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I. Dane identyfikacyjne 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,            
70-502 Szczecin1. 

Tomasz Hinc, Wojewoda Zachodniopomorski2, od 5 marca 2018 r.   

     

1. Organizacja ochrony danych osobowych w jednostce. 

2. Wykorzystywanie wdrożonych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony 
danych osobowych.  

3. Zarządzanie danymi osobowymi przetwarzanymi, w tym gromadzonymi, 
w jednostce. 

 

Od 25 maja 2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.  

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie. 

 

1. Sylwia Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LSZ/153/2019 z 2.09.2019 r.     

2. Małgorzata Jabłońska, doradca prawny, upoważnienie do kontroli  
nr  LSZ/173/2019 z 8.10.2019 r.     

3. Mirela Zając, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LSZ/180/2019 
z 16.10.2019 r.     

(akta kontroli str.1-6) 

 

 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd lub ZUW. 
2 Dalej: Wojewoda.  
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
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II.  Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

W Urzędzie opracowano i wdrożono dokumentację oraz procedury dotyczące 
ochrony danych osobowych uwzględniając w nich wprowadzone od 25 maja 2018 r. 
przepisy RODO5. Wojewoda wywiązał się z obowiązku powołania Inspektora 
Ochrony Danych6  i terminowego zgłoszenia tego faktu Prezesowi Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. W Urzędzie utworzono rejestr czynności przetwarzania danych 
osobowych i rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania. Rejestry 
prowadzone były w formie elektronicznej oraz zawierały elementy określone  
w art. 30 ust. 1 i 2 RODO. W Urzędzie prowadzono również: ewidencję osób 
uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, rejestr oświadczeń  
o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji7 oraz rejestr oświadczeń  
o zachowaniu tajemnicy danych osobowych. Według stanu na 30.09.2019 r. 
właściwi pracownicy dwóch komórek organizacyjnych8 objętych szczegółową 
kontrolą, zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. Zakresy ich 
uprawnień odpowiadały wykonywanym obowiązkom służbowym.  
Badanie 10 umów cywilnoprawnych wykazało, że zleceniobiorcy zostali upoważnieni 
do przetwarzania danych osobowych w związku z ich realizacją. Wojewoda 
prawidłowo zawarł umowy z 14 podmiotami  w sprawie przetwarzania danych 
osobowych.  
Prowadzony w Urzędzie monitoring wizyjny, w tym przechowywanie zapisów, był 
zgodny z przepisami powszechnie obowiązującymi. Wdrożono  odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne dotyczące zabezpieczenia przetwarzanych danych 
osobowych w pomieszczeniach serwerowni, a zastosowane rozwiązania były 
zgodne z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa Informacji.  

Prawidłowo podejmowano działania w przypadku naruszenia ochrony danych 
osobowych. W miejscach ogólnodostępnych w Urzędzie nie było informacji, które 
mogłyby naruszać ochronę danych osobowych osób fizycznych. Pracowników, 
zleceniobiorców i petentów informowano o przetwarzaniu ich danych osobowych. 

Pracowników Urzędu szkolono w zakresie ochrony danych osobowych. Jednak nie 
wszystkie wprowadzone Polityką Bezpieczeństwa wymogi były w pełni 
przestrzegane.  

We wszystkich 10 zbadanych umowach cywilnoprawnych zawartych z osobami, 
które upoważniono do przetwarzania danych osobowych, nie zawarto klauzuli o 
obowiązku przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa.  

 
 
 
 

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Rozporządzenie 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); dalej: RODO. 
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm. 
6 Dalej: IOD lub Inspektor. 
7 dalej: PBI lub Polityka Bezpieczeństwa. 
8 Wydziału Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Wydziału Spraw Obywatelskich. 

OCENA OGÓLNA 
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III.  Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja ochrony danych osobowych w jednostce. 

1.1. W lutym 2018 r. Wojewoda powołał w Urzędzie Zespół do spraw wdrożenia 
RODO10. Zespół był odpowiedzialny m.in. za: 

 inwentaryzację zbiorów danych osobowych i narzędzi, za pomocą których są 
przetwarzane (przeprowadzono ją od 2.03 do 6.04.2018 r.), 

 analizę przypadków powierzania przetwarzania danych innym podmiotom 
i przegląd umów zawartych z tymi podmiotami, a także sporządzenie projektów 
umów dostosowanych do nowych regulacji prawnych (19.02.2018 r. przekazano 
do Biura Logistyki projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
w celu zawarcia stosownych umów z jednostkami administracji zespolonej), 

 analizę i ocenę ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem danych oraz przegląd 
dokumentacji ich przetwarzania (9.04.2018 r. na spotkaniu Zespołu: omówiono 
projekt klauzuli informacyjnej oraz sposobu realizacji tego obowiązku 
informacyjnego, przedstawiono założenia do analizy ryzyka i wybór metody; 
ponadto w kwietniu 2018 r.: przygotowano procedurę zgłaszania incydentów 
i rejestr incydentów oraz prowadzono prace związane z analizą ryzyka). 

Zespół 30.04.2018 r. przedłożył Wojewodzie sprawozdanie ze zrealizowanych 
zadań, w którym m.in. podano, że po 25.05.2018 r. zaplanowano przeprowadzenie 
oceny skutków dla ochrony danych (z uwagi na oczekiwanie na proponowany przez 
GIODO wykaz rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie 
takiej oceny). 
W maju 2018 r. w Urzędzie sporządzono dokument pn. „Ocena ryzyka oraz ocena 
skutków dla ochrony danych osobowych w Zachodniopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie”. Zidentyfikowano w nim i oceniono potencjalne 
zdarzenia lub sytuacje, które mogą spowodować zagrożenia i powstanie szkód lub 
zniszczeń w zasobach systemu przetwarzania danych oraz przerw lub zakłóceń 
w jego prawidłowym funkcjonowaniu, w szczególności zagrożenia w zakresie 
poufności11, rozliczalności12 i integralności13. W dokumencie podano14, że: 

 wyniki oszacowania istotności ryzyka zostały przypisane poszczególnym 
czynnościom przetwarzania danych osobowych; dane zawarto w „Rejestrze 
czynności administratora danych ZUW”; 

                                                      
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 Zarządzeniem nr 42/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. 
11 Przykłady zagrożeń: nieuprawniony dostęp do pomieszczenia, w którym są przetwarzane dane; ujawnianie 
haseł dostępu do stanowiska komputerowego; nieuprawnione przeniesienie danych na inny nośnik; 
nieuprawnione wyniesienie danych na nośniku elektronicznym; klęska żywiołowa powodująca utratę 
zgromadzonych danych osobowych. 
12 Przykłady zagrożeń: brak kontroli nad dokumentami w zakresie ich kopiowania i drukowania; nieuprawnione 
wprowadzenie zmian w treści dokumentu; błędy oprogramowania lub sprzętu. 
13 Przykłady zagrożeń: nielegalny dostęp do danych osobowych, w tym do stanowiska komputerowego; błędy i 
pomyłki pracowników; brak mechanizmów uniemożliwiających skasowanie lub zmianę logów przez 
administratora lub innego użytkownika; wadliwe działanie systemu operacyjnego; wirusy. 
14 Na str. 12-14. 
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 podatność systemu na zagrożenia została w Urzędzie ograniczona poprzez: 
1) ochronę fizyczną stanowisk komputerowych, 2) kontrolę dostępu do 
pomieszczeń, 3) wydzielenie stref ochronnych, 4) ograniczenie liczby personelu 
mającego potencjalnie dostęp do stanowisk komputerowych15, 5) zbudowanie 
stabilnej sieci zasilającej, 6) przeglądy okresowe nośników, 7) kontrolę zmian 
konfiguracji, 8) testowanie oprogramowania, 9) audyt, 10) zabezpieczenie haseł, 
11) użycie oprogramowania antywirusowego, 12) backupy, 13) odpowiednio 
sformułowaną politykę informacyjno-szkoleniową; 

 celem zminimalizowania zagrożeń szczególną uwagę należy zwrócić na: 
zabezpieczenie obiektu i systemów w zakresie ochrony antywłamaniowej oraz 
przestrzeganie ustalonych zasad w tym zakresie; przestrzeganie instrukcji 
obsługi sprzętu; rygorystyczne przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony 
danych osobowych; stosowanie procedur Polityki Bezpieczeństwa Informacji 
oraz zasad korzystania z systemu informatycznego, w którym przetwarzane są 
dane osobowe. 

 (akta kontroli str. 537-550, 250-263) 

W Urzędzie nie dokonano oceny skutków dla ochrony danych osobowych. Inspektor 
wyjaśnił: Przed 25 maja 2018 r. była przygotowywana nowa dokumentacja 
dostosowana do RODO, w której jednym z elementów miała być ocena skutków. Do 
ostatniego dnia rozpoczęcia obowiązywania RODO nie mieliśmy informacji i wiedzy, 
czy UODO opublikuje wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków. 
Wykaz ten został ogłoszony dopiero 24 sierpnia 2018 r. w Monitorze Polskim. 
Nazwa dokumentu pozostała, ale w dokumencie tym nie dokonano oceny skutków. 
Dokument ten jest analizą ryzyka przeprowadzoną przed 25 maja 2018 r. 

(akta kontroli str. 859, 863-864) 

 Dokument pn. „Ocena ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych 
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie”, datowany na maj 
2018 r., sporządził i podpisał IOD, który zgodnie z przepisem art. 158 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych16, pełniąc 24 maja 2018 r. 
funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, na mocy tej ustawy stał się 
inspektorem ochrony danych. Na pierwszej stronie dokumentu widniał podpis 
Wojewody. 

