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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 Krakowie 

Kontroler Małgorzata Kram, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR.132.2018 z 26 czerwca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 
(Starostwo lub Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Józef Bałos – Starosta Suski (Starosta) 

(dowód: akta kontroli str. 150) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Starosty w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, w kontrolowanym okresie2, pomimo podejmowania pewnych 
działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informacji. 

W Starostwie nie zapewniono należytej organizacji bezpieczeństwa informacji, nie 
wprowadzono odpowiednich zabezpieczeń technicznych w celu zapewnienia ochrony 
przetwarzanych informacji, nie podjęto wystarczających działań mających na celu 
zapobieganie incydentom bezpieczeństwa. 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały w szczególności na: 

 nieopracowaniu i niewdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 
(SZBI), w szczególności Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI), co stanowiło 
naruszenie § 20 ust. 1 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 teleinformatycznych3; 

 niezaktualizowaniu na dzień 25 maja 2018 r. obowiązującej dokumentacji w zakresie 
ochrony danych osobowych pod kątem dostosowania do wymogów wynikających 
z przepisów 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)4, co było działaniem 
nierzetelnym; 

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

 w serwerowni nie zastosowano wszystkich zabezpieczeń fizycznych wymaganych 
przepisami § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI, 

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

nieprawidłowości, negatywna. 
2  Kontrolą objęto okres od 1 czerwca 2017 r. do dnia zakończenia kontroli. 
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, dalej: rozporządzenie KRI. 
4  Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm., dalej: RODO. 

Ocena ogólna1 
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 nieprowadzeniu okresowych analiz utraty integralności, dostępności lub poufności 
informacji, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI, 

 nieprzeprowadzeniu analizy procesów przetwarzania danych, o której mowa w art. 32 
RODO.  

W Urzędzie prawidłowo monitorowano zajętość dysków i prowadzono aktualizację 
oprogramowania systemowego oraz sporządzano i weryfikowano prawidłowość kopii 
zapasowych. Spełniono również wymóg przechowywania kopii zapasowych poza miejscem 
ich wytworzenia natomiast w niewystarczającym stopniu zabezpieczono serwerownie. 
Komputery Urzędu zostały zabezpieczone przed szkodliwym oprogramowaniem i nie 
pozostawiono możliwości instalowania dowolnego oprogramowania użytkownikom 
niebędącym pracownikami służb informatycznych, co było zgodne z § 20 ust. 2 pkt 42 
rozporządzenia KRI.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja bezpieczeństwa informacji 

1.1. W Urzędzie nie opracowano i nie wdrożono SZBI. Podjęto jednak częściowe 
działania w tym zakresie poprzez zamieszczenie zapisów odnoszących się 
pośrednio do bezpieczeństwa informacji w nw. dokumentach: 

 Regulamin Organizacyjny (§17, §21, §35a); 

 Zarządzenie Nr 28.2015 Starosty Suskiego w sprawie wprowadzenia 
regulaminu pracy Starostwa (Rozdział XVI § 101 – 106); 

 Zarządzenie Nr 61.2015 Starosty z 2 listopada 2015 roku w sprawie 
bezpiecznej eksploatacji i ochrony zasobów informatycznych Starostwa 
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej; 

 Zarządzenie Nr 77.2016 Starosty w sprawie wprowadzenia instrukcji 
Zabezpieczenia Fizycznego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej; 

 Zarządzenie Nr 102.2017 Starosty w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu 
dokumentów w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej; 

 Zarządzenie Nr 71.2017 Starosty z 22 września 2017 roku w sprawie 
organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej; 

 Zarządzenie Nr 7/2008 Starosty z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia i wdrożenia instrukcji określającej sposób zarządzania 
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 
Pojazd i Kierowca w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej 
zmieniające Zarządzenie Nr 43/2009 Starosty Suskiego z 21 października 
2009 roku w sprawie wprowadzenia i wdrożenia instrukcji postępowania 
w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w systemach 
informatycznych oraz procedur zabezpieczających dane w przypadku zalania 
lub zatopienia pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe 
systemu pojazd i kierowca; (dalszy opis w części Ustalone nieprawidłowości).  

