
 
 

 
 

LKR.410.015.03.2018 
P/18/006 

 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE  
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 Rafał Rossowski – starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/128/2018 z 22 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
 kontrolowana 

Urząd Miejski w Libiążu, ul. Działkowa 1, kod 32-590 (Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Latko – Burmistrz Libiąża (Burmistrz) 
 (dowód: akta kontroli str. 2-7) 

 

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

W działalności Urzędu stwierdzono szereg nieprawidłowości, które w ocenie NIK w istotny 
sposób wpływały na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.  
Stwierdzone nieprawidłowości polegały 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; 

 niewskazaniu osoby (lub osób) odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji, co było 
działaniem nierzetelnym; 

 nadaniu uprawnień administratora systemu osobom, które nie były pracownikami służb 
informatycznych, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia RM w sprawie 
KRI; 

 niezapewnieniu szyfrowania danych na komputerach przenośnych, co stanowiło 
naruszenie § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia RM w sprawie KRI; 

 przechowywaniu kopii zapasowych w miejscu ich wytworzenia, co było niezgodne z § 20 
ust. 2 pkt 12 lit. b rozporządzenia RM w sprawie KRI (nieprawidłowość usunięto 
w trakcie kontroli NIK); 

 przechowywaniu w serwerowni materiałów łatwopalnych, co stanowiło naruszenie § 20 
ust. 2 pkt 9 rozporządzenia RM w sprawie KRI (nieprawidłowość usunięto w trakcie 
kontroli NIK); 

 nieopracowaniu procedury w zakresie zgłaszania incydentów naruszenia 
bezpieczeństwa informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia 
RM w sprawie KRI (procedury funkcjonujące w Urzędzie odnosiły się wyłącznie do 
danych osobowych); 

                                                           
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 RM w sprawie KRI. 
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 nieprzeprowadzeniu w 2017 r. audytu bezpieczeństwa informacji, co stanowiło 
naruszenie § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia RM w sprawie KRI. 

W Urzędzie prawidłowo realizowano zadania dotyczące m.in. opracowania dokumentacji 
w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i jej dostosowania do 
wymogów 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, zidentyfikowania zbiorów danych 
osobowych podlegających zabezpieczeniu, zabezpieczenia komputerów programem 
antywirusowym; a także monitorowano zajętość dysków i aktualizowano oprogramowanie 
systemowe.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja bezpieczeństwa informacji 

1.1. W Urzędzie nie opracowano i nie wdrożono SZBI, w szczególności nie wdrożono PBI. 
Obowiązujące w Urzędzie polityki w zakresie ochrony danych osobowych oraz instrukcje 
zarządzania systemami informatycznymi dotyczyły bezpieczeństwa danych osobowych.  

(dowód: akta kontroli str. 51-55, 71-143, 167-169) 

1.2. W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie obowiązywały dokumenty dotyczące 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Do 24 maja 2018 r. był to dokument 
wprowadzony zarządzeniem nr 120.41.2015 Burmistrza z 30 czerwca 2015 r., tj. Polityka 
bezpieczeństwa i instrukcja  zarządzania systemem informatycznym służącym do 
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Libiążu. 
Od 25 maja 2018 r. obowiązywały dokumenty wprowadzone zarządzeniem nr 120.61.2018 
Burmistrza z 24 maja 2018 r., uwzględniające wymogi rozporządzenia RODO, tj.: 

 Polityka Ochrony Danych Osobowych (Polityka ODO); 

 Instrukcja Ochrony Danych Osobowych (Instrukcja ODO). 
Wszyscy pracownicy Urzędu zaangażowani w proces przetwarzania danych osobowych 
zostali zapoznani z powyższą dokumentacją. 

(dowód: akta kontroli str. 51-143, 167-169, 300-306) 

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia RODO, w Urzędzie 
zaktualizowano Politykę ODO oraz Instrukcję ODO pod kątem dostosowania do wymogów 
tego rozporządzenia.  
Na tablicach informacyjnych Urzędu, na jego stronie internetowej oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej zamieszczono klauzulę informacyjną dla kontrahentów (klientów, 
usługodawców) dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych. Została 
uruchomiona skrzynka e-mail, służąca do kontaktu z powołanym w Urzędzie Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD)5. Ponadto opracowano wzory oświadczeń dla pracowników 
w zakresie przetwarzania danych osobowych, których podpisane egzemplarze 
przechowywano w aktach osobowych. Zostały przygotowane m.in. wzory umów 
z kontrahentami, zawierające uregulowania w zakresie administrowania danymi osobowymi, 
powierzenia ich przetwarzania oraz zabezpieczenia danych. 

(dowód: akta kontroli str. 167-169, 203, 403-404) 

1.3. W Urzędzie nie wyznaczono pracownika (lub pracowników) odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo informacji. 
Czynności z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, obejmujące 
w szczególności prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych, ewidencji osób 
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, a także przygotowywanie 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych i zmian tych upoważnień na wniosek 
kierowników wydziałów, kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy 

                                                           
4  Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm., dalej: rozporządzenie RODO. 
5  iod@libiaz.pl. 
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(dysponentów zbiorów danych osobowych) przypisano pracownikom Biura ds. Kadr 
i Szkoleń w regulaminie organizacyjnym Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 167-169) 

1.4. W związku z realizacją zadań określonych w art. 37 rozporządzenia RODO, 8 maja 
2018 r. Gmina Libiąż (Gmina) zawarła umowę z podmiotem zewnętrznym6, której 
przedmiotem było pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od 25 maja 
2018 r. – funkcji IOD, a także umowę powierzenia danych osobowych. Osoba wyznaczona 
do pełnienia funkcji IOD posiadała niezbędne kwalifikacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 
rozporządzenia RODO.  
Opieką informatyczną nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem zajmował się – na 
podstawie umowy zawartej z Gminą – inny podmiot zewnętrzny, który zobowiązał się do 
zachowania tajemnicy oraz zapoznał się z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. W związku z dostępem do baz danych zawarto z nim takze umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 161-165, 167-169, 274-279, 371-389) 

1.5. W regulaminie organizacyjnym Urzędu7 nie wskazano IOD. Zadania IOD określono 
w ww. umowie z 8 maja 2018 r. Nie stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów, o którym 
mowa w art. 38 ust. 6 rozporządzenia RODO, gdyż IOD nie uczestniczył w określaniu celów 
i sposobów przetwarzania danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 8-43, 161-165, 167-169) 