 (akta kontroli str. 250-263) 

W maju 2019 r. sporządzono „Analizę ryzyka – ochrona danych osobowych 
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie”17. W dokumencie 
podano, że początkową identyfikację ryzyk przeprowadzono w uzgodnieniu 
z osobami odpowiedzialnymi za dany zasób (kierownicy, pracownicy merytoryczni). 
Następnie określono mechanizmy kontroli zagrożeń oraz podatności w uzgodnieniu 
z osobami odpowiedzialnymi za nadzorowanie bezpieczeństwa przetwarzania 
danych (dyrektorzy wydziałów, kierownicy, oddział informatyki). Zebrane dane 
wprowadzono do arkusza analizy ryzyka, który zawierał m.in.: kategorie i przykłady 
zagrożeń, prawdopodobieństwo ich wystąpienia, skutki dla dostępności, 
integralności i poufności, decyzje dotyczące ryzyka (akceptacja ryzyka, 

                                                      
15 Osoby niemające dostępu do stanowisk komputerowych to pracownicy obsługi, np. personel sprzątający, 
kierowcy oraz rzemieślnicy wykonujący prace remontowe. 
16 Dz. U. poz. 1000, ze zm.; dalej: uodo. 
17 Dokument sporządził Inspektor 28.05.2019 r. 
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minimalizowanie ryzyka, dzielenie/przeniesienie ryzyka, unikanie ryzyka), 
proponowane rozwiązania i termin ich realizacji. Dane zawarto w formie 
tabelarycznej oraz opisowej („Informacja o wynikach analizy ryzyka”). 

Powyższy dokument 11.06.2019 r. zatwierdził Wojewoda (administrator danych). 
Przed Wojewodą, tj. 10.06.2019 r., dokument zaakceptował Dyrektor Generalny 
Urzędu.                              
Dyrektor Generalny wyjaśniła: Na podstawie rozmowy z Inspektorem Ochrony 
Danych po sporządzeniu dokumentu analiza ryzyka przyjęłam do wiadomości, że 
zawarte w dokumencie wnioski dotyczące minimalizowania ryzyka wiążą się z 
kosztami, które należy ująć w planie budżetu. Akceptacja była potwierdzeniem 
zapoznania się ze stanowiskiem Inspektora Ochrony Danych i zapoznania się z 
przedłożonym dokumentem. 

Inspektor wyjaśnił: Dokument (…) został przedłożony Dyrektorowi Generalnemu, 
ponieważ proponowane rozwiązania, których celem jest minimalizacja ryzyka 
związana jest z organizacją funkcjonowania urzędu oraz kosztami, które urząd 
powinien wziąć pod uwagę w planie budżetowym. Akceptacja dokumentu przez 
Dyrektora Generalnego Urzędu polegała na przyjęciu do wiadomości 
proponowanych rozwiązań. 

 (akta kontroli str.264-274, 854-857) 

W ww. analizie ryzyka z maja 2019 r. zidentyfikowano zabezpieczenia 
organizacyjne18, techniczne19 i teleinformatyczne20. W dokumencie podano, że „na 
czerwiec 2019 r. został zaplanowany audyt „Bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych – upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i oświadczenia 
o zachowaniu tajemnicy/poufności danych osobowych”21.  
Planowane zadanie audytowe nie zostało zakończone do czasu zakończenia 
czynności kontrolnych NIK. Inspektor wyjaśnił: Zaplanowany audyt jest 
przeprowadzany przez Inspektora Ochrony Danych. 24 maja 2019 r. zostało 
wysłane pismo do dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych ZUW […] z 

                                                      
18 W tym: procedura zapewniająca przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na podstawie upoważnienia; 
podpisywanie przez pracowników zobowiązania do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji 
o środkach technicznych i organizacyjnych służących ich ochronie; określenie zasad przebywania osób 
nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie są przetwarzane dane osobowe; informowanie o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej i cywilnej z tytułu udostępnienia lub umożliwianie dostępu do danych osobowych osobom 
nieuprawnionym; informowanie pracowników o monitorowaniu pracy na komputerach służbowych; ustalenie 
systemu zastępstw; określenie polityki czystego biurka, czystego ekranu oraz obowiązek zamykania pokoi na 
klucz; prowadzenie ewidencji ujawniania danych osobowych przy użyciu EZD z uwzględnieniem JRWA; 
określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia incydentu zagrażającego bezpieczeństwu informacji 
oraz prowadzenie ewidencji takich incydentów; określenie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych, 
w tym procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie informatycznym. 
19 W tym: prowadzenie całodobowej ochrony budynku przez służbę ochrony; prowadzenie wizyjnego 
monitoringu otoczenia budynku, jego wejść oraz części  wewnętrznych budynku, z rejestracją obrazu dla jego 
późniejszego odtworzenia; zainstalowanie wzmocnionych drzwi z certyfikowanymi zamkami lub okratowanych 
okien w wybranych pomieszczeniach; przechowywanie dokumentów w zamykanych szafach biurowych 
i biurkach, szafach pancernych lub sejfach; zapewnienie ciągłości zasilania pochodzącego z różnych podstacji 
sieci energetycznej miasta, agregatu prądotwórczego lub centralnych urządzeń UPS; wykorzystywanie 
niszczarek dokumentów. 
20 W tym: ochrona dostępu do zasobów unikalnym identyfikatorem i hasłem; korzystanie przez użytkowników 
stacjonarnych stacji roboczych wyłącznie z kont domenowych użytkownika; stosowanie płatnego 
oprogramowania antywirusowego; stosowanie oprogramowania umożliwiającego monitorowanie aktywności 
użytkowników, ruchu sieciowego i bieżące monitorowanie urządzeń i zasobów w sieci; regularne tworzenie kopii 
zapasowych danych. 
21 W dokumencie tym podano też, że w 2020 r. Inspektor zrealizuje cykl audytów w zakresie bezpieczeństwa 
informacji i poprawności przetwarzania danych. 
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prośbą o wskazanie osób, które w tych komórkach prowadzą dokumentację. Z 
powodu  licznych zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o 
zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz 
obecnie trwającą kontrolą audyt jest rozciągnięty w czasie, a jego zakończenie 
planuję do końca grudnia 2019 roku. 

(akta kontroli str.264-274, 858, 861) 

W tabelarycznym zestawieniu przykładów zagrożeń, zidentyfikowanych podatności 
i terminów realizacji proponowanych rozwiązań22 wskazano m.in., że do końca 
2020 r. w Urzędzie należy przeprowadzić analizę stosowanych zabezpieczeń sieci 
teleinformatycznej (podatność: wyładowania atmosferyczne), dokonać wyrywkowej 
kontroli inwentaryzacji prowadzonej przez Biuro Logistyki, wprowadzić mechanizmy 
ograniczające używanie nośników prywatnych i mechanizmy monitorujące 
kopiowanie danych,  przeprowadzić testy penetracyjne w celu wykrycia błędów 
konfiguracyjnych lub nieskutecznych zabezpieczeń, wprowadzić politykę klucza 
egzekwując zakaz posiadania kluczy do pomieszczeń służbowych innych niż 
wydanych przez Urząd. Natomiast do grudnia 2019 r. należy przeprowadzić 
weryfikację uprawnień celem eliminacji przypadków niewypełniania obowiązku 
zgłaszania ich wygaszenia. 

(akta kontroli str. 275-276) 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji23, zgodnie z wymogiem art. 24 ust. 2  RODO,  
została ustalona i wdrożona w Urzędzie na mocy zarządzenia Wojewody z dnia 24 
maja 2018 r.24 Dokument udostępniono w intratenecie Urzędu na stronie głównej25 
(w zakładce PBI) wraz z informacją o zarządzeniu zawartą w piśmie Dyrektora 
Generalnego Urzędu z 25.05.2018 r. skierowanym m.in. do dyrektorów 
wydziałów/biur, Audytora Wewnętrznego oraz Inspektora Danych Osobowych. 
Dyrektorzy wydziałów/biur zostali zobowiązani do przekazania informacji w sprawie 
PBI podległym pracownikom.  
W § 2 tego zarządzenia wskazano, że z Polityką Bezpieczeństwa powinien być 
zapoznany każdy pracownik Urzędu, stażysta, praktykant, inna osoba fizyczna 
uzyskująca dostęp do zasobów informacyjnych Urzędu26. Zapoznanie się z PBI 
należało potwierdzić pisemnym oświadczeniem27.  

(akta kontroli str. 167-239) 

Politykę Bezpieczeństwa dostosował do wymogów RODO Zespół do spraw 
monitorowania, przeglądania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Szczecinie powołany  przez Wojewodę w lutym 2017 r.28  
Polityka Bezpieczeństwa Informacji obejmowała ogółem 33 procedury, w tym  
dotyczące: 

                                                      
22 Załączonym do analizy ryzyka z maja 2019 r. 
23 Dalej zwana również: Polityką Bezpieczeństwa, Polityką lub PBI. 
24 Nr 115/2018 w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zachodniopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie. Zarządzeniem tym uchylono zarządzenie Wojewody nr 88/2014 z dnia 13 marca 
2014 r. 
25 Intranet Urzędu UWINET 
26 Z wyłączeniem załącznika nr 4 pn. „Dokumentacja techniczna infrastruktury informatycznej 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego”, w którym określono techniczne aspekty zabezpieczeń. 
27 Którego wzór określał załącznik nr 3b Polityki. 
28 Na mocy zarządzenia nr 59/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. (zmienionego zarządzeniem nr 391/2017 z dnia 
2 listopada 2017 r.). Do zadań tego Zespołu należało m.in. aktualizowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 
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 postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych29, 

 instrukcji zarządzania systemem/zbiorem danych, w którym przetwarzane są 
dane osobowe w Urzędzie, 

 nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemie/zbiorze 
danych, 

 rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie, 

 tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi 
programowych służących do ich przetwarzania, 

 przechowywania i niszczenia elektronicznych nośników informacji zawierających 
dane osobowe oraz wydruków, 

 przyjęcia nowego pracownika, stażysty, praktykanta, współpracownika Urzędu, 

 dostępu do systemów informatycznych oraz zbiorów danych w Urzędzie,  

 zmiany haseł dostępu do zasobów infrastruktury informatycznej, 

 korzystania z zasobów sieciowych i lokalnych infrastruktury informatycznej 
Urzędu, 

 korzystania z zasobów Internetu, 

 korzystania z elektronicznej poczty e-mail Urzędu. 
W formie załączników określono w Polityce m.in. wzory: oświadczeń o zachowaniu 
tajemnicy danych osobowych i o zapoznaniu się z PBI, upoważnienia dostępu do 
danych osobowych, ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych 
osobowych, wniosków o usunięcie lub cofnięcie upoważnienia dostępu do danych 
osobowych, raportu z naruszenia ochrony danych. 