(dowód: akta kontroli str. 3 do 149) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywały następujące uregulowania 
w zakresie ochrony danych osobowych: 

 Polityka bezpieczeństwa ustanowiona Zarządzeniem nr 13/2005 z dnia 
4 maja 2005 r. (do 13 września 2017 r.) 

 Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem 
Informatycznym jako dokumentacja ochrony danych osobowych 
wprowadzona Zarządzeniem nr 68.2017 (do 22 czerwca 2018 r.) 

 Polityka Ochrony Danych wprowadzona Zarządzeniem nr 34.2018 w związku 
z wejściem w życie przepisów rozporządzenia RODO. 

 Zarządzenie nr 61/2015 Starosty Suskiego z dnia 2 listopada 2015 r. 
w sprawie: bezpiecznej eksploatacji i ochrony zasobów informatycznych 
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (dalej: Zarządzenie nr 61/2015) 
gdzie określono zasady i zakres ochrony informacji Starostwa). Wszyscy 

Opis stanu 
faktycznego 
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pracownicy Urzędu zaangażowani w proces przetwarzania danych 
osobowych zostali zapoznani z obowiązującą dokumentacją w zakresie 
ochrony danych osobowych podczas przeprowadzonych w Urzędzie szkoleń. 
Ww. zarządzeniach wprowadzających uregulowania w zakresie 
bezpieczeństwa danych osobowych ochrony zasobów informatycznych 
zobowiązano wszystkich pracowników do stosowania zasad, określonych 
w tych dokumentach.  

 Polityka ochrony danych osobowych wprowadzona zarządzeniem nr 34.2018 
z dnia 22 czerwca 2018 r. (Zarządzenie ODO nr 34.20185) w związku 
z wejściem w życie przepisów rozporządzenia RODO. 

(dowód: akta kontroli str. 3 do 6, 7 do 13, 14 do 43) 

Ponadto realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych w dniu 
3 lipca 2018 r., tj. w czasie kontroli NIK, na stronie internetowej Starostwa zamieszczono 
opis przetwarzania danych osobowych w Urzędzie na podstawie art. 13 RODO. 
Opracowano także wzory oświadczeń dla pracowników w zakresie przetwarzania danych 
osobowych, których podpisane egzemplarze przechowywano w Urzędzie. 

(dowód: akta kontroli str. 3 do 6, 14 do 43, 147 do 148) 

W czasie kontroli NIK w Starostwie trwał audyt zewnętrzny dotyczący m.in. analizy ryzyka 
realizowany przez firmę zewnętrzną zajmującą się audytem, doradztwem finansowym 
i gospodarczym na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. Realizację umowy 
dotyczącej „przeprowadzenia audytu wewnętrznego” zaplanowano do 31 grudnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 177 do 180) 

1.3. Starosta wyznaczył pracowników Urzędu na stanowiska odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo informacji. Od dnia 25 maja 2018 r.6 wyznaczono jako Inspektora 
Ochrony Danych (IOD) Głównego Specjalistę Wydziału Bezpieczeństwa, 
Administracji i Spraw Obywatelskich, który od 1 stycznia 2016 r. realizował zadania 
wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych 
obejmujących problematykę ochrony danych osobowych. Od dnia 23 lipca 2018 r., 
tj. w czasie kontroli NIK, Starosta wyznaczył7 Informatyka w Wydziale 
Organizacyjnym na administratora systemów informatycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 150, 151 do 176, 359 do 362) 

1.4. Zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1 RODO, Zarządzeniem nr 27/2018 Starosty 
Suskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony 
danych został powołany Inspektor Ochrony Danych. Zgodnie z art. 37 ust. 5 
RODO, wyznaczony IOD posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe do 
pełnienia tej funkcji. Osoba powołana na stanowisko IOD wcześniej realizowała 
zadania dotyczące ochrony danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 151 do 176, 359 do 361) 

1.5. Regulamin Organizacyjny Urzędu uwzględniał stanowisko IOD i gwarantował 
niezależności jego działań poprzez bezpośrednią podległość Staroście. Osoba 
wyznaczona na IOD była jednocześnie zatrudniona na stanowisku Głównego 
Specjalisty Wydziału Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich. 

