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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 Rafał Rossowski – starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/129/2018 z 22 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
 kontrolowana 

Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, kod 32-070 (Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów (Wójt) 
 (dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Wójta 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; 

 nieaktualizowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, co było niezgodne z § 6 ust. 7 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów4; 

 nieprowadzeniu inwentaryzacji zasobów informatycznych, która zawierałaby pełne 
i aktualne informacje w zakresie posiadanego sprzętu informatycznego oraz jego 
konfiguracji, co stanowiło naruszenie § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia RM w sprawie 
KRI; 

 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; 

 nieprowadzeniu pisemnej dokumentacji dotyczącej zarządzania uprawnieniami 
użytkowników, co było działaniem nierzetelnym; 

 nieodebraniu niezwłocznie uprawnień do programów dziedzinowych byłym pracownikom 
Urzędu, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia RM w sprawie 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 RM w sprawie KRI. 
4  Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, dalej: rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej. 

Ocena ogólna1 
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 przechowywaniu w serwerowni materiałów łatwopalnych, co stanowiło naruszenie § 20 
ust. 2 pkt 9 rozporządzenia RM w sprawie KRI (nieprawidłowość została usunięta 
w trakcie kontroli); 

 nieprzeprowadzeniu okresowych analiz ryzyka utraty integralności, poufności lub 
dostępności, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia RM w sprawie KRI; 

 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);  

 nieprzeprowadzeniu w 2017 r. audytu bezpieczeństwa informacji, co było niezgodne 
z § 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)5. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

2. 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. 10-79, 294-306, 309-311) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywały dokumenty dotyczące 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Do 24 maja 2018 r. były to dokumenty 
wprowadzone zarządzeniami nr UG.9.2016 i nr UG.10.2016 Wójta z 24 czerwca 2016 r.: 

 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Czernichów; 

 Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Gminy Czernichów. 

Od 25 maja 2018 r. obowiązywały dokumenty wprowadzone zarządzeniem nr UG.6.2018 
Wójta z 22 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. 

Jak wyjaśnił Wójt, dokumentacja dotycząca Polityki ODO została wysłana tylko 
do pracowników przetwarzających dane osobowe i upoważnionych do ich przetwarzania. 
Pracownicy ci zobowiązani byli do zapoznania się z przedmiotową dokumentacją ochrony 
danych osobowych, a także do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych 
osobowych. Obowiązuje ich również tajemnica służbowa wynikająca ze stosunku pracy. 
Mając powyższe na uwadze przekazanie wskazanej dokumentacji nie stworzyło ryzyka 
wykorzystania przekazanych informacji do przełamania ustanowionych w Urzędzie 
zabezpieczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 10-79, 205, 309-311) 

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 

                                                           
5  Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm., dalej: rozporządzenie RODO. 
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uruchomiona skrzynka e-mail, służąca do kontaktu z powołanym w Urzędzie Inspektorem 
Ochrony Danych6 (IOD). Ponadto, opracowano wzory oświadczeń dla pracowników 
w zakresie przetwarzania danych osobowych i poufności, 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. 204, 309-311) 

1.3. W Urzędzie, w związku z brakiem SZBI, nie wyznaczono pracowników 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji. Czynności związane z ochroną danych 
osobowych przypisano 3 osobom. Pracownik zatrudniony w Zespole Prawnym odpowiadał 
w zakresie proceduralnym, informatyk – w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, 
a pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Administracji – w zakresie bezpieczeństwa 
i administrowania budynkiem Urzędu.  

 (dowód: akta kontroli str. 80-81, 136-149, 226, 309-311) 

1.4. W związku z realizacją zadań określonych w art. 37 rozporządzenia RODO, 6 marca 
2018 r. Gmina Czernichów (Gmina) zawarła umowę z podmiotem zewnętrznym7, której 
przedmiotem było pełnienie – od 25 maja 2018 r. – funkcji IOD, a także umowę powierzenia 
danych osobowych. Zleceniobiorca posiadał niezbędne kwalifikacje, o których mowa 
w art. 37 ust. 5 rozporządzenia RODO. 

 (dowód: akta kontroli str. 82-95, 223, 227, 309-311)  

1.5. W regulaminie organizacyjnym Urzędu8 nie wskazano IOD. Zadania IOD określono 
w ww. umowie z 6 marca 2016 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. 136-148, 227, 309-311) 

1.6. W ramach wdrożenia polityki ochrony danych osobowych9 sporządzono: 

 politykę ochrony danych osobowych i instrukcję ochrony danych osobowych; 

 regulamin ochrony danych osobowych; 

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

 plan ochrony informacji niejawnych10; 

 instrukcje: zarządzania zdalnym dostępem do usług i systemów teleinformatycznych, 
postępowania z incydentami, korzystania przez pracowników z zasobów 
informatycznych Urzędu;  

 zasady gospodarowania kluczami i ochrony fizycznej budynków Urzędu11.  

