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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/191 – Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych 
z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i 
d ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Stanisław Jarzyna, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82390 z dnia 16 października 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, 35 – 959 Rzeszów, Plac Śreniawitów 3, Regon: 
000000402, zwana w dalszej treści „Prokuraturą”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogdan Gunia, Prokurator Okręgowy w Rzeszowie, od dnia 28 października 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Powyższa ocena została wydana w oparciu o badanie strony organizacyjno-
formalnej uzyskiwania przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie danych 
telekomunikacyjnych. 

W kontroli ustalono, że obowiązujące w Prokuraturze procedury wewnętrzne 
dotyczące zabezpieczenia w aktach postępowania przygotowawczego danych 
telekomunikacyjnych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym regulują 
wszystkie istotne, z punktu widzenia zapewnienia realizacji celów, dla których 
przewidziano uzyskiwanie danych telekomunikacyjnych oraz zawierają gwarancje 
pozwalające uniknąć nadużyć władzy w kontrolowanym zakresie. Procedury 
bezpieczeństwa danych telekomunikacyjnych zapisanych w systemie lub na 
nośniku informatycznym, sposób ich zabezpieczenia oraz reagowania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń gwarantują bezpieczeństwo, poufność, integralność 
i rozliczalność danych telekomunikacyjnych. Przeprowadzone w trakcie kontroli 
oględziny strefy, w której przechowywane są dane telekomunikacyjne potwierdziły, 
że ryzyka związane z bezpieczeństwem, poufnością, integralnością i rozliczalnością 
danych telekomunikacyjnych zostały zminimalizowane. Żądania w zakresie 
udostępniania danych telekomunikacyjnych, formułowane przez Prokuraturę 
w okresie: 1 stycznia 2011 r. – 30 czerwca 2012 r., nie spotkały się 
z kwestionowaniem jej legitymacji do uzyskania danych. Nie wystąpiły przypadki 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
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odmowy udostępnienia danych, zaś żądane dane były udostępniane bez zbędnej 
zwłoki. Funkcjonujący w Prokuraturze system udostępniania danych 
telekomunikacyjnych RUDA z sieci telekomunikacyjnej Play P4 pozytywnie wpływa 
na skrócenie czasu niezbędnego do uzyskania żądanych danych 
telekomunikacyjnych. 

W kontroli ustalono, że wystąpiły przypadki braku doręczenia abonentom 
telefonów postanowień, na podstawie których uzyskano wykaz połączeń z ich 
telefonów, mimo prawomocnego zakończenia prowadzonych postępowań 
przygotowawczych. Podjęte w trakcie kontroli niezbędne działania w celu 
doręczenia tych postanowień, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, pozwalają na 
pozytywną ocenę ogólną działalności Prokuratury w zbadanym zakresie. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zabezpieczenie danych telekomunikacyjnych. 

1.1. Czy w kontrolowanej jednostce opracowano procedury 
wewnętrzne dotyczące zabezpieczenia w aktach 
postępowania przygotowawczego danych 
telekomunikacyjnych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną ? 

Procedury dotyczące zabezpieczenia w aktach postępowania 
przygotowawczego danych telekomunikacyjnych przed ich udostępnieniem oraz 
zabraniem przez osoby nieupoważnione uregulowane zostały w rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania 
z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które 
rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo 
zachowanie tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz. U. Nr 40, 
poz. 219). Przed wejściem w życie ww. rozporządzenia, tj. przed dniem 13 marca 
2012 r., powyższe procedury uregulowane były w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania 
z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które 
rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy państwowej, służbowej albo 
związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz. U. Nr 108, poz. 1023 ze zm.). 
Zgodnie z treścią rozporządzenia z dnia 20 lutego 2012 r. w przypadku zatrzymania 
w postępowaniu dokumentów, na które rozciąga się obowiązek zachowania 
w tajemnicy informacji niejawnych sporządza się odrębny protokół, który wyłącza 
się z akt sprawy, czyniąc o tym wzmiankę w aktach, wskazując w niej numer, pod 
którym został on zaewidencjonowany w urządzeniu ewidencyjnym prowadzonym 
zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Informację o ww. protokole 
umieszcza się na okładce akt. Protokoły i dokumenty, na które rozciąga się 
obowiązek zachowania ich w tajemnicy, przechowuje się w aktach sprawy lub 
w miejscu przechowywania dowodów rzeczowych w sposób, który uniemożliwia 
zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione. Każdorazowe udostępnienie 
protokołów lub dokumentów podlega odnotowaniu w karcie zapoznania się 
z dokumentem znajdującej się w aktach sprawy. Protokołom, dokumentom lub 
przedmiotom, które objęte są obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji 
niejawnych, nadaje się odpowiednio do ich treści klauzule: „ściśle tajne”, „tajne”, 
„poufne” lub „zastrzeżone”, przy czym protokoły i dokumenty podlegają rejestracji 
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w urządzeniu ewidencyjnym. To samo dotyczy całych akt lub poszczególnych ich 
tomów, jeżeli obejmuje ich obowiązek zachowania w tajemnicy informacji 
niejawnych. Akta, protokoły lub dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”, 
przechowywane poza kancelarią tajną, umieszcza się i przechowuje w strefie 
ochronnej, przy zastosowaniu wyposażenia i urządzeń, którym przyznano 
certyfikaty, zaś oznaczone klauzulą „zastrzeżone” – umieszcza się i przechowuje 
w meblach biurowych zamykanych na zamek mechaniczny kluczowy. 

Dokumenty oznaczone klauzulą tajności są udostępniane stronom, 
obrońcom, pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym na zarządzenie 
prokuratora, w którego treści należy wskazać osobę uprawnioną, określić zakres, 
sposób i miejsce udostępnienia. Ponadto, na prośbę osoby uprawnionej, należy 
założyć trwale oprawiony zbiór dokumentów do sporządzania notatek oraz określić 
klauzulę jego tajności, odpowiadającą najwyższej klauzuli tajności udostępnianych 
dokumentów. Ww. zbiór dokumentów tworzy się odrębnie dla każdej osoby 
uprawnionej, przechowuje i udostępnia w kancelarii tajnej lub innych 
pomieszczeniach, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz 
rejestruje w urządzeniu ewidencyjnym. Udostępnienie dokumentów następuje 
w obecności wyznaczonego pracownika kancelarii tajnej lub sekretariatu. Przed 
udostępnieniem dokumentów oznaczonych klauzulą tajności poucza się osobę 
uprawnioną o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych oraz 
o zasadach sporządzania kopii, odpisów, wyciągów lub notatek, a także przyjmuje 
od niej pisemne oświadczenie o udzieleniu pouczenia oraz o zobowiązaniu do 
zachowania w tajemnicy uzyskanych wiadomości. Każdy przypadek udostępnienia 
dokumentów oznaczonych klauzulami tajności odnotowuje się w karcie zapoznania 
się z dokumentem, z zaznaczeniem daty, nazwiska i imienia osoby, której dokument 
udostępniono, a osoba ta potwierdza fakt udostępnienia własnoręcznym podpisem. 
Udostępnienie dokumentów tajnych biegłemu, tłumaczowi lub specjaliście następuje 
na podstawie zarządzenia prokuratora, tylko w zakresie niezbędnym do wykonania 
czynności procesowej. Przy powoływaniu się w jawnych orzeczeniach i pismach 
procesowych na dokumenty niejawne, w miejsce danych dotyczących tych 
dowodów wpisuje się numer, pod którym dany dokument został zarejestrowany 
w urządzeniu ewidencyjnym. 

  Zarządzeniem Nr 26/12 z dnia 18 października 2012 r. Prokurator Okręgowy 
w Rzeszowie wprowadził do użytku służbowego w Prokuraturze oraz prokuraturach 
rejonowych okręgu rzeszowskiego „Dokumentację określającą sposób i tryb 
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz „Instrukcję dotyczącą 
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, które 
stanowiły załączniki do ww. zarządzenia odpowiednio: nr 1 i nr 2. Ponadto, w 
załącznikach nr 3, nr 4 i nr 5 do ww. zarządzenia ustalono: 

- formularz „Zarządzenia” o udostępnieniu dokumentów niejawnych (zał. nr 3), 

- wzór „Pouczenia” o karach ustalonych w Kodeksie karnym za ujawnienie informacji 
niejawnych oraz „Oświadczenia” o udzieleniu pouczenia o obowiązku zachowania 
w tajemnicy informacji niejawnych, o możliwości sporządzania notatek w zbiorze 
dokumentów, wraz z wnioskiem o jego założenie oraz o zapoznaniu z zasadami 
sporządzania kopii, odpisów, wyciągów i notatek z dokumentów niejawnych (zał. nr 
4), 

- wzór „Karty zapoznania się z dokumentem nr ….” (zał. nr 5). 