1.6. W ramach wdrożenia polityki ochrony danych osobowych8 sporządzono: 

 politykę ochrony danych osobowych i instrukcję ochrony danych osobowych; 

 regulamin ochrony danych osobowych; 

 analizę ryzyka (wykaz aktywów, wykaz zagrożeń, wykaz zabezpieczeń); 

 plan ciągłości działania9; 

 instrukcje: zarządzania zdalnym dostępem do usług i systemów teleinformatycznych, 
postępowania z incydentami, postępowania w przypadku nadawania lub cofania 
uprawnień do pracy w systemach informatycznych, korzystania przez pracowników 
z zasobów informatycznych Urzędu;  

 zasady gospodarowania kluczami i ochrony fizycznej budynków Urzędu10; 

 Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego11. 
Wskazana dokumentacja, zawierająca polityki i procedury, określała m.in. szczegółowe 
zasady wdrożenia zabezpieczeń technicznych oraz wskazywała m.in. obszary 
przetwarzania danych osobowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 51-143, 167-169, 280-299) 

                                                           
6  Na okres do 31 grudnia 2018 r. 
7  Wprowadzonego zarządzeniem nr 120.35.2018 Burmistrza z 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Libiążu. 
8  Wprowadzonej zarządzeniem nr 120.41.2015 Burmistrza z 30 czerwca 2015 r. w sprawie Polityki 

bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Miejskim w Libiążu, zmienionej zarządzeniem nr 120.61.2018 Burmistrza z 24 maja 
2018 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Libiążu. 
Zarządzenia wydano na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 24 rozporządzenia RODO. Powołując się na powyższe przepisy oraz 
uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia Burmistrz wdrożył odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. 

9  Obejmujący: plan postępowania w przypadku odtworzenia systemu informatycznego po awarii krytycznej, 
plan awaryjny na wypadek braku zasilania w sieci komputerowej, w tym braku prądu, oraz plan awaryjny na 
wypadek braku dostępu do sieci Internet. 

10  Zarządzenie nr 120.16.2017 Burmistrza z 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej 
gospodarki kluczami i systemu dozoru Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz archiwum zakładowego zmienione 
zarządzeniem nr 120.60.2018 Burmistrza w sprawie: zmiany Instrukcji dotyczącej gospodarki kluczami  
i systemu dozoru Urzędu Miejskiego w Libiążu. 

11  Instrukcja z marca 2017 r., zatwierdzona przez Burmistrza. 
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1.7. Regulacje wewnętrzne, stanowiące dokumenty wykonawcze Polityki ODO, były 
dostępne dla wszystkich merytorycznych pracowników Urzędu posiadających dostęp do 
sieci Intranet, nie tylko dla osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych czynności 
wymaganych tymi dokumentami. W serwisie Urzędu, dostępnym w sieci Intranet, 
opublikowano dokumentację dot. przetwarzania danych osobowych, materiały szkoleniowe 
i praktyczne wskazówki dla pracowników dotyczące problematyki bezpieczeństwa danych 
osobowych.  

Burmistrz wyjaśnił, że celem umożliwienia dostępu do treści dokumentów pracownikom 
merytorycznym posiadającym dostęp do sieci Intranet, a w szczególności kierownikom 
komórek organizacyjnych oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy, 
zgodnie z przyjętą dobrą praktyką, dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych 
została zamieszczona w całości, co pozwalało kadrze kierowniczej na skuteczną 
i efektywną realizację zapisów przyjętego . Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 10 do Polityki 
ODO pracownicy zapoznani z treścią dokumentu zobowiązani zostali do złożenia 
oświadczenia o zachowaniu poufności m.in. w zakresie: zachowania w tajemnicy sposobów 
zabezpieczenia danych osobowych, co oznacza, że administrator danych zastosował 
mechanizm minimalizujący prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia w tym zakresie. 
W takcie kontroli NIK, Burmistrz wskazał, że planuje weryfikację zasadności umieszczania 
na wewnętrznej stronie Urzędu w Intranecie całości dokumentacji w zakresie ochrony 
danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 167-169, 176-183, 300-306) 

1.8. Załącznikiem nr 1 do Polityki ODO był wykaz zbiorów danych osobowych 
przetwarzanych w Urzędzie, w którym opisano: zbiory informacji Urzędu, ich właścicieli, 
formaty tych zbiorów (elektroniczne, papierowe, papierowo-elektroniczne) oraz lokalizacje 
przetwarzania i przechowywania informacji. Zgodnie z metodyką dotyczącą Analizy Ryzyka, 
w Urzędzie sporządzono zestawienie aktywów informacyjnych podlegających ochronie 
(wersja z 4 czerwca 2018 r.), które zawierało m.in. opisy zbiorów informacji Urzędu, 
sposoby ich zabezpieczenia, oceny ich wartości dla Urzędu oraz uzasadnienia tych ocen. 

 (dowód: akta kontroli str. 86-91, 263-273) 

1.9. 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 oprogramowania Axence 
nVision. Badanie oparte o dobór celowy 19 użytkowanych urządzeń12 wykazało m.in., że 
aplikacja gromadziła na bieżąco informacje o zasobach teleinformatycznych poddanych 
oględzinom. System zawierał m.in. informacje dotyczące nazwy, wersji oraz daty instalacji 
zasobów sprzętowych, audytowanych i nieaudytowanych aplikacji. Było to zgodne z § 20 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia RM w sprawie KRI. 

(dowód: akta kontroli str. 167-169, 403-476) 

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

1. W Urzędzie nie opracowano i nie wdrożono SZBI, w szczególności nie wdrożono PBI. 
Było to niezgodne z § 20 ust. 1 rozporządzenia RM w sprawie KRI, w myśl którego 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. Z § 20 
ust. 3 rozporządzenia RM w sprawie KRI wynika, że wymagania określone w ust. 1 tego 
paragrafu uznaje się za spełnione, jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji 
został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie 

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

(drukarek). 
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zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich 
Norm związanych z tą normą13.  