(akta kontroli str. 167-239, 531-533) 

Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa stanowił wykaz systemów i zbiorów 
danych, w tym zewnętrznych i wewnętrznych, a także systemów dla 
administratorów, rejestratorów rozmów, monitoringu wizyjnego oraz serwerów. 

(akta kontroli str. 520-530) 
 

Wojewoda (administrator danych) prowadził rejestr czynności przetwarzania danych 
osobowych, a jako podmiot przetwarzający dane (na podstawie stosownych umów) 
prowadził rejestr kategorii czynności przetwarzania, co było zgodne z art. 30 ust. 1, 
2 i 5 RODO. Według stanu na 30.09.2019 r. rejestr czynności przetwarzania liczył 
149 pozycji (wierszy), rejestr kategorii czynności - 12 pozycji (wierszy).  
W Polityce Bezpieczeństwa brak jest informacji o prowadzeniu rejestru kategorii 
czynności przetwarzania. Wojewoda wyjaśnił: Obydwa rejestry prowadzone przez 
IOD są rejestrami czynności przetwarzania. W trakcie tworzenia nowej PBI 
rozważano, kto będzie prowadził rejestry. Pierwotne założenie było takie, że rejestr 
czynności administratora danych będzie prowadził IOD (dlatego ten rejestr znalazł 
się w zadaniach IOD opisanych w PBI w trakcie tworzenia dokumentu), natomiast 
rejestr kategorii czynności przetwarzania miał być prowadzony w Biurze Logistyki 
i Zamówień Publicznych, gdzie jest zawieranych najwięcej umów powierzenia. 
Ostatecznie obydwa rejestry są prowadzone przez IOD. (…) 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 RODO,  rejestr czynności przetwarzania danych 
osobowych oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania stanowią dwa różne 

                                                      
29 W tym również zgłaszania naruszenia organowi nadzorczemu; zgłaszania naruszenia administratorowi, dla 
którego Wojewoda pełni funkcję podmiotu przetwarzającego; zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, 
o naruszeniu ochrony danych osobowych. 
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rejestry. 
(akta kontroli str. 277-310, 831, 835) 

Zgodnie z art. 33 ust. 5 RODO Wojewoda prowadził dokumentację naruszenia 
ochrony danych osobowych określającą okoliczności naruszenia, skutki i podjęte 
działania. 

(akta kontroli str. 314-358) 

W Urzędzie obowiązywały również: 

 regulamin funkcjonowania centralnego systemu niszczenia dokumentów30, 

 regulamin pracy31, w którym postanowiono o prowadzeniu monitoringu wizyjnego 
obiektu (w wybranych punktach). 

(akta kontroli str. 501-509, 518-519) 
 
1.2. Wojewoda wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie z dniem 
25.06.2018 r. zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 8 uodo w związku z art. 37 
ust. 1 RODO. Pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Inspektora powierzone zostało 
pracownikowi Urzędu, który przed 25.05.2018 r. wykonywał w Urzędzie funkcję 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji.  

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 37 ust. 7 RODO oraz art. 11 uodo, dane 
Inspektora oraz sposób i formę kontaktu udostępniono na stronie internetowej 
Urzędu32. Na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych NIK w Urzędzie33 dane były 
aktualne.         

Pracownik Urzędu wyznaczony do pełnienia funkcji Inspektora spełniał wymogi 
określone w art. 37 ust. 5 RODO w zakresie kwalifikacji zawodowych34. 

(akta kontroli str. 151-161, 726-727,805) 

Samodzielne stanowisko IOD podlegało bezpośrednio Wojewodzie i zostało 
wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Urzędu35. Inspektorowi umożliwiono 
wykonywanie obowiązków w sposób niezależny, stosownie do art. 38 ust. 3 RODO. 

Wojewoda wyjaśnił: (…) Audytor wewnętrzny i Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych wspierają Wojewodę Zachodniopomorskiego w realizacji celów i zadań 
urzędu. Zadania IOD zawierają się m. in. w monitorowaniu zgodności przetwarzania 
danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Zespół Audytu 

                                                      
30 Wprowadzony zarządzeniem nr 19/2017 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 10 kwietnia 2017 r.  
31 Wprowadzony zarządzeniem nr 35/2018 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 17 lipca 2018 r. (zmieniającym 
zarządzenie nr 38/2017 z dnia 8 września 2017 r.).  
32 Na stronie internetowej http://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/ w zakładce zamieszczonej u doły strony - pn. 
Rejestr danych  (http://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/?type=article&action=view&id=5529). Na stronie internetowej 
podano również adres e-mail IOD, numer telefonu IOD, informacje o administratorze danych osobowych oraz 
możliwym kontakcie z administratorem (za pomocą telefonu, adresu e-mail i skrytki ePUAP). 
33 Tj. 3.09.2019 r. 
34 Miał wyższe wykształcenie, w roku akademickim 2013/2014 ukończył studia podyplomowe dla kadry 
zarządzającej komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej, 
posiadał certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  Ponadto w 
okresie od czerwca do grudnia 2018 r. ukończył m.in. szkolenia: 1) „Przygotowanie do wdrażania ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)” – zrealizowane w ramach planu szkoleń centralnych w 
służbie cywilnej na 2018 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, 2) „Obowiązki pracodawców w zakresie 
ochrony danych osobowych” i „Ocena skutków dla ochrony danych osobowych” – przeprowadzone przez Urząd 
Ochrony Danych Osobowych. 
35 Zgodnie z: 1) zarządzeniem nr 415/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. 
(zmienionego zarządzeniem nr 133/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.) § 33 ust. 5, § 55 a; 2) statutem Urzędu § 8 
ust. 2 pkt 6 oraz § 26 pkt 6 

http://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/
http://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/?type=article&action=view&id=5529
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Wewnętrznego koncentruje swoje działania m. in. na ocenie zgodności działalności 
urzędu z przepisami prawa (w tym również przepisami prawa o ochronie danych 
osobowych) oraz procedurami wewnętrznymi, a także skuteczności i efektywności 
działania, ochrony zasobów oraz zarządzania ryzykiem. Można zatem stwierdzić, że 
działania audytorów wewnętrznych zatrudnionych w Urzędzie oraz Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych uzupełniają się. Zarówno audytorzy jak i IOD opierają 
swoją działalności na niezależności, którą zapewnia im Wojewoda 
Zachodniopomorski, jako ich bezpośredni przełożony. W ZUW audytorzy i IOD 
uwzględniają wzajemną niezależność i w żaden sposób nie wpływają na jej 
ograniczanie. Dlatego, jeśli obszar audytu obejmuje swoim zakresem zadania 
realizowane przez IOD, audytorzy formułują wnioski odnosząc się wyłącznie do 
badanego obszaru, nie naruszając niezależności IOD (tzn. bez formułowania 
wniosków dotyczących bezpośrednio działań IOD). Decyzje dotyczące działalności 
IOD zawsze podejmuje Wojewoda. Szkolenia, w których niezależnie uczestniczą 
audytorzy wewnętrzni i IOD (organizowane przez Ministerstwo Finansów oraz Urząd 
Ochrony Danych Osobowych) bardzo dokładnie precyzują rolę każdej ze stron, 
dlatego ustalono, że w osiągnięciu celu jakim jest zapewnienie zgodności działań 
Urzędu z obowiązującym prawem, potrzebna jest efektywna współpraca IOD 
i audytorów wewnętrznych, z zachowaniem poszanowania dla niezależności.(…) 
Inspektor otrzymuje korespondencję w systemie obiegu dokumentów i poczcie 
elektronicznej Wojewody, jak również Dyrektora Generalnego, kierowaną do 
wiadomości kadry kierowniczej Urzędu, mówiącą o istotnych sprawach dotyczących 
działalności ZUW. Dyrektorzy poszczególnych komórek organizacyjnych są 
zobowiązani do przekazywania IOD informacji mających związek z ochroną danych 
osobowych w kontekście nowych procesów, w których planowane jest 
przetwarzanie danych osobowych (…). 

(akta kontroli str. 15-150, 810-827, 829, 834-835) 

Wojewoda, za pośrednictwem platformy ePUAP, terminowo, tj. zgodnie z art. 10 ust. 
1 i 6 uodo36 wywiązał się z obowiązku zawiadomienia Prezesa UODO o powołaniu 
Inspektora. Przekazane zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone art. 
10 ust. 1 i 3 uodo, w tym: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej i numer 
telefonu IOD, nazwę oraz adres siedziby i numer identyfikacyjny REGON 
administratora danych osobowych.  

(akta kontroli str. 162-166) 

W okresie od 25.05.2018 r. do zakończenia czynności kontrolnych nie było zmian na 
stanowisku IOD. Wojewoda nie wyznaczył zastępcy IOD. Wojewoda wyjaśnił: W 
związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających wyznaczenie zastępcy IOD 
planuje się powołanie takiej osoby. Niezależnie od powyższego informuję, że 
zobowiązano poszczególne komórki organizacyjne ZUW do wyznaczenia 
Koordynatorów ds. dokumentacji przetwarzania danych osobowych, których 
zadaniem jest dbanie o aktualność dokumentacji, ewidencji i innych spraw 
związanych z wnioskowaniem o nadanie upoważnienia i dostępu do systemów 
informatycznych ZUW. W chwili obecnej Inspektor Ochrony Danych nie ma 
zastępstwa. W pilnych sprawach (np. zgłaszanie naruszeń) jest możliwość 
konsultacji spraw związanych z danymi osobowymi z byłym Administratorem 

                                                      
36 W dniu 4.07.2018 r. z zachowaniem terminu 14 dni od dnia wyznaczenia Inspektora (oraz zgodnie z art. 158 
ust. 2 uodo, tj. w terminie do 1 września 2018 r.). 
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Bezpieczeństwa Informacji (…), pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców, który (...) posiada niezbędną wiedzę w tym zakresie. 