(dowód: akta kontroli str. 4-26) 

System obiegu materiałów niejawnych oznaczonych jako „poufne” – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 26/12 – winien zapewnić możliwość ustalenia 
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w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się materiał o klauzuli „poufne” oraz kto 
z tym materiałem się zapoznał. W związku z tym żaden taki materiał nie może być 
przekazany poza jednostkę organizacyjną bez udziału kancelarii tajnej 
odpowiedzialnej za ewidencjonowanie, gromadzenie i obieg materiałów niejawnych. 
Klauzulę tajności nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu, 
zaś zniesienie lub zmiana klauzuli jest możliwa wyłącznie po wyrażeniu pisemnej 
zgody przez tą osobę lub jej przełożonego. Kierownik komórki organizacyjnej, 
w której dokonano zmiany lub zniesienia klauzuli tajności informuje wszystkich 
odbiorców materiału o zniesieniu lub zmianie klauzuli. Informacje niejawne, którym 
nadano klauzulę „poufne” mogą być udostępnione wyłącznie osobom uprawnionym, 
muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione 
ujawnienie i muszą być chronione, odpowiednio do nadanej klauzuli tajności, 
z zastosowaniem środków bezpieczeństwa określonych w ustawie o ochronie 
informacji niejawnych i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
Minimalne warunki dotyczące przetwarzania informacji „poufnych” opracowywane 
są przez pełnomocnika ochrony w dokumentacji określającej poziom zagrożeń 
związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą, 
zatwierdzanej przez kierownika jednostki organizacyjnej. Dokumenty takie mogą 
być przetwarzane wyłącznie w kancelarii tajnej lub oddziale kancelarii tajnej. 
Kancelarią tajną kieruje kierownik, do którego obowiązków należy m.in.: 
przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie materiałów 
niejawnych według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz 
sposobu i trybu wytwarzania informacji niejawnych (Dz. U. Nr 276, poz. 1631), 
prowadzenie wykazu osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych 
(posiadających stosowne poświadczenie bezpieczeństwa), udostępnianie 
materiałów niejawnych uprawnionym osobom, rozliczanie wykonawców 
z powierzonych im dokumentów niejawnych, kompletowanie dokumentów oraz 
przygotowywanie akt do archiwizacji. Dokumenty udostępniane są na podstawie 
dekretacji odręcznej na dokumencie, której dokonać może kierownik jednostki 
organizacyjnej, osoby przez niego upoważnione, adresat lub dysponent takiego 
dokumentu. 

(dowód: akta kontroli str. 4-26) 

Za ewidencję i gromadzenie materiałów „poufnych” odpowiada kancelaria 
tajna, zaś gromadzenie tych dokumentów odbywa się na podstawie Rzeczowego 
wykazu akt, w teczkach akt. Materiały „poufne” przechowuje się w szafie stalowej, 
co najmniej klasy S2. Po zakończeniu pracy kancelaria tajna jest zamykana, zaś 
urządzenia do przechowywania dokumentów niejawnych są zabezpieczane. Zasady 
zdawania, przechowywania i wydawania kluczy do kancelarii tajnej i szaf stalowych 
określa Plan ochrony. Klucze zapasowe, kody dostępu oraz kody systemu 
alarmowego do kancelarii tajnej oraz urządzeń, zapisane na formularzu, 
umieszczone w odpowiednio oznaczonych i zabezpieczonych pojemnikach, 
przechowuje pełnomocnik ochrony. Dostęp do informacji „poufnych” uwarunkowany 
jest posiadaniem poświadczenia bezpieczeństwa oraz odbyciem szkolenia 
w zakresie ochrony informacji niejawnych i może być przyznany tylko w zakresie 
niezbędnym do wykonywania obowiązków. Wydawanie materiałów „poufnych” 
z kancelarii tajnej odbywa się za pokwitowaniem w rejestrze ewidencyjnym, zaś ich 
przewożenie – przy zachowaniu zasad zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, 
przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne 
(Dz. U. Nr 271, poz. 1603). Podczas przewożenia materiałów „poufnych” poza 
strefami ochronnymi należy zachować wszelkie środki ostrożności, aby nie 
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doprowadzić do kradzieży lub zniszczenia materiału. Zabrania się: pozostawiać 
materiał bez nadzoru, przekazywać osobom postronnym, wyjmować z teczki 
w środkach komunikacji publicznej, wynosić materiał. Dokumenty „poufne” mogą 
być wytwarzane wyłącznie pismem odręcznym, przez wypełnianie formularzy, 
powielanie, filmowanie lub fotografowanie. Zabrania się przetwarzania takich 
dokumentów w systemach teleinformatycznych ze względu na brak stosownej 
akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dokumenty „poufne” mogą być 
sporządzane w ściśle określonej ilości egzemplarzy i rozsyłane na podstawie 
rozdzielnika pozostającego w aktach, przy czym liczbę egzemplarzy oraz zasięg ich 
obiegu ogranicza się do niezbędnego minimum, w miarę możliwości wykorzystując 
inne możliwości załatwienia sprawy. Wytworzone dokumenty ewidencjonowane są 
w Dzienniku Ewidencji prowadzonym w kancelarii tajnej oraz oznaczane zgodnie 
z ustaleniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności 
(Dz. U. Nr 288, poz. 1692). Na wykonanie kopii wymaga się uzyskania zgody 
osoby, która jest uprawniona do podpisania dokumentu. Wszystkie kopie podlegają 
ewidencji w Dzienniku Ewidencji prowadzonym w kancelarii tajnej. Niszczenie 
materiałów „poufnych” odbywa się komisyjnie, co dokumentuje się w protokole. 
Zezwolenie na zniszczenie wydaje kierownik jednostki organizacyjnej. Protokół 
zniszczenia stanowi podstawę do zdjęcia z ewidencji wyszczególnionych w nim 
dokumentów. Niszczenie dokumentów „poufnych” odbywa się w niszczarce klasy 
DIN – 3 lub wyższej. 

  Zasady ochrony informacji oznaczonych jako „poufne” podczas narad, 
odpraw, konferencji, spotkań i szkoleń obejmują m.in. wyznaczenie osoby 
odpowiedzialnej za nadzór i przygotowanie wykazu uczestników wraz z informacją 
o uprawnieniach dostępu do informacji. Wejście osób do pomieszczeń, w których 
odbywają się ww. przedsięwzięcia, powinno być kontrolowane poprzez sprawdzenie 
czy osoby te znajdują się na wykazie uczestników. Zabrania się wnoszenia 
urządzeń do rejestracji obrazu lub dźwięku, przy czym kierownik jednostki 
organizacyjnej może wyrazić zgodę na odstępstwo od tego zakazu. 

(dowód: akta kontroli str. 4-26) 

  Zasady udostępniania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 
„zastrzeżone” określono w rozdziale II ww. zarządzenia, w myśl którego informacje 
te mogą być udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym pisemnie przez 
kierownika jednostki organizacyjnej lub posiadającym poświadczenie 
bezpieczeństwa osobowego uprawniające, co najmniej do dostępu do informacji 
niejawnych oznaczonych ww. klauzulą, odbyli szkolenie w zakresie ochrony 
informacji niejawnych i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków 
służbowych lub w ramach zleconych umów na wykonanie prac związanych 
z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. Osoby, które 
zapoznały się z informacjami „zastrzeżonymi” są zobowiązane do: nie ujawniania 
tych informacji osobom nieuprawnionym (także po przejściu na emeryturę lub po 
rozwiązaniu umowy o pracę), nie prowadzenia rozmów na ten temat w obecności 
osób nieupoważnionych, nie wykorzystywania informacji niejawnych w wykładach, 
referatach, publikacjach i innych wystąpieniach publicznych oraz indywidualnej 
twórczości naukowej i publicznej, powiadamiania przełożonych lub pełnomocnika 
ochrony o wszelkich zjawiskach sprzyjających naruszeniu przepisów o ochronie 
informacji niejawnych oraz o przypadkach ich naruszenia, także poza miejscem 
wykonywania obowiązków. Kierownik kancelarii tajnej lub sekretariatu udostępnia 
materiały niejawne na podstawie dekretacji kierownika jednostki organizacyjnej, 
zamieszczonej na materiale niejawnym lub innej osoby uprawnionej wymienionej 
w tej lub kolejnych dekretacjach. Dopuszcza się czasowe przekazywanie 
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dokumentów „zastrzeżonych” pomiędzy wykonawcami w jednostce organizacyjnej 
za pokwitowaniem w notatniku, terminarzu lub innym egzemplarzu dokumentu. 
Przekazywanie informacji „zastrzeżonych” poza jednostkę organizacyjną odbywa 
się wyłącznie przez sekretariat i za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej lub 
osoby przez niego upoważnionej, na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii 
tajnych oraz sposobu i trybu wytwarzania informacji niejawnych (Dz. U. Nr 276, poz. 
1631). 

(dowód: akta kontroli str. 4-26) 

  Zasady ochrony fizycznej dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” 
ustalono w rozdziale III zarządzenia nr 26/12. Zgodnie z treścią tego rozdziału ww. 
dokumenty przechowuje się w pomieszczeniach służbowych wykonawców 
zlokalizowanych w III strefie ochronnej, mogą one być przechowywane poza 
szafami stalowymi, oddzielone od dokumentów jawnych, przy czym materiały 
o różnych klauzulach tajności a także jawne mogą być przechowywane wspólnie, 
jeżeli dotyczą tej samej sprawy. Odpowiedzialność za otrzymany materiał niejawny 
ponosi wykonawca, który go otrzymał. Może on udostępnić dokumenty niejawne 
osobom z innej komórki organizacyjnej, spełniającym ustawowe wymagania 
dostępu do informacji niejawnych. Każdorazowo, po zakończeniu godzin pracy, 
wykonawcy mają obowiązek zabezpieczenia posiadanych materiałów 
„zastrzeżonych” poprzez umieszczenie ich w zamykanych szafach meblowych oraz 
zamykania pomieszczeń bądź poprzez przekazanie do kancelarii tajnej. Klucze od 
pomieszczeń przechowuje się w sposób określony w Planie ochrony. Meble, 
w których przechowywane są dokumenty „zastrzeżone” mogą być otwierane 
komisyjnie, pod nieobecność wykonawcy, za zgodą jego bezpośredniego 
przełożonego, przez komisję składającą się z co najmniej 3 osób, w tym pracownika 
kancelarii tajnej. Z podjętych czynności komisja sporządza stosowny protokół. 
Dokumentów oznaczonych jako „zastrzeżone” nie wolno wynosić poza III strefę 
ochronną bez zgody kierownika jednostki organizacyjnej i ich należytego 
zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. Materiały „zastrzeżone” 
mogą być przewożone przez podmioty prowadzące działalność w zakresie usług 
pocztowych, usług transportowych oraz w zakresie ochrony osób i mienia. Mogą 
być także przekazywane bez pośrednictwa uprawnionych przewoźników, najkrótszą 
drogą do odbiorcy, z wykorzystaniem nesesera (teczki) z zachowaniem 
odpowiednich środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę informacji przed 
dostępem osób nieuprawnionych. 