Burmistrz wyjaśnił m.in., że nieopracowanie oraz niewdrożenie w Urzędzie SZBI wiązało się 
z faktem, iż w rozumieniu jednostki jednym z najważniejszych i nierozerwalnych zasobów 
informacyjnych gromadzonych i przetwarzanych przez pracowników w trakcie wykonywania 
czynności służbowych są dane osobowe. W związku z tym uznano, iż wdrożenie 
w Urzędzie poszczególnych wewnętrznych regulacji, a w szczególności dokumentacji 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych, która zawiera w sobie elementy zbieżne 
z elementami zarządzania bezpieczeństwem informacji wskazanymi w § 20 ust. 2 
rozporządzenia RM w sprawie KRI, wypełni w sposób wystarczający dyspozycje tego 
rozporządzenia od strony proceduralnej w zakresie bezpieczeństwa informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 51-55, 71-143, 167-169, 176-183) 

2. W Urzędzie nie wskazano osoby (lub osób) odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 
informacji, co było niezgodne z pkt A.6.1.1 Role i odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
informacji normy PN-EN ISO/IEC 27001, wg którego zadania w zakresie bezpieczeństwa 
informacji powinny zostać precyzyjnie określone i przypisane konkretnym osobom. 

Jak wyjaśnił Burmistrz, nieprzypisanie zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji 
konkretnym pracownikom wynikało z następujących przyczyn: 

 dotychczasowe funkcjonowanie w Urzędzie bezpieczeństwa informacji oparto 

w szczególności na ochronie danych osobowych i podzieleniu wynikających z tego 

tytułu obowiązków na poszczególnych pracowników Urzędu; 

 budowanie w Urzędzie nowego systemu bezpieczeństwa informacji opartego na 
normie PN-EN ISO/IEC 27001 w związku z prowadzonym i obecnie wdrażanym 
projektem Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu, którego przedmiotem jest uruchomienie 
świadczenia drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla obywateli 
i biznesu oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji 
procesów i procedur administracyjnych, a także rozbudowa struktur IT w Urzędzie, 
w ramach których wskazanemu pracownikowi zostaną powierzone obowiązki 
administratora bezpieczeństwa informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 167-169, 575-577) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że opracowane w ramach Polityki ODO szczegółowe 
uregulowania, dotyczące m.in. zarządzania zdalnym dostępem do usług IT, 
nadawania/cofania uprawnień oraz zarządzania systemami informatycznymi służącymi do 
przetwarzania danych osobowych, zostały udostępnione wszystkim pracownikom Urzędu. 
Zdaniem NIK, szczegółowe informacje w tym zakresie powinny być udostępniane wyłącznie 
pracownikom odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z uregulowań, a nie 
wszystkim pracownikom Urzędu, ponieważ stwarza to ryzyko, że informacje w nich zawarte 
mogą być wykorzystane do przełamania ustanowionych w Urzędzie zabezpieczeń. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Burmistrza w zakresie organizacji 
bezpieczeństwa informacji. W Urzędzie nie opracowano i nie wdrożono SZBI, 
w szczególności PBI. 
Oceny tej nie zmienia, że dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych została 
dostosowana do wymogów rozporządzenia RODO. Pracownicy Urzędu zostali zapoznani 
z obowiązującymi w Urzędzie wymogami w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych 
osobowych. Burmistrz powołał IOD oraz umożliwił mu realizację zadań w sposób 
niezależny. Osoba pełniąca tę funkcję posiadała odpowiednie przygotowanie merytoryczne 
i doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony danych osobowych. 

                                                           
13  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. 

Uwaga dotycząca 
kontrolowanej 

działalności 

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

2.1. W punkcie 9 Instrukcji ODO określono obowiązki, odpowiedzialność, zasady 
i ograniczenia, dotyczące użytkowania nielicencjonowanego oprogramowania oraz instalacji 
jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody Administratora Systemów Informatycznych 
(ASI).  

Uprawnienia użytkowników 4 z 14 komputerów objętych oględzinami pozwalały na 
zainstalowanie nieautoryzowanego oprogramowania. Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia RM w sprawie KRI. 
W wykorzystywanym w Urzędzie systemie Axence nVision wprowadzono reguły 
ograniczające możliwość podłączenia do komputerów Urzędu nieautoryzowanych pamięci 
przenośnych. Ustawienie programu ESET ENDPOINT SECURITY w zakresie nośników 
wymiennych zostało zdefiniowane tak, aby z chwilą włożenia urządzenia zewnętrznego 
następowało automatyczne jego przeskanowanie, zanim system umożliwi do niego dostęp. 

(dowód: akta kontroli str. 44-50, 133-139, 170-173, 403-404) 

2.2. W Urzędzie określono zasady nadawania/cofania uprawnień do pracy w systemach 
informatycznych. Zasady te opisano w dwóch dokumentach:  

 w Instrukcji ODO – wykaz procedur oraz stosowanych środków technicznych 
i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych w Urzędzie, w zakresie uprawnień do 
wszystkich systemów informatycznych Urzędu, w tym do systemów służących 
przetwarzaniu danych osobowych; 

 w Regulaminie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Libiążu (Regulamin 
ODO) – w zakresie uprawnień do systemów służących przetwarzaniu danych 
osobowych. 

W Urzędzie prowadzono ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych, sporządzoną na lata 2017-2018 i od 25 maja 2018 r. Ewidencje na lata  
2017-2018 zawierała dane pracownika, wydział, datę upoważnienia, nazwę zbioru danych 
osobowych oraz identyfikator i datę wygaśnięcia. Ewidencja od 25 maja 2018 r. zawierała 
dane pracownika, nr upoważnienia oraz datę nadania i ustania uprawnień.  

 (dowód: akta kontroli str. 112-124, 133-139, 170-173, 514-531) 

Analiza próby 13 użytkowników systemów informatycznych wykazała, że wszyscy posiadali 
uprawnienia do pracy w systemach adekwatne do zakresu realizowanych zadań, co było 
zgodne z § 20 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 rozporządzenia RM w sprawie KRI.  

(dowód: akta kontroli str. 403-404, 478-513) 

2.3. Badanie dokumentacji dot. 11 osób14, które w okresie objętym kontrolą zakończyły 
pracę w Urzędzie i oględziny komputerów wykazały, że ich konta w systemach 
informatycznych zostały zablokowane. Wyrejestrowanie użytkownika/blokowanie kont 
odbywało się dzień przed zakończeniem lub w ostatnim dniu pracy. W jednym przypadku 
osoba, która przeszła na emeryturę nie posiadała konta użytkownika – radca prawny. 
Zgodne z Instrukcją ODO przyczyną trwałego wyrejestrowania użytkownika z systemu 
informatycznego jest rozwiązanie lub wygaśnięcia stosunku pracy. 

