunikacyjnych, działanie oprogramowania, 
przepływ danych i informacji oraz działania wszystkich pracowników związane z tymi 
elementami podlegają stałemu monitoringowi w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. 
PB i IZ nie były udostępniane pracownikom w wewnętrznej sieci Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 7-51, 58-59) 

1.9. W Urzędzie od 3 kwietnia 2018 r. prowadzono wykaz zbiorów danych, w którym 
zidentyfikowano jedynie zbiory danych osobowych podlegające zabezpieczeniu. Wzór tego 
wykazu stanowił załącznik nr 2 do PB. Zgodnie z wzorem, dla każdego 
z 48 zidentyfikowanych zbiorów danych w wykazie należało wskazać: nazwę zbioru, 
odpowiedzialny merytorycznie referat Urzędu, program informatyczny wykorzystywany 
do prowadzenia zbioru, zakres przetwarzanych danych. Rejestr ten nie był jednak 
prowadzony rzetelnie, co szerzej opisano poniżej, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 
Informacja o przyjętym w systemie informatycznym Urzędu wysokim poziomie 
zabezpieczenia zostały wskazane w załączniku nr 9 do PB. 

                                         (dowód: akta kontroli str. 7-51) 

1.10. W Urzędzie poza ewidencją księgową obejmującą rzeczowe składniki majątku, 
nie gromadzono bieżących informacji w zakresie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania 
służącego do przetwarzania informacji obejmujących ich rodzaj i konfigurację, co szerzej 
opisano poniżej, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.         (dowód: akta kontroli str. 58-59) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej obszarze stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. PB i IZ zostały przyjęte dopiero 3 kwietnia 2018 r., mimo że obowiązek ich opracowania 
i wdrożenia istniał od 2004 roku i wynikał z art. 36 w związku z art. 39a uodo 
(obowiązującej do 25 maja 2018 r.) oraz § 3 w związku z § 1 rozporządzenia w sprawie 
dokumentacji oraz warunków technicznych. Jak wyjaśnił Burmistrz, przyjęcie 
z opóźnieniem tych regulacji wynikało z przeoczenia, gdyż: „w świadomości 
pracowników jak i kadry kierowniczej funkcjonowało wieloletnie przeświadczenie, 
że w roku 2004 zarządzeniem Burmistrza została przyjęta polityka bezpieczeństwa. 
Niestety w roku 2017, przy dokonywaniu wewnętrznej kontroli, ustalono że albo 
dokument zaginął lub też ostatecznie nie został wdrożony (wszedł w życie). W związku 
z powyższym we wrześniu 2017 roku podpisano umowę ze specjalistą od ochrony 
danych osobowych i rozpoczęto proces opracowywania dokumentu”. 

                                                  (dowód: akta kontroli str. 7-51, 58-59, 81-84) 

2. W Urzędzie nie opracowano i nie wdrożono systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji, w szczególności polityki bezpieczeństwa informacji. Było to niezgodne z § 20 
ust. 1 rozporządzenia KRI stanowiącym, że podmiot realizujący zadania publiczne 
opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje 
i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, 
dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, 
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jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. Ponadto § 20 
ust. 3 rozporządzenia KRI wskazuje, że wymagania określone w ww. ust. 1 uznaje się 
za spełnione, jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany 
na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, 
zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm 
związanych z tą normą15. Burmistrz wyjaśnił, że niewdrożenie tych regulacji wynikało 
z: „braków kadrowych oraz faktu, że posiadane w budżecie gminy środki finansowe 
niezbędne były na zabezpieczenie realizacji innych zadań. Przedmiotowe zadania 
wymagają specjalistycznej wiedzy. Na rynku usług nie ma zbyt wielu specjalistów 
legitymujących się uprawnieniami do wykonywania tych czynności, a w związku z tym 
opracowanie Zarządzania bezpieczeństwem informacji na rzecz pojedynczej gminy jest 
kosztownym przedsięwzięciem.                    (dowód: akta kontroli str. 7-51, 58-59, 81-84) 

3. Pomimo wejścia od 25 maja 2018 r. w życie zmian przepisów o ochronie danych 
(RODO), nie dostosowano regulacji wewnętrznych do tych zmian oraz nie opracowano 
dokumentacji dotyczącej ochrony tych danych. Jednym z powodów było nieustalenie 
w umowie dotyczącej pełnienia funkcji IOD terminów (harmonogramu) realizacji 
poszczególnych zadań powierzonych IOD (szerzej na ten temat w pkt 1.5. niniejszego 
wystąpienia). Burmistrz wyjaśnił, że „brak wdrożenia dokumentacji w zakresie ochrony 
danych osobowych uwzględniających wymogi RODO wynika z faktu, że nowe przepisy 
są w dużym stopniu skomplikowane, obok tego nastąpiła zmiana osób współpracujących 
we wdrożeniu RODO, jak również możliwości organizacyjne podmiotu okazały się 
niewystarczające do opracowania na dzień 25 maja 2018 r. wszystkich dokumentów 
niezbędnych do spełnienia wymogów RODO. Powyższe dokument są jeszcze w trakcie 
opracowywania”.                                           (dowód: akta kontroli str. 7-51, 58-59, 81-84) 