           (akta kontroli str. 151, 726-727, 828-829, 834) 

Inspektor wyjaśnił oraz przedłożył dokumentację (w tym korespondencję) 
potwierdzającą, że zgodnie z art. 39 RODO, realizując swoje zadania: 

 na bieżąco informował Wojewodę (administratora będącego również 
współadministratorem oraz podmiotem przetwarzającym) o obowiązkach 
związanych z ochroną danych, 

 informował inne podmioty przetwarzające o obowiązkach związanych z RODO, 
w tym o obowiązkach wynikających z zawartych umów powierzenia 
przetwarzania danych, 

 prowadził szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, 

 monitorował przestrzeganie przepisów dotyczących RODO oraz przyjętej 
w Urzędzie Polityki Bezpieczeństwa, 

 współpracował z organem nadzorczym z wykorzystaniem infolinii UODO dla IOD. 

W zakresie udzielania na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych 
Inspektor wyjaśnił m.in., że przeprowadzenie takiej oceny, zgodnie z informacją 
UODO37, jest niezbędne dopiero dla operacji prowadzonych po 25 maja 2018 r. lub 
operacji, które zostały znacząco zmienione. W tym okresie rozpoczęto w Urzędzie 
realizację nowego celu przetwarzania związanego z realizacją projektu pn. 
„Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem 
obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa 
zachodniopomorskiego”.  
Analiza konieczności dokonania oceny skutków dla ochrony danych osobowych 
przeprowadzona przez IOD wykazała brak wymogu przeprowadzenia takiej oceny. 

Odnośnie pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego Inspektor 
wyjaśnił, że UODO kontaktował się z nim jeden raz (w sprawie zgłoszonego w dniu 
10.01.2019 r. incydentu związanego z zagubieniem dokumentów, które kolejnego 
dnia zostały odnalezione). 

            (akta kontroli str. 683-687, 744-759) 

Ponadto Inspektor poinformował, że urzędy wojewódzkie były inicjatorem 
wideokonferencji organizowanych z UODO. Dnia 5.09.2019 r. odbyła się również 
wideokonferencja z udziałem UODO zorganizowana przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, na którą część urzędów, w tym  ZUW opracowała 
pytania problemowe38 związane z wdrażaniem RODO w urzędach. 
                                                      
37 Adres internetowy: https://uodo.gov.pl/pl/10/9. 
38 Zwrócono uwagę na następujący problem: Wojewoda powołując różnego rodzaju komisje, rady, jednostki jest 
zbyt często pochopnie uważany za administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności 
tych „podmiotów”. W ogromnej większości brak jest przepisów prawa, z których jednoznacznie można by 
wywieść kto jest administratorem danych.(…) Wydaje się, że niezależnie od faktycznego usytuowania tychże 
„podmiotów” w strukturach urzędu oraz zakresu obsługi organizacyjno-technicznej świadczonej przez 
pracowników urzędu wojewódzkiego, można by było wypracować stanowisko wspólne dla wszystkich 16 
urzędów wojewódzkich, uwzględniające drobne lokalne uwarunkowania, które jednak nie wpływają na tezę 
nadrzędną: kto jest administratorem danych. Przykłady: 1) Komisja szacowania zakresu i wysokości szkód 
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (…), 2) Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli 
przy Wojewodzie oraz Rzecznik Dyscyplinarny Nauczycieli przy Wojewodzie, 3) Wojewódzka Rada 
Kombatancka, 4) Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób 
Represjonowanych z Powodów Politycznych, 5) Państwowa Straż Rybacka, 6) Państwowa Straż Łowiecka, 
7) Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, 8) Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna ds. 
odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 
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      (akta kontroli str. 401-424, 507-509, 744-759)  

Wojewoda wyjaśnił: Inspektor Ochrony Danych nie pełni funkcji związanych 
z zarządzaniem systemami bezpieczeństwa i informacji oraz jako osoba 
odpowiedzialna za kontakty z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 
Na podstawie umowy zawartej w Urzędzie pełni rolę IOD w Wojewódzkim Zespole 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, którego Przewodniczący jest odrębnym 
Administratorem Danych. Inspektor Ochrony Danych pełni również funkcję 
informatyka wojewódzkiego w sprawach dotyczących strategii informatyzacji ZUW, 
jak również informatyzacji administracji zespolonej i współpracy z samorządem. 
Powyższe zadania mają charakter wyłącznie doradczy i nie są w konflikcie pełnienia 
funkcji IOD. Realizacją, wdrożeniem systemów, administrowaniem systemami 
zajmuje się Oddział Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych. 

            (akta kontroli str. 835)  

1.3. Urząd informował (gości, petentów) o przetwarzaniu danych osobowych. Na 
stronie internetowej (www.szczecin.uw.gov.pl/bip/ w zakładce zamieszczonej u dołu 
strony  pn. Rejestr danych) zamieszczono informacje o wyznaczeniu Inspektora 
Ochrony Danych, jego danych kontaktowych oraz informacje dotyczące zasad 
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie, w tym cel i podstawy przetwarzania 
danych, informację o prawie do sprzeciwu, o okresie przetwarzania danych, 
o podmiotach i organach, którym dane mogą być przekazywane, informację 
o prawie dostępu do danych oraz o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Na terenie budynku Urzędu, w tym w miejscach przyjmowania 
i rejestrowania petentów, znajdowały się wywieszone lub rozłożone do wglądu 
informacje pn. „Ogólna klauzula informacyjna”39. 
Wdrażając RODO w Urzędzie, w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Urzędu, od 
25.05.2018 r. wprowadzono krótki komunikat słowny na początku połączeń 
z numerami telefonicznymi Urzędu o treści: „Uprzejmie informujemy, że klauzulę 
informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronie 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego”. 

            (akta kontroli str. 804-805)  

W Urzędzie nie prowadzono audytów i zewnętrznych kontroli dotyczących 
przygotowania jednostki do RODO. 
W okresie od 3.12.2018 r. do 10.01.2019 r. Zespół Audytu Wewnętrznego 
przeprowadził zadnie audytowe (nr 8/2018) pn. „Ocena bezpieczeństwa informacji 
w zakresie § 20 ust. 2 pkt 4,5 oraz § 6 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 teleinformatycznych”. Zadanie 
obejmowało częściowo zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych, tj. 
nadawanie, modyfikacja i cofanie uprawnień dostępu do systemów informatycznych 
i/lub zbiorów danych pracownikom Urzędu (zatrudnionym lub zmieniającym komórki 
organizacyjne w okresie od 26 maja do 30 listopada 2018 r.), szkolenia osób 

                                                                                                                                       
oraz Rzecznik Dyscyplinarny ds. osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, 
9) Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia, 10) Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, 11) Komisja orzekania 
o zdarzeniach medycznych, 12) Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.(…) 
39 Wydrukowane na kartkach formatu A4 - na korkowych tablicach informacyjnych, na blatach przeznaczonych 
do obsługi interesantów oraz w przeszklonych gablotach. 
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zaangażowanych w proces przetwarzania informacji (pod kątem bezpieczeństwa 
informacji). 
W Sprawozdaniu z 15.01.2019 r. Zespół Audytu Wewnętrznego zawarł 
rekomendacje odnoszące się m.in. do modyfikacji i uzupełnienia Polityki 
Bezpieczeństwa Informacji w zakresie: 

 doprecyzowania trybu postępowania w przypadku długotrwałej nieobecności 
pracownika, 

 cofania pracownikom posiadanych uprawnień, 

 ustanowienia mechanizmu kontrolnego (dokumentu) w procesie przenoszenia 
pracownika między komórkami organizacyjnymi Urzędu, 

 trybu i formy udzielania upoważnień, 

 ustalania zasad prowadzenia szkoleń (z bezpieczeństwa informacji). 

Wojewoda wyjaśnił, że rekomendacje z zadania audytowego zostały wykorzystane 
do wprowadzenia uszczegółowień do Polityki Bezpieczeństwa oraz poinformował, iż 
zmiany do Polityki są obecnie na etapie weryfikowania w Zespole Audytu 
Wewnętrznego. 

          (akta kontroli str. 12, 362-397, 948-949)  

W dniu 7.12.2018 r. w godzinach 16.00-20.00 Inspektor zweryfikował w 
pomieszczeniach biurowych Urzędu sposobu zabezpieczania dokumentów 
zawierających dane osobowe oraz pieczątek po godzinach pracy. Zgodnie z 
Polityką Bezpieczeństwa pracowników Urzędu obowiązywała zasada czystego 
biurka. W  kontroli uczestniczył również Audytor wewnętrzny. Z 41 sprawdzonych 
pomieszczeń40 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w 24 
(58,5%) stwierdzono brak zabezpieczonych dokumentów. Inspektor wykorzystał 
wyniki zadania audytowego podczas prowadzenia szkoleń pracowników w zakresie 
ochrony danych osobowych. 

(akta kontroli str. 395-397) 

W Urzędzie przeprowadzano szkolenia z zakresu RODO. W kwietniu 2018 r. IOD 
przeprowadził szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu. W styczniu i lutym 2019 r. 
przeprowadził ogółem pięć szkoleń dla pracowników Urzędu, a w lutym i wrześniu 
2019 r. dwa szkolenia dla pracowników Delegatury Urzędu w Koszalinie. Szkolenia 
nowych pracowników Urzędu odbywały się na bieżąco. Szkoleniami objęto łącznie 
578 osób z 17 komórek organizacyjnych Urzędu (według stanu na 30.09.2019 r.). 
Liczba przeszkolonych osób stanowiła 95,5% ogólnej liczby zatrudnienia41 oraz 
98,1% pracowników biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych42.  
Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. definicji danych osobowych i przetwarzania 
danych, kategorii danych, operacji na danych, zasad przetwarzania, nowych 
obowiązków administratora danych, zgłaszania naruszeń ochrony danych, 
obowiązku informacyjnego, realizacji praw osób, których dane dotyczą, 
rejestrowania czynności przetwarzania, odpowiedzialności karnej, zapisywania 
danych na dyskach sieciowych, anonimizacji danych, zasady czystego biurka 
i ekranu.  

                                                      
40 Próba dotyczyła 46 pomieszczeń. Do pięciu pomieszczeń nie było klucza. 
41 Według sprawozdania Rb-70 na koniec III kwartału 2019 r. stan zatrudnienia na koniec okresu 
sprawozdawczego wynosił łącznie 604,89 osób. 
42 Liczba pracowników upoważnionych do przetwarzania informacji (danych) wynosiła 589. 