 (dowód: akta kontroli str. 390-402, 403-404) 

2.4. W dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych wskazano m.in., że hasło 
powinno składać się co najmniej z ośmiu znaków i zawierać małe i duże litery oraz cyfry lub 
znaki specjalne. Częstotliwość zmiany hasła wymusza automatycznie system co miesiąc, 
a jeżeli system tego nie zrobi to użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany. 
Weryfikacji wdrożonych wymagań w zakresie haseł dokonano na trzech losowo wybranych 
systemach funkcjonujących w Urzędzie, tj. Posesja, Kadry i FK – Jednostka. Hasła dostępu 

                                                           
14  5 emerytów, 2 zakończyło pracę na podstawie rozwiązania umowy o pracę oraz 4 zakończyło pracę 

w Urzędzie na podstawie przeniesienia pracownika do innej jednostki (art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.). 

Opis stanu  
faktycznego 
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do systemów zawierały od ośmiu do 10 znaków i w żadnym przypadku system nie 
uruchamiał się automatycznie bez potrzeby wprowadzania hasła. Według oświadczenia 
informatyka Urzędu w przypadku Elektronicznego Obiegu Dokumentów zmiana hasła 
odbywała się co 30 dni. Powyższe było zgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia RM 
w sprawie KRI. 
Dodatkowe oględziny 14 komputerów wykazały, że żaden z nich nie uruchamiał się 
automatycznie, a używane hasła posiadały wymaganą długość tj. składały się od 8 do 15 
znaków, czym spełniono wymagania w zakresie długości haseł (nie mniej niż 8 znaków).  

 (dowód: akta kontroli str. 44-46, 403-404, 573-574) 

2.5. W trakcie oględzin dokonano również sprawdzenia usytuowania monitorów dla 5 
wybranych stanowisk pracy związanych z obsługą interesantów15. Nie stwierdzono 
przypadków usytuowania monitorów w taki sposób by dane wyświetlane na ekranach były 
widoczne dla osób nieuprawnionych, co spełniało wymogi § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia 
RM w sprawie KRI. 

(dowód: akta kontroli str. 46) 

2.6. W Urzędzie ustanowiono procedury umożliwiające bezpieczną pracę przy 
przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość, zgodnie z wymogiem § 20 ust. 2 pkt 8 
rozporządzenia RM w sprawie KRI. W ramach tych procedur określono m.in. zasady 
przetwarzania danych poza Urzędem na komputerach przenośnych, transportowania 
i chronienia wyświetlanych danych. W Regulaminie ODO wskazano m.in., że użytkownicy 
nie mogą wynosić na zewnątrz organizacji wymiennych elektronicznych nośników16 
informacji z zapisanymi danymi osobowymi bez zgody pracodawcy/zleceniodawcy. 
Urząd dysponował 11 komputerami przenośnymi. Oględzinom pod względem szyfrowania 
dysków poddano 5 komputerów. Żaden z komputerów przenośnych nie posiadał 
oprogramowania do szyfrowania danych. 

(dowód: akta kontroli str. 44-50, 112-123, 170-173, 204) 

2.7. W Instrukcji ODO wskazano m.in., że użytkownicy komputerów przenośnych, na 
których znajdują się dane osobowe, wynoszonych poza obszar organizacji są zobowiązani 
do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i podpisania regulaminu użytkowania komputerów 
przenośnych. W przypadku wynoszenia komputerów przenośnych, dysków 
przenośnych/pendrivów zawierających dane osobowe stosuje się szyfrowanie dysków. 
W żadnym z 11 komputerów przenośnych wykorzystywanych przez pracowników Urzędu 
nie stosowano rozwiązania polegającego na szyfrowaniu danych zgromadzonych na tym 
komputerze. 

(dowód: akta kontroli str. 138, 170-173, 176-183) 

2.8. Oględziny pomieszczenia serwerowni Urzędu wykazały, że serwery umieszczone były 
w wyodrębnionym pomieszczeniu posiadającym m.in. klimatyzację i zabezpieczenia 
przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe. Nie prowadzono ewidencji dotyczącej dostępu 
do pomieszczenia serwerowni oraz istniało ryzyko związane z potencjalnymi zagrożeniami 
fizycznymi lub środowiskowymi dla tych pomieszczeń. W Urzędzie, oprócz zasilaczy 
awaryjnych UPS17, nie zainstalowano zapasowych źródeł zasilania sprzętu komputerowego, 
np. równoległej linii zasilającej lub agregatu prądotwórczego. 

 (dowód: akta kontroli str. 47, 170-173, 178-183, 280-299, 403-404) 

2.9. Szczegółowej analizie poddano 4 umowy zawarte pomiędzy Gminą, a wykonawcami 
w zakresie: asysty technicznej, opieki autorskiej, serwisu i nadzoru autorskiego oraz serwisu 
technicznego. 
Umowa o asystę techniczną z 4 stycznia 2018 r. zawierała zapisy dotyczące ochrony 
danych osobowych, jednakże 21 czerwca 2018 r. zawarto również umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

                                                           
15  Sprawdzenia dokonano na dzienniku podawczym, w sekretariacie Burmistrza, w Wydziale Gospodarki 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Administracji. 
16  Do takich nośników zaliczono: wymienne twarde dyski, pendriv’y, płyty CD/DVD oraz pamięci typu Flash. 
17  Uninterruptible Power Supply – niezakłócone zasilanie energią. 
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W umowach z 3 stycznia 2018 r., dotyczących opieki autorskiej, serwisu i nadzoru 
autorskiego oraz pogwarancyjnego nadzoru i serwisu technicznego systemów, zawarto 
m.in. zapisy dotyczące powierzenia przetwarzania danych. W przypadku 2 umów18 25 maja 
2018 r. zawarto dodatkowe umowy19 powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
w których zapisy odnosiły się do przepisów rozporządzenia RODO20. 
Zapisy ww. umów zobowiązywały wykonawców m.in. do przetwarzania powierzonych 
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ograniczeniu 
dostępu do powierzonych im danych osobowych wyłącznie do pracowników posiadających 
upoważnienia do ich przetwarzania w czasie trwania umowy. Wykonawcy oświadczyli, że 
dysponują odpowiednimi środkami zabezpieczającymi zbiory danych osobowych. 