4. W Urzędzie nie dokonywano przeglądów oraz aktualizacji PB i IZ, w zakresie 
dotyczącym zmieniającego się otoczenia (od przyjęcia tych dokumentów 
3 kwietnia 2018 r.), mimo wymogu określonego w § 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRI 
oraz okoliczności związanych z wejściem w życie RODO i zmian w przepisach uodo. 
PB i IZ zostały opracowane na podstawie przepisów obowiązujących do 25 maja 2018 r. 
Ponadto regulacje zawarte w tych dokumentach, dotyczące m.in. wykonywania zadań 
takich, jak np.: administrowanie systemami informatycznymi Urzędu, nadawanie 
uprawnień w systemach, tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych były 
nieaktualne. Ich realizacja została przypisana w ASI, którego w Urzędzie nie powołano. 
Jak wyjaśnił Burmistrz, „nie dokonano aktualizacji dokumentacji wewnętrznej z uwagi 
na skomplikowany charakter przepisów RODO, brak jednoznacznej wykładni prawnej 
oraz konieczność zmiany osoby, która miała zająć się wdrożeniem przepisów RODO. 

 (dowód: akta kontroli str. 7-51, 58-59, 81-84) 

5. Wykaz zbiorów danych osobowych Urzędu był prowadzony w sposób nierzetelny, gdyż 
dla żadnego ze zbiorów w nim ujętych nie określono komórki organizacyjnej Urzędu 
odpowiedzialnej za prowadzenie danego zbioru. Ponadto wystąpiły przypadki 
niewskazania programów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania 
zidentyfikowanych zbiorów danych. Elementy te były wymagane zgodnie 
z wprowadzonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do PB. Burmistrz wyjaśnił, 
że: „Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych nie wskazywał konieczności 
określenia referatu odpowiedzialnego, a kładł nacisk na określenie osób 
odpowiedzialnych. Wobec czego nie dokonano czynności związanych z opisem 
referatów odpowiedzialnych. Braki w zakresie wskazywania programów informatycznych 
wynikają, po pierwsze z uchybień w pracach wdrożeniowych, a po drugie ze stopnia 
skomplikowania i niedostatecznej jeszcze świadomości pracowników, którzy budują 
swoją wiedzę na ten temat”.                         (dowód: akta kontroli str. 7-51, 58-59, 75-78) 

6. Urząd nie posiadał pełnej informacji o wykorzystywanych zasobach informatycznych, 
obejmującej ich rodzaj i konfigurację, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia KRI. Jak wyjaśnił Burmistrz, „braki w gromadzeniu informacji w zakresie 

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

do zarządzania ryzykiem, PN-ISO/IEC 24762 – w odniesieniu do odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie 
w ramach zarządzania ciągłością działania. 
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inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania wynikały z niskiej wiedzy i świadomości 
informatycznej pracowników Urzędu. Wobec czego tylko i wyłącznie informatyk 
dysponował właściwą i dostateczną wiedzą i do pewnego czasu było to wystarczające. 
Podejmowane są działania naprawcze i edukacyjne. Tym nie mniej proces wymaga 
dużych nakładów i zaangażowania zarówno informatyka, jak i pracowników, a zakres 
bieżących zadań nie zawsze pozwala na realizację obu wymienionych celów”.  

(dowód: akta kontroli str. 58-59, 85-88) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie organizację systemu bezpieczeństwa informacji 
w Urzędzie. 

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

2.1. Na ośmiu z 11 objętych oględzinami komputerach16 użytkownicy nie mieli możliwości 
zainstalowania nieautoryzowanego oprogramowania – nie pozwalały na to nadane 
im uprawnienia. W trzech przypadkach uprawnienia nadane pracownikom w systemie 
operacyjnym tych urządzeń umożliwiały im zmianę konfiguracji tych systemów oraz 
instalację dowolnych programów i aplikacji, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.            (dowód: akta kontroli str. 89-91) 

2.2. Analiza zadań służbowych realizowanych przez 15 z 26 pracowników merytorycznych 
Urzędu (w tym trzech kierowników i pięciu pracowników, którzy w okresie objętym kontrolą 
zmieniali stanowisko pracy) wykazała, że posiadali oni uprawnienia do systemów 
informatycznych i zbiorów danych zgodne z zakresami obowiązków, czym wypełniono 
obowiązek wskazany w § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI.  

(dowód: akta kontroli str. 133, 136-137) 

W Urzędzie, mimo obowiązku wynikającego z § 10 ust. 6 PB, nie prowadzono natomiast 
rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych, którego wzór został określony 
w załączniku nr 5 do tego dokumentu, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  (dowód: akta kontroli str. 7-51, 58-59) 

2.3. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie zakończył pracy żaden z pracowników 
merytorycznych, którzy posiadali dostęp do systemów informatycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 133) 

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 i 2 IZ, odebranie lub zmiana zakresu upoważnienia 
pracownika w systemach informatycznych odbywa się na podstawie informacji z komórki 
organizacyjnej ds. kadr, na wniosek ADO lub bezpośredniego przełożonego danego 
użytkownika, która przekazywana jest na wskazany adres poczty elektronicznej Urzędu. 
Jak wskazano w § 6 ust. 3 IZ, uprawnienia dostępu do odbioru informacji z tego adresu       
e-mail posiada ASI, którego w Urzędzie nie powołano, co szerzej opisano w pkt 1.4 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Burmistrz wyjaśnił, że: „W trakcie wykonywania 
umowy zawartej w dniu 30 września 2017 r. były postulaty aby jako ASI wskazać 
zleceniobiorcę. Zleceniobiorca jednak tuż po wdrożeniu polityki bezpieczeństwa złożył 
wniosek o rozwiązanie umowy. Powyższe obowiązki będą przekazane albo IOD albo 
po uprzednim przeszkoleniu informatykowi zatrudnionemu w Urzędzie”. Dodał, że obecnie 
„Informatyk realizuje zadania związane z odebraniem, zmianą lub czasową blokadą 
uprawnień poszczególnych użytkowników w systemach informatycznych Urzędu”. 