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

                                                           
6  baranowskiodo@gmail.com. 
7  Na okres do 31 grudnia 2018 r. 
8  Wprowadzonego zarządzeniem nr UG.6.2015 Wójta z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Gminy Czernichów. 
9  Wprowadzonej zarządzeniem nr UG.9.2016 Wójta z 24 czerwca 2016 r. w sprawie wdrożenia Polityki 

bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Czernichów oraz zarządzeniem nr UG.10.2016 Wójta 
z 24 czerwca 2016 r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi 
do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Czernichów, zmienionych zarządzeniem  
nr UG.6.2018 Wójta z 22 maja 2018 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy 
Czernichów. 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 Wójt wdrożył środki 
techniczne i organizacyjne: Politykę ODO, Instrukcję ODO i Regulamin Ochrony Danych Osobowych 
(Regulamin ODO). 

10  Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Czernichowie znak: BP.1410.1.2018 z 9 stycznia 2018 r. 
11  Wprowadzone zarządzeniem nr UG-29/04 Wójta z 14 maja 2004 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie 

Gminy Czernichów, zmieniony zarządzeniem nr UG.12.2012 z 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany 
regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Czernichów. W urzędzie prowadzono ewidencję 
użytkowników/posiadaczy kluczy do pomieszczeń w budynku Urzędu. 
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W Urzędzie nie opracowano planu ciągłości działania12. 

Jak wyjaśnił Wójt, nie opracowano i nie wdrożono dokumentu zawierającego kompleksowy 
plan zapewnienia ciągłości działania, natomiast funkcjonują w praktyce cząstkowe 
rozwiązania na wypadek zaistnienia okoliczności mogących zakłócić tę ciągłość. 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego13, obowiązująca od 2004 r. do czasu niniejszej 
kontroli, nie została zaktualizowana.  

(dowód: akta kontroli str. 10-81, 206-207, 292-293, 294-306, 309-311) 

1.7. Regulacje wewnętrzne, stanowiące dokumenty wykonawcze Polityki ODO, 
udostępniono pracownikom 27 czerwca 2018 r. poprzez przesłanie odpowiedniej 
wiadomości e-mailowej. Pracownicy zostali zobowiązani do stosowania na bieżąco 
procedur opisanych w Regulaminie ODO oraz poinformowani o konieczności zawierania 
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w wymagających tego przypadkach. 

(dowód: akta kontroli str. 205, 309-311)  

1.8. W Urzędzie w ramach sporządzonego rejestru czynności przetwarzania danych 
sporządzono 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. Wykaz ten zawierał m.in. kategorię danych oraz sposoby ich zabezpieczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 235-270, 309-311) 

1.9. Zasoby teleinformatyczne Urzędu zostały przypisane do osób, które odpowiadały za 
dany sprzęt. W Urzędzie nie prowadzono elektronicznego rejestru zasobów 
teleinformatycznych. Badanie oparte o dobór celowy 15 użytkowanych urządzeń14 
wykazało, że w zasobach Urzędu prowadzono inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, 
która obejmowała opis sprzętu będącego na stanie danego pracownika, nr inwentarzowy, 
datę zakupu oraz daty ważności licencji lub opieki autorskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 5-9, 271-286, 294-306, 309-311) 

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 zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie 
odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą15. 

Jak wyjaśnił Wójt, obowiązki wynikające z § 20 ust 1 rozporządzenia RM w sprawie KRI 
nie zostały wykonane, gdyż wprowadzenie ich zostało przeoczone. Dodał, że w związku 
z tym niezwłocznie zostaną podjęte działania mające na celu opracowanie 
i ustanowienie w Urzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
spełniającego w pełni wymagania określone w przywołanym przepisie. Niezależnie 
od niezaprzeczalnego faktu, iż SZBI, w kształcie określonym w ww. rozporządzeniu, nie 

                                                           
12  Obejmującego: 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. 

13  Zatwierdzona w kwietniu 2004 r. przez zastępcę Wójta. 
14  Komputerów stacjonarnych oraz przenośnych, serwerów, sprzętu sieciowego i urządzeń peryferyjnych 

(drukarek). 
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. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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został wprowadzony w Urzędzie, zauważył, że wiele ze szczegółowych działań 
wymienionych w § 20 ust. 2 tego rozporządzenia zostało w praktyce wdrożonych 
i realizowane są jako elementy systemu ochrony danych osobowych.  

(dowód: akta kontroli str. 10-79, 294-306, 309-311) 

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. 