  Przekazywanie dokumentów „zastrzeżonych” innym jednostkom 
organizacyjnym może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem sekretariatu, na 
zasadach określonych w zarządzeniu Prokuratora Generalnego z dnia 19 grudnia 
2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu 
i trybu przekazywania informacji niejawnych w powszechnych jednostkach 
prokuratury z zachowaniem ustaleń zawartych w § 3 Instrukcji stanowiącej 
załącznik do zarządzenia Nr 1 Prokuratora Okręgowego z dnia 7 marca 2000 r. oraz 
zgodnie z pismem Nr PO III A 015/6/01 z dnia 12 lutego 2001 r. Pełnomocnika do 
spraw ochrony informacji niejawnych. Kierownik sekretariatu udostępnia dokumenty 
„zastrzeżone” wyłącznie wykonawcom posiadającym poświadczenie 
bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki 
organizacyjnej oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zasad ochrony informacji 
niejawnych, za podpisem w rejestrze ewidencyjnym. Dokumenty „zastrzeżone” 
wytworzone w komórce organizacyjnej lub otrzymane od innych jednostek 
organizacyjnych podlegają po ich wykorzystaniu: skompletowaniu w teczki akt lub 
segregatory (jeśli posiadają wartość praktyczną dla jednostki), zwrotowi do nadawcy 
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(jeśli określił on taki sposób postępowania) lub bieżącemu niszczeniu (jeśli nie 
posiadają wartości użytkowej lub archiwalnej). Niszczenie dokumentów 
„zastrzeżonych” odbywa się komisyjnie i protokolarnie. 

(dowód: akta kontroli str. 4-26) 

  Przed wejściem w życie ww. przepisów wymagania w zakresie ochrony 
informacji niejawnych były określone w zarządzeniach Prokuratora Okręgowego 
w Rzeszowie nr 19/99 z dnia 10 września 1999 r. i nr 1/00 z dnia 7 marca 2000 r. 

(dowód: akta kontroli str. 27-51) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.2. Czy w kontrolowanej jednostce opracowano procedury 
bezpieczeństwa danych telekomunikacyjnych 
zapisanych w systemie lub na nośniku informatycznym, 
ich zabezpieczania oraz sposobu reagowania 
w przypadku wystąpienia zagrożenia ? Czy ww. 
procedury gwarantują bezpieczeństwo, poufność, 
integralność i rozliczalność danych 
telekomunikacyjnych ? 

Zarządzeniem nr 47/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Prokurator Okręgowy 
w Rzeszowie, z dniem 1 stycznia 2011 r., wprowadził w życie „Politykę 
Bezpieczeństwa” i „Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym”, służącym 
do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z ww. zarządzeniem 
Administratorem Danych Osobowych jest Prokurator Okręgowy w Rzeszowie. Za 
utrzymanie standardów ochrony danych osobowych odpowiada osobiście 
Prokurator Okręgowy w Rzeszowie i wyznaczony przez niego Administrator 
Bezpieczeństwa Informacji (Administrator). Do zadań Administratora należy 
w szczególności: nadzór na zabezpieczeniem sprzętu i pomieszczeń, w których 
przetwarzane są dane osobowe, nadzór nad zabezpieczeniem danych przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, 
utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem, prowadzenie ewidencji osób 
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, nadzór nad 
oprogramowaniem oraz jego legalnością, badanie ewentualnych naruszeń systemu 
zabezpieczeń, podejmowanie decyzji o instalowaniu nowych urządzeń oraz 
oprogramowania, nadzór nad naprawami, konserwacją i likwidacją urządzeń 
zawierających dane osobowe, nadzór nad definiowaniem użytkowników i haseł 
dostępu, aktualizowanie oprogramowania antywirusowego, nadzór nad 
wykonywaniem kopii zapasowych, ich przetwarzaniem oraz okresowym 
przeglądaniem pod kątem dalszej przydatności, sporządzanie raportów 
z naruszenia bezpieczeństwa systemu, przeprowadzanie szkolenia pracowników 
z zakresu ochrony danych i obsługi środków technicznych, wdrażanie 
i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. 

  Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych zostali zobligowani 
do stosowania niezbędnych środków zapobiegających ujawnieniu danych, w tym 
m.in. do: ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych (pracownik nie może 
pod rygorem odpowiedzialności karnej i służbowej ujawniać, kopiować oraz 
przetwarzać danych w sposób inny niż opisany procedurami), ochrony przed 
przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją, 
utrzymywania w tajemnicy powierzonych identyfikatorów, haseł – także po ustaniu 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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stosunku pracy w firmie, ochrony środków magnetycznych (płyty CD-R, DVD, 
pendrive, itp.), właściwego przechowywania i archiwizowania danych. 

  Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się tylko w obszarze 
systemu przetwarzania danych – wykaz budynków i pomieszczeń, w których mogą 
być przetwarzane dane – stanowi załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa. Wykaz 
zbiorów danych osobowych ze wskazaniem programów/systemów do ich 
przetwarzania stanowi załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa. W załączniku nr 4 
zawarto opis struktury danych osobowych, sposób przepływu danych pomiędzy 
poszczególnymi systemami ujęto w załączniku nr 5, zaś zasady zabezpieczenia 
dostępu do danych osobowych określono w załączniku nr 6 do Polityki 
Bezpieczeństwa. 

(dowód: akta kontroli str. 52-103) 

  W rozdziale 3 Polityki Bezpieczeństwa określono środki techniczne 
i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności 
przy przetwarzaniu danych, do których należą: 

- środki organizacyjno-techniczne: wyznaczenie Administratora, upoważnienie do 
wejścia do pomieszczeń serwerowni tylko osobom bezpośrednio związanym 
z nadzorem nad serwerami lub aplikacjami (wykaz tych osób stanowi załącznik nr 7 
do Polityki Bezpieczeństwa), zabezpieczenie pomieszczeń pracowniczych, 
w których znajdują się zbiory danych osobowych, indywidualnymi kluczami, którymi 
dysponują tylko osoby upoważnione (sprzątanie pomieszczeń odbywa się tylko 
podczas obecności osób upoważnionych), zabezpieczenie przed nieuprawnionym 
dostępem do danych poprzez nadawanie uprawnień przez Administratora (w formie 
pisemnego upoważnienia), systemy alarmowe, zwiększające poziom 
bezpieczeństwa (wymienione w załączniku nr 8 do Polityki Bezpieczeństwa), 
systemy bezpieczeństwa w pomieszczeniu serwerowni (klimatyzacja, system 
alarmowy wraz z kontrolą dostępu, system przeciwpożarowy, gaśnica, koc 
gaśniczy, podłoga z wykładziną antystatyczną), niszczenie tymczasowych 
wydruków z danymi po ustaniu ich przydatności, szkolenie osób przed 
dopuszczeniem ich do przetwarzania danych (w zakresie: obowiązujących 
przepisów, procedur przetwarzania, zagrożeń związanych z przetwarzaniem 
danych), prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych, 
ustalenie „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym”, zdefiniowanie 
procedur postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych oraz 
niewłaściwego funkcjonowania oprogramowania, rejestracja wszystkich przypadków 
awarii systemu, prac konserwacyjnych w systemie oraz napraw systemu, 
obowiązek wymontowania nośników informacji ze sprzętu, w przypadku którego 
wystąpi konieczność jego naprawy poza siedzibą prokuratury, kontrola otwierania 
i zamykania pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, poprzez 
przypisanie kluczy do poszczególnych użytkowników pozwalających im na użycie 
ich tylko w pomieszczeniu, do którego mają uprawnienia; 

- środki ochrony fizycznej: całodobowy nadzór nad dostępem przez ochronę 
budynku, monitorowanie budynku przez telewizyjny system dozoru, automatyczny 
system sygnalizacji pożarowej w pokojach, w których przetwarzane są dane 
osobowe, kasy pancerne do przechowywania kopii zapasowych i wymiennych 
nośników danych; 

- środki sprzętowe, informatyczne i telekomunikacyjne: niszczarki dokumentów, 
ochrona wybranych komputerów przed zanikiem zasilania poprzez zastosowania 
zasilaczy zapasowych UPS, sieć lokalna Ethernet w topologii gwiazdy, centralizacja 
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przetwarzania danych, wykonywania kopii awaryjnych (na nośnikach: CD, DVD, 
HDD, tasiemki DAT); 

- środki ochrony w ramach oprogramowania urządzeń teletransmisji: system firewall 
na styku z siecią publiczną, program antywirusowy na komputerze spełniającym 
funkcje serwera dostępowego do internetu oraz działający w „tle” program 
antywirusowy na komputerach użytkowników; 

- środki ochrony w ramach oprogramowania systemu: konfiguracja umożliwiająca 
użytkownikom końcowym dostęp do danych osobowych jedynie za pośrednictwem 
aplikacji, zdefiniowanie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych 
systemu, system antywirusowy działający w „tle” na komputerach użytkowników, 
mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do sieci; 

- środki ochrony w ramach narzędzi baz danych i innych narzędzi programowych: 
identyfikator i hasło dostępu do danych na poziomie aplikacji, odrębny identyfikator 
dla każdego użytkownika, zdefiniowanie użytkowników i ich praw dostępu na 
poziomie aplikacji; 

- środki ochrony w ramach systemu użytkowego: wygaszacze ekranu w przypadku 
dłuższej nieaktywności użytkownika (wznowienie pracy może nastąpić po podaniu 
hasła), zabezpieczenie komputera hasłem uruchomieniowym, ustawienie monitorów 
komputerowych w sposób uniemożliwiający ich widzenie przez przyjmowane osoby. 