                                   (dowód: akta kontroli str. 7-51, 75-78, 81-84) 

2.4. W celu zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed nieuprawnionym 
dostępem, w myśl przepisów § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia KRI oraz zgodnie z pkt II 
załącznika nr 917 do PB, w Urzędzie określono m.in., że: [1] w systemie Urzędu obowiązują 
zabezpieczenia na poziomie wysokim; [2] dostęp do systemów operacyjnych komputerów, 
na których przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu 
uwierzytelniania z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika i hasła; [3] określono 
złożoność i długość hasła oraz wskazano okres, co jaki powinna być dokonana jego 
                                                      
16  Sześć komputerów stacjonarnych i pięć laptopów. 
17  Załącznik nr 9 – Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności 

i rozliczalności przetwarzanych danych. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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zmiana. Dziewięciu z 10 użytkowników komputerów poddanych oględzinom posiadało hasła 
o wymaganej długości, umożliwiające zalogowanie się do systemu operacyjnego. W jednym 
przypadku dostęp do systemu operacyjnego komputera nie wymagał wprowadzenia hasła, 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                                         (dowód: akta kontroli str. 7-51, 89-91) 

2.5. Do realizacji zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją 
ludności oraz sprawami związanymi z działalnością USC w Urzędzie wykorzystywane były 
cztery komputery, w tym dwa, na których realizowany był dostęp do Systemu Rejestrów 
Państwowych (aplikacja Źródło). W myśl przepisów § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia KRI, 
usytuowanie monitorów tych czterech urządzeń uniemożliwiało osobom nieuprawnionym 
wgląd w treści na nich wyświetlane.                            (dowód: akta kontroli str. 58-59, 92-97) 

2.6. Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia KRI, w Urzędzie ustanowiono zasady 
gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość, 
a pracownicy zostali z nimi zapoznani. W § 15 IZ (Procedura nadawania dostępu zdalnego) 
wskazano m.in., że: [1] dostęp zdalny realizowany jest wyłącznie za pomocą połączeń VPN, 
które są zakładane tylko i wyłącznie na wskazaną osobę, na wniosek ADO lub kierownika 
referatu odpowiedzialnego za realizacją zadania; [2] uwierzytelnianie użytkowników 
zewnętrznych odbywa się poprzez podanie identyfikatora oraz hasła, [3] niedopuszczalne 
jest przekazywanie innej osobie danych dostępowych.            (dowód: akta kontroli str. 7-51) 

W Urzędzie wykorzystywano pięć komputerów przenośnych, przy czym zdalny dostęp 
do zasobów Urzędu był realizowany z wykorzystaniem jednego z nich. 

                                                   (dowód: akta kontroli str. 58-59) 

2.7. Żaden z wykorzystywanych komputerów przenośnych18 nie posiadał zabezpieczenia 
w postaci mechanizmu szyfrującego dysk twardy. Wykorzystywany poza siedzibą Urzędu 
komputer posiadał tylko jedno zabezpieczenie dostępu do danych w nim zawartych 
w postaci obowiązku uwierzytelnienia użytkownika za pomocą hasła w systemie 
operacyjnym. Jak wyjaśnił informatyk Urzędu, komputer ten nie posiadał zabezpieczeń 
kryptograficznych, gdyż na jego dysku twardym nie było żadnych danych osobowych, 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Uwagi dotyczące 
badanej działalności”.                                                           (dowód: akta kontroli str. 98-101) 

2.8. Urząd nie posiadał wydzielonego pomieszczenia serwerowni. Trzy głównie serwery 
znajdowały się w pokoju, gdzie funkcjonowało archiwum. Nie wprowadzono tam 
odpowiednich rozwiązań zabezpieczających urządzenia przed dostępem osób 
nieuprawnionych, przegrzaniem lub innymi skutkami zdarzeń losowych, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

(dowód: akta kontroli str. 58-59, 93-97) 

2.9. W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie umowy, w związku z realizacją których 
podmioty zewnętrzne posiadały dostęp do danych przetwarzanych przez Urząd. Pierwsza 
z nich dotyczyła świadczenia usług serwisowych oprogramowania dziedzinowego 
wykorzystywanego w realizacji zadań Urzędu, druga zaś korzystania z płatności drogą 
elektroniczną. Analiza obu umów wykazała, że w myśl przepisów § 20 ust. 2 pkt 10 
rozporządzenia KRI, zawarto w nich postanowienia zobowiązujące wykonawców usług 
do zachowania poufności danych przekazanych przez Urząd. Urząd korzystał z wykupionej 
u dostawcy zewnętrznego usługi poczty elektronicznej, bez zawarcia umowy gwarantującej 
bezpieczeństwo informacji i zabezpieczającej interesy Urzędu, co szerzej opisano w dalszej 
części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