 

13 

Ponadto w lutym 2018 r. IOD przeprowadził szkolenie dotyczące RODO dla osób 
pełniących funkcje administratorów danych osobowych w jednostkach administracji 
zespolonej. 
Inspektor wyjaśnił: Szkolenia są dostosowywane do zadań, które realizują 
poszczególne osoby. Czas szkolenia od 2 do 4 godzin (…). 

        (akta kontroli str. 401-424, 688-689, 860-870)  

Przygotowanie i realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych oraz 
wdrażanie RODO nie spowodowały generowania nowych kosztów w Urzędzie, 
ponieważ  nie zatrudniono dodatkowych osób (Inspektora Ochrony Danych lub jego 
zastępców), nie zakupiono specjalistycznych programów, systemów, sprzętu 
(związanych wyłącznie z RODO). Urząd ponosił wydatki na delegacje IOD związane 
z jego udziałem w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach, które wyniosły łącznie 
5 675,53 zł. 

            (akta kontroli str. 10-13, 425)  

W okresie objętym kontrolą na Urząd nie nałożono żadnych kar pieniężnych, sankcji 
lub obowiązków naprawczych w związku z niewłaściwym stosowaniem RODO. 

            (akta kontroli str. 12)  

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

 

W Urzędzie  opracowano i wdrożono dokumentację oraz procedury dotyczące 
ochrony danych osobowych uwzględniając przepisy RODO. Ich dostosowanie 
nastąpiło na dzień przed wejściem w życie RODO. Wywiązano się z obowiązku 
powołania Inspektora Ochrony Danych i terminowego zgłoszenia tego faktu 
Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prowadzony w Urzędzie rejestr 
czynności przetwarzania i rejestr kategorii zostały założone przed 25 maja 2018 r. 
Pracowników Urzędu  szkolono w zakresie ochrony danych osobowych.   

2. Wykorzystywanie wdrożonych rozwiązań organizacyjnych 
w zakresie ochrony danych osobowych. 

2.1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych43, o którym mowa  
w art. 30 ust. 1 RODO, został utworzony 2.03.2018 r. 
Zgodnie z wymogami art. 30 ust. 3 RODO, Rejestr czynności prowadzony był 
w formie elektronicznej oraz zawierał wymagane elementy, określone w ust. 1 tego 
przepisu, w tym: dane kontaktowe Administratora i IOD; cele przetwarzania danych; 
opis kategorii osób, których dane dotyczą; kategorie danych osobowych; kategorie 
odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; ogólny opis 
technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 
ust. 1 RODO; planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych oraz 
informację dotyczącą ewentualnego przekazania danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W Rejestrze określono podstawy 
prawne przetwarzania danych. W dwóch przypadkach44 wskazano, zgodnie  

                                                      
43 Dalej także: Rejestr czynności. 
44 Tj.: 1) przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnianiem budynku Urzędu (osoby/grupy osób 
zwiedzające budynek Urzędu lub organizujące sesje fotograficzne na terenie gmachu Urzędu); 2) przetwarzanie 
danych osobowych w związku z powiadamianiem SMS o paszporcie do odbioru. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 

faktycznego 
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z art. 6 ust. 1a RODO, że podstawą jest zgoda osoby, której dane dotyczą na ich 
przetwarzanie. Rejestr czynności przetwarzania był aktualizowany na bieżąco45. 
Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych46, o którym mowa 
w art. 30 ust. 2 RODO, został utworzony 19.02.2018 r. 
Zgodnie z wymogami art. 30 ust. 3 RODO, Rejestr kategorii prowadzony był 
w formie elektronicznej oraz zawierał wymagane elementy, określone w ust. 2 tego 
przepisu, w tym: nazwa oraz dane kontaktowe administratorów; imię i nazwisko 
przedstawicieli administratorów; kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu 
każdego z administratorów; informację dotyczącą ewentualnego przekazania 
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
dokumentację odpowiednich zabezpieczeń; ogólny opis technicznych i 
organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Rejestr kategorii czynności 
przetwarzania danych był aktualizowany na bieżąco47. 

            (akta kontroli str. 277-310, 890-930)  

W Rejestrze czynności przetwarzania danych i Rejestrze kategorii czynności 
przetwarzania  nie znajdowały się  informacje o kategoriach danych, które nie są 
niezbędne. 

            (akta kontroli str. 995 - 1004)  

2.2. W Urzędzie, zgodnie z wymogami Polityki Bezpieczeństwa, prowadzono:  

 ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych 
w systemach informatycznych Urzędu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 
3k do PBI); ewidencję prowadzono odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej; 
tabelaryczne zestawienie zawierało dane takie jak: nazwa systemu 
informatycznego/zbioru danych,  imię i nazwisko użytkownika, 
identyfikator/login, zakres upoważnienia, data nadania upoważnienia, data 
cofnięcia upoważnienia, data założenia (modyfikacji) konta;  

 rejestr oświadczeń o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa oraz rejestr 
oświadczeń o zachowaniu tajemnicy danych osobowych (odpowiednio według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3l i 3m do PBI); rejestry prowadzono odrębnie 
dla każdej komórki organizacyjnej; tabelaryczne zestawienia zawierały dane 
takie jak: imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy, data podpisania 
oświadczenia. 

Według stanu na 30.09.2019 r. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu liczył 
66 pracowników, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 122 pracowników.  
Analiza nadanych uprawnień pracownikom ww. dwóch komórek organizacyjnych 
wykazała, że wszyscy pracownicy przetwarzający dane osobowe zostali 
upoważnieni do ich przetwarzania oraz że zakresy uprawnień odpowiadały danym 
przetwarzanym w ramach wykonywanych obowiązków służbowych przez tych 
pracowników. 

 (akta kontroli str. 690-694, 696-724) 
Analiza 10 wybranych umów cywilnoprawnych zawartych w Urzędzie w okresie 
25.05.2018 r. – 30.09.2019 r. wykazała, że we wszystkich przypadkach 
zleceniobiorcy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją umów. W przypadku pięciu umów zawarto zapisy o obowiązku 

                                                      
45 Np. w toku kontroli NIK wyodrębniono czynności przetwarzania dotyczące opiniowania wniosków w sprawie 
wydania książeczki żeglarskiej. 
46 Dalej także: Rejestr kategorii. 
47 Np. w związku z zawieraniem nowych umów powierzenia. 



 

15 

zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu 
umowy, a w dwóch umowach zawarto zapis o zobowiązaniu do zachowania 
w tajemnicy danych osobowych. W pozostałych trzech umowach nie zawarto takich 
postanowień.  
W żadnej z 10 umów nie zawarto klauzuli dotyczącej obowiązku przestrzegania 
Polityki Bezpieczeństwa przez wykonawców umów, co zostało opisane w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości.” 
 
W przypadku pięciu umów48 (z 10) upoważnienia dostępu do danych osobowych 
podpisał Dyrektor Generalny (z upoważnienia Wojewody), mimo że - zgodnie z 
Polityką Bezpieczeństwa49 - właścicielem systemu informatycznego jest dyrektor 
Wydziału/Biura. Umowy te podpisał Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Dyrektor tego Wydziału, który zlecał wykonanie zadania był również jego odbiorcą 
(wraz ze wszelkimi danymi osobowymi pozyskanymi i przetwarzanymi przez 
zleceniobiorców).  

(akta kontroli str. 180, 646-672) 
Dyrektor Generalny wyjaśniła: Zgodnie z PBI obowiązującą w ZUW dyrektorzy 
poszczególnych komórek organizacyjnych posiadają upoważnienia nadane przez 
Administratora Danych – Wojewodę Zachodniopomorskiego do upoważniania do 
danych osobowych pracowników w jego imieniu do konkretnych zbiorów / systemów 
funkcjonujących w ich komórkach (wyszczególnionych w załączniku nr 1 do PBI). 
(…) w związku ze zmianami organizacyjnymi w byłym Wydziale Zdrowia 
Publicznego (obecnie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej), które miały miejsce w 
październiku 2018 r., poprzednie upoważnienie do upoważniania w imieniu 
Administratora Danych nadane Dyrektorowi Wydziału Zdrowia straciło ważność, a 
nowe będzie wydane po wprowadzeniu aktualizacji nowej PBI, która obecnie jest w 
opiniowaniu przez Audytora Wewnętrznego ZUW. 
W związku z powyższym, upoważnić te osoby w tym okresie mógł tylko 
Administrator Danych – Wojewoda Zachodniopomorski lub upoważniony w jego 
imieniu Dyrektor Generalny ZUW.  

 (akta kontroli str.856-857) 
Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa50 Wojewoda mógł delegować uprawnienie dla 
właścicieli systemów informatycznych i zbiorów danych prowadzonych w formie 
papierowej – wymienionych w załączniku nr 1 do PBI – do upoważniania 
pracowników do dostępu do danych osobowych w systemach/zbiorach danych.  W 
załączniku nr 1 do PBI wskazano, że właścicielami wszystkich systemów 
wewnętrznych Urzędu (oraz części systemów zewnętrznych) są poszczególni 
Dyrektorzy Wydziałów/Biur Urzędu, w tym Dyrektorzy zlikwidowanych Wydziałów: 
Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego i Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. 
Dyrektor Generalny nie był właścicielem żadnego systemu/zbioru danych.  
Jednakże na podstawie trzech indywidualnych upoważnień Wojewody51 Dyrektor 
Generalny mógł wystawiać w imieniu Wojewody upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych w systemach informatycznych oraz zbiorach danych Urzędu.  