(dowód: akta kontroli str. 52-103) 

  W rozdziale 4 Polityki Bezpieczeństwa opisano potencjalne zdarzenia 
mogące stanowić naruszenie ochrony danych osobowych, zasady kontroli stanu 
zabezpieczenia danych osobowych oraz zasady postępowania w przypadku 
naruszenia ochrony danych osobowych. Do potencjalnych przypadków naruszenia 
ochrony danych osobowych zaliczono: ślady lub próby włamania do - obszaru, 
pomieszczeń, serwerowni, szafek, w których odbywa się przetwarzanie lub 
przechowywanie danych osobowych, zagubienie bądź kradzież nośnika danych 
osobowych, nośnika materiału kryptograficznego, sprzętu informatycznego, 
informacja z systemu antywirusowego o zainfekowaniu systemu wirusami, fizyczne 
zniszczenie lub podejrzenie zniszczenia elementów systemu informatycznego, 
podejrzenie nieautoryzowanej modyfikacji danych, pojawienie się niestandardowych 
komunikatów, inny wygląd aplikacji, brak możliwości uruchomienia przez 
użytkownika aplikacji. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych 
zdarzeń pracownicy mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia Administratora, 
do którego obowiązków należy: wyjaśnienie zdarzenia, wyjaśnienie przyczyn 
naruszenia bezpieczeństwa danych, usunięcie skutków, przeprowadzenie analizy 
poprawności funkcjonowania systemu, przeprowadzenie analizy zaistniałych 
zdarzeń naruszających bezpieczeństwo danych w celu określenia potrzeb 
w zakresie środków ochrony. W sytuacji, gdy incydent był spowodowany celowym 
działaniem – Administrator pisemnie powiadamia o tym Administratora Danych 
Osobowych, który może powiadomić o tym organy uprawnione do ścigania 
przestępstw. 

  Przetwarzanie danych osobowych powierzonych prokuraturze przez inny 
podmiot odbywać się może na podstawie pisemnej umowy, w której winien być 
ściśle określony zakres przetwarzania danych osobowych. Powierzone dane 
podlegają ochronie na takich samych zasadach jak dane będące własnością 
prokuratury, zaś dostęp do danych z sieci zewnętrznej musi odbywać się 
z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, tj. przy użyciu identyfikatora i hasła. 
Połączenie sieciowe musi być odpowiednio szyfrowane. Przekazanie nośnika 
danych poza obszar systemu wymaga usunięcia z niego w sposób trwały wszelkich 
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danych systemu informatycznego. Dane systemu informatycznego można 
przekazać jedynie innej jednostce prokuratury lub sądowi wraz ze skierowanym 
wnioskiem lub aktem oskarżenia. 

(dowód: akta kontroli str. 52-103) 

W dniu 24 listopada 2011 r. Prokurator Generalny zawarł porozumienie z P4 
Sp. z o.o. w Warszawie. Operatorem sieci Play, w sprawie udostępniania danych 
telekomunikacyjnych za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Powyższe porozumienie 
nie obejmuje udostępniania danych telekomunikacyjnych w trybie niejawnym, 
w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych. Z treści ww. porozumienia 
wynika m.in., że udostępnianie danych telekomunikacyjnych odbywa się 
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego RUDA należącego do P4, w tym 
bezpiecznego protokołu https i mechanizmów uwierzytelniania upoważnionych 
prokuratorów i pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 
przy pomocy imiennych certyfikatów zapisanych na kartach mikroprocesorowych. 
Na potrzeby realizacji porozumienia, system RUDA, w tym uwierzytelnianie poprzez 
użycie certyfikatów wystawianych przez Centrum Akredytacji P4 (standard X.509 
v.3) zapewnia wymagany poziom bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego 
oraz potwierdzenie doręczenia i odbioru przesyłki, w tym przesyłki zawierającej 
postanowienie, o którym mowa w art. 218 § 1 Kpk. W przypadku, gdy prokuratura 
będzie wystawiała imienne certyfikaty we własnym Centrum Akredytacji lub będzie 
korzystała z certyfikatów wystawionych przez Centrum Akredytacji podmiotu 
świadczącego usługi certyfikacyjne i certyfikaty te będą zgodne ze standardem 
X.509 v.3, to P4 dopuszcza możliwość uznania takiego Centrum Akredytacji jako 
zaufane i uzna wystawione w nim certyfikaty upoważnionych prokuratorów 
i pracowników prokuratury. Udostępnienie danych telekomunikacyjnych będzie 
możliwe w każdym przypadku po potwierdzeniu przez uprawnionego pracownika P4 
doręczenia postanowienia, przy pomocy systemu RUDA – w postaci elektronicznej 
kopii – skanu oryginału. Udział pracowników P4 w realizacji zadań będzie 
ograniczony do: nadawania i odbierania uprawnień w systemie RUDA 
upoważnionym prokuratorom i pracownikom prokuratury, potwierdzania 
dostarczenia elektronicznej kopii postanowienia, przekazywania za pośrednictwem 
systemu RUDA danych, których nie można uzyskać w sposób automatyczny – 
jedynie na podstawie złożonego przez niego zlecenia, przesyłania oryginałów 
udostępnianych dokumentów. Zgodnie z § 2 i 3 ww. porozumienia P4 przekaże 
prokuraturze nieodpłatnie karty mikroprocesorowe z certyfikatami – po 3 karty dla 
danej prokuratury i płyty CD z oprogramowaniem ENCARD do obsługi certyfikatów. 
Prokuratura zapewni użytkowanie systemu RUDA zgodnie z dokumentacją 
użytkownika aplikacji oraz zapewni wprowadzenie zleceń dotyczących postanowień 
ze stanowisk dostępowych wykorzystywanych do łączenia się z systemem RUDA 
poprzez internet, będących w dyspozycji prokuratury, zgodnie z wymaganiami 
technicznymi i funkcjonalnymi. Prokuratura zapewni ochronę kart z certyfikatami 
imiennymi dla upoważnionych pracowników i prokuratorów, przed możliwością ich 
użycia przez osoby nieuprawnione. W przypadku utraty karty prokuratura 
niezwłocznie poinformuje o tym P4. 

(dowód: akta kontroli str. 104-114) 

  Upoważnieni prokuratorzy i pracownicy samodzielnie wprowadzają do 
systemu RUDA elektroniczne kopie postanowień oraz zleceń, a także zapytania 
związane z tym zleceniami. P4 dokonuje weryfikacji postanowień wprowadzonych 
do systemu RUDA. Dostarczanie elektronicznej kopii postanowienia nie będzie 
potwierdzane, jeżeli: niemożliwe będzie odczytanie pliku zawierającego jego kopię, 
kopia będzie nieczytelna, postanowienie nie będzie spełniało wymogów formalnych, 
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w tym nie będzie zawierało zwolnienia P4 z obowiązku zachowania tajemnicy 
telekomunikacyjnej. Postanowienia elektroniczne będą traktowane jako doręczone 
z chwilą wprowadzenia do systemu RUDA przez uprawnionego pracownika P4. 
W wyniku złożenia zlecenia w postaci standardowej formatki Prokuratura uzyska 
odpowiedź w postaci pliku zapisanego w systemie RUDA, zawierającego dane 
telekomunikacyjne stanowiące jedynie dane teleadresowe lub dane 
teletransmisyjne, posiadane przez P4. W przypadku, gdy postanowienie będzie 
zawierało niestandardowe zapytania, P4 udostępni je za pośrednictwem 
uprawnionego pracownika, w formie pliku zapisanego w systemie RUDA. 

(dowód: akta kontroli str. 104-114) 

  W dniu 26 stycznia 2012 r. Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie, przesłała 
do prokuratur okręgowych treść przedstawionego wyżej porozumienia i zwróciła się 
o wytypowanie w każdej jednostce 2 użytkowników zwykłych i 1 użytkownika 
nadzorującego, w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. Pismem z dnia 27 stycznia 
2012 r. Prokurator Okręgowy w Rzeszowie przesłał do Prokuratury Apelacyjnej 
w Rzeszowie 3 upoważnienia do dostępu do aplikacji RUDA (2 dla użytkowników 
zwykłych i 1 dla użytkownika nadzorującego grupę). W dniu 8 maja 2012 r. 
wprowadzono w życie zarządzenie nr 9/12 Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie 
w sprawie zasad organizacji pracy w dostępie do danych telekomunikacyjnych 
systemu teleinformatycznego RUDA firmy P4 Sp. z o.o. 

(dowód: akta kontroli str. 115-120) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

1.3. Jakie zabezpieczenia przewidziano w ww. procedurach, 
dzięki którym dane telekomunikacyjne dostępne są 
jedynie dla osób uprawnionych ? Jakie działania 
podjęto, celem wdrożenia i zapewnienia przestrzegania 
ww. procedur. Czy procedury te chronią dane 
telekomunikacyjne świadków i stron postępowania 
przed dostępem osób niepowołanych ? 