(dowód: akta kontroli str. 151 do 162, 359 do 361) 

1.6. W Urzędzie zidentyfikowano zbiory przetwarzanych danych podlegające 
zabezpieczeniu. zasoby baz danych obejmowały 91 zbiorów, przy czym w formie 
elektronicznej prowadzono dwa z nich. 

(dowód: akta kontroli str. 69 do 135, 181 do 203, 204 do 208, 321 do 322) 

1.7. Jednostka posiadała aktualne informacje o zasobach informatycznych obejmującą 
ich rodzaj i konfigurację zgodnie z wymogami § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI 

                                                      
5  Zarządzenie nr 34/2018 Starosty suskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki 

ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej 
6  Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych 
7  Zarządzenie nr 37/2018 Starosty Suskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia administratora 

systemów informatycznych 
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Jak ustalono, zasoby teleinformatyczne Urzędu zostały przypisane do osób, które 
odpowiadały za dany sprzęt. W Urzędzie prowadzono elektroniczny rejestr 
zasobów teleinformatycznych (tzw. baza konfiguracji). Rejestr prowadzony był 
z wykorzystaniem systemu elektronicznego. W wyniku badania, opartego o dobór 
celowy 15 użytkowanych urządzeń8 ustalono, że system ten zawierał pełną 
informację o tych zasobach teleinformatycznych Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 181 do 203, 209 do 298) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: w Urzędzie nie opracowano i nie wdrożono kompletnego 
SZBI. W Urzędzie opracowano politykę ochrony danych osobowych a nie dotyczącą 
wszystkich danych jakie są przetwarzane w Urzędzie. 

Było to niezgodne z § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI stanowiącego, że podmiot realizujący 
zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda 
oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający 
poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak 
autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. Ponadto, § 20 ust. 3 
rozporządzenia KRI wskazuje, że wymagania określone w ww. ust. 1 uznaje się za 
spełnione, jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na 
podstawie Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 270019, a ustanawianie zabezpieczeń, 
zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm 
związanych z tą normą10. W pkt. 5.1 normy PN-EN ISO/IEC 27002 wskazano opracowanie 
i stosowanie dokumentu polityki bezpieczeństwa informacji. 

Starosta wyjaśnił, że z uwagi na przenosiny Starostwa do obecnego budynku, które trwało 
pomiędzy wrześniem 2016, a kwietniem 2017 r. zaplanowano dopiero na 2018 r. wykonanie 
audytu bezpieczeństwa informacji. Ponadto podał, że mając świadomość tymczasowości 
wprowadzono w listopadzie 2015 roku zarządzenie Nr 61.2015 w sprawie bezpiecznej 
eksploatacji i ochrony zasobów informatycznych Starostwa Powiatowego w Suchej 
Beskidzkie oraz zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji zabezpieczenia 
fizycznego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, w których zawarto niektóre 
wymagania KRI (RODO przed 25 maja 2018 r. nie obowiązywało). Niezwłocznie po 
zakończeniu procesu reorganizacji urzędu przystąpiono w pierwszej kolejności do 
opracowania dokumentacji ochrony danych osobowych co nastąpiło we wrześniu 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 376 do 373) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Starosty w zakresie organizacji 
bezpieczeństwa informacji. Ocenę taką uzasadnia brak ustanowienia i wdrożenia 
kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który stanowi 
podstawowy element zapewnienia bezpieczeństwa informacji zgromadzonych 
i przetwarzanych przez Urząd.  

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

2.1. Urząd zapobiegał możliwości zainstalowania nieautoryzowanego oprogramowania 
zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI. Stwierdzono, że w przypadku 
10 komputerów objętych oględzinami zastosowane ustawienia nie pozwalały na 
zainstalowanie nieautoryzowanego oprogramowania. Uprawnienia administratora 
posiadali tylko pracownicy pionu informatycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 209 do 298, 299, 349 do 358) 