                                                      
48 1) upoważnienie z 15.11.2018 r., umowa nr 7/ZPS-2/2018; 2 i 3) upoważnienie z 22.11.2018 r. oraz z 
18.02.2019 r., umowa nr 8/ZPS-2/2018 i nr 310/ZPS-2/2019; 4) upoważnienie z 5.07.2019 r., umowa nr 
589/ZPS-2/2019; 5) upoważnienie z 18.06.2019 r., umowa nr 502/ZPS-2/2019. 
49 Zapisy na str. 11 „Właściciel systemu informatycznego/zbioru danych osobowych”; opis procedury 
w załączniku nr 2 do PBI;  pkt 14.2 lit. 2 PBI str. 29-30. 
50 Zapis na str. 8 w pkt 2.2. 
51 Z dnia: 7.10.2016 r. (L-3.0030.62.2016.AN), 10.08.2018 r. (P.0030.317.2018), 25.01.2019 r. (P.0030.20.2019) 
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 (akta kontroli str. 167-239, 520-530) 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej jako nowa komórka organizacyjna Urzędu 
funkcjonuje w jego strukturze od października 2018 r.52. Obecny Dyrektor tego 
Wydziału formalnie nie jest właścicielem systemów informatycznych i zbiorów 
danych obsługiwanych wcześniej przez Wydział Spraw Społecznych, ponieważ nie 
dokonano aktualizacji regulacji wewnętrznych (PBI, w tym Załącznika nr 1) 
uwzględniających zmiany w strukturze Urzędu. 

(akta kontroli str. 520-530) 
Wojewoda wyjaśnił, że Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, został powołany w 
październiku 2018 r., natomiast Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji 
(PBI) uwzględniający tę zmianę został zaktualizowany w grudniu 2018 r. Wejście w 
życie załącznika uzależnione jest od zatwierdzenia dokumentu głównego – PBI, 
która wymagała szerszych uzupełnień, m. in. w związku z dostosowaniem tego 
dokumentu do wciąż pojawiających się zmian prawnych i organizacyjnych. 
Wskazana zmiana została wpisana do Polityki Bezpieczeństwa Informacji 
(Załącznika nr 1), która obecnie jest na etapie weryfikowania w Zespole Audytu 
Wewnętrznego. Dyrektor Generalny posiada upoważnienie od Wojewody, jako 
administratora danych osobowych, tak aby w przypadku jego nieobecności możliwe 
było nadawanie uprawnień, w przypadku jeśli takich uprawnień nie posiada właściwy 
dyrektor komórki organizacyjnej. Podstawą takiego upoważnienia nie były zatem 
zapisy PBI, stąd brak takiego uregulowania w tym dokumencie. Mając jednak na 
uwadze, że uprawnienie DGU w tym względzie powinno być znane wszystkim 
pracownikom ZUW, stosowna informacja została zapisana w PBI, będącej na etapie 
weryfikowania. 

(akta kontroli str. 1007-1010) 

Wszystkim 37 pracownikom, z którymi Urząd rozwiązał umowę o pracę w okresie 
objętym kontrolą, unieważniono dostęp do systemów informatycznych nie później 
niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę. Ostatnie logowania tych 
pracowników do systemu informatycznego miały miejsce w dacie wcześniejszej niż 
data rozwiązania umowy o pracę.  

 (akta kontroli str. 991-994) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywało 31 umów dotyczących 
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub współadministrowania, z tego: 

 w 14 umowach Wojewoda wystąpił jako podmiot powierzający przetwarzanie 
danych; 

 w 12 umowach wskazano Wojewodę jako podmiot przetwarzający53; 

 w pięciu umowach Wojewoda wystąpił jako podmiot współadministrujący 
przetwarzaniem danych54. 

                                                      
52 http://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/?type=article&action=view&id=3 
53 Administratorami danych (w związku z EZD) byli: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji 
Handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor 
Weterynarii, Minister Inwestycji i Rozwoju, Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Zachodniopomorski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
54 Współadministratorami danych byli: CARITAS POLSKA (w trzech umowach), Przewodniczący Wojewódzkiej 
Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności. 
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Analiza 14 umów55 dotyczących powierzenia przez Wojewodę przetwarzania danych 
osobowych wykazała, że zawierały one postanowienia wymagane art. 28 ust. 3 
RODO, tj. określono w nich przedmiot umowy, czas trwania, charakter i cel 
przetwarzania, rodzaj danych osobowych, kategorie osób których dotyczyły, 
obowiązki i prawa administratora (Wojewody). W umowach określono, że 
administrator ma prawo kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych. 
Podmiot przetwarzający dane obowiązany był do zabezpieczania danych 
osobowych; nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
pracownikom podmiotu przetwarzającego; zgłaszania administratorowi podejrzeń 
naruszenia ochrony danych osobowych; usunięcia danych osobowych (i kopii) po 
zakończeniu świadczenia usług. 

Trzy umowy powierzenia przetwarzania danych (z 14) zawarto ze wstecznym 
okresem obowiązywania, mianowicie: 

 dwie umowy z 1.03.2019 r., w których określono czas obowiązywania umów od 
4.12.2018 r., co oznacza, że umowy powierzenia zawarto po upływie 3 miesięcy 
obowiązywania umów głównych (na realizację usług serwisu autorskiego 
i bieżącej konserwacji systemu finansowo-księgowego, elektronicznego rejestru 
umów oraz systemu mandatów karnych); 

 jedną umowę z 27.06.2019 r., w której określono czas obowiązywania od 
01.01.2019 r., co oznacza, że umowę powierzenia zawarto po upływie niemal 
sześciu miesięcy obowiązywania umowy głównej (na wykonywanie ochrony 
fizycznej obiektu). 

(akta kontroli str. 439-500) 
Wojewoda wyjaśnił: W odniesieniu do umów dotyczących  systemów (…) informuję, 
że umowy te zawierają zapisy pozwalające na rozłączalność dostępu do systemu 
przez firmę (…), dostęp przez szyfrowane łącza VPN do systemu z firmy (…) oraz 
zagadnienia dotyczące poufności. Jednak mimo tych zapisów, po konsultacji 
z Zespołem Radców Prawnych ZUW, została podjęta decyzja, że umowy 
powierzenia danych osobowych pomiędzy ZUW a firmą (…) dodatkowo 
zabezpieczą stronę ZUW w zakresie ochrony danych osobowych. Z tego właśnie 
powodu powstało przedmiotowe opóźnienie w podpisaniu umowy powierzenia 
danych osobowych. W roku bieżącym, mając na uwadze powyższe, obydwie umowy 
(…) są procedowane jednocześnie. 
W odniesieniu do umowy z 27.06.2019 r. (…) umowa powierzenia danych została 
zawarta z opóźnieniem w związku ze zmianami osobowymi na stanowiskach 
koordynujących pracą firmy zewnętrznej świadczącej usługi ochrony (…). Mając na 
uwadze powyższe, a także w związku z zawieraniem nowych usług na usługi 
świadczone przez firmy zewnętrzne, zapisy umowy powierzenia danych będą 
zawierane  w umowach  głównych na usługi świadczone dla ZUW. 

(akta kontroli str. 837) 

Zespół do spraw wdrożenia RODO przedłożył Wojewodzie sprawozdanie w dniu 
30.04.2018 r., w którym podano, że 19.02.2018 r. przekazano do Biura Logistyki 

                                                      
55 Jednej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z obsługą portalu komunikacyjnego 
dotyczącego zlecania płatności ze środków europejskich, 13 zawartych w związku z realizacją umów 
podstawowych (na wykonywanie serwisu autorskiego i utrzymania systemów informatycznych, bieżącej 
konserwacji systemów; serwisu oprogramowania; wykonywania pieczątek imiennych pracowników Urzędu; 
przeprowadzenia szkoleń; wykonywania ochrony fizycznej budynku Urzędu). 



 

18 

projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia 
stosownych umów z jednostkami administracji zespolonej. 
Umowy powierzenia przetwarzania danych zawarte przez Wojewodę (podmiot 
przetwarzający) z kierownikami tych jednostek (administratorzy danych) w liczbie 10 
sztuk zostały zawarte we wrześniu 2018 r. (sześć umów) i kwietniu 2019 r. (cztery 
umowy), tj. odpowiednio po upływie ponad trzy i 10 miesięcy od 25.05.2019 r.  

(akta kontroli str. 439-500, 540-550) 
Wojewoda wyjaśnił: Umowy powierzenia danych osobowych zostały zawarte wtedy, 
gdy jednostka rozpoczynała produkcyjne korzystanie z systemu EZD. W czasie 
pomiędzy podpisaniem porozumień a podpisaniem umów powierzenia danych 
osobowych z jednostkami administracji zespolonej system EZD był wykorzystany 
jedynie na aspekty techniczne uruchomienia systemu, bez gromadzenia w tych 
systemach danych osobowych. 

(akta kontroli str. 836-837) 
Wojewoda nie zawarł umowy w zakresie przetwarzania danych z Komendą 
Wojewódzką Policji oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, 
wymienionych w ramach administracji zespolonej na stronie internetowej Urzędu 
oraz z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa wymienionym na 
stronie internetowej Urzędu – Delegatury w Koszalinie.  

(akta kontroli str. 439-500, 1013-1014) 

Wojewoda wyjaśnił, że nie współadministruje danymi osobowymi ani nie jest 
podmiotem przetwarzającym dla tych jednostek, oraz że umowy takie będą zawarte, 
kiedy podmioty te będą na serwerach ZUW przechowywały dane, np. w związku 
z wdrożeniem systemu obiegu dokumentów.  

(akta kontroli str. 836-837) 

W kwestii korzystania z prawa do przeprowadzania kontroli sposobu przetwarzania 
danych osobowych w przypadku ww. 14 podmiotów Wojewoda wyjaśnił, że nie 
korzystał z prawa do przeprowadzania kontroli sposobu przetwarzania danych 
osobowych podmiotów przetwarzających bezpośrednio w tych podmiotach. 
Powodem był brak informacji z UODO dotyczących zakresu kontroli. […] Na część 
wątpliwości, w jakim zakresie i w jaki sposób przeprowadzać takie kontrole UODO 
zamieściło 7 października 2019 r. na stronie www https://uodo.gov.pl/pl/225/1213 
informację. Nadzór podmiotów przetwarzających serwisujących zdalnie systemy 
teleinformatyczne ZUW polegał na zdalnym dostępie z wykorzystaniem 
szyfrowanego połączenia56.  

(akta kontroli str. 838) 

Analiza wszystkich 12 umów, w których podmiotem przetwarzającym był Wojewoda 
wskazuje, że na Wojewodę nałożono obowiązek: zabezpieczania danych 
osobowych; nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
pracownikom podmiotu przetwarzającego; zgłaszania administratorowi podejrzeń 
naruszenia ochrony danych osobowych; usunięcia danych osobowych (i kopii) po 
zakończeniu świadczenia usług.  