Burmistrz wyjaśnił, że umowa serwisowa nr G079/2018 z 3 stycznia 2018 r., obejmująca 
stały nadzór oraz serwis techniczny, pogwarancyjny, systemów oprogramowania 
wykonawcy, tj. programu do obsługi Lokalnego Rejestru Mieszkańców oraz obsługi Rejestru 
Wyborców w brzmieniu § 4 obejmuje zapisy dotyczące powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. Szczegółowa analiza realizacji umowy serwisowej z podmiotem zewnętrznym 
wykazała, iż nie wiąże się ona na żadnym etapie jej realizacji z ingerencją firmy w bazę 
danych, której administratorem jest Burmistrz, a wyłącznie polega na dostarczaniu do 
oprogramowania odpowiednich narzędzi na podstawie których informatyk Urzędu wykonuje 
wszystkie poprawki, aktualizacje, w tym wgrywanie oprogramowania, wykonywanie 
skryptów na bazie danych, stąd brak podstawy do zawarcia umowy powierzenia. 
W przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej ingerencji firmy w posiadane bazy danych 
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta. 

(dowód: akta kontroli str. 205-238, 170-173, 174-183) 

2.10. W Urzędzie opracowano procedurę wykonywania przeglądów i konserwacji, którą 
zawarto w Instrukcji ODO. W procedurze wskazano postępowanie w przypadku napraw 
sprzętu IT lub nośników z danymi osobowymi i tak: 

 w przypadku napraw dokonywanych na zewnątrz z komputerów należy uprzednio 
wymontować dyski i wszelkie nośniki, z urządzeń mobilnych karty pamięci; 

 w przypadku naprawy sprzętu z danymi osobowymi na nośniku rekomendowane jest 
zawarcie specjalnego zapisu w umowie serwisowej, gwarantującego bezpieczną 
naprawę (należy na to zwrócić uwagę przy zakupach sprzętu); 

 w przypadku naprawy sprzętu z danymi osobowymi na nośniku rekomendowane jest 
przekazywanie do naprawy uszkodzonego sprzętu z danymi zaszyfrowanymi na 
dysku/karcie pamięci; sprzęt przekazywany jest do serwisu bez podania hasła; 

 rekomendowane jest korzystanie z serwisu, który dokonuje napraw u klienta; 

 czynności konserwacyjne i naprawcze wykonywane przez osoby nieposiadające 
upoważnień do przetwarzania danych (np. specjalistów z firm zewnętrznych) muszą być 
wykonywane pod nadzorem osób upoważnionych; 

 wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu komputerowego oraz uaktualnienia 
systemu informatycznego wykonywane przez podmiot zewnętrzny, powinny odbywać się 
na zasadach określonych w szczegółowej umowie z uwzględnieniem klauzuli dotyczącej 
ochrony danych. 

Jak wyjaśnił informatyk Urzędu, w przypadku konieczności przekazywania sprzętu do 
serwisu bądź jego utylizacji informatyk demontuje z komputerów oraz laptopów dyski 
twarde. W przypadku likwidacji sprzętu zdeponowane są one w archiwum zakładowym 
w stalowej szafie, a w przypadku naprawy – montowane są ponownie w naprawionym 
sprzęcie. W przypadku likwidacji uszkodzonych lub przestarzałych nośników, 
w szczególności macierzy dyskowych, przestarzałych nośników, dysków twardych i innych 
nośników są one niszczone w sposób fizyczny przez powołaną komisję. W przypadku 
nośników zainstalowanych w sprzęcie IT, a w szczególności twarde dyski muszą być 
zniszczone specjalnym oprogramowaniem zanim zostaną przekazane poza obszar Urzędu. 

                                                           
18  Dotyczących opieki autorskiej, serwisu i nadzoru autorskiego. 
19  Umowę oraz aneks do umowy.  
20  Do umowy serwisowej nie zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych. 



 

10 

Informatyk wyjaśnił również, że od 31 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. nie 
przekazywano do serwisu żadnego sprzętu informatycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 133-139, 144-147, 170-173) 

2.11. W Urzędzie, wg stanu na 3 lipca 2018 r. wykorzystywano do pracy łącznie 
103 komputery, z których na 86 zainstalowane były systemy operacyjne posiadające 
wsparcie producenta21. Na pozostałych 17 zainstalowany był system nieposiadający tego 
wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 170-173) 

2.12. Zasady dotyczące tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych w Urzędzie 
określono w Instrukcji ODO. W wyniku kontroli ustalono, że kopie zapasowe baz danych 
wykonywano zgodnie z wymogami, określonymi w Instrukcji ODO. Proces tworzenia kopii 
został zautomatyzowany poprzez zastosowanie systemu informatycznego oraz skryptów. 
Dostęp do pomieszczenia, w którym sporządzano i przetrzymywano kopie zapasowe został 
ograniczony, tj. zastosowano zabezpieczenia fizyczne i ograniczenie kręgu osób 
uprawnionych (2 osoby) do wstępu do pomieszczenia. W Instrukcji ODO nie określono 
zasad testowania kopii zapasowych, jednak jak wyjaśnił informatyk, oprogramowanie 
wykorzystywane do tworzenia kopii zapasowych automatycznie weryfikuje poprawność 
wykonanej kopii badając możliwość odtworzenia danych. W dniu przeprowadzania oględzin 
kopie zapasowe były przechowywane w miejscu ich wytwarzania, tj. na dysku zewnętrznym 
znajdującym się w pomieszczeniu serwerowni, w szafie pancernej. Ponowne oględziny 
(21 sierpnia 2018 r.) wykazały, że kopie zapasowe umieszczono poza miejscem ich 
wytwarzania. 

Burmistrz wyjaśnił, że w okresie o objętym kontrolą w Urzędzie nie wystąpiły przypadki 
konieczności odtwarzania baz danych/systemów z kopii zapasowych. 

(dowód: akta kontroli str. 133-139, 144-148, 170-173, 178-183, 403-404) 

2.13. Na podstawie oględzin 14 komputerów (w tym 4 laptopów) ustalono, że na nich był 
zainstalowany i uruchomiony program antywirusowy, który wykorzystywał aktualną na 
moment badania wersję bazy definicji wirusów. Było to zgodne z § 20 ust. 2 pkt 12 lit. f 
rozporządzenia RM w sprawie KRI.  