(dowód: akta kontroli str. 58-59, 61-66, 102-107) 

2.10. Regulacje dotyczące kwestii związanych z wycofywaniem sprzętu komputerowego 
z użytku zostały zawarte w § 11 ust. 6 i 7 oraz § 13 IZ. Zgodnie z nimi, w przypadku 
potrzeby wycofania takiego sprzętu z użycia, dane na nim zapisane są kasowane 
z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania do bezpiecznego usuwania danych, 
a w przypadku braku możliwości programowego usunięcia danych – dysk podlega 
fizycznemu zniszczeniu, za które odpowiada ASI. Ponadto wskazano, że dopuszcza się 

                                                      
18  Urządzenie to wykorzystywane było przez informatyka Urzędu. 
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powierzenie niszczenia nośników danych wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym pod 
warunkiem m.in. zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych, umożliwienia 
prowadzenia przez ASI nadzoru nad procesem niszczenia nośników oraz udokumentowania 
faktu zniszczenia nośników protokołem. W odniesieniu do możliwości przekazania sprzętu 
poza siedzibę Urzędu, określono że może ono nastąpić po spełnieniu następujących 
warunków: sprzęt przekazywany jest bez nośników danych, przekazanie musi być 
potwierdzone protokołem pozwalającym na jednoznaczne wskazanie osoby przekazującej 
i osoby odbierającej sprzęt. Jak wyjaśnił informatyk Urzędu, w okresie objętym kontrolą 
„zostały przekazane dwa zestawy komputerowe bez dysków twardych jednostkom 
podległym, tj. Centrum Kultury w Tykocinie i Bibliotece Publicznej. Jedna jednostka 
komputerowa bez dysku twardego była przekazana do serwisu zewnętrznego celem 
wymiany płyty głównej”.                                             (dowód: akta kontroli str. 7-51, 100-101) 

2.11. Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3 IZ, jednym ze sposobów zabezpieczenia 
systemu informatycznego Urzędu przed działaniem niebezpiecznego oprogramowania jest 
aktualizacja oprogramowania systemowego. Oględziny 11 komputerów19 wykazały, 
że na ośmiu z nich systemy operacyjne posiadały zainstalowane bieżące aktualizacje. 
Aktualizacja systemów odbywała się według harmonogramów ustalonych przez dostawcę 
oprogramowania i była wykonywana automatycznie bez udziału pracownika Urzędu. 
W trzech przypadkach komputery pracowały z wykorzystaniem systemu operacyjnego 
nieposiadającego wsparcia producenta, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.             

(dowód: akta kontroli str. 7-51, 89-91, 100-101) 

2.12. Zasady tworzenia kopii zapasowych oraz programów i narzędzi służących do ich 
przetwarzania zostały określone w § 10 IZ. Jako osobę odpowiedzialną za ten proces 
wskazano ASI. Zgodnie z przyjętymi regulacjami: [1] kopie zapasowe tworzone są raz 
w tygodniu na komputerze z bazą danych i raz w miesiącu przenoszone na dysk 
zewnętrzny; [2] nośniki z kopiami zapasowymi przechowywane są w sejfie w pomieszczeniu 
innym niż te, w których znajdują się bazy danych; [3] utworzone kopie zapasowe podlegają 
weryfikacji ze względu na sprawdzenie możliwości odczytu danych; [4] ASI przeprowadza 
weryfikację możliwości odtworzenia danych zapisanych na kopiach zapasowych nie rzadziej 
niż co pół roku oraz prowadzi ewidencję wykonanych kopii.    (dowód: akta kontroli str. 7-51) 

Analiza procesu tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie wykazała, że w odniesieniu 
do większości baz danych wykonywano je zgodnie z przyjętymi procedurami, spełniając tym 
samym wymogi określone przepisem § 20 ust. 2 pkt 12 lit. b i e oraz § 20 ust. 2 pkt 7 
rozporządzenia KRI. Do tworzenia i przenoszenia kopi baz danych systemów 
dziedzinowych na dysk zewnętrzny wykorzystywano jeden z serwerów. Kopie tworzono raz 
w tygodniu na poszczególnych komputerach stacjonarnych, na których bazy takie 
funkcjonowały (komputery stacjonarne w pokojach nr 1, 3, 4 i 7). Przenoszenie kopii 
na dysk zewnętrzny odbywało się w sposób niezautomatyzowany (przez informatyka), dysk 
zewnętrzny przechowywany był w metalowej zamykanej szafie, znajdującej się 
w pomieszczeniu innym niż bazy danych. Informatyk Urzędu wyjaśnił, że: „Jakość kopii była 
potwierdzana poprzez odtworzenie wcześniej utworzonych kopii baz danych. Sprawdzenie 
jakości kopii nie ma charakteru okresowego, ale odbywa się raz w miesiącu”.  