Zasady udostępniania materiałów niejawnych o klauzuli „poufne” 
i „zastrzeżone” przedstawiono w punkcie 1.1. niniejszego wystąpienia. Zgodnie 
z zarządzeniem nr 26/12 udostępnianie ww. materiałów możliwe jest wyłącznie na 
podstawie zarządzenia wydanego przez prokuratora Prokuratury, którego wzór 
stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 26/12. Zgodnie z treścią tego wzoru 
podstawą prawną wyrażenia zgody na udostępnienie materiałów niejawnych są 
przepisy: ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 
89, poz. 555 ze zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami 
przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami na które rozciąga się 
obowiązek zachowania tajemnicy informacji niejawnych albo związanej 
z wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz. U. z 2012 r., poz. 219) oraz zarządzenia 
Prokuratora Generalnego Nr 84/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, sposobu 
i trybu przetwarzania informacji niejawnych w powszechnych jednostkach 
organizacyjnych prokuratury. W treści zarządzenia określa się m.in. informacje o: 
terminie i miejscu udostępnienia, konieczności pouczenia o obowiązku zachowania 
tajemnicy uzyskanych informacji, obowiązku pouczenia o sposobie wykonywania 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów niejawnych, obowiązku założenia trwale 
oprawionego zbioru dokumentów do sporządzania notatek z dokumentów i akt oraz 
do przejrzenia dokumentów oznaczonych klauzulą tajności, o ile dana osoba 
wystąpi ze stosownym wnioskiem, wraz z nadaniem mu właściwej klauzuli tajności, 
obowiązku odebrania – przed udostępnieniem dokumentów – pisemnego 
oświadczenia o udzieleniu pouczeń, obowiązku odebrania – przed udostępnieniem 
dokumentów – pisemnego zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych 
wiadomości, udokumentowanie czynności udostępnienia poprzez złożenie podpisu 
w karcie zapoznania się z dokumentem. 

  W treści „pouczenia” o odpowiedzialności karnej za ujawnianie informacji 
niejawnych przywołano przepisy ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. Kodeks karny (Dz. 
U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), tj.: art. 241 § 1, art. 265 § 1 oraz art. 266 § 1 i § 2. 

We wzorze „oświadczenia” zawarto sformułowania, w których osoba zapoznająca 
się z materiałami niejawnymi oświadcza o: pouczeniu jej – przed udostępnieniem 
dokumentów – o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych 
i odpowiedzialności karnej za ich ujawnienie, pouczeniu o możliwości sporządzania 
notatek w zbiorze dokumentów wraz ze złożeniem stosownego wniosku o jego 
założenie, pouczeniu – przed udostępnieniem dokumentów – o zasadach 
sporządzania kopii, odpisów, wyciągów i notatek. Ponadto, w treści pouczenia 
zawarto sformułowanie o zobowiązaniu się osoby do zachowania w tajemnicy 
uzyskanych wiadomości. 

Wzór Karty zapoznania się z dokumentami obejmuje: numer akt sprawy, liczbę 
porządkową, imię i nazwisko osoby, której dokument udostępniono, datę 
udostępnienia, podpis osoby oraz ewentualne uwagi. 

(dowód: akta kontroli str. 4-26) 

  Zasady bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych w systemach 
informatycznych w Prokuraturze zostały określone w „Instrukcji Zarządzania 
Systemem Informatycznym”, zwanej dalej „Instrukcją”, stanowiącej załącznik do 
zarządzenia nr 47/10 Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie, z dnia 20 grudnia 
2010 r. Zgodnie z treścią ww. Instrukcji wyznaczono obszar systemu, zasady jego 
ochrony i dostępu. Instrukcja dopuszcza przetwarzanie danych osobowych poza 
wskazanym obszarem jedynie za zgodą Administratora Danych Osobowych. 
Dostęp do serwerowni zabezpieczony jest zamkiem patentowym, klucze do 
serwerowni posiadają: Administrator, Administrator Systemu Informatycznego oraz 
Analityk Kryminalny, zaś klucze zapasowe przechowuje się w sekretariacie 
Prokuratora Okręgowego. Do samodzielnego dostępu do serwerowni mają prawo: 
Prokurator Okręgowy, Administrator, Administrator Systemu Informatycznego, 
kierownik Samodzielnego działu ds. Informatyzacji i Analiz. Dostęp innych osób do 
pomieszczeń serwerowni możliwy jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, w 
obecności osób uprawnionych i po wcześniejszym uzyskaniu zgody Prokuratora 
Okręgowego lub Administratora. Szafa w pomieszczeniu serwerowni przeznaczona 
jest do przechowywania danych podlegających ochronie, zawartych na 
elektronicznych nośnikach informacji zawierających kopie danych systemu i kopie 
bazy danych oraz wersje instalacyjne aplikacji systemu. W szafie przechowuje się 
również dokumentację bezpieczeństwa systemu i hasła do urządzeń systemu 
informatycznego. Dostęp do szafy mają: Administrator, Administrator Systemu 
Informatycznego, Analityk Kryminalny oraz osoby upoważnione przez Prokuratora 
Okręgowego. Zasady przechowywania kluczy do pomieszczeń systemu oraz wykaz 
osób upoważnionych do ich odbioru określono w odrębnym zarządzeniu. 
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  System informatyczny oddzielony jest od sieci rozległych nie 
przewidzianych do współpracy z nim. Zabronione jest samowolne podłączanie 
przez użytkowników sprzętu komputerowego oraz samodzielne instalowanie 
oprogramowania przez użytkowników. Dostęp do urządzeń systemu 
informatycznego, w tym do konfiguracji serwera i stacji roboczych, zabezpieczony 
jest hasłem. Udostępnianie użytkownikom haseł do konfiguracji stacji roboczych jest 
zabronione. Administrator Systemu Informatycznego wraz z przekazaniem 
użytkownikowi stacji roboczej udostępnia hasło dostępu, które musi być zmienione 
przy pierwszym logowaniu. Hasło powinno składać się z nie mniej niż 8 znaków 
oraz powinno zawierać małe, duże litery, cyfry lub znaki interpunkcyjne. Nie 
powinno być wyrazem ze słownika lub ciągiem znaków łatwo identyfikowalnym 
z użytkownikiem. W przypadku utraty hasła użytkownik niezwłocznie zgłasza ten 
fakt Administratorowi Systemu Informatycznego, który z poziomu konta 
administratora umożliwi użytkownikowi wprowadzenie nowego hasła. Hasła 
podlegają okresowej zmianie co 30 dni, zaś zmiana taka jest automatycznie 
wymuszana przez aplikację użytkową. Nowy użytkownik wprowadzany jest do 
systemu przez Administratora Systemu Informatycznego po uprzednim wpisaniu do 
wykazu osób uprawnionych. Unikalny identyfikator nadany użytkownikowi podlega 
wpisowi do wykazu osób uprawnionych w systemie oraz rejestracji w samym 
systemie. Po utworzeniu konta użytkownik niezwłocznie loguje się do systemu 
a następnie ustala indywidualne hasło dostępu do Systemu Informatycznego 
Prokuratury „Libra”. Dostęp do SIP Libra następuje po wprowadzeniu identyfikatora 
i uwierzytelnieniu użytkownika a zakończenie pracy następuje przez wylogowanie. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie przez użytkownika otwartego dostępu do 
systemu po zakończeniu pracy. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia do 
dostępu do danych osobowych należy niezwłocznie wyrejestrować z systemu 
informatycznego oraz podjąć stosowne działania w celu zapobieżenia dalszemu 
dostępowi tej osoby do danych. Serwery i stacje robocze winny być tak 
skonfigurowane aby po 10 minutach braku aktywności użytkownika następowało 
automatyczne ich blokowanie, zaś odblokowanie winno wymagać podania hasła. 
W pomieszczeniach, w których przebywają osoby postronne usytuowanie 
monitorów powinno uniemożliwiać wgląd do danych takim osobom. Przyznanie 
uprawnień do pracy w systemie dokonuje Prokurator Okręgowy w formie 
zarządzenia, w którym określa zakres uprawnień i czas ich obowiązywania. 

(dowód: akta kontroli str. 87-103) 

  W przypadku ujawnienia naruszenia bezpieczeństwa systemu 
informatycznego, polegającym na: nieuprawnionym dostępie, naruszeniu 
zabezpieczeń, przełamaniu fizycznych lub elektronicznych zabezpieczeń 
pomieszczeń systemu lub szafy w serwerowni, obecności wirusów komputerowych 
lub szkodliwego oprogramowania, braku urządzeń, ich zniszczeniu lub zmianie 
konfiguracji, Administrator wdraża postępowanie wyjaśniające i powiadamia o jego 
ustaleniach Prokuratora Okręgowego, odnotowując ten fakt w rejestrze systemu. 
Kopie bezpieczeństwa bazy danych tworzy się dla wszystkich zbiorów danych 
osobowych na wymienialnych nośnikach dopuszczonych do użytku przy pomocy 
backupu systemowego Windows Serwer. Kopie te tworzy się w każdym dniu 
roboczym a także: przed wprowadzeniem nowej wersji oprogramowania, po 
zakończeniu roku kalendarzowego, na polecenie kierownika jednostki lub 
Administratora gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa. Każdy nośnik 
zawierający kopie opisuje się nazwą jednostki, nazwą i wersją systemu, rodzajem 
kopii, numerem i datą utworzenia kopii. Nośniki te przechowywane są w szafie 
serwerowni o podwyższonej odporności ogniowej przez okres co najmniej 7 dni. 
Zbędne nośniki niszczy się po uprzednim usunięciu danych, zaś zniszczenia 
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dokonuje Administrator Systemu Informatycznego, sporządzając z tej czynności 
protokół, który dołącza się do dokumentacji bezpieczeństwa systemu. Kopie bazy 
danych SIP Libra winny być użyte do kontrolnego odtworzenia bazy danych nie 
rzadziej niż raz na trzy miesiące. Nośniki zawierające kopie bezpieczeństwa 
systemu przechowuje się w szafie w serwerowni do czasu wykonania dwóch 
kolejnych kopii tego samego rodzaju. W przypadku przekazania akt sprawy innej 
jednostce organizacyjnej, w ślad za nimi przekazuje się nośnik zawierający 
wygenerowany plik danych wraz z raportem. Zabrania się przekazywania 
w jakiejkolwiek formie danych z SIP Libra osobom trzecim. Naprawa lub 
konserwacja serwera zawierającego dane nadzorowana jest przez Administratora 
Systemu Informatycznego, zaś w przypadku gdy dokonywana jest ona poza 
obszarem systemu – po uprzednim wymontowaniu nośników zawierających dane. 
Usunięcie danych z nośnika polega na trwałym usunięciu zapisu poprzez co 
najmniej trzykrotne nadpisanie danych za pomocą odpowiedniego oprogramowania. 
Wydruki danych systemu mogą być wykonywane na drukarkach pozostających pod 
kontrolą użytkownika systemu, należy je dołączyć do akt sprawy, przechowywać 
w warunkach uniemożliwiających dostęp osób trzecich, a wydruki które nie 
podlegają wykorzystaniu należy zniszczyć. System informatyczny jest 
zabezpieczony przed działaniem szkodliwego oprogramowania poprzez programy 
antywirusowe, umożliwiające ochronę systemu plików w czasie rzeczywistym. Baza 
danych o wirusach musi być aktualizowana nie rzadziej niż raz w tygodniu, 
podobnie jak przeprowadzenie skanowanie całego systemu plików stacji roboczej. 
W przypadku wymiennych nośników informacji muszą one być sprawdzone przed 
ich każdym użyciem.  