(dowód: akta kontroli str. 44-50) 

2.14. W uregulowaniach obowiązujących w Urzędzie nie określono zasad monitorowania 
stanu pojemności przestrzeni dyskowej w serwerach Urzędu. Stosownie do zalecenia 
sformułowanego w pkt A.12.1.3 załącznika A normy PN-ISO/IEC 27001:2017 
monitorowanie pojemności pamięci masowych wykorzystywanych w serwerach odbywało 
się za pomocą zainstalowanego analizatora pamięci masowej, który na bieżąco śledził 
zużycie pamięci wolumenu. Wygenerowane raporty gromadzono w katalogu, a informacja 
o zagrożeniu braku wolnej przestrzeni dyskowej pow. 80% sygnalizowana była ASI.  
Zajętość serwerów USC, Rekord i WIN2016 w dniu oględzin wynosiła, odpowiednio, 77%, 
50% oraz 12 %. 

(dowód: akta kontroli str. 44-47, 144-148, 170-173) 

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). 
Jak wyjaśnił informatyk Urzędu, wypracowany i funkcjonujący w tym zakresie schemat 
działania wdrażanymi zmianami w użytkowanych oprogramowaniach kształtował się 
następująco: 
1) systemy MS Windows aktualizowane były automatycznie w trybie online, co przekładało 

się na bieżącą niwelację luk bezpieczeństwa w systemach; 
2) program antywirusowy ESET Endpoint Antivirus aktualizowany był z cogodzinną 

częstotliwością w trybie online; 
3) zmiany w programach dziedzinowych odbywały się wyłącznie za pośrednictwem konta 

ASI. Użytkownik programu nie posiadał uprawnień do samodzielnego dokonania 

                                                           
21  Win 8.1, Win 7, Win 2016, Win 2018, Win 10PRO, Linux oraz DSM (DiskStation Manager). 
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zmiany; programy dziedzinowe aktualizowane były według następującego schematu 
działania: 
a) otrzymanie informacji od autorów poszczególnych programów o dostępnej 

aktualizacji oprogramowania – informacja wpływa drogą e-mailową do użytkownika 
systemu oraz ASI; 

b) wdrożenie przez ASI aktualizacji oprogramowania po uprzednim otrzymaniu 
informacji od właściwego kierownika komórki organizacyjnej użytkującego program 
o konieczności wdrożenia aktualizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 144-148) 

2.16. Stosownie do art. 30 rozporządzenia RODO IOD sporządził i prowadził rejestr 
czynności przetwarzania danych. Rejestr zawierał informacje wynikające z art. 30 
rozporządzenia RODO. 

(dowód: akta kontroli str. 170-173, 307-311, 361-365) 

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

1. Na 4 z 14 poddanych oględzinom stanowiskach komputerowych stwierdzono, że 
pracownicy Urzędu posiadali uprawnienia administratora, mimo iż nie byli ASI. Pracownikom 
tym, wbrew wymogom § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia RM w sprawie KRI, umożliwiono 
instalowanie dowolnego oprogramowania. 
Praktyka taka była niezgodna także z załącznikiem A normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - 
punktem A.9.2.3, który stanowi, że przydzielanie i wykorzystywanie praw 
uprzywilejowanego dostępu należy ograniczyć i nadzorować. 

(dowód: akta kontroli str. 44-50, 133-139) 

Jak wyjaśnił Burmistrz posiadanie uprawnień administratora na 4 stanowiskach 
komputerowych następowało w sposób kontrolowany oraz nadzorowany i było związane 
w 2 przypadkach z brakiem możliwości wykonania podpisu kwalifikowanego, w 1 przypadku 
z brakiem możliwości nagrywania płyt CD/DVD, które niezbędne są do inicjowania 
procesów, przygotowywania wniosków i występowania o środki pozabudżetowe na 
realizację zadań Gminy. W ostatnim przypadku użytkownik miał podłączone do komputera 
(po kablu USB) urządzenie wielofunkcyjne, które po wyładowaniach atmosferycznych 
posiadało uszkodzony port sieci i aby było możliwe skanowanie z tego urządzenia 
użytkownikowi podniesiono uprawnienia do poziomu ASI. Użytkownik przygotowywał 
dokumentację projektową do przetargów. 

 (dowód: akta kontroli str. 44-50, 133-139, 174-183, 403-404) 

2. Ustalono, że na komputerach przenośnych wykorzystywanych przez pracowników 
Urzędu nie stosowano rozwiązania polegającego na szyfrowaniu danych zgromadzonych 
na tych komputerach, co stanowiło naruszenie § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia RM 
w sprawie KRI. 

Jak wyjaśnił Burmistrz, na moment przeprowadzania kontroli Urząd nie zakupił 
oprogramowania służącego do szyfrowania urządzeń przenośnych z uwagi na brak 
konieczności jego zastosowania w wyniku braku zgody na ich wykorzystywanie poza 
siedzibą Urzędu. Ponadto w Urzędzie na moment przeprowadzenia kontroli nie zostały 
wprowadzone służbowe pendriv’y.  

 (dowód: akta kontroli str. 44-50, 133-139, 170-173, 403-404) 

Zdaniem NIK podstawową funkcją urządzeń mobilnych jest praca w dowolnym miejscu 
z wykorzystaniem technik komunikacyjnych. A zatem nie można wykluczyć, że praca może 
być niekiedy wykonywana również poza siedzibą Urzędu, co powoduje szereg zagrożeń dla 
bezpieczeństwa danych na nich zgromadzonych (np. kradzież, zagubienie). Dzięki 
szyfrowaniu dysków twardych urządzeń przenośnych, w przypadku ich kradzieży lub 
zagubienia, osoby trzecie nie będą miały dostępu do danych na nich zgromadzonych. 

3. W trakcie przeprowadzania oględzin 27 czerwca 2018 r. w pomieszczeniu z serwerami 
przechowywane były materiały łatwopalne, tj. opakowania kartonowe po sprzętach 
informatycznych. Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia RM w sprawie KRI. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W trakcie kontroli NIK materiały łatwopalne zostały usunięte, co potwierdziły oględziny 
przeprowadzone 21 sierpnia 2018 r. 

Burmistrz wyjaśnił, że występowanie w trakcie przeprowadzania oględzin serwerowni 
27 czerwca 2018 r. materiałów łatwopalnych, tj. opakowań kartonowych, związane było 
z realizacją przez Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Informatyki, w tym okresie, dostawy 
sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu. 
Po rozdysponowaniu otrzymanego sprzętu oraz jego instalacji opakowania zostały 
niezwłocznie usunięte z pomieszczenia serwerowni. 