(akta kontroli str.439-500) 

                                                      
56 Połączenie szyfrowe VPN realizowane przez urządzenia klasy UTM. Podmioty uzyskują dostęp zdalny do 
systemów w trybie nadzorowanym, a na serwerze lub komputerze administratora systemu uruchamiana jest 
aplikacja dostępowa i zestawiane połączenie z serwisantem, który wykonuje prace serwisowe pod stałym 
nadzorem administratora systemu. Konta dostępowe dla firm zewnętrznych są wyłączane po wykonaniu 
czynności serwisowych.  

https://uodo.gov.pl/pl/225/1213
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Ponadto Wojewoda przetwarzał dane osobowe na podstawie: ustawy  
z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne57, ustawy z 24 sierpnia 2007 r. o udziale RP w Systemie Informacyjnym 
Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym58, ustawy  
z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego59, ustawy 
 z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym60, ustawy z 13 lipca 
2006 r. o dokumentach paszportowych61 oraz na podstawie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z 25 października 2012 r. w 
sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE62. 

(520-530, 890-930, 1015) 
2.3. Na terenie Urzędu funkcjonował monitoring wizyjny obiektu w miejscach 
wskazanych w regulaminie pracy63, tj. na zewnątrz budynku, w obrębie holu 
głównego, korytarzy poszczególnych kondygnacji oraz w niektórych 
pomieszczeniach64.  
W toku oględzin65 stwierdzono, że nagrania i bieżący podgląd z monitoringu  
obsługiwany był przez: 

 Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych –dostęp do nagrań był możliwy po 
zalogowaniu się pracownika do systemu; system automatycznie nadpisywał 
nagrania; do nagrań dostęp miało trzech upoważnionych pracowników Urzędu; 

 Centrum Powiadamiania Ratunkowego – prowadzonego w ramach Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – czas przechowywania nagrań 
zależał od aktualnej pojemności dysku; system automatycznie nadpisywał 
nagrania; do nagrań dostęp miało pięciu upoważnionych pracowników. 

Ponadto bieżący podgląd z monitoringu wizyjnego Urzędu zainstalowany był 
w pomieszczeniu portierni, ale nie umożliwiał nagrywania. 
W wyniku oględzin stwierdzono, że tablice pn. „Obiekt monitorowany” informujące 
o prowadzeniu monitoringu wizyjnego zainstalowano w wielu miejscach na terenie 
Urzędu. 

(akta kontroli str. 501-506, 51-645, 673-675, 682, 740-743) 
2.4. Wdrażając środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 ust. 1 
pkt b RODO, dotyczące zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych (w tym  
poufności, integralności, dostępności, odporności systemów i usług przetwarzania), 
zastosowano następujące rozwiązania: 

 pomieszczenia serwerowni Urzędu zlokalizowano w wydzielonej części budynku, 
w strefie ochrony, do której wejście miały osoby upoważnione ; zamontowano w 
nich system alarmowy, który należało przed wejściem dezaktywować;  główne 

                                                      
57 Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm. 
58 Dz.U. z 2019 r. poz. 1844. 
59 Dz.U. z 2019 r. poz. 1077. 
60 Dz.U. z 2019 r. poz. 993 ze zm. 
61 Dz.U. z 2018 r. poz. 1919 ze zm. 
62 Dz.Urz. UE L316/1 z 14.11.2012 r. 
63 Zarządzenie nr 35/2018 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu; § 81 i § 82; w zarządzeniu określono, że wchodzi w życie po 
upływie 2 tygodni od dnia podania treści zmian do regulaminu pracy do wiadomości pracowników Urzędu. 
Regulamin był dostępny na stronie UMINET-u. 
64 W zarządzeniu wskazano numery tych pomieszczeń (w tym m.in.: na stanowisku ds. skarg, wniosków i petycji, 
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego na stanowiskach operatorów, w Wydziale Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców w punkcie przyjmowania wniosków, w kancelarii tajnej, serwerowni, pomieszczeniu kasy). 
65 Przeprowadzonych przez kontrolerów NIK 17.09.2019 r. i 8.10.2019 r. w siedzibie Urzędu w Szczecinie. 
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drzwi wejściowe wzmocnione były blachą; wejście do pomieszczeń serwerowni 
miały wyłącznie osoby upoważnione (sześciu pracowników Urzędu) na 
podstawie  kart dostępu66; dodatkowym zabezpieczeniem była konieczność 
pobrania kluczy, co odnotowywano w książce pobierania kluczy; serwerownia 
posiadała zainstalowany monitoring wizyjny; wyposażona była w urządzenia 
umożliwiające utrzymanie określonych warunków środowiskowych (cztery 
klimatyzatory, jeden duży wentylator, mierniki wilgotności i temperatury); 
zamontowane były czujki PPOŻ i czujki optyczne; w pomieszczeniach 
serwerowni znajdowały się  gaśnice proszkowe67; serwery umieszczone były  na 
podłodze technicznej (z okablowaniem i instalacją zamieszczoną wewnątrz); 

 serwerownia posiadała podwójne zasilanie energetyczne; 

 pomieszczenie służące do przechowywania kopii zapasowych danych i 
informacji znajdowało się w odrębnym pomieszczeniu w oddzielnej części 
budynku Urzędu; 

 urządzenia, dyski lub inne nośniki informatyczne (z zapisanymi danymi)  
przeznaczone do naprawy na miejscu znajdowały się w dwóch pomieszczeniach 
stanowiących punkty serwisowe obsługiwane przez pracowników Urzędu; 
obowiązywał system kolejkowania zgłoszeń szkód i awarii68; 

 stare dyski przeznaczone do likwidacji zdeponowano w zamykanej metalowej 
szafie  w innym pomieszczeniu. 

Zastosowane rozwiązania (zweryfikowane w trakcie oględzin69) były zgodne 
z przyjętymi przez Urząd w Polityce Bezpieczeństwa. 

(akta kontroli str. 740-743, 983) 
 
Dwukrotne badanie stosowania rozwiązań w celu minimalizowania ryzyka przed 
nieuprawnionym uzyskaniem danych osobowych, przeprowadzone w toku 
oględzin70 10 stanowisk komputerowych obsługiwanych przez pracowników Urzędu, 
wykazało że:  

 wszyscy pracownicy (10) mieli zindywidualizowany identyfikator (login), 

 hasła ośmiu (z 10) pracowników, zgodnie z wymogiem pkt 13.5 PBI składały się 
z odpowiedniej liczby znaków; 

 ostatnia modyfikacja hasła miała miejsce mniej niż 30 dni temu (system 
automatycznie informował o zbliżającym się terminie zmiany hasła); 

 wszyscy pracownicy (10) potrafili zablokować ekran monitora; 

 ustawienie wszystkich 10 monitorów nie pozwalało na wgląd osób postronnych 
w ekran komputera; 

 dziewięciu pracowników zamieściło pliki z danymi osobowymi na dysku 
sieciowym „n” (zgodnie z wymogiem pkt 14.1 PBI nie zamieszczono ich na stacji 
roboczej); jeden użytkownik zamieścił pliki71 na pulpicie komputera; jeden plik 
otworzony – na prośbę kontrolerów - zawierał dane osobowe. Ponadto dwóch 
użytkowników posiadało na pulpicie komputera po kilka plików, ale nie zawierały 

                                                      
66 Wejście po wykonaniu kombinacji zbliżeń kary do czytnika. 
67 Na gaśnicach wskazano termin ich ważności/przeglądu  – marzec 2020 r. 
68 Inspektor Ochrony Danych oświadczył, że w przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy sprzętu na 
zewnątrz – dysk jest wyciągany. W przypadku awarii dysku nie jest on naprawiany tylko wymieniany na nowy. 
69 Przeprowadzonych 17.09.2019 r. 
70 W dniu 14.10.2019 r. oraz 24.10.2019 r. 
71 Ponad 10 plików. Pracownik oświadczył, że są to pliki, na których pracował w ostatnim czasie. 
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one danych osobowych. W toku powtórnych oględzin na żadnym z 10 
komputerów nie zamieszczono plików na stacji roboczej (tj. na pulpicie); 

 na dyskach sieciowych „r” i „w” nie zamieszczono plików z danymi osobowymi 
(zgodnie z wymogiem pkt 15.2 PBI); 

 (akta kontroli str. 931-941) 
Inspektor wyjaśnił, że: ze wszystkimi pracownikami, których dotyczyły oględziny 
przeprowadził rozmowy przypominające o zasadach bezpiecznego przetwarzania 
danych osobowych; zobowiązał osoby, które nie zasłaniały klawiatury do 
niezwłocznej zmiany hasła; zobowiązał właściwe osoby do przeniesienia danych 
z pulpitu na zasoby sieciowe;  pouczył pracownika  o zagrożeniach i skutkach jakie 
mogą wystąpić w przypadku prywatnych nośników dla komputerów i sieci 
teleinformatycznej ZUW oraz o zakazie korzystania z prywatnych nośników; 
zweryfikował dokonanie zmian przez pracowników; poinformował i poprosił 
Dyrektorów Wydziałów, by przypomnieli pozostałym pracownikom o obowiązujących 
zasadach.  

(akta kontroli str. 961-963) 
W wykazie działań podjętych w celu dostosowania lub zmniejszenia ryzyka 
w okresie od 25 maja 2018 r. (z uwzględnieniem wdrożenia środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych) podano, 
że: 

 Inspektor Ochrony Danych oraz pracownicy Oddziału Informatyki prowadzili 
szkolenia pracowników Urzędu w zakresie obowiązujących zasad bezpiecznego 
użytkowania powierzonego sprzętu informatycznego (w celu minimalizacji ryzyka 
w przypadku zagrożeń przetwarzania danych w formie tradycyjnej/papierowej 
oraz z wykorzystaniem systemów informatycznych); 

 kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przypominali o zasadach 
przetwarzania danych opisanych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji; 

 Inspektor Ochrony Danych oraz pracownicy Oddziału Informatyki dokonywali 
weryfikacji uprawnień72, 

 pracownicy Oddziału Informatyki prowadzili testy penetracyjne73, 

 Inspektor Ochrony Danych oraz Audytor Wewnętrzny przeprowadzili audyt 
zabezpieczenia dokumentów po godzinach pracy. 