(dowód: akta kontroli str. 7-51, 98-99, 109-111) 

W niewłaściwy sposób przechowywano natomiast wykonane kopie bazy danych systemu 
EZD20, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                                         (dowód: akta kontroli str. 7-51, 98-99) 

2.13. Oględziny 11 komputerów (w tym pięciu laptopów) wykazały, że 10 z nich, w myśl 
przepisów § 20 ust. 2 pkt 12 lit. f rozporządzenia KRI oraz postanowień § 12 ust. 3 pkt 1 IZ, 
posiadało zainstalowane oprogramowanie antywirusowe z aktualną bazą sygnatur wirusów. 
W jednym przypadku (laptop) nie zainstalowano takiego oprogramowania, co szerzej 
opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

(dowód: akta kontroli str. 89-91) 

                                                      
19  Sześć komputerów stacjonarnych i pięć laptopów. 
20  Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. 
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2.14. Przeprowadzone w ramach kontroli oględziny trzech wykorzystywanych w Urzędzie 
serwerów wykazały, że dysponowały one wolną przestrzenią dyskową (od 28% do 68% 
swojej pojemności). Informatyk Urzędu wyjaśnił, że: „Prace serwerów oraz ich przestrzeń 
dyskowa sprawdzane są trzy razy w tygodniu”.                      (dowód: akta kontroli str. 98-99) 

2.15. Nie opracowano procedur wewnętrznych dotyczących sposobu wprowadzania zmian 
w oprogramowaniu wykorzystywanym w Urzędzie, gdyż – jak wyjaśnił informatyk Urzędu    
– „Wszystkie zmiany oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie dokonuje firma 
zewnętrzna, która odpowiada za prawidłowe ich wdrożenie”. 

(dowód: akta kontroli str. 100-101) 

2.16. W Urzędzie, mimo obowiązku wynikającego z RODO, nie prowadzono rejestru 
czynności przetwarzania danych, co szerzej opisano, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

                                                                 (dowód: akta kontroli str. 58-59) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej obszarze stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Użytkownikom trzech komputerów (z 11 poddanych oględzinom) – wbrew przepisom 
§ 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI – nadano uprawnienia w systemie operacyjnym 
pozwalające na instalację programów i aplikacji, mimo że nie posiadały one w zakresie 
swoich obowiązków zadań związanych z administrowaniem systemami. Jak wyjaśnił 
Burmistrz, wynikało to z faktu, że: „na dwóch komputerach użytkowanych w Urzędzie 
zainstalowany jest system Windows XP i pomimo nadania uprawnień użytkownika 
standardowego, a nie administratora system pozwala na instalację programów. 
Na trzecim komputerze jest system Windows 7, na komputerze tym nie są przetwarzane 
żadne dane osobowe”. NIK zauważa, że obowiązek podejmowania działań 
zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają 
stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym 
do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków, mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa informacji, wynikający z § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI, 
nie odnosi się wyłącznie do urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych. 

                                               (dowód: akta kontroli str. 75-78, 89-91) 

2. Dostęp do systemu operacyjnego jednego komputera (z 11 badanych) nie wymagał 
wprowadzenia hasła. Stanowiło to naruszenie przepisów § 20 ust. 2 pkt 7 
rozporządzenia KRI oraz postanowień pkt II załącznika nr 9 do PB. Jak wyjaśnił 
informatyk Urzędu, wynikało to z faktu, że na tym komputerze nie są przetwarzane dane 
osobowe. Obowiązek zapewnienia środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp 
na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji, ustalony w § 20 ust. 2 
pkt 7 rozporządzenia KRI, nie odnosi się jednak wyłącznie do urządzeń służących 
do przetwarzania danych osobowych.               (dowód: akta kontroli str. 89-91, 100-101) 

3. W pomieszczeniu, w którym znajdowały się trzy serwery, wykorzystywane przez Urząd, 
nie zastosowano odpowiednich zabezpieczeń fizycznych. Było to niezgodne 
z przepisami § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI. Jak wyjaśnił Burmistrz, „Serwery 
wbrew przepisom zlokalizowano w miejscu tymczasowym. Remont zabytkowego 
budynku, w którym mieści się Urząd, miał zostać zrealizowany w 2017 roku. Jednakże 
ze względu na brak środków finansowych został odłożony. Planowany remont, który być 
może dzięki pozyskaniu środków unijnych zostanie przyspieszony umieszcza 
pomieszczenia na serwerownie spełniające wymogi § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia 
KRI”.                                                                       (dowód: akta kontroli str. 85-88, 93-97) 

4. Urząd korzystał z usługi poczty elektronicznej, wykupionej u dostawcy zewnętrznego, 
bez zawarcia umowy gwarantującej bezpieczeństwo informacji. W konsekwencji nie 
zagwarantowano sobie możliwości reagowania i podejmowania określonych czynności 
wobec dostawcy tej usługi w przypadku niezachowania przez niego poufności informacji 
uzyskanych w związku z realizacją usługi. Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 10 
rozporządzenia KRI stanowiącym, że zarządzanie bezpieczeństwem informacji 
realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu 
publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie zawierania 
w umowach serwisowych, podpisanych ze stronami trzecimi, zapisów gwarantujących 
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odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji. Ponadto Polska Norma PN-ISO/IEC 
27002:2014-12 w pkt. 13.1.2 wskazuje, aby umowy dotyczące wszystkich usług 
sieciowych zawierały zidentyfikowane mechanizmy zabezpieczeń, poziomy świadczenia 
usług i wymagania dotyczące zarządzania, natomiast w pkt. 13.2.4 Norma wskazuje, 
że umowy o zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji chronią informacje 
należące do organizacji i informują sygnatariuszy o ich odpowiedzialności w zakresie 
ochrony, stosowania i ujawniania informacji w sposób odpowiedzialny i autoryzowany. 
Jak wyjaśnił Burmistrz, podmiot realizujący te zadania „posługuje się fakturowaniem 
usług i w związku z tym nie zawierano umowy w tym zakresie. Dostatecznym 
potwierdzeniem jej zawarcia była faktura oraz wykonywanie zamówionych usług”.  