Wójt wyjaśnił, że wprowadzenie niektórych obowiązków wynikających z rozporządzenia 
RM w sprawie KRI zostało przeoczone, nie powstały więc dokumenty odpowiadające – 
w sensie dosłownym – zapisom tego rozporządzenia oraz odpowiednich norm 
międzynarodowych. Jednak nie zmienia to faktu, że w Urzędzie bezpieczeństwo 
informacji jest zapewnione na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów 
(w tym: ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, 
ustawy o pracownikach samorządowych) oraz aktów kierownictwa wewnętrznego, takich 
jak zarządzenia Wójta oraz zakresy obowiązków poszczególnych pracowników, 
a odpowiedzialność za zapewnienie tego bezpieczeństwa przypisana jest 
poszczególnym osobom począwszy od najwyższego kierownictwa, przez kadrę 
kierowniczą, urzędników, aż po pracowników obsługi – adekwatnie do ich usytuowania 
w strukturze organizacyjnej oraz zakresu kompetencji merytorycznych. Ze względu na 
stosunkowo niewielką liczebność zespołu pracowniczego umożliwiającą bezpośrednie 
kontakty i szybki przepływ informacji jest to zwierzchność realna, w odróżnieniu od 
bardziej tytularnej roli kierownika w dużych organizacjach, gdzie sformalizowane 
procedury odgrywają dużo bardziej istotną rolę w zapewnieniu sprawnego 
funkcjonowania, w tym w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 80-81, 136-149, 226, 309-311) 

3) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z kwietnia 2004 r., która powinna stanowić 
część dokumentacji zapewnienia ciągłości działania Urzędu, nie została zaktualizowana. 
Było to niezgodne z § 6 ust. 7 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej, zgodnie z którym instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest 
poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich 
zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają 
na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Jak wyjaśnił Wójt instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie była aktualizowana 
do chwili obecnej, ponieważ nie mieliśmy wiedzy o konieczności jej aktualizowania 
w sytuacji, kiedy w budynku Urzędu nie wykonywano żadnych zmian mających wpływ na 
zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Aktualnie zlecono opracowanie tej 
instrukcji16. 

(dowód: akta kontroli str. 10-81, 205-206, 294-306, 309-311) 

4) W Urzędzie nie prowadzono inwentaryzacji zasobów informatycznych, która 
zawierałaby pełne i aktualne informacje w zakresie posiadanego sprzętu 
informatycznego oraz jego konfiguracji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia RM w sprawie KRI. 

Jak wyjaśnił Wójt elektroniczny rejestr zasobów informatycznych nie był prowadzony ze 
względu na brak odpowiedniej infrastruktury sprzętowo-sieciowej do jego 
prawidłowej pracy. Rejestr sprzętu i oprogramowania był prowadzony w zbiorczym pliku 
Excel i aktualizowany był na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 5-9, 271-286, 294-306, 309-311) 

                                                           
16  Zlecenie Urzędu nr SOA.2600.62.2018.BK z 4 września 2018 r. 
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Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że opracowane w ramach Polityki ODO szczegółowe 
uregulowania, dotyczące m.in. zarządzania zdalnym dostępem do usług IT oraz 
zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, 
zostały udostępnione pracownikom Urzędu zaangażowanym w proces przetwarzania 
danych osobowych. Zdaniem NIK, szczegółowe informacje w tym zakresie powinny być 
udostępniane wyłącznie pracownikom odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających 
z uregulowań, ponieważ stwarza to ryzyko, że informacje w nich zawarte mogą być 
wykorzystane do przełamania ustanowionych w Urzędzie zabezpieczeń.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Wójta w zakresie organizacji 
bezpieczeństwa informacji. Ocenę taką uzasadnia brak w Urzędzie kompleksowego SZBI, 
niewskazanie osoby (lub osób) odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji, a także brak 
inwentaryzacji zasobów informatycznych.  
Ponadto w Urzędzie obowiązywał plan ochrony przeciwpożarowej nieaktualizowany od 
kwietnia 2004 r., tj. od czasu jego sporządzenia, co w powiązaniu z brakiem elektronicznego 
rejestru zasobów teleinformatycznych, w przypadku katastrofy lub innego zdarzenia 
losowego uniemożliwiłoby odtworzenie infrastruktury teleinformatycznej. 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, a Wójt powołał IOD i umożliwił mu realizację 
zadań w sposób niezależny. Osoba pełniąca tę funkcję posiadała odpowiednie 
przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony danych 
osobowych. 

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

2.1. W pkt 1 i pkt 6 Regulaminu ODO określono obowiązki, odpowiedzialność, zasady 
i ograniczenia, dotyczące użytkowania nielicencjonowanego oprogramowania.  
Uprawnienia użytkowników 2 z 10 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 KORELACJA 
i SIDAS ustawienia dotyczące hasła wymuszają jego zmianę co 30 dni.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-8, 228, 230, 294-306, 312-315) 

2.2. W Urzędzie prowadzono ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych. Ewidencja zawierała dane pracownika, stanowisko, zakres obowiązków, numer 
upoważnienia oraz datę nadania i jego ustania.  
Analiza próby 12 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.  
W Urzędzie nie dokumentowano procesu nadawania, modyfikacji i cofania uprawnień 
użytkownikom do pracy w systemach dziedzinowych. Nie opracowano i nie wdrożono także 
instrukcji postępowania w przypadku nadawania, zawieszania lub cofania uprawnień do 
pracy w systemach informatycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 102-126, 229-234, 294-306, 312-315) 

2.3. W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie pracę zakończyła jedna osoba, która posiadała 
uprawnienia do pracy w programie do ewidencji ludności. Pracownik ten zakończył pracę 
15 stycznia 2018 r., a uprawnienia dostępu zawieszono mu 10 lipca 2018 r. 
Dostęp do programów dziedzinowych zablokowano 2 pracownikom 1 czerwca 2017 r. 
i 10 lipca 2018 r. Osoby te zakończyły pracę w Urzędzie, odpowiednio, 31 sierpnia 2013 r. 
oraz 30 września 2013 r. Wskazane działania były niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 5 
rozporządzenia RM w sprawie KRI. 