(dowód: akta kontroli str. 47, 176-183, 403-404) 

4. Ustalono, że kopie zapasowe badanych systemów informatycznych były przechowywane 
na dysku zewnętrznym w szafie pancernej w pomieszczeniu serwerowni, tj. w miejscu ich 
wytwarzania. Działanie takie było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 12 lit. b rozporządzenia RM 
w sprawie KRI. Oględziny z 21 sierpnia 2018 r. wykazały, że dysk z kopiami zapasowymi 
został przeniesiony z serwerowni do innego pomieszczenia i znajdował się zamknięty 
w szafie pancernej.  

Burmistrz wyjaśnił, że na dzień przeprowadzenia oględzin serwerowni (27 czerwca 2018 r.) 
utworzone kopie zapasowe na urządzeniu zewnętrznym były przechowywane w szafie 
pancernej zgodnie z zapisami obowiązującej w Urzędzie Instrukcji ODO. Będąca na 
wyposażeniu serwerowni szafa pancerna, poprzez ograniczony i zabezpieczony dostęp do 
pomieszczenia oraz wyposażenie w dodatkowe czujniki przeciwpożarowe, wydawała się 
być skutecznym miejscem na zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych kopii 
zapasowych. Ponadto sama konstrukcja szafy przyczyniała się do zminimalizowania ryzyka 
związanego z ewentualnym zdarzeniem losowym (zalanie, pożar). Po dokonaniu 
powyższych oględzin, celem zapewnienia ciągłości działania oraz prawidłowości 
przechowywania kopii zapasowych, podjęta została natychmiast decyzja o przeniesieniu 
urządzenia zewnętrznego zawierającego kopię bezpieczeństwa do szafy pancernej 
zlokalizowanej w innym pomieszczeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 133-139, 144-148, 176-183, 403-404) 

1. W Urzędzie nie prowadzono ewidencji dostępu do pomieszczenia serwerowni. Zdaniem 
NIK wprowadzenie ewidencji wejść i wyjść do serwerowni wpłynęłoby na zwiększenie 
bezpieczeństwa infrastruktury IT zlokalizowanej w tym pomieszczeniu.  

2. Najwyższa Izba Kontroli zauważa także, że w Urzędzie wykorzystywano do pracy 
komputery posiadające system operacyjny, który nie posiada już wsparcia producenta. 
W związku z tym, NIK zwraca uwagę, że korzystne dla Urzędu jest wykorzystywanie 
w działalności systemów operacyjnych posiadających wsparcie producenta, ponieważ ma to 
wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania informacji. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Burmistrza Miasta w obszarze 
wdrożenia i wykorzystywania w Urzędzie rozwiązań organizacyjnych i technicznych 
zapewniających bezpieczeństwo informacji. Ocenę tą uzasadniają stwierdzone 
nieprawidłowości, które dotyczyły m.in.: 

 posiadania uprawnień ASI przez użytkowników komputerów niebędących pracownikami 
służb informatycznych; 

 niezapewnienia szyfrowania danych na komputerach przenośnych, 

 przechowywania w serwerowni materiałów łatwopalnych (nieprawidłowość została 
usunięta w trakcie kontroli); 

 przechowywania kopii zapasowych badanych systemów informatycznych w miejscu 
wytwarzania danych, tj. w serwerowni (nieprawidłowość również została usunięta 
w trakcie kontroli). 

Ponadto 17 komputerów wykorzystywanych w Urzędzie posiadało zainstalowany system 
operacyjny bez wsparcia producenta. Nie prowadzono także ewidencji dostępu do 
pomieszczenia serwerowni.  
W Urzędzie prawidłowo realizowano zadania w zakresie zabezpieczenia komputerów 
programem antywirusowym przed szkodliwym oprogramowaniem. Wdrożono także 
procedury dotyczące zbycia lub przekazania sprzętu IT poza Urząd, zapewniające 
bezpieczeństwo informacji, oraz monitorowano zajętość dysków.  

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 

Ocena cząstkowa 
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3. Działania w celu zapobiegania incydentom 
bezpieczeństwa informacji  

3.1. Na podstawie zarządzenia nr 13/2011 Burmistrza z 3 marca 2011 r. w sprawie 
określenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie 30 listopada 2016 r. określono mierniki 
zadań i celów Biura ds. Zarządzania Kryzysowego i Informatyki, istotność ryzyka oraz 
sporządzono rejestr ryzyk. W opracowanych dokumentach wskazano zadania oraz cele 
i mierniki. Wskazano również prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz jego wpływ na 
realizację danego zadania. W rejestrze ryzyk zidentyfikowano ryzyka oraz wskazano dla 
nich istotność, przyczynę, skutki wystąpienia, proponowane mechanizmy kontrolne oraz 
osoby odpowiedzialne.  
Zarządzeniem nr 120.108.2017 Burmistrza z 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia 
systemu kontroli zarządczej w Urzędzie wprowadzono zmienioną procedurę kontroli 
zarządczej. Na jego podstawie 30 stycznia 2018 r. zaktualizowano rejestr ryzyk. 
W ramach analizy ryzyka 4 czerwca 2018 r. dokonano inwentaryzacji aktywów oraz 
zidentyfikowano ich zabezpieczenia. Dodatkowo dokonano identyfikacji zagrożeń, 
wskazując zagrożenie, prawdopodobieństwo, skutek i ryzyko jego wystąpienia. Określono 
również rodzaj zabezpieczenia, poziom ryzyka22 oraz sposób reakcji na ryzyko. 
W celu obniżenia ryzyka zaplanowano na czerwiec 2018 r. szkolenie dla pracowników, które 
zorganizował IOD. W 2019 r. zaplanowano 2 działania, tj. złożenie wniosku o zakup 
urządzenia do przenoszenia danych z systemów komputerowych oraz zwiększenie 
zabezpieczenia serwerów, wskazując Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Informatyki jako 
jednostkę realizującą. 

(dowód: akta kontroli str. 174-175, 239-273) 

3.2. Procedura w zakresie zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji 
w Urzędzie odnosiła się wyłącznie do danych osobowych23. Pracownicy Urzędu zostali 
zapoznani z Instrukcją ODO i zobowiązani do stosowania jej zasad. Zgodnie z tą instrukcją 
w Urzędzie prowadzony był rejestr incydentów. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano 
w Urzędzie incydentów związanych z ochroną danych osobowych.  