(dowód: akta kontroli str. 58-59, 61-66, 102-107) 

5. Trzy21 z 11 komputerów Urzędu poddanych oględzinom, wbrew przepisom § 20 ust. 2 
pkt 12 lit. a i f rozporządzenia KRI, pracowało z wykorzystaniem systemu operacyjnego 
nieposiadającego wsparcia producenta (producent zakończył wsparcie techniczne 
8 kwietnia 2014 r.). Podłączanie do sieci LAN Urzędu takich komputerów może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa informacji. Burmistrz wyjaśnił, że w Urzędzie następuje 
systematyczna wymiana komputerów i komputery z nieaktualnym systemem 
operacyjnym zostaną wkrótce wymienione.                      (dowód: akta kontroli str. 85-91) 

6. Kopie bazy danych systemu EZD były przechowywane na tym samym nośniku (dysku 
twardym serwera), na którym znajdowały się dane poddawane procesowi tworzenia 
kopii. Było to niezgodne z przepisem § 10 ust. 2 i 4 IZ, zgodnie z którym kopie zapasowe 
raz w miesiącu tworzone są na dysku zewnętrznym i przechowywane w innym 
pomieszczeniu niż serwer. Przechowywanie tych kopii w miejscu skąd pochodzą dane 
stwarza duże ryzyko ich utraty, np. w przypadku wystąpienia pożaru, w wyniku którego 
zniszczeniu może ulec baza danych i jej kopia zapasowa. Taka sytuacja stanowi 
naruszenie wymogów określonych w § 20 ust. 2 pkt 12 lit. b i e oraz § 20 ust. 2 pkt 7 
rozporządzenia KRI. Jak wyjaśnił Burmistrz, „Obowiązek tworzenia kopii traktowany jest 
jako priorytetowy i wymagający należytego postępowania. Kopia baz danych 
znajdujących się na serwerze odbywa się codziennie o godzinie 21.00. 

                                                                      (dowód: akta kontroli str. 75-78, 98-99) 

7. Na jednym z 11 komputerów poddanych oględzinom nie zainstalowano oprogramowania 
antywirusowego. Było to sprzeczne z przepisami § 20 ust. 2 pkt 12 lit. f rozporządzenia 
KRI oraz postanowieniom § 12 ust. 3 pkt 1 IZ. Informatyk Urzędu wyjaśnił, 
że „Na komputerze nie był zainstalowany program antywirusowy, ponieważ komputer był 
długo nieużywany i miał zostać poddany likwidacji”. NIK zauważa, że w trakcie 
prowadzonych oględzin, komputer ten, pomimo przeznaczenia do likwidacji, 
był wykorzystywany do realizacji zadań przez jednego z pracowników Urzędu. 

                                      (dowód: akta kontroli str. 89-91, 100-101) 

8. W Urzędzie – wbrew wymogom art. 30 RODO – nie prowadzono rejestru czynności 
przetwarzania danych osobowych. Burmistrz wyjaśnił, że: „Proces opracowania rejestru 
czynności przetwarzania rozpoczęty został w styczniu 2018 roku i do tej pory nie został 
ukończony, głównie ze względu na szereg wątpliwości prawnych i brak jakichkolwiek 
wskazówek, jak ma on wyglądać w praktyce”. NIK zauważa, że Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych, przed wejściem w życie przepisów RODO, przygotował 
szablony rejestru czynności przetwarzania wraz z przykładami ich uzupełnienia oraz 
wyjaśnienia dotyczące sposobu realizacji tego obowiązku22.     

(dowód: akta kontroli str. 58-59, 85-88) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w Urzędzie nie szyfrowano dysków komputerów 
przenośnych. Zdaniem NIK, w celu zminimalizowania ryzyka nieuprawnionego dostępu 
do informacji w przypadku kradzieży lub zagubienia urządzenia / nośnika przenośnego, 
zasadne jest stosowanie szyfrowania pamięci wszystkich urządzeń mobilnych 
wykorzystywanych w Urzędzie. 

                                                      
21  Dwa laptopy i jeden komputer stacjonarny. 
22  https://www.giodo.gov.pl/pl/1520281/10449. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wdrożenie i wykorzystywanie rozwiązań 
technicznych oraz stosowanie i egzekwowanie rozwiązań organizacyjnych związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie.  