  Za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie systemu informatycznego 
odpowiedzialny jest Administrator Systemu Informatycznego, który odpowiada m.in. 
za: instalację i aktualizację oprogramowania, zapewnienie konfiguracji systemu 
uniemożliwiającej wprowadzenie lub uzyskanie danych przez niepowołane osoby 
oraz działanie oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego 
dostępu, bieżące monitorowanie pracy systemu oraz przeprowadzanie czynności 
naprawczych i przeglądów lub nadzór na tymi czynnościami, prowadzenie wykazu 
zainstalowanych aplikacji i dokumentacji licencji, prawidłowe przechowywanie 
nośników instalacyjnych, wprowadzanie, aktualizację i usuwanie praw dostępu do 
systemu, kontrolę antywirusową wraz z aktualizacją oprogramowania 
antywirusowego, archiwizację bazy danych i wykonywania kopii bezpieczeństwa 
bazy danych i systemu, prawidłowe przechowywanie nośników zawierających dane, 
prowadzenie dokumentacji polityki bezpieczeństwa systemu, kontrolę systemu 
i prawidłowości pracy użytkowników, wyłączanie systemu lub ograniczanie do stępu 
do niego w przypadku zagrożeń dla jego bezpieczeństwa. 

(dowód: akta kontroli str. 87-103) 

W dniu 8 maja 2012 r. Prokurator Okręgowy w Rzeszowie wydał 
zarządzenie nr 9/12 w sprawie zasad organizacji pracy w dostępie do danych 
telekomunikacyjnych systemu teleinformatycznego RUDA firmy P4 Sp. z o.o. Na 
mocy tego zarządzenia w Prokuraturze wyodrębniono 3 stanowiska do udzielania 
informacji w oparciu o dane zgromadzone przez P4 Sp. z o.o., na podstawie 
stosownych postanowień sporządzonych przez prokuratorów dla potrzeb 
prowadzonych postępowań karnych. Udzielania tych informacji odbywa się za 
pośrednictwem stosownego oprogramowania, zaś realizacja zapytań odbywa się za 
pośrednictwem stacji roboczych podłączonych do sieci internetowej. Osoby 
upoważnione do udzielania informacji każdorazowo przed rozpoczęciem pracy 
w aplikacji RUDA zobowiązane są do zalogowania się do stacji roboczej na 
wskazane im konto użytkownika poprzez podanie indywidualnie ustalonego hasła, 
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składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery, cyfry 
lub znaki specjalne, a po uruchomieniu aplikacji RUDA, zobowiązane są do 
zalogowania się do tej aplikacji przy użyciu stosownej w czytniku karty użytkownika 
oraz hasła. Postanowienia o udzielenie informacji na podstawie danych 
zgromadzonych w systemie RUDA firmy P4 rejestruje się w ewidencji zapytań do 
zewnętrznych baz danych. Zapytania o udzielenie informacji na podstawie danych 
z systemu RUDA, przekazywane są do właściwych stanowisk dostępowych 
w Samodzielnym Dziale ds. Informatyzacji i Analiz Prokuratury. Uzyskane 
odpowiedzi przekazywane są prokuratorowi prowadzącemu bądź nadzorującemu 
dane postępowanie przygotowawcze. W § 8 ww. zarządzenia podano wykaz 3 osób 
posiadających uprawnienia do obsługi aplikacji RUDA firmy P4 (2 użytkowników 
zwykłych, 1 użytkownik nadzorujący). 

(dowód: akta kontroli str. 119-120) 

  W dniu 14 grudnia 2012 r. przeprowadzono oględziny strefy, w której 
przetwarzane są dane telekomunikacyjne pozyskiwane przez Prokuraturę. Zostały 
one przeprowadzone pod kątem minimalizacji ryzyka związanego z: 
bezpieczeństwem, poufnością, integralnością oraz rozliczalnością – danych 
telekomunikacyjnych w systemie informatycznym. 

  W trakcie oględzin stwierdzono, że fizyczna ochrona pomieszczeń, 
w których przetwarzane są dane telekomunikacyjne obejmuje: całodobową ochronę 
budynku przez Policję, zainstalowany monitoring wizyjny budynku na zewnątrz 
i wewnątrz na korytarzach, monitoring całego II piętra budynku zajmowanego przez 
Prokuraturę umożliwiający nadzorowanie wszystkich wejść do pomieszczeń, 
zainstalowane czujki przeciwpożarowe we wszystkich pomieszczeniach, 
a dodatkowo, w pomieszczeniach, w których są przetwarzane szczególnie ważne 
dane osobowe, zainstalowane systemy alarmowe monitorowane przez zewnętrzną 
firmę ochrony. Serwerownia Prokuratury znajduje się w pomieszczeniu nr 216, na II 
piętrze budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w którym siedzibę ma 
Prokuratura. Dostęp do serwerowni chroniony jest systemem podwójnych 
atestowanych drzwi z elektronicznymi zamkami patentowymi mul-t-lock i alarmem. 
Klucze do serwerowni posiadają jedynie: administrator bezpieczeństwa informacji, 
administrator systemu informatycznego oraz analityk kryminalny. Klucze zapasowe 
przechowywane są w sekretariacie Prokuratora Okręgowego. Uprawnienie do 
samodzielnego wejścia do serwerowni mają: Prokurator Okręgowy, administratorzy 
– bezpieczeństwa informacji i systemu informatycznego oraz kierownik 
Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz. Część korytarza prowadząca do 
serwerowni jest monitorowana za pomocą kamery przemysłowej, która nagrywa 
obraz, zaś monitor podglądu jest zainstalowany w serwerowni. Identyfikacja osoby 
chcącej wejść do serwerowni odbywa się za pomocą videodomofonu firmy Kocom. 
Wejście do serwerowni jest możliwe tylko dla osób uprawnionych, tj.: informatyków, 
analityka kryminalnego, administratora bezpieczeństwa informatycznego oraz 
kierownika Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz. 

  W trakcie oględzin stwierdzono, że w serwerowni znajdują 4 serwery: 

- Fujitsu Siemens Primergy TX 200, który pracuje w sieci SIP Wydział V i VI, 
udostępniając bazy SIP, 

- HP DL380R05, który pełni funkcję kontrolera domeny w sieci SIP, serwer 
dokumentów użytkowników wydziałów V i VI, konsola administracyjna systemu 
antywirusowego Kaspersky, LEX-Omega, 
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- HP ML 370, który pracuje w sieci Internet ISA Serwer, udostępnia bazy dla 
programów: F-K, Kadry, Płace, Księga Inwentarzowa, Biegli, VideoTel, posiada 
streamer do backapu, 

- HP DL380R05, pełniący funkcję kontrolera domeny dla sieci internetowej, serwer 
plików-dokumentów użytkowników, konsola administracyjna systemu 
antywirusowego Kaspersky Anti-Virus, LEX-Omega. 

Wszystkie serwery posiadają system podtrzymania napięcia zasilającego oparty na 
UPS-ach: APC Smart-UPS RT 600VT i PowerWare 5125, włączonych do 
oddzielnych faz zasilających, w celu zabezpieczenia przed utratą danych. 

  Serwerownia wyposażona jest w klimatyzator, własny system alarmowy, 
czujnik ruchu oraz w niepalną podłogę. Okno w Pomieszczeniu serwerowni 
zabezpieczone jest folią antywłamaniową i kratą metalową. Dodatkowo na 
wyposażeniu serwerowni znajdują się gaśnice przeciwpożarowe i koc azbestowy. 

  Do przechowywania dokumentów, kopii bazy danych, kopii systemu 
przeznaczona jest atestowana szafa pancerna (sejf stojący)) o podwyższonej klasie 
ogniowej. Uprawnienia do dostępu do szafy mają jedynie administratorzy 
bezpieczeństwa danych i systemu informatycznego oraz analityk kryminalny. 
W szafie przechowywana jest m.in. dokumentacja bezpieczeństwa systemu SIP 
Libra, na która składają się księgi zawierające: opis systemu, dziennik systemu, 
wykaz osób uprawnionych do pracy w systemie oraz wykaz wykonanych kopii 
zabezpieczających dane systemu. 