(dowód: akta kontroli str. 229, 287-289, 291, 307-308, 312-315) 

2.4. W dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych wskazano m.in., że hasło 
powinno składać się co najmniej z 8 znaków i zawierać małe i duże litery oraz cyfry lub 

Uwaga dotycząca 
kontrolowanej 

działalności 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 
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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 3 losowo wybranych, 
funkcjonujących w Urzędzie systemach, tj. Elektroniczny Obieg Dokumentów, Kadry i Płace 
oraz Opłaty za Usuwanie Odpadów. Hasła dostępu do systemów zawierały od 8 do 
10 znaków i w żadnym przypadku system nie uruchamiał się automatycznie bez potrzeby 
wprowadzenia hasła. Oględziny łącznie 10 komputerów wykazały, że żaden z nich nie 
uruchamiał się automatycznie oraz, że we wszystkich używano hasła o wymaganej 
długości, tj. składających się od 8 do 11 znaków, czym spełniono wymagania w zakresie 
długości haseł. Powyższe było zgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia RM w sprawie 
KRI. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-8, 11-17, 34-38, 48-61, 228, 230, 312-315) 

2.5. W trakcie oględzin dokonano również sprawdzenia usytuowania monitorów dla 
5 wybranych stanowisk pracy związanych z obsługą interesantów17. 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. 5-8, 312-315) 

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 
użytkowania komputerów przenośnych oraz zasady wynoszenia nośników z danymi poza 
obszar przetwarzania danych, tj. zasady bezpiecznej pracy przetwarzania danych 
osobowych poza Urzędem.  
Urząd dysponował 5 komputerami przenośnymi. Oględziny wykazały, że wszystkie 
komputery przenośne były zabezpieczone poprzez szyfrowanie dysków. Uwzględniając 
kategorie przetwarzanych danych w Urzędzie wprowadzono wysoki poziom ochrony danych 
osobowych18.  

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 52-61, 312-315) 

2.7. W Instrukcji ODO wskazano m.in., że użytkownicy komputerów przenośnych, na 
których znajdują się dane osobowe, wynoszonych poza Urząd są zobowiązani do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie ODO. W przypadku 
wynoszenia komputerów przenośnych, dysków przenośnych/pendrivów, zawierających 
dane osobowe, stosuje się szyfrowanie dysków. Określenie wyżej wskazanych zasad 
wypełniało wymogi określone w § 20 ust. 2 pkt 9 i pkt 11 rozporządzenia RM w sprawie KRI. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-8, 48-61, 294-306, 312-315) 

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 UPS19, nie zainstalowano zapasowych źródeł 
zasilania sprzętu komputerowego, np. równoległej linii zasilającej lub agregatu 
prądotwórczego. 

Jak wyjaśnił Wójt, Urząd posiada zapasowe źródło zasilania awaryjnego w energię 
elektryczną w postaci dodatkowej instalacji elektrycznej dla zasilania awaryjnego 
przewoźnym agregatem prądotwórczym.  

(dowód: akta kontroli str. 9, 290, 294-306, 312-315) 

                                                           
17  Sprawdzenia dokonano na dzienniku podawczym, w sekretariacie Wójta, w Wydziale Gospodarki Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Administracji. 
18  Takie zabezpieczenie stosuje się w przypadku, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego 

połączone jest z siecią publiczną. 
19  Uninterruptible Power Supply – niezakłócone zasilanie energią. 
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2.9. Szczegółowej analizie poddano 5 umów zawartych pomiędzy Gminą, a wykonawcami 
w zakresie: zakupu sprzętu informatycznego (laptopa i tabletu), asysty technicznej, opieki 
autorskiej nad oprogramowaniem oraz świadczenia usług serwisowych i nadzoru 
autorskiego nad oprogramowaniem. 
Umowa z 10 sierpnia 2017 r. na zakup sprzętu informatycznego nie zawierała zapisów 
mówiących o zobowiązaniu wykonawcy do zachowania w tajemnicy informacji, do jakich 
może mieć dostęp w związku z realizowaniem serwisu lub usuwaniem usterek.   
Umowa o asystę techniczną z 4 stycznia 2017 r. zobowiązywała wykonawcę m.in. do 
przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, do ograniczenia dostępu do powierzonych mu danych osobowych wyłącznie do 
pracowników posiadających upoważnienia do ich przetwarzania, a po zakończeniu umowy, 
do trwałego ich usunięcia ze swojego systemu informatycznego i nośników oraz 
pozbawienia swoich pracowników dostępu do nich. 
Do pozostałych 3 umów, zawartych 28 grudnia 2017 r., 3 stycznia 2018 r. i 1 marca 2018 r. 
zawarto, odpowiednio, 25 maja 2018 r. (2 umowy) oraz 1 marca 2018 r. umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. Umowy zawierały postanowienia, które m.in. 
zobowiązywały wykonawcę do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów, do jakich może mieć dostęp w związku z realizowaniem umowy, 
i postępowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu RODO. 