                                                      
8  Komputerów stacjonarnych oraz przenośnych, serwerów, sprzętu sieciowego i urządzeń peryferyjnych 

(drukarek). 
9  Polska Norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017 Technika Informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy 

zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.  
10  W tym: PN-ISO/IEC 27002 - w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń, PN-ISO/IEC 27005 – 

w odniesieniu do zarządzania ryzykiem, PN-ISO/IEC 24762 - w odniesieniu do odtwarzania techniki 
informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2.2. Zasady obowiązujące przy nadawaniu, modyfikowaniu i odbieraniu uprawnień 
użytkownikom systemów informatycznych określono zarówno w Zarządzeniu ODO 
nr 68/2017 jak i w Zarządzeniu ODO nr 34.2018. Analiza zadań służbowych 
realizowanych przez 15 pracowników Starostwa (w tym pięciu na stanowiskach 
kierowniczych) wykazała, że każdy z nich, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 
4 rozporządzenia KRI, uczestniczył w procesie przetwarzania informacji w stopniu 
adekwatnym do realizowanych przez nich zadań. W okresie objętym kontrolą 
w Urzędzie nie było pracowników, którzy zmienili komórkę organizacyjną. 

 (dowód: akta kontroli str. 299, 323 do 330, 383 do 393, 401 do 403) 

2.3. Kontrolą objęto uprawnienia dostępu do systemów informatycznych wszystkich 
12 osób, które w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 3 września 2018 r. zakończyły 
zatrudnienie w Urzędzie i realizowały zadania z wykorzystaniem systemów 
informatycznych (stanowiska administracyjne). Stwierdzono, że dostęp do 
systemów informatycznych dla każdej w tych osób został zablokowany.  

 (dowód: akta kontroli str. 149, 331 do 345, 383 do 393, 401 do 403) 

2.4. Realizując wymogi § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia KRI w celu zapewnienia 
ochrony przetwarzanych informacji przed nieuprawnionym dostępem jako 
zabezpieczenia techniczne wprowadzone w systemach informatycznych Urzędu 
w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed nieuprawnionym 
dostępem zastosowano: 

 wprowadzenie unikanych identyfikatorów użytkowników 

 haseł dostępu o wymuszanej złożoności i sile (co najmniej 8 znaków, 
przynajmniej jedna duża litera, przynajmniej jedna cyfra) 

W Urzędzie zastosowano rozwiązanie polegające na centralnym zarządzaniu 
komputerami.  
W ramach kontroli zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych w systemach 
informatycznych zbadano oba posiadane w Urzędzie systemy dziedzinowe (GEOBID 
i INFORMICA). W obu przypadkach wprowadzona została polityka haseł 
wymuszająca na użytkownikach wprowadzenie haseł zawierających minimum osiem 
znaków (duże, małe litery i cyfry, a także znaki specjalne), zaś okres ważności hasła 
został określony na 30 dni. 

 (dowód: akta kontroli str. 149, 209 do 298, 299, 383 do 393, 401 do 403) 

2.5. Na pięciu stanowiskach pracy, realizujących zadania w miejscach gdzie dostęp 
mają klienci Urzędu (oględziny stanowisk pracy gdzie obywatele załatwiają sprawy 
z zakresu rejestracji pojazdów lub wydawania praw jazdy) monitory pracowników 
zostały usytuowane w sposób, uniemożliwiający interesantom wgląd do 
wyświetlanych na ekranie danych. Powyższe działanie spełniało wymogi § 20 ust. 
2 pkt 7 rozporządzenia KRI. 

(dowód: akta kontroli str. 209 do 298, 401 do 403) 

2.6. Pracownicy Urzędu korzystali z 16 komputerów przenośnych. W Urzędzie nie 
ustanowiono zasad (procedur) gwarantujących bezpieczną pracę przy 
przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość. 

(dowód: akta kontroli str. 209 do 298, 299, 401 do 403) 

2.7. W komputerach przenośnych będących w posiadaniu Starostwa nie stosowano 
szyfrowania dysków twardych. 

dowód: akta kontroli str. 389, 401 do 403 
 
2.8. W serwerowni Urzędu zapewniono rozwiązania w zakresie podtrzymania zasilania 

oraz warunków środowiskowych pracy serwerów i urządzeń sieciowych, dostęp do 
niego został ograniczony natomiast nie zapewniono pełnej ochrony fizycznej 
pomieszczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 383 do 393) 
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2.9. W okresie objętym kontrolą nie dokonywano zakupu sprzętu komputerowego, nie 
zawierano umów serwisowych, niezbędne naprawy realizowano we własnym 
zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 300 do 301) 

2.10. W Urzędzie nie przewidywano przekazywania sprzętu IT poza jednostkę (np. do 
serwisu lub zbycie sprzętu) i nie ustalono zasad dotyczących takiego 
przekazywania. W okresie objętym kontrolą niezbędne naprawy dokonywano we 
własnym zakresie (pracownicy komórki IT). 