3. Działania w celu zapobiegania incydentom bezpieczeństwa informacji. 

3.1. W Urzędzie nie prowadzono okresowych analiz ryzyka utraty integralności, poufności 
lub dostępności, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”.                                                  (dowód: akta kontroli str. 58-59) 

3.2. Realizując wymagania określone w § 20 ust. 2 pkt 13 KRI oraz § 15 i 16 PB, określono 
pojęcia naruszenia i uzasadnionego podejrzenia naruszenia ochrony danych oraz schemat 
postępowania w przypadku stwierdzenia takich działań. Zgodnie z tymi postanowieniami 
m.in.: [1] każdy pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych w przypadku 
stwierdzenia ich naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia winien przerwać 
proces przetwarzania i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego 
oraz ASI; [2] w momencie uzyskania informacji o naruszeniu lub uzasadnionym podejrzeniu 
naruszenia ochrony danych należy wyjaśnić przyczyny jego zajścia; [3] po wystąpieniu 
incydentu zagrażającego bezpieczeństwu danych, ASI – w celu wyjaśnienia przyczyn          
– ma prawo zbierać dowody, żądać wyjaśnień od wszystkich pracowników Urzędu oraz 
sporządzić raport23, stanowiący załącznik nr 8 do PB; [4] raport przekazywany jest ADO, 
który wspólnie z ASI podejmuje kroki zmierzające do minimalizacji ryzyka udostępnienia, 
utraty bądź naruszenia integralności danych. Ponadto w § 17 PB wskazano, że odmowa 
udzielenia wyjaśnień lub współpracy z ASI traktowana będzie jako naruszenie obowiązków 
pracowniczych. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły udokumentowane incydenty 
związane z bezpieczeństwem informacji.                      (dowód: akta kontroli str. 7-51, 58-59) 

3.3. W okresie objętym kontrolą zorganizowano jedno szkolenie24 (21 września 2017 r.) 
dotyczące ochrony danych osobowych, w którym uczestniczyło 11 pracowników Urzędu. 
Urząd nie dysponował dokumentacją, dotyczącą zakresu i tematyki szkolenia. W okresie 
objętym kontrolą nie zapewniono pracownikom szkoleń, uwzględniających zagrożenia 
bezpieczeństwa informacji, skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa, konsekwencje prawne 
i środki zapewniające bezpieczeństwo informacji, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

                                                          (dowód: akta kontroli str. 58-59, 112) 

3.4. W Urzędzie do 21 czerwca 2018 r. nie prowadzono corocznych audytów z zakresu 
bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI, 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.  

W dniu 21 czerwca 2018 r. przeprowadzony został przez IOD audyt (sprawdzenie) 
bezpieczeństwa i zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi 
przepisami obejmował: 

− sprawdzenie obowiązującej w Urzędzie dokumentacji dotyczącej ochrony danych 
osobowych, 

− stosowanie w praktyce zasad określonych w wyżej wymienionej dokumentacji oraz 
przepisów prawa. 

W szczególności w ramach prowadzonych działań badano: 

− czy przyjęte PB i IZ są zgodne z przepisami prawa, 

− sposób stosowania się pracowników do przyjętych zabezpieczeń, 

− korzystanie z urządzeń przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych oraz 
zabezpieczenia informatyczne, 

− zabezpieczania fizyczne pomieszczeń, urządzeń i zbiorów danych. 

                                                      
23  Raport z naruszenia ochrony danych osobowych. 
24  Prowadzącym szkolenie była osoba, z którą Urząd posiadał umowę (z 1 września 2017 r.) dotyczącą m.in. opracowania 

PB i IZ, prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych oraz przeprowadzania szkoleń pracowników z tematyki ochrony 
danych osobowych. 
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W podsumowaniu audytu, wskazano m.in. że: „Stan bezpieczeństwa danych osobowych 
w Urzędzie Miejskim w Tykocinie w dniu sprawdzenia należy uznać za zdecydowanie 
niedostateczny, wymagający pilnej poprawy w obszarach zabezpieczeń fizycznych, 
osobowych, a także zwiększenia świadomości pracowników Urzędu”. 

Wydano sześć zaleceń pokontrolnych, dotyczących m.in.: 

− konieczności poprawy zabezpieczeń fizycznych oraz przygotowania polityki kluczy, 

− uporządkowania zasad ochrony dokumentów, 

− zmiany ustawień monitorów w pomieszczeniach, aby uniemożliwić interesantom odczyt 
treści wyświetlanych na ekranie, 

− niezwłoczne przyjęcie i wdrożenie dokumentacji w zakresie danych osobowych, 

− prowadzenia regularnych rozmów profilaktycznych z pracownikami Urzędu na tematy 
związane z bezpieczeństwem informacji.   