  Dane z sieci telekomunikacyjnej Play P4 pobierane są za pomocą 
komputerów znajdujących się w serwerowni. Komputery te mają zainstalowane 
odpowiednie oprogramowanie przekazane przez firmę Play P4, do którego kodów 
źródłowych pracownicy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie nie mają dostępu. 
Programy do obsługi pobierania danych od Play P4 działają jedynie po zalogowaniu 
się na konta osób mających stosowne uprawnienia. Każda z tych osób loguje się na 
komputerze przy pomocy swojego loginu i hasła. Dostęp do żądanych danych jest 
umożliwiany przez pracowników Play P4 po dokonaniu analizy przesłanych, 
w formie plików pdf lub jpeg, postanowień prokuratorskich. Wszystkie uzyskane 
dane, w formie elektronicznej, zapisywane są i przechowywane jedynie na serwerze 
Prokuratury. Serwery są zabezpieczane odpowiednio „silnymi” hasłami, 
wymuszanymi przez ustawienia systemu. Każda osoba mająca uprawnienia do 
logowania na serwerze ma swój login i hasło. 

  Komputery będące na wyposażeniu Prokuratury są chronione hasłami 
o odpowiedniej „sile”, które zmieniane są co miesiąc, poprzez wymuszenia 
systemowe. Jednostki komputerowe są tak ustawione, że po okresie stosunkowo 
krótkiej bezczynności następuje zablokowanie monitora użytkownika, 
uniemożliwiające osobom nieuprawnionym podłączenie nośników informacji lub 
dokonywanie innych czynności. Blokada monitora uniemożliwia również osobom 
nieuprawnionym – celowe lub przypadkowe – odczytanie danych z ekranu monitora. 
Ponowne podjęcie pracy z komputerem wymusza konieczność kolejnego logowania 
się do systemu. 

  W Prokuraturze, jako zabezpieczenie antywirusowe, wykorzystywane jest 
oprogramowanie Kaspersky Anti-Virus. Jego celem jest zapewnienie ochrony 
komputerów przenośnych, stacji roboczych oraz serwerów zainstalowanych 
w sieciach, przed szkodliwym oprogramowaniem oraz zagrożeniami 
nieautoryzowanego dostępu do sieci. Modułowa budowa systemu antywirusowego 
daje możliwości własnej konfiguracji zarówno serwera jak i stacji roboczych, 
w zależności od przewidywanego poziomu zagrożeń. Wszystkie komputery 
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przenośne i stacjonarne, będące na wyposażeniu Prokuratury, objęte są kontrolą 
antywirusową poprzez zarządzalne konsole administracyjne zainstalowane na 
serwerach. W przypadku sieci internetowej, raport o stanie ochrony antywirusowej 
generowany jest codziennie i automatycznie wysyłany na skrzynkę pocztową. 

(dowód: akta kontroli str. 121-123) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.4. Czy w kontrolowanej jednostce prowadzone są 
ewidencje lub urządzenia umożliwiające odnotowanie, 
kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane lub informacje 
uzyskiwał ? Czy ewidencje te prowadzone są rzetelnie ? 

Jak wyjaśnił Pan Jaromir Rybczak zastępca Prokuratora Okręgowego 
w Rzeszowie, w Prokuraturze nie są prowadzone ewidencje ani urządzenia 
umożliwiające odnotowanie i weryfikację kto, kiedy i w jakim celu oraz jakie dane 
lub informacje – z bilingów, informacji o lokalizacji oraz inne dane, o których mowa 
w art. 180 c i d Prawa telekomunikacyjnego uzyskiwał. Prokuratura prowadzi 
wyłącznie te repertoria, rejestry, skorowidze, kontrolki i wykazy, które przewidziane 
są przepisami zarządzenia nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 
2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów 
administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. 
Zarządzenie to nie przewiduje prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w których 
następowałoby przetwarzanie danych teleinformatycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 124-128) 

Sporządzone w trakcie kontroli zestawienia – wykazy zarejestrowanych 
ekspedycji i korespondencji doręczonej zawierały 145 postanowień o żądaniu 
wydania rzeczy obejmujących dane telekomunikacyjne oraz 156 odpowiedzi na 
zapytania Prokuratury, datowane w okresie: 1 stycznia 2011 r. – 30 czerwca 2012 r. 
W tej liczbie mieściło się 40 postanowień wydanych w ramach postępowań 
zakończonych i 34 odpowiedzi na zapytania ujęte w tych postanowieniach. 

Przekazane kontrolującemu zestawienia – wykazy zarejestrowanych 
ekspedycji i korespondencji doręczonej zawierały następujące informacje: liczba 
porządkowa, numer rejestru (ekspedycji lub korespondencji doręczonej), sygnatura 
akt, data korespondencji, data ekspedycji, rodzaj korespondencji, adresat lub 
nadawca, status, sposób ekspedycji, potwierdzenie oraz numer korespondencji 
w przypadku pism doręczonych. W trakcie kontroli dokonano porównania danych 
zawartych w zestawieniach – wykazach zarejestrowanych ekspedycji 
i korespondencji doręczonej, obejmujących okres objęty kontrolą, tj.: 1 stycznia 
2011 r. – 30 czerwca 2012 r., z informacjami przekazanymi przez operatorów 
telekomunikacyjnych, ujętymi w zestawieniach przygotowanych przez Najwyższą 
Izbę Kontroli. Z analizy informacji zawartych w powyższych materiałach wynika, że 
liczba zapytań obejmujących zakończone postępowania oraz liczba udzielonych 
odpowiedzi na te zapytania są zgodne z danymi przekazanymi do Najwyższej Izby 
Kontroli przez operatorów telekomunikacyjnych. Różnica pomiędzy liczbą 
wyekspediowanych zapytań i liczbą doręczonych korespondencji (6 sztuk), 
wykazanych w sporządzonych zestawieniach, wynikała z tego, że pisma 
przekazane przez operatorów telekomunikacyjnych w tych sprawach, były 
adresowane imiennie na konkretnego prokuratora, w związku z czym nie były one 
otwierane i odnotowywane w ewidencji korespondencji doręczonej do Prokuratury. 

(dowód: akta kontroli str. 129-220, 247-254) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.5. Dane ilościowe o pozyskanych danych 
telekomunikacyjnych zebrane na podstawie danych 
źródłowych zawartych w ewidencji i innych urządzeniach 
umożliwiających odnotowanie pozyskiwania informacji. 

Z zestawień – wykazów zarejestrowanych ekspedycji oraz korespondencji 
doręczonej, sporządzonych przez Prokuraturę wynika, że w okresie: 1 stycznia 
2011 r. – 30 czerwca 2012 r., wyekspediowano 145 postanowień, których 
przedmiotem było żądanie wydania rzeczy skierowane do firm telekomunikacyjnych 
oraz że w tym samym okresie firmy telekomunikacyjne doręczyły 156 
korespondencji zawierających odpowiedzi w zakresie dotyczącym danych 
telekomunikacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 129-220, 247-254) 

W oparciu o ww. wykazy, w dniu 13 listopada 2012 r. kontrolujący, na 
podstawie art. 29 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 82) wnioskował o udostępnienia postanowień prokuratorskich 
o żądaniu wydania rzeczy, w zakresie danych telekomunikacyjnych, wydanych 
w okresie objętym kontrolą, tj.: 1 stycznia 2011 r. – 30 czerwca 2012 r. 
W odpowiedzi na powyższy wniosek, pismem: PO I A 07/51/12 z dnia 15 listopada 
2012 r., zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie poinformował, że: 

- 8 postępowań przygotowawczych obejmujących ww. postanowienia pozostaje 
w toku oraz że stosownie do dyspozycji art. 156 § 5 k.p.k. udostępnienie tych 
postanowień możliwe jest w wyjątkowych przypadkach za zgodą prokuratora 
prowadzącego lub nadzorującego śledztwo. W każdym z ww. przypadków 
prokuratorzy wydali zarządzenia odmawiające udostępnienia materiałów, które 
załączono do pisma; 

- w 10 przypadkach postępowania przygotowawcze zostały zakończone 
wniesieniem do sądu aktu oskarżenia lub wniosku o warunkowe umorzenie 
postępowania i stosownie do dyspozycji art. 334 § k.p.k. akta tych spraw 
przekazano sądowi. W związku z tym, sąd jako dysponent materiałów jest właściwy 
do podejmowania decyzji w przedmiocie udostępnienia tych akt; 

- w 3 przypadkach postępowania przygotowawcze zostały przekazane do dalszego 
prowadzenia innym jednostkom prokuratury, w związku z czym, Prokuratura nie 
dysponuje aktami tych spraw; 

- w pozostałych 6 przypadkach zakończonych postępowań wyraża zgodę na ich 
udostępnienie. 

(dowód: akta kontroli str. 221-223, 231-246) 

Na podstawie informacji zawartych w postanowieniach prokuratorskich 
o żądaniu wydania rzeczy mogących stanowić dowody w prowadzonych sprawach, 
w zakresie danych telekomunikacyjnych, obejmujących zakończone postępowania 
ustalono, że w okresie: 1 stycznia 2011 r. – 30 czerwca 2012 r. prokuratorzy 
Prokuratury wydali łącznie 40 takich postanowień. W rozbiciu na poszczególne 
miesiące ww. okresu liczba postanowień była następująca: styczeń 2011 r. – 4 
postanowienia, luty 2011 r. – 3 postanowienia, kwiecień 2011 r. – 9 postanowień, 
maj 2011 r. – 4 postanowienia, sierpień 2011 r. – 6 postanowień, wrzesień 2011 r. – 
1 postanowienie, październik 2011 r. – 6 postanowień, listopad 2011 r. – 6 
postanowień, maj 2012 r. – 1 postanowienie. W pozostałych miesiącach 
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analizowanego okresu nie wydawano postanowień o żądaniu wydania rzeczy, 
dotyczących danych telekomunikacyjnych. 