 (dowód: akta kontroli str. 300 do 301, 383 do 398) 

2.11. Stosownie do § 20 ust. 2 pkt 12 lit. a i f rozporządzenia KRI w Urzędzie 
przeprowadzano aktualizacje systemów operacyjnych. Stwierdzono jednak, że 
w Urzędzie wykorzystywane są systemy operacyjne nieobjęte wsparciem 
producenta (dalszy opis – w części Uwagi dotyczące badanej działalności) 

(dowód: akta kontroli str.: 223 do 298, 349 do 358, 401 do 403) 

 

Starosta wyjaśnił, że w związku z trudną sytuacją finansową i wdrożeniem 
w 2015 r. programu oszczędnościowego zakupy sprzętu informatycznego 
realizowano wyłącznie w przypadkach konieczności wymiany zepsutego sprzętu. 

(dowód: akta kontroli str. 367 do 373, 394 do 400) 

2.12. W Urzędzie przeprowadzano regularne tworzenie i testowanie kopii zapasowych 
danych i oprogramowania aplikacyjnego, w którym przetwarzane są dane 
stosownie do § 20 ust. 2 pkt 12 lit. b i e oraz § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia KRI. 
Sprawdzanie kopii zapasowych dokonywane było codziennie poprzez odczyt 
komunikatów programu (Cobian Backup) i sprawdzaniu wielkości pliku kopii. Kopie 
były przechowywane poza miejscem wytworzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 204 do 208, 346 do 348) 

2.13. W Urzędzie wdrożono zabezpieczenia przed instalacją szkodliwego 
oprogramowania na komputerach wykorzystywanych przez pracowników zgodnie 
z § 20 ust. 2 pkt 12 lit. f rozporządzenia KRI. Na podstawie oględzin 
10 komputerów ustalono, że był na nich zainstalowany i uruchomiony program 
antywirusowy, który wykorzystywał aktualną na moment badania wersję bazy 
definicji wirusów. 

(dowód: akta kontroli str. 209 do 298, 349 do 358) 

2.14. Pojemność nośników pamięci systemów Urzędu była na bieżąco monitorowana 
przez informatyków i nie przekraczała progu ostrzegawczego na poziomie 80% 
zajętości przestrzeni, mimo że w ramach obowiązujących w Urzędzie uregulowań 
nie zostały określone zasady monitorowania stanu pojemności przestrzeni 
dyskowej w serwerach Urzędu. Działanie pracowników Urzędu było zgodne 
z zaleceniem sformułowanym w pkt A.12.1.3 załącznika A normy PN-ISO/IEC 
27001:2017.  

(dowód: akta kontroli str. 384) 

2.15. W Urzędzie nie przewidziano formalnych rozwiązań związanych z ryzykiem 
wystąpienia zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu środowiska informatycznego 
w związku z wdrażaniem nowych wersji oprogramowania (dotyczących 
tzw. zarządzania zmianą). Według wyjaśnień Starosty zostaną one wprowadzone 
po analizie danych uzyskanych w czasie audytu, na którego wyniki Urząd 
oczekuje. 

(dowód: akta kontroli str. 3 do 6, 299, 367 do 373, 401 do 403) 

2.16. W Urzędzie w okresie do 24 sierpnia 2018 r. nie był prowadzony rejestr czynności 
przetwarzania danych, spełniający wymogi określone w art. 30 ust. 1 RODO. 
Rejestr ten został sporządzony dopiero w trakcie kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 3 do 6, 299, 367, 401 do 403) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. W Urzędzie nie ustanowiono zasad (procedury) gwarantujących bezpieczną pracę przy 
przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 8 
rozporządzenia KRI. Ponadto, w Urzędzie nie stosowano szyfrowania urządzeń 
przenośnych, w celu minimalizowania ryzyka nieuprawnionego dostępu do informacji, co 
było niezgodne z wymogami § 20 ust. 2 pkt 9 i 11 rozporządzenia KRI. 