W odpowiedzi na pytanie dotyczące działań, jakie Urząd zamierza podjąć w związku 
efektami audytu, Burmistrz wyjaśnił, że: „We współpracy z IOD Urząd będzie sukcesywnie 
realizował zalecenia”.                                              (dowód: akta kontroli str. 58-59, 113-132) 

3.5. W Urzędzie do 30 czerwca 2018 r. nie dokonano analizy zachodzących procesów 
przetwarzania danych osobowych i oceny stopnia zapewnienia ich bezpieczeństwa 
w stosunku do stwierdzonych ryzyk, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.            (dowód: akta kontroli str. 58-59) 

3.6. Urząd nie zorganizował szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych 
uwzględniających zmiany, jakie niesie za sobą wejście w życie RODO, co szerzej opisano 
poniżej, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości” .                      (dowód: akta kontroli str. 58-59) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej obszarze stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. W Urzędzie nie prowadzono okresowych analiz ryzyka utraty integralności, poufności lub 
dostępności, mimo takiego wymogu ustalonego w § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI. 
Jak wyjaśnił Burmistrz, „Analizy ryzyka są bardzo kosztowne i jest mało specjalistów 
z tej dziedziny, a własnymi środkami nie można było tego przeprowadzić, wobec czego 
zaniechano prowadzenia okresowych analiz”.       (dowód: akta kontroli str. 58-59, 85-88) 

2. Do 21 czerwca 2018 r. w Urzędzie nie przeprowadzono audytu z zakresu 
bezpieczeństwa informacji, mimo takiego wymogu określonego w § 20 ust. 2 pkt 14 
rozporządzenia KRI. Burmistrz wyjaśnił, że „Coroczne audyty wewnętrzne z zakresu 
bezpieczeństwa informacji będą mogły mieć miejsce w sytuacji kiedy wzrośnie wiedza 
z tego zakresu wszystkich pracowników i wówczas wykonanie tego zadania będzie 
służyło do usprawnienia działania Urzędu”.  

(dowód: akta kontroli str. 58-59, 85-88, 113-132) 

3. W okresie objętym kontrolą nie zapewniono szkoleń wszystkim osobom 
zaangażowanym w proces przetwarzania informacji, chociaż taki wymóg określono 
w § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI. Ponadto nie organizowano szkoleń dotyczących 
ochrony danych osobowych, uwzględniających zmiany, jakie niesie za sobą wejście 
w życie RODO. Obowiązek szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach 
przetwarzania danych osobowych wynika z art. 39 ust. 1 lit. b RODO. Burmistrz wyjaśnił, 
że: „Od kilku lat prowadzona jest głęboka reforma Urzędu uwzględniająca zakres zadań 
związany z informatyzacją jednostek samorządu terytorialnego. Jednak nie jest 
to zadanie proste, chociażby z tego względu, że przez długi czas Urząd pracował 
na dokumentacji papierowej, nie wymagającej od poszczególnych pracowników wiedzy 
informatycznej. Dlatego też racjonuje się i stopniuje uzupełnienia braków z zakresu 
rozporządzenia KRI”.                                             (dowód: akta kontroli str. 58-59, 85-88) 

4. W Urzędzie do 30 czerwca 2018 r. nie przeprowadzono analizy zachodzących 
w Urzędzie procesów przetwarzania danych osobowych i nie dokonywano oceny stopnia 
zapewnienia ich bezpieczeństwa w stosunku do stwierdzonych ryzyk, mimo że działanie 
takie wynika z przepisów art. 32 ust. 1 RODO. Burmistrz wyjaśnił, że: „Proces analizy 
prowadzonych procesów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie rozpoczęty 
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został w styczniu 2018 roku do tej pory nie został ukończony, głównie ze względu 
na szereg wątpliwości prawnych i braku jakichkolwiek wskazówek jak ma on wyglądać 
w praktyce”.                                                            (dowód: akta kontroli str. 58-59, 85-88) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie podjęte przez Urząd działania w celu 
zapobiegania incydentom bezpieczeństwa informacji. 

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 Kontroli25, wnosi o: 

1. Ustalenie harmonogramu (terminów i częstotliwości) realizacji zadań IOD, powierzonych 
podmiotowi zewnętrznemu, w szczególności w zakresie opracowania dokumentacji 
dotyczącej ochrony danych uwzględniającej wymogi RODO. 

2. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, stosownie 
do wymogów § 2 pkt 15 i § 20 ust. 3 w związku z ust. 1 rozporządzenia KRI, 
uwzględniającego zalecenia normy PN-ISO/IEC 27001 i norm z nią związanych         
(PN-ISO/IEC 27002, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 24762). 

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

4. Zapewnienie odpowiedniej autoryzacji dostępu do systemów operacyjnych wszystkich 
komputerów wykorzystywanych w Urzędzie. 

5. Uniemożliwienie pracownikom Urzędu niebędącym pracownikami służb informatycznych 
możliwości instalacji dowolnego oprogramowania. 

6. Wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających odpowiednie zabezpieczenie 
serwerów Urzędu. 

7. Zawarcie w umowie na świadczenie usług poczty elektronicznej zapisów gwarantujących 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji oraz ich zabezpieczenia w sposób 
uniemożliwiający nieuprawnionym osobom ich ujawnienie. 

8. Wykorzystywanie w pracy Urzędu komputerów posiadających aktualne systemy 
operacyjne, z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym. 

9. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, wymaganego 
art. 30 RODO. 

10. Przeprowadzanie w Urzędzie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności 
lub poufności informacji. 

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

12. Analizowanie zachodzących procesów przetwarzania danych osobowych i dokonywanie 
oceny stopnia zapewnienia ich bezpieczeństwa w stosunku do stwierdzonych ryzyk, 
o czym mowa w art. 32 RODO. 

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. 

                                                      
25 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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

Białystok, 27 lipca 2018 r.  

 
 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 

Kontroler: 

Paweł Tołwiński 
specjalista kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Robert Skwarko 

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