Jako czynności planowane na lata 2019-2020 wykazano: analizę stosowanych 
zabezpieczeń sieci teleinformatycznej (podatność – wyładowania atmosferyczne); 
wyrywkową kontrolę/audyt inwentaryzacji prowadzonej przez Biuro Logistyki i 
Zamówień Publicznych (podatność – rzetelność identyfikacji zasobów IT); 
wprowadzenie mechanizmów ograniczających używanie nośników prywatnych oraz 
mechanizmów monitorujących kopiowanie danych (podatność – niekontrolowany 
wyciek danych); wprowadzenie polityki klucza (podatność – nieuprawniony dostęp 
do pomieszczeń). 

 (akta kontroli str. 275-276) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono  następującą nieprawidłowość: 

Mimo wymogu określonego w Polityce Bezpieczeństwa (w rozdziale 6 na str. 13) 
i pomimo tego, że wszyscy zleceniobiorcy 10 zbadanych umów cywilnoprawnych 

                                                      
72 Zadanie ciągłe. 
73 Zadanie ciągłe. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w żadnej z zawartych 
umów nie wprowadzono klauzuli dotyczącej obowiązku przestrzegania Polityki, 
czym naruszono wewnętrzne regulacje Urzędu. 
W przypadku pięciu umów (z 10) zawarto inne zapisy, tj. o obowiązku zachowania 
w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, a w 
dwóch kolejnych umowach zawarto zapis o treści „Zleceniobiorca oświadcza, iż 
zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (…) i zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych 
osobowych, do których ma lub będzie miał dostęp”. W pozostałych trzech umowach 
nie zawarto żadnych tego rodzaju postanowień.  
Realizacja wszystkich 10 umów miała związek z pozyskaniem i przetwarzaniem 
danych osobowych74 przez zleceniobiorców, w tym danych osobowych lekarzy 
(różnych specjalności), pacjentów, interesantów, urzędników, funkcjonariuszy oraz 
innych osób. 

(akta kontroli str. 180, 646-672) 
Wojewoda wyjaśnił: W umowach nie zawarto klauzuli obowiązku przestrzegania 
PBI, ponieważ realizacja tych zadań nie wiązała się z dostępem do infrastruktury 
teleinformatycznej ZUW. Dokumenty, opinie, sporządzanie protokołów było 
realizowane w formie papierowej przez Zleceniobiorców. W przypadku 3 umów, 
w których nie zawarto ani zapisu o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji 
uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, osoby, z którymi podpisano 
umowy złożyły oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych 
w związku z realizacją umów. 

(akta kontroli str. 838) 
Polityka Bezpieczeństwa dotyczy również danych osobowych (informacji) 
przetwarzanych w formie papierowej. 
 

W Urzędzie wprowadzono rozwiązania organizacyjne zmierzające do zapewnienia 
ochrony danych osobowych. Zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1-3 RODO oraz 
postanowieniami Polityki Bezpieczeństwa rejestr czynności oraz rejestr kategorii 
prowadzone były w formie elektronicznej oraz zawierały elementy określone w 
przepisach. W Urzędzie prowadzono: ewidencję osób uprawnionych do 
przetwarzania danych osobowych, rejestr oświadczeń o zapoznaniu się z PBI oraz 
rejestr oświadczeń o zachowaniu tajemnicy danych osobowych. Według stanu na 
30.09.2019 r. wszyscy pracownicy komórek organizacyjnych objętych badaniem 
przetwarzający dane osobowe posiadali stosowne upoważnienia. Zakresy ich 

                                                      
74 Umowy te dotyczyły: 1) Przeprowadzenia kontroli wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych 
oraz  orzeczeń psychologicznych dotyczących dysponowania bronią lub wpisania na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej wydanych przez trzech psychologów; 2) Wykonania opinii grafologicznej pisma 
ręcznego, tj. dokumentu przedstawionego przez stronę w postępowaniu dot. potwierdzenia prawa do 
rekompensaty z tytułu mienia pozostawionego poza obecnymi granicami RP; 3 i 4) Rozpoznania spraw 
dyscyplinarnych w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności orzekania w składzie komisji 
(dyscyplinarnej); 5) Przeprowadzenia kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich  oraz orzeczeń 
lekarskich u osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydanych 
przez dwóch lekarzy; 6) Przeprowadzenia czynności kontrolnych w podmiocie leczniczym pn. Areszt Śledczy 
w Koszalinie; 7) Przeprowadzenia czynności kontrolnych w podmiocie leczniczym pn. Szpital Powiatowy 
w Pyrzycach; 8)  Przeprowadzenia kontroli wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz 
wydanych orzeczeń psychologicznych dotyczących dysponowania bronią; 9)  Sporządzania protokołów 
posiedzeń składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 10) 
Przeprowadzania specjalistycznych badań psychologicznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności. 
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uprawnień odpowiadały wykonywanym obowiązkom służbowym. Badanie 10 umów 
cywilnoprawnych wykazało, że zleceniobiorcy zostali upoważnieni do dostępu do 
danych osobowych w związku z ich realizacją. Wojewoda prawidłowo powierzył 14 
podmiotom przetwarzanie danych osobowych zawierając stosowne umowy, 
natomiast nie korzystał z prawa do przeprowadzania kontroli sposobu przetwarzania 
danych przez te podmioty. Prowadzony w Urzędzie monitoring wizyjny, w tym 
przechowywanie zapisów, był zgodny z obowiązującymi przepisami. Wdrożono 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt b 
RODO, dotyczące zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w 
pomieszczeniach serwerowni, a zastosowane rozwiązania były zgodne z przyjętą 
Polityką Bezpieczeństwa. Jednak nie wszystkie wprowadzone Polityką wymogi  były 
w pełni przestrzegane. Mimo wymogu określonego w Polityce Bezpieczeństwa w 
żadnej z 10 zbadanych umów cywilnoprawnych nie wprowadzono klauzuli 
dotyczącej obowiązku przestrzegania przez wykonawców Polityki, czym naruszono 
wewnętrzne regulacje Urzędu. 
 

3. Zarządzanie danymi osobowymi przetwarzanymi, w tym 
gromadzonymi, w jednostce. 

3.1. W okresie objętym kontrolą w Rejestrze incydentów bezpieczeństwa i działań 
korygujących i zapobiegawczych ujętych zostało cztery incydenty związane 
z naruszeniem RODO. Dwukrotnie dokonano zgłoszenia naruszenia ochrony 
danych osobowych do UODO: a) w związku z naruszeniem RODO w dniu 
25.06.2018 r., b) w związku z naruszeniem RODO w dniu 08.01.2019 r. – zgłoszenie 
anulowano75. 
Zgłoszenia odpowiadały wymogom art. 33 RODO dotyczącym terminu zgłoszenia 
oraz obligatoryjnych elementów zgłoszenia, takich jak: charakter naruszenia, jego 
możliwe konsekwencje, środki zastosowane w celu zaradzenia naruszeniu. 
Wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej (art. 34 ust. 1 RODO) 
IOD ustalił w przypadku naruszenia RODO w dniu 25.06.2018 r.76, w związku z 
czym powiadomił o tym fakcie osobę, której naruszenie dotyczyło (powiadomienie z 
dnia 26.06.2018 r. w formie email), wskazując na działania, jakie podjęto w sprawie. 
Zawiadomienie napisane zostało jasnym i prostym językiem (art. 12 RODO), 
opisywało charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawierało 
informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. b), c), d) RODO. 
W związku z anulowaniem zgłoszenia naruszenia RODO w dniu 08.01.2019 r. 
odstąpiono od obowiązku informacyjnego z art. 34 ust. 1 RODO. 
Pozostałe dwa incydenty ujęte w Rejestrze incydentów bezpieczeństwa i działań 
korygujących i zapobiegawczych, po przeprowadzonej przez IOD analizie ryzyka, 
uznane zostały za incydenty o niskiej wadze naruszenia, wobec czego administrator 
danych zwolniony był z obowiązku powiadamiania organu nadzorczego 
o naruszeniu, jak również z obowiązku informowania osób, których dotyczyły 
naruszenia ochrony danych. 

(akta kontroli str. 314 – 358,1005) 
 

                                                      
75 Zagubiona dokumentacja odnalazła się w sekretariacie Delegatury ZUW w Koszalinie (nie została wysłana, a 
cały czas zaklejona przesyłka znajdowała się w sekretariacie w szafie). 
76 Ujawnienie danych osobowych w protokole pokontrolnym na portalu www ZUW. 
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3.2. Do Urzędu nie zgłoszono żądań dotyczących usunięcia danych osobowych 
ani żądań sprostowania bądź uzupełnienia niekompletnych danych. 

(akta kontroli str. 13) 

W ogólnodostępnych miejscach Urzędu nie znajdowały się żadne informacje 
naruszające ochronę danych osobowych. 

(akta kontroli str. 551-645) 

W Urzędzie obowiązywało Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Generalnego 
z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania 
centralnego systemu niszczenia dokumentów. Jego celem było m.in. 
przeciwdziałanie przed ewentualnym rozpowszechnianiem dokumentów 
umieszczonych w pojemnikach na makulaturę na terenie Urzędu. W celu 
zniszczenia dokumentów każdy pracownik Urzędu zobowiązany był umieścić je w 
specjalnie do tego przystosowanym, oznakowanym i zamykanym pojemniku z 
"wrzutnią"77. Zgodnie z ww. zarządzeniem, niszczenie dokumentów polegało na 
opróżnieniu pojemnika przez wyznaczonego i przeszkolonego pracownika Biura 
Logistyki i Zamówień Publicznych, który umieszczał dokumenty na taśmociągu 
centralnej niszczarki zlokalizowanej w przyziemiu Urzędu. Powstałe ścinki 
umieszczane były w pojemniku na makulaturę. 
W przedmiocie niszczenia zbędnych nośników danych, IOD wyjaśnił, że dyski po 
usunięciu z nich zapisu (punkt 13.8 PBI) przechowuje się w ww. pomieszczeniu. W 
momencie uzbierania większej ilości zużytego sprzętu informatycznego, zostanie on 
przekazany do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia do jego trwałej