Starosta wyjaśnił, że posiadane urządzenia przenośne obecnie nie są wykorzystywane do 
pracy mobilnej ani zdalnej. Mogą być wykorzystywane tylko w obrębie urzędu pod ciągłym 
nadzorem osoby użytkującej. Posiadane urządzenia przenośne zakupywane były w czasie 
gdy starostwo powiatowe mieściło się w kilku różnych budynkach, wówczas były 
wykorzystywane (przede wszystkim przez naczelników i kadrę zarządzającą) do spotkań, 
narad, posiedzeń zarządu, jeśli spotkania te odbywały się w innym pomieszczeniu Urzędu 
niż rodzimy wydział. Obecnie poza budynkiem starostwa nie ma możliwości dostępu do 
zasobów sieciowych. 

(dowód: akta kontroli str. 367 do 373, 394 do 400) 

Zdaniem NIK, podstawową funkcją urządzeń przenośnych jest praca w dowolnym miejscu 
z wykorzystaniem technik komunikacyjnych, nie można zatem wykluczyć, że praca może 
być niekiedy wykonywana również poza siedzibą Urzędu, co może powodować zagrożenia 
dla bezpieczeństwa danych na nich zgromadzonych (np. kradzież, zgubienie). Biorąc pod 
uwagę możliwość wynoszenia sprzętu poza siedzibę Urzędu, warto rozważyć zastosowanie 
rozwiązania polegającego na szyfrowaniu dysków twardych komputerów przenośnych, 
dzięki czemu w przypadku ich kradzieży lub zagubienia osoby postronne nie będą miały 
dostępu do danych na nich zgromadzonych. 

2. W wyniku oględzin pomieszczenia serwerowni kontroler stwierdził, że w Urzędzie nie 
zapewniono odpowiednich rozwiązań w zakresie zabezpieczenia serwerowni. 
Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI. Ponadto, norma PN-EN ISO/IEC 
27002, w pkt 11.2.1 lit. e zaleca, aby w celu ochrony sprzętu wprowadzić zabezpieczenia 
minimalizujące ryzyko związane z potencjalnymi zagrożeniami fizycznymi i środowiskowymi, 
np. kradzieżą, pożarem, dymem, zalaniem. 

Starosta wyjaśnił, że z powodu przenosin Urzędu do obecnej siedziby i niewystarczających 
środków finansowych dopiero w tym roku zaplanowano modernizację serwerowni 
i wykonanie dodatkowych instalacji w obecnym budynku. 

(dowód: akta kontroli str. 367 do 373, 394 do 400) 

3. W Urzędzie w okresie do 24 sierpnia 2018 r. nie był prowadzony rejestr czynności 
przetwarzania danych, spełniający wymogi określone w art. 30 ust. 1 RODO. 

Starosta wyjaśnił, że opóźnienie wynikało m. in. z dwumiesięcznej absencji IOD 
spowodowanej chorobą jak również natłokiem innych czynności realizowanych przez 
pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 367 do 373, 394 do 400) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w Starostwie wykorzystywano system 
operacyjny nieposiadający wsparcia producenta, co może prowadzić do braku należytego 
poziomu zabezpieczeń, gdyż producent oprogramowania nie wprowadza już poprawek 
w związku ze stwierdzonymi błędami w działaniu systemu. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
wdrożone i wykorzystywane w Urzędzie rozwiązania organizacyjne i techniczne, 
zapewniające bezpieczeństwo informacji. Komputery Urzędu zostały zabezpieczone 
programem antywirusowym przed szkodliwym oprogramowaniem oraz przed możliwością 
instalowania dowolnego oprogramowania przez użytkowników. W Urzędzie sporządzano 
i weryfikowano prawidłowość kopii zapasowych. Spełniono również wymóg przechowywania 
kopii poza miejscem ich wytwarzania.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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 braku uregulowań braku szczegółowych zasad i procedur korzystania przez 
pracowników z urządzeń przenośnych poza siedzibą Urzędu, gwarantujących 
bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość, co było 
niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia KRI, 

 nieszyfrowaniu danych na komputerach przenośnych, co było niezgodne z § 20 
ust. 2 pkt 9 i 11 rozporządzenia KRI, 

 nieprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych, spełniającego wymogi 
określone w art. 30 ust. 1 RODO (nieprawidłowość została usunięta w trakcie 
kontroli), 

 nie zapewnienia odpowiednich rozwiązań w zakresie zabezpieczenia serwerowni, 
co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI. 