 (dowód: akta kontroli str. 97-100, 166-202, 208-219, 312-315) 

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 okresie objętym kontrolą nie przekazywano sprzętu IT 
do serwisu, a wszystkie konieczne naprawy wykonywane były własnymi siłami. 
W przypadku konieczności przekazywania sprzętu do serwisu bądź jego utylizacji 
z komputerów oraz laptopów demontowane są przez informatyka zatrudnionego w urzędzie 
talerze z dysków twardych, które w przypadku likwidacji sprzętu zdeponowane 
są w archiwum zakładowym, w stalowej szafie, a w przypadku naprawy – montowane 
ponownie w naprawionym sprzęcie. Oględziny wykazały, że wybrakowane dyski twarde 
zdeponowane były w szafie pancernej znajdującej się w archiwum. 

(dowód: akta kontroli str. 48-51, 96-101, 150, 312-315) 

2.11. W Urzędzie, wg stanu na 3 lipca 2018 r. wykorzystywano do pracy łącznie 
52 komputery20, z których na 1 zainstalowany był system Windows 7, na 45 komputerach – 
system Windows 10 oraz na 6 – system operacyjny nieposiadający wsparcie producenta21. 

 (dowód: akta kontroli str. 4, 294-306, 312-315) 

                                                           
20  Do podanej liczby komputerów nie wliczono 5 komputerów stacjonarnych (2 z nich wykorzystano jako 

serwery) oraz 3 zdeponowanych laptopów. 
21  Jeden z komputerów wykorzystywano jako element monitoringu wizyjnego. 
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Jak wskazał informatyk Urzędu, laptopy z systemem nieposiadającym wsparcia producenta 
wykorzystywane były wyłącznie jako maszyny do pisania dla stażystów i nie były 
podłączane do sieci Urzędu ze względu na zachowanie bezpieczeństwa. Wyjątek stanowił 
laptop poddany oględzinom na dzienniku podawczym, który służył tylko i wyłącznie do 
zapisu w pliku tekstowym informacji o poczcie przychodzącej. 7 sierpnia 2018 r. został on 
wyłączony z użytku ze względu na zakup nowego urządzenia z systemem Windows 10. 

(dowód: akta kontroli str. 203, 290, 312-315) 

2.12. Tworzenie kopii zapasowych zostało uregulowane w Instrukcji ODO. Zawarto w niej 
procedurę dotyczącą tworzenia kopii zapasowych, w której wskazano, że kopie tworzy się 
co 2 dni robocze, każdą kopię tworzy się na serwerze głównym, a przechowywana jest na 
nośnikach zewnętrznych w archiwum Urzędu, oraz, że po stwierdzeniu utraty waloru 
przydatności kopii awaryjnych przeznacza się je do komisyjnego zniszczenia. 
Oględziny w zakresie tworzenia kopii zapasowych wykazały, że ostatnia kopia zapasowa 
została sporządzona zgodnie z obowiązującą procedurą, tj. przeprowadzanie oględzin 
rozpoczęto 11 lipca 2018 r. o godz. 11:00 (środa), a ostatnia kopia stworzona została 9 lipca 
2018 r. (poniedziałek) o godzinie 20:15 (godzina rozpoczęcia tworzenia kopii). 

Informatyk Urzędu oświadczył, że w Urzędzie nie funkcjonuje procedura testowania kopii 
zapasowych, jednakże testowanie kopii odbywa się automatycznie po jej wykonaniu 
i polega na sprawdzeniu sumy kontrolnej pliku oraz jego rozmiaru. W przypadku 
wystąpienia niezgodności sumy kontrolnej procedura tworzenia kopii zapasowej jest 
ponawiana. 
Oględziny wykazały, że kopie zapasowe zdeponowane były w szafie pancernej, 
w pomieszczeniu odrębnym od serwerowni. Powyższe działania były zgodne z § 20 ust. 2 
pkt 12 lit. b rozporządzenia RM w sprawie KRI. 

Jak wyjaśnił Wójt, w okresie objętym kontrolą nie zaistniała potrzeba odtwarzania baz 
danych/systemów z kopii zapasowych. 