  Z treści 40 postanowień o żądaniu wydania rzeczy, w zakresie danych 
telekomunikacyjnych wynika, że: 

- w 9 przypadkach żądania dotyczyły danych o lokalizacji 15 telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych, 

- w 28 przypadkach żądania dotyczyły udostępnienia wykazów połączeń z danego 
numeru oraz rodzaju połączenia (przychodzące i wychodzące), 

- w 32 przypadkach żądania dotyczyły danych personalnych użytkowników. 

W poszczególnych przypadkach żądania dotyczyły jednej, dwóch lub wszystkich 
z wyżej wymienionych informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 129-220, 224-227, 247-254) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.6. Ustalenie na podstawie wybranej próby czy z zapytaniem 
wystąpiła osoba upoważniona, czy zapytanie dotyczące 
jednego numeru telefonu (abonenta) kierowano do wielu 
operatorów (podać ilu), czy informacja została uzyskana 
na żądanie właściwej komórki organizacyjnej ? 

Z informacji zawartych w udostępnionych postanowieniach prokuratorskich 
o żądaniu wydania rzeczy, w zakresie danych telekomunikacyjnych wynika, że: 

- we wszystkich przypadkach z zapytaniami o dane telekomunikacyjne wystąpiły 
osoby upoważnione, tj. prokuratorzy prowadzący postępowania; 

- zapytania dotyczące jednego numeru telefonu (abonenta) kierowane były do różnej 
liczby operatorów, tj.: 

- w 14 przypadkach zapytania dotyczące jednego numeru telefonu (abonenta) 
kierowano do jednego operatora; 

- w 15 przypadkach zapytania dotyczące jednego numeru telefonu (abonenta) 
kierowano do kilku operatorów (od 2 do 4); 

- we wszystkich przypadkach informacje udzielone zostały na żądania prokuratorów 
z właściwych komórek organizacyjnych, tj. Wydziału V - Śledczego oraz Wydziału 
VI - Do Spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą Prokuratury. 

(dowód: akta kontroli str. 129-220, 247-254) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
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2. Ocena sprawności i szybkości pozyskiwania 
informacji. 

2.1. Czy żądania formułowane przez kontrolowaną jednostkę 
w zakresie udostępniania danych telekomunikacyjnych 
spotkały się z kwestionowaniem jej legitymacji do 
uzyskania żądanych danych ? 

Firmy, do których Prokuratura kierowała żądania w zakresie udostępnienia 
danych telekomunikacyjnych nie kwestionowały legitymacji Prokuratury do 
uzyskania takich danych. 

(dowód: akta kontroli str. 196-220, 247-254) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

2.2. Czy wystąpiły przypadki, gdy dane telekomunikacyjne 
przekazywane były ze znaczną zwłoką ? Jakie były 
przyczyny tego stanu ? W ilu przypadkach odmowa 
nastąpiła, gdyż przedsiębiorca nie posiadał danych 
abonenta (telefon Prepaid) ? 

Dane telekomunikacyjne, o udostępnienie których występowała Prokuratura, 
przekazywane były bez zwłoki. Spośród 40 badanych przypadków, w 32 
przypadkach (80%) odpowiedzi udzielono w terminie do 14 dni, zaś w pozostałych 8 
przypadkach (20%) odpowiedzi udzielono w terminie do 30 dni od daty ekspedycji 
zapytania. W objętych analizą sprawach nie wystąpiły przypadki odmowy 
udostępnienia żądanych danych z powodu braku danych abonenta 
u przedsiębiorcy, a dotyczących telefonów Prepaid. W 1 przypadku operator, do 
którego wystąpiła Prokuratura o udostępnienie danych personalnych abonenta, 
podając jego numer telefoniczny, poinformował, że abonent ten – zgodnie 
z tablicami przydziału numeracji publikowanymi przez Prezesa UKE – jest 
obsługiwany przez innego operatora. 

(dowód: akta kontroli str. 129-220, 247-254) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

2.3. Jakie uwarunkowania organizacyjno prawne oraz 
techniczne przyjęte w kontrolowanej jednostce wpływają 
na sprawność i szybkość uzyskiwania danych 
telekomunikacyjnych i ich wykorzystania w realizacji 
zadań służbowych wykonywanych w celu zapobiegania 
lub wykrywania przestępstw ? 

Na sprawność i szybkość uzyskiwania danych telekomunikacyjnych i ich 
wykorzystania w realizacji zadań służbowych wykonywanych w celu zapobiegania 
lub wykrywania przestępstw pozytywny wpływ ma funkcjonujący system 
udostępniania danych telekomunikacyjnych RUDA z sieci telekomunikacyjnej Play 
P4. Posiada on bezpieczny protokół https i mechanizmy uwierzytelniania 
upoważnionych pracowników prokuratury, przy pomocy imiennych certyfikatów 
zapisanych na kartach mikroprocesorowych. Dzięki systemowi udostępnienie 
danych może nastąpić po doręczeniu i potwierdzeniu – w formie elektronicznej – 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

21 

kopii postanowienia żądania wydania rzeczy. Upoważnieni pracownicy 
samodzielnie wprowadzają do systemu RUDA elektroniczne kopie stosownych 
dokumentów. Po ich weryfikacji przez Play P4 i wprowadzeniu do systemu RUDA, 
prokuratura uzyskuje odpowiedź w postaci pliku, zawierającego dane 
telekomunikacyjne stanowiące dane teleadresowe lub teletransmisyjne. 
W przypadku, gdy zapytania zawarte w postanowieniu są niestandardowe Play P4 
udostępnia je za pośrednictwem uprawnionego pracownika, także w formie pliku 
zapisanego w systemie RUDA. Powyższe działania, dzięki pominięciu tradycyjnej 
poczty, wpływają na skrócenie czasu niezbędnego do ich przeprowadzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 104-123) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 działalność w badanym obszarze. 

 

3. Terminowość realizacji obowiązków ustawowych. 

3.1. Zebranie danych statystycznych, co do terminów 
realizacji obowiązków ustawowych. 

Objęte kontrolą 40 postanowień, wydanych na podstawie art. 218 § 1 kpk, 
nie zostało doręczonych abonentom telefonów lub nadawcom, których wykazy 
połączeń lub innych przekazów informacji zostały przekazane Prokuraturze, do 
czasu prawomocnego ich zakończenia. Spośród 40 postanowień, w jednym 
przypadku, dotyczącym postanowienia Sygn. akt V Ds.11/11 z dnia 14 listopada 
2011 r., skierowanego do operatora Sieci Telefonii Komórkowej POLKOMTEL S.A. 
w Warszawie, ul. Postępu 3, zażądano danych, o których mowa w art. 180c Prawa 
telekomunikacyjnego, w formie elektronicznej. Z treści postanowienia wynika, że 
dotyczyło ono 3 abonentów. Postanowienia tego nie doręczono abonentom 
telefonów, których wykazy połączeń lub innych przekazów informacji wydano 
Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie. Z analizy udostępnionych i objętych 
badaniem postanowień wynika, że nie wystąpiły wśród nich postanowienia wydane 
na podstawie przepisów art. 218a kpk, tj. zawierające żądanie zabezpieczenia 
danych informatycznych przechowywanych w urządzeniach zawierających te dane 
na nośniku lub w systemie informatycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 129-195, 228-230) 

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

 Zgodnie z przepisem art. 218 § 1 kpk, urzędy, instytucje i podmioty 
prowadzące działalność w dziedzinie poczty lub działalność telekomunikacyjną, 
obowiązane są wydać prokuratorowi, na żądanie zawarte w postanowieniu, 
korespondencję i przesyłki oraz dane, o których mowa w art. 180 c i 180 d Prawa 
telekomunikacyjnego, jeżeli mają znaczenie dla toczącego się postępowania. 
Według przepisu art. 218 § 2 kpk, postanowienie, o którym mowa w § 1, doręcza się 
adresatom korespondencji oraz abonentowi telefonu lub nadawcy, którego wykaz 
połączeń lub innych przekazów informacji został wydany. Doręczenie postanowienia 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
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może być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze względu na dobro sprawy, 
lecz nie później niż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 Jak wyjaśnił Pan Jaromir Rybczak, zastępca Prokuratora Okręgowego 
w Rzeszowie, przepis art. 218 § 2 kpk przewiduje doręczanie postanowień 
w przypadku pozyskiwania danych telekomunikacyjnych – abonentowi telefonu, 
którego wykaz połączeń został wydany. Warunkami realizacji takiej czynności są: 
ustalenie tożsamości abonenta telefonu oraz uzyskanie wykazu połączeń z tego 
telefonu, a nie jakichkolwiek innych danych telekomunikacyjnych od operatora. Oba 
warunki muszą być spełnione łącznie. Zaniechanie doręczenia postanowienia 
następuje, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, gdyż nie 
zachodzą wówczas podstawy określone w art. 218 § 2 kpk. Opisany wyżej brak 
podstaw z art. 218 § 2 kpk był przyczyną nie doręczenia postanowień ujętych w 26 
postanowieniach objętych kontrolą. W przypadku pozostałych postanowień istniały 
podstawy do dokonania ich doręczenia po prawomocnym zakończeniu postępowań. 
Prokuratorzy prowadzący te postępowania nie wydali niezbędnych zarządzeń 
w zakresie realizacji doręczeń. Doręczenie odpisów tych postanowień jest w trakcie 
realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 124-128) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości4 
działalność w badanym obszarze. 

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 Kontroli5, wnosi o: 

1. Doręczenie abonentom telefonów wszystkich postanowień, na podstawie 
których uzyskano wykaz połączeń z ich telefonów, w ramach zakończonych 
prawomocnie postępowań prokuratorskich. 

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 Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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. 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
5 Dz.U. z 2012 r., poz.82 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

23 

 

 

Rzeszów 
..................................... 

, dnia    stycznia 2013 r. 
................................... 

miejscowość data 
 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Stanisław Sikora Stanisław Jarzyna 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

 
........................................................ 

podpis podpis 
  

 