(dowód: akta kontroli str. 73-85, 112-132, 174-175, 176-183) 

3.3. Stosownie do § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia RM w sprawie KRI, w Polityce ODO 
określono wymogi dotyczące realizacji szkoleń z zakresu przetwarzania danych osobowych 
i znajomości przepisów rozporządzenia RODO. 
W czerwcu 2018 r. IOD przeprowadził szkolenie dla pracowników w zakresie 
obowiązujących w Urzędzie przepisów ochrony i przetwarzania danych osobowych, 
bezpiecznej pracy w systemach informatycznych, ochrony danych i budynków, a także 
przepisów rozporządzenia RODO. W szkoleniu uczestniczyło łącznie w 4 dniach 75 osób.  
W okresie objętym kontrolą przed dniem rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia 
RODO (28 lutego 2018 r.) kierownicy komórek Urzędu uczestniczyli w szkoleniu 
pt. Ochrona danych osobowych w jednostce samorządowej z uwzględnieniem nowych 
regulacji europejskich, tzw. RODO.  
Sekretarz Gminy uczestniczyła w szkoleniu pn. RODO w obszarze hr, kadr i płac – aspekty 
prawne i wdrożeniowe, ponadto kierownicy komórek Urzędu uczestniczyli w szkoleniach 
i forach organizowanych przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 
obejmujących szczegółowe zagadnienia związane z wejściem w życie przepisów 
rozporządzenia RODO. 

Burmistrz wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą nie były przeprowadzane szkolenia dla 
pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji wyłącznie w tym 
zakresie. Niemniej jednak, dla pracowników Urzędu, zostały przez IOD przeprowadzone 
szkolenia informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych obejmujące zagadnienia 
dotyczące bezpieczeństwa informacji przy uwzględnieniu ochrony danych osobowych.  

(dowód: akta kontroli str. 174-175, 176-183, 300, 321-352, 332-360) 

                                                           
22  Ryzyko pomijalne i akceptowalne, opcjonalne. 
23  Przyjęta została zarządzeniem nr 120.61.2018 Burmistrza z 24 maja 2018 r. 

Opis stanu  
faktycznego 
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3.4. W 2017 r. w Urzędzie nie przeprowadzono audytu z zakresu bezpieczeństwa 
informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia RM w sprawie KRI. 
W 2018 r. w związku z projektem: Działanie 2.1 – E-administracja i otwarte zasoby 
w ramach II Osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Urząd zlecił przeprowadzenie audytu 
dotyczącego sprawdzenia procedur ochrony danych osobowych, wykazania braków 
w Polityce Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz 
pozostałej dokumentacji powiązanej, w którego zakresie nie ujęto zagadnień zgodności 
z RODO.  

(dowód: akta kontroli str. 174-175, 176-201, 353-370, 568-570) 

3.5. Przed wejściem w życie przepisów RODO, zarządzeniem nr 120.36.2018 Burmistrza 
z 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Wdrożenia Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
powołano Zespół, w którego skład weszło 14 osób24. Do głównych zadań Zespołu należało 
m.in. zinwentaryzowanie czynności związanych z ochroną danych osobowych, dokonanie 
wstępnej analizy i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w celu 
identyfikacji zagrożeń, oszacowanie ryzyka związanego z ochroną danych osobowych oraz 
sporządzenie rejestrów czynności dla przetwarzania danych osobowych. 4 czerwca 2018 r. 
przedstawiono Arkusz analizy ryzyka w Urzędzie, który w pkt 3 zawierał m.in. wykaz 
procesów przetwarzania danych osobowych oraz określał rodzaj ryzyka i sposób 
zabezpieczenia przed jego powstaniem. Powyższe wypełniało wymogi art. 32 
rozporządzenia RODO.  

(dowód: akta kontroli str. 174-201, 263-279, 566) 

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

1. Procedury w zakresie zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji 
w Urzędzie odnosiły się wyłącznie do danych osobowych. Było to niezgodne § 20 ust. 2 pkt 
13 rozporządzenia RM w sprawie KRI, który stanowi, że zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo 
warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie bezzwłocznego zgłaszania 
incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, 
umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących. 

Burmistrz wyjaśnił, że niesporządzenie oraz niewdrożenie osobnej procedury w zakresie 
zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji wynikało z faktu, iż wdrażając 
system bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych 
osobowych, w tym procedury zgłaszania incydentów w zakresie ochrony danych 
osobowych, uznano kompatybilność przyjętego systemu z obowiązkami wynikającymi 
z § 20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia RM w sprawie KRI. 

(dowód: akta kontroli str. 174-175, 239-273, 575-577) 

2. W 2017 r. w Urzędzie nie przeprowadzono audytu z zakresu bezpieczeństwa informacji, 
co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia RM w sprawie KRI.  

Burmistrz wyjaśnił, że w I połowie 2018 r. został przeprowadzony audyt i aktualizacja polityki 
bezpieczeństwa i dokumentacji ochrony danych osobowych oraz audyt i aktualizacja 
instrukcji zarządzania systemem informatycznym.  

(dowód: akta kontroli str. 174-175, 176-201, 353-370) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Burmistrza w zakresie zapobiegania 
incydentom bezpieczeństwa informacji, ze względu na nieopracowanie procedury 
w zakresie zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji, co stanowiło 
naruszenie § 20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia RM w sprawie KRI oraz nieprzeprowadzenie 
w 2017 r. audytu bezpieczeństwa informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 14 tego 
rozporządzenia. 

                                                           
24  Główna księgowa, kierownicy wydziałów, biur i referatu, audytor wewnętrzny, główny specjalista 

ds. zarządzania kryzysowego oraz inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich. 

Ustalone 
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IV. Uwagi i 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) 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) odebranie użytkownikom niebędącym pracownikami służb informatycznych uprawnień 
ASI; 

3) zapewnienie szyfrowania danych na komputerach przenośnych; 
4) opracowanie i wdrożenie procedury zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa 

informacji, uwzględniającej ogół zdarzeń zachodzących w Urzędzie (nie tylko z zakresu 
ochrony danych osobowych); 

5) zapewnienie prowadzenia co najmniej raz w roku okresowego audytu wewnętrznego 
z zakresu bezpieczeństwa informacji. 

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 11 października 2018 r. 

 

 p.o. Dyrektor  
 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Jan Kosiniak 
p.o. Wicedyrektor 

Rafał Rossowski 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

                                                           
25  Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej ustawa o NIK. 
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