(dowód: akta kontroli str. 96-101, 150, 294-306, 312-315) 

2.13. Na podstawie oględzin 10 komputerów (w tym 5 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. 5-8, 312-315) 

2.14. W uregulowaniach obowiązujących w Urzędzie nie określono zasad monitorowania 
stanu pojemności przestrzeni dyskowej w serwerach Urzędu. W Urzędzie nie funkcjonował 
automatyczny system monitorujący na bieżąco pojemność pamięci masowych na 
serwerach, jednakże monitorowanie odbywało się poprzez fizyczne sprawdzanie zajętości 
obszaru podczas codziennych czynności informatycznych, a w przypadku braku miejsca na 
nowe kopie usuwane były kopie przestarzałe, które zostały już nagrane na inny cyfrowy 
nośnik i zarchiwizowane poza serwerownią (w archiwum). 
Zajętość serwera głównego w dniu oględzin wynosiła 75%, a serwera SIDAS 32,2%. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 96-101, 203, 312-315) 

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). 

Wójt wyjaśnił, że procedura (instrukcja) zarządzania wdrażanymi zmianami informatycznymi 
nie została dotychczas opracowana, gdyż uznano za wystarczające ustalenie, że zadanie to 
leży w zakresie obowiązków informatyka w ramach administrowania siecią informatyczną 
Urzędu. Aktualizacja oprogramowania użytkowego w Urzędzie odbywała się poprzez 
codzienne (w dniach pracy) monitorowanie go przez informatyka, w ramach jego 
obowiązków służbowych, w celu sprawdzenia, czy nie pojawiły się nowsze wersje. Wyjątek 
stanowił antywirus, który aktualizował się automatycznie, co kilkadziesiąt minut. Aktualizacja 
niektórych programów dziedzinowych wykonywana była zdalnie przez ich dostawców, 
zgodnie z zawartymi umowami. W razie konieczności (np. czasowego wyłączenia sprzętu 
lub programu z użytkowania) termin dokonywania zmian był uzgadniamy bezpośrednio 
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przez informatyka z użytkownikami programu lub sprzętu, w taki sposób, by zminimalizować 
ewentualne zakłócenie w wykonywaniu zadań publicznych przez Urząd. 

(dowód: akta kontroli str. 96-101, 294-306, 312-315) 

2.16. Stosownie do art. 30 rozporządzenia RODO, Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
(Inspektor ODO) sporządził i prowadził rejestr czynności przetwarzania. Rejestr zawierał 
informacje wynikające z art. 30 rozporządzenia RODO. 

(dowód: akta kontroli str. 258-270, 312-315) 

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

1) Na 2 z 10 poddanych oględzinom stanowiskach komputerowych stwierdzono, że 
pracownicy Urzędu22 posiadali uprawnienia administratora, mimo iż nie byli administratorami 
systemów informatycznych. Pracownikom tym, wbrew wymogom § 20 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia RM w sprawie KRI, umożliwiono instalowanie dowolnego oprogramowania. 
Praktyka taka była niezgodna 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. 5-9, 312-315) 

Jak wyjaśnił Wójt, posiadanie na użytkowanych komputerach uprawnienia administratora 
związane było ze specyfiką roli w strukturach zarządzania Gminą (ścisłe kierownictwo)  
i potrzebą zapewnienia ciągłości funkcjonowania organów Gminy. Służby informatyczne  
w Urzędzie składały się z jednego pracownika, który siłą rzeczy nie mógł być dyspozycyjny 
w każdym czasie i w każdych okolicznościach, dlatego ustanowienie go jedynym 
administratorem mogłoby skutkować niemożnością podjęcia przez Wójta, lub działającą 
w jego imieniu Sekretarz Gminy, niezbędnych działań w odpowiednim czasie, gdyby 
wymagało to interwencji administratora systemu.  

 (dowód: akta kontroli str. 44-50, 133-139, 403-404, 294-306) 

2) W Urzędzie nie prowadzono pisemnej dokumentacji dotyczącej zarządzania 
uprawnieniami użytkowników..  
Praktyka taka była niezgodna z pkt A.9.2.1 normy PN-EN ISO/IEC 27001 Rejestrowanie 
i wyrejestrowywanie użytkowników, wg którego proces nadawania i cofania uprawnień 
użytkownikom powinien być sformalizowany.  

Jak wyjaśnił Wójt, w Regulaminie ODO, w pkt. 2 – Zarządzanie uprawnieniami wskazano, 
że tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami odbywa się na polecenie 
Administratora, a wykonywane jest przez informatyka – administratora. Administrator 
Danych informuje pracownika zatrudnionego na stanowisku referent prawny, który 
przygotowuje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wynikające z zakresu 
obowiązków pracownika, w którym wskazany jest jego zakres oraz termin ważności. 
Następnie informatyk – administrator tworzy konto użytkownika oraz nadaje mu 
uprawnienia. 

3) W okresie objętym kontrolą NIK uprawnienia dostępu do programów Podatki Gminne 
i System Finansowo-Księgowy cofnięto 2 osobom. W pierwszym przypadku pracownik 
zakończył pracę w Urzędzie 31 sierpnia 2013 r., a uprawnienia cofnięto mu 1 czerwca 2017 r., 
natomiast w drugim przypadku pracownik zakończył pracę 30 września 2013 r.,  
a uprawnienia cofnięto mu 10 lipca 2018 r. Dodatkowo w kontrolowanym przez NIK okresie, 
w Urzędzie pracę zakończyła jedna osoba, która posiadała uprawnienia do pracy  
w programie do ewidencji ludności. Pracownik ten zakończył pracę 15 stycznia 2018 r.,  
a uprawnienia dostępu cofnięto mu 10 lipca 2018 r. 
Działania takie były niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia RM w sprawie KRI, 
w świetle którego zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest 
w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków 
umożliwiających realizację i egzekwowanie bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku 
zmiany zadań osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji. 