3. Realizacja działań w celu zapobiegania incydentom 
bezpieczeństwa informacji 

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

(dowód: akta kontroli str. 3 do 6, 299, 401 do 403)  

3.2. W Urzędzie przygotowano rejestr zgłaszania incydentów dotyczących danych 
osobowych wynikający z art. 33 RODO w zakresie zgłaszania incydentów 
dotyczących danych osobowych. Stosowny wzór dokumentu i procedurę zawarto 
w Zarządzeniu ODO nr 34.2018. W ww. rejestrze nie odnotowano żadnych wpisów 
do czasu kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 3 do 6, 14 do 43, 299, 401 do 403) 

3.3.  W okresie objętym kontrolą w Urzędzie wdrożone były procedury wewnętrzne 
zgłaszania i obsługi incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji, o których 
mowa w § 20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia KRI. W Urzędzie wprowadzono 
Zarządzeniem nr 61/2015 Starosty Suskiego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 
bezpiecznej eksploatacji i ochrony zasobów informatycznych Starostwa zasady 
niezbędne do ochrony zasobów informatycznych. Ustalono w nim m.in. 
konieczność niezwłocznego zgłaszania incydentów utraty lub kradzieży nośników 
danych do Administratora oraz automatyczne zapisywanie monitorowanych danych 
o nieudanych próbach logowania do systemu lub baz danych.  

(dowód: akta kontroli str. 3 do 6, 44 do 53, 299, 383 do 393, 401 do 403) 

3.4. Urząd zapewnił szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania 
informacji stosownie do wymogów § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI W okresie 
objętym kontrolą zorganizowano dwukrotnie (w kwietniu 2017 r. i lipcu 2018 r.) 
szkolenia dla pracowników w zakresie obowiązujących w Urzędzie przepisów 
bezpieczeństwa informacji, bezpiecznej pracy w systemach informatycznych, 
ochrony danych i budynków, a także przepisów RODO. Szkolenia były prowadzone 
przez zewnętrznego prelegenta oraz ASI i IOD. Z zakresu bezpieczeństwa 
informacji zostali przeszkoleni wszyscy pracownicy Urzędu, co zostało 
potwierdzone podpisem na liście obecności. W okresie objętym kontrolą IOD i ASI 
uczestniczyli indywidualnie w szkoleniach zewnętrznych, obejmujących 
szczegółowe zagadnienia związane z wejściem w życie przepisów RODO.  

(dowód: akta kontroli str. 302 do 322) 

3.5. W Urzędzie nie przeprowadzono w 2017 r. okresowego audytu wewnętrznego 
z zakresu bezpieczeństwa. 

 (dowód: akta kontroli str. 3 do 6, 299, 367 do 373, 401 do 403) 

3.6. W Urzędzie nie została przeprowadzona analiza procesów przetwarzania danych, 
o której mowa w art. 32 ust. 1 RODO. 

(dowód: akta kontroli str. 3 do 6, 299, 367 do 373, 401 do 403) 

 

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

1. W Urzędzie nie przeprowadzano okresowych analiz ryzyka utraty integralności, poufności 
lub dostępności informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI, który 
stanowi, że zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest realizowane m.in. poprzez 
przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 
informacji, oraz podejmowanie działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników 
przeprowadzonej analizy. 

Starosta wyjaśnił, że przepis nie określa wprost jaką formę powinna przybrać przedmiotowa 
„ocena ryzyka” i w którym momencie taka ocena powinna zostać wykonana, jak jest to np. 
w przypadku oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO). Poinformował także, że 
analiza ryzyk była przedmiotem przeprowadzonego w lipcu i sierpniu 2018 r. audytu 
wewnętrznego, na którego wyniki oczekuje. 