                                                           
22  Wójt i Sekretarz Gminy. 
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Jak wyjaśnił Wójt, informacja o zakończeniu stosunków pracy tych pracowników została 
niezwłocznie, po tym fakcie, przekazana przez pracownika prowadzącego sprawy kadrowe, 
działającego w imieniu Administratora Danych, pracownikowi pełniącemu funkcję 
administratora systemu informatycznego w celu cofnięcia uprawnień tych osób do systemu. 
Informatyk cofnął uprawnienia dostępu do poczty elektronicznej, jednak przeoczył 
koniczność cofnięcia uprawnień dostępu do programów dziedzinowych. Uprawnienia te 
zostały cofnięte w roku 2017, w wyniku dokonanego przeglądu uprawnień do systemu 
informatycznego Urzędu. Osoby te nie pracują w Urzędzie i nie miały fizycznie dostępu do 
sytemu komputerowego Urzędu, a ich konta dostępu do programów pozostawały przez ten 
czas faktycznie nieaktywne. 

 (dowód: akta kontroli str. 229, 287-289, 291, 294-306, 307-308, 312-315) 

4) W trakcie przeprowadzania oględzin (26 czerwca 2018 r.) w pomieszczeniu z serwerami 
przechowywane były materiały łatwopalne, tj. opakowania kartonowe po sprzęcie 
informatycznym. Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia RM w sprawie KRI. 
W trakcie trwania kontroli NIK materiały łatwopalne zostały usunięte, co potwierdziły 
oględziny przeprowadzone 21 sierpnia 2018 r. 

Wójt wyjaśnił, że kartonowe opakowania ze sprzętu komputerowego, które w dniu oględzin 
znajdowały się w pomieszczeniu serwerowni, były tam zdeponowane tylko chwilowo, ze 
względu na konieczność przygotowania ich do utylizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 9, 209, 294-306, 312-315) 

1) Najwyższa Izba Kontroli zauważa, 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. 

2) 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. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Wójta w obszarze wdrożenia 
i wykorzystywania w Urzędzie rozwiązań organizacyjnych i technicznych zapewniających 
bezpieczeństwo informacji. Ocenę tę uzasadniają stwierdzone nieprawidłowości, które 

dotyczyły: 

 posiadania uprawnień administratora przez użytkowników komputerów niebędących 
pracownikami służb informatycznych; 

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

 niecofania uprawnień do programów dziedzinowych niezwłocznie po ustaniu stosunku 
pracy; 

 braku w Urzędzie pisemnej dokumentacji dotyczącej zarządzania uprawnieniami 
użytkowników. 

Ponadto 6 komputerów wykorzystywanych w Urzędzie posiadało zainstalowany system 
operacyjny bez wsparcia producenta. 
W Urzędzie prawidłowo realizowano zadania w zakresie zabezpieczenia komputerów 
programem antywirusowym przed szkodliwym oprogramowaniem, szyfrowano dyski 
komputerów przenośnych, a kopie zapasowe systemów przechowywano w innym miejscu 
niż miejsce ich wytworzenia. Wdrożono także procedury dotyczące zbycia lub przekazania 
sprzętu IT poza Urząd, zapewniające bezpieczeństwo informacji, oraz monitorowano 
zajętość dysków. 

4. Działania w celu zapobiegania incydentom 
bezpieczeństwa informacji 

3.1. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie prowadzono okresowych analiz ryzyka 
utraty integralności, poufności lub dostępności. 

(dowód: akta kontroli str. 42-45, 127-135, 294-306, 316-317) 
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3.2. W Urzędzie nie opracowano procedury w zakresie zgłaszania incydentów naruszenia 
bezpieczeństwa informacji, obowiązywała wyłącznie Instrukcja ODO dotycząca 
postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych. Pracownicy Urzędu zostali 
zapoznani z tą instrukcją i zobowiązani do stosowania jej zasad. Zgodnie z Instrukcją ODO 
w Urzędzie prowadzony był rejestr incydentów.  

 (dowód: akta kontroli str. 41-47, 52-61, 294-306, 316-317) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie odnotowano jeden incydent polegający na 
zaatakowaniu jednej ze stron, znajdującej się na serwerze Gminy.  