(dowód: akta kontroli str. 367 do 373, 394 do 400) 

NIK wskazuje, że konieczność dokonywania cyklicznych analiz ryzyka utraty poufności, 
integralności i rozliczalności informacji wynika z przepisów rozporządzenia KRI. Kluczowa 
rola analizy ryzyka wynika z faktu, że rodzaj i poziom zastosowanych zabezpieczeń jest 
względny i jest zależny od istotności informacji podlegających ochronie będących 
w posiadaniu lub przetwarzaniu urzędu. Rodzaj zastosowanych zabezpieczeń technicznych 
jak i ich poziom wynika zatem z szacowania ryzyka. Analiza taka powinna zatem być 
przeprowadzona cyklicznie, aby Urząd mógł zidentyfikować i ocenić ryzyka mające wpływ na 
jego działalność. Niewątpliwie zdarzeniem istotnie wpływającym na bezpieczeństwo informacji 
i wymuszającym jednocześnie przeprowadzenie tych analiz było wejście w życie przepisów 
RODO. Należy zauważyć, że czynność taka powinna mieć formę pisemną, tak aby stanowiła 
podstawę do kolejnych analiz.  

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

Starosta wyjaśnił, że w związku z przeprowadzka do nowej lokalizacji nieracjonalne było 
przeprowadzenie w tym czasie audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych, gdyż 
wyniki potencjalnie przeprowadzonego audytu nie odzwierciedlałyby faktycznego stanu 
bezpieczeństwa informacji. Do 10 października 2018 r. Urząd nie otrzymał protokołu 
z audytu. 

(dowód: akta kontroli str. 367 do 373, 394 do 400) 

3. W Urzędzie nie przeprowadzono analizy procesów przetwarzania danych, o której mowa 
w art. 32 RODO. Z wyjaśnień wynika, że pełna analiza zostanie przygotowana po 
otrzymaniu i zapoznaniu się z protokołem z przeprowadzonego audytu. 

(dowód: akta kontroli str. 367 do 373, 394 do 400) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Starosty w zakresie zapobiegania 
incydentom bezpieczeństwa informacji, ze względu na nieprzeprowadzenie w 2017 r. 
audytu bezpieczeństwa informacji, a także ze względu na brak przeprowadzenia 
okresowych analiz ryzyka utraty integralności, poufności lub dostępności informacji co nie 
pozwalało ocenić czy podejmowane w Urzędzie działania minimalizujące takie ryzyko były 
wystarczające. Tym samy nie zastosowano się do wymogów § 20 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia KRI, który nakłada obowiązek podejmowania działań stosownie do wyników 
przeprowadzonej analizy. Ponadto, nie wykonano obowiązku wynikającego z art. 32 ust. 1 
RODO, tj. nie dokonano analizy prowadzonych procesów przetwarzania danych 
osobowych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli11, wnosi o: 

1) opracowanie i wdrożenie SZBI uwzględniającego zalecenia normy PN-EN ISO/IEC 
27001 i norm z nią związanych (PN-EN ISO/IEC 27002, PN-EN ISO/IEC 27005, PN-EN 
ISO/IEC 24762); 

2) przeprowadzenie okresowych analiz utraty integralności, dostępności lub poufności 
informacji, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI; 

3) ustanowienie szczegółowych zasad i procedur korzystania przez pracowników 
z urządzeń przenośnych; 

4) zapewnienie szyfrowania danych na komputerach przenośnych; 

5) wdrożenie rozwiązań zapewniających odpowiednie zabezpieczenie pomieszczenia 
serwerowni; 

6) zapewnienie realizacji okresowego audytu wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa 
informacji; 

7) przeprowadzenie analizy i oceny procesów przetwarzania danych w Urzędzie, o której 
mowa w art. 32 ust. 1 RODO. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 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 Krakowie. 

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. 

 

Kraków, dnia 12 października 2018 r. 

 

 p.o. Dyrektor  
 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Jan Kosiniak 
p.o. Wicedyrektor 

Małgorzata Kram 
Specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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