 (dowód: akta kontroli str. 57-61, 151-158, 316-317) 

3.3. W Urzędzie zorganizowano szkolenie, którego zakres zakładał m.in. przedstawienie 
uprawnień GIODO, zabezpieczenie, powierzenie i udostępnianie danych osobowych, 
upoważnienia i zasady przetwarzania danych. Szkolenie obejmowało również obowiązki 
osób upoważnionych oraz uchybienia i zagrożenia związane z ich przetwarzaniem. Celem 
szkolenia było zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z zabezpieczeniem danych 
oraz prowadzeniem dokumentacji zgodnej z ustawą o ochronie danych osobowych. 
Urząd brał udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. e-Urząd – szybko, sprawnie, skutecznie, 
w którym jedno z zajęć edukacyjnych dotyczyło specyfiki korespondencji elektronicznej 
pomiędzy urzędami i w relacjach z interesantami, bezpieczeństwa elektronicznej 
korespondencji oraz podstawowych błędów popełnianych w procesie komunikacji 
elektronicznej. 

Jak wyjaśnił Wójt, tematyka bezpieczeństwa informacji, wiedzy o zagrożeniach, 
adekwatnych zabezpieczeniach oraz skutkach ewentualnych incydentów naruszenia 
bezpieczeństwa informacji była przedmiotem szkolenia z zakresu ochrony danych 
osobowych zorganizowanego dla pracowników Urzędu po wejściu w życie rozporządzenia 
RODO. 

(dowód: akta kontroli str. 159-165, 294-306, 316-317) 

3.4. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie przeprowadzono audytu wewnętrznego 
z zakresu bezpieczeństwa informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia 
RM w sprawie KRI. 

 (dowód: akta kontroli str. 294-306, 316-317) 

3.5. W czerwcu 2018 r. Inspektor ODO przedstawił arkusz analizy ryzyka w Urzędzie. 
Arkusz zawierał rodzaj zagrożenia, jego opis oraz formę zabezpieczenia. Dla każdego 
zagrożenia określono prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, skutki jego wystąpienia 
oraz poziom ryzyka. Arkusz sporządzono zgodnie z zasadami określonymi w Polityce ODO. 

(dowód: akta kontroli str. 41-46, 127-135, 316-317) 

3.6. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, w związku z wejściem w życie 
przepisów rozporządzenia RODO zostało przeprowadzone przez IOD 29 maja 2018 r. 

Jak wyjaśnił Wójt, w szkoleniu tym uczestniczyli wszyscy pracownicy Urzędu, w grupach 
o różnym stopniu zaawansowania, dostosowanych do zakresu, w jakim posiadają dostęp do 
przetwarzania danych osobowych. Osoby nieobecnie w tym dniu odbyły szkolenia 
indywidualne.  

(dowód: akta kontroli str. 294-306, 316-317) 

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

1) W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie prowadzono okresowych analiz ryzyka utraty 
integralności, poufności lub dostępności, co stanowiło naruszenie § 20 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia RM w sprawie KRI. 

Jak wyjaśnił Wójt, wprowadzenie tego obowiązku zostało przeoczone. 
(dowód: akta kontroli str. 42-45, 127-135, 294-306, 316-317) 

2) Procedury w zakresie zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji 
w Urzędzie odnosiły się wyłącznie do danych osobowych, co było niezgodne z § 20 ust. 2 
pkt 13 rozporządzenia RM w sprawie KRI, który stanowi, że zarządzanie bezpieczeństwem 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

14 

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. 

Jak wyjaśnił Wójt, w Urzędzie nie opracowano instrukcji bezpieczeństwa informacji, gdyż 
wprowadzenie tego obowiązku zostało przeoczone. 

(dowód: akta kontroli str. 41-47, 52-61, 294-306, 316-317) 

3) W 2017 r. w Urzędzie nie przeprowadzono audytu z zakresu bezpieczeństwa informacji. 
Było to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia RM w sprawie KRI.  

Jak wyjaśnił Wójt wprowadzenie tego obowiązku zostało przeoczone. 
 (dowód: akta kontroli str. 294-306, 316-317) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Wójta Gminy 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. 
Ponadto nie wprowadzono procedury zarządzania incydentami związanymi 
z bezpieczeństwem informacji. W Urzędzie zapewniono natomiast szkolenia pracowników 
w związku z wejściem w życie przepisów RODO. 

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 Kontroli23, 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) wyznaczenie osoby (lub osób) odpowiedzialnej za realizację zadań związanych 
z bezpieczeństwem informacji; 

3) prowadzenie aktualnej i kompletnej elektronicznej ewidencji sprzętu informatycznego, 
obejmującej jego rodzaj i konfigurację;  

4) odebranie użytkownikom niebędącym pracownikami służb informatycznych uprawnień 
administratora systemu; 

5) ustanowienie obowiązku pisemnego dokumentowania przydzielania uprawnień do 
systemów informatycznych Urzędu; 

6) opracowanie i wdrożenie procedury zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa 
informacji uwzględniającej ogół zdarzeń zachodzących w Urzędzie (nie tylko z zakresu 
ochrony danych osobowych); 

7) przeprowadzenie okresowych analiz ryzyka utraty integralności;  
8) ustanowienie procedur w zakresie incydentów związanych z bezpieczeństwem 

informacji; 
9) 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. 

                                                           
23  Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej ustawa 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 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 

Rafał Rossowski 
Starszy inspektor kontroli państwowej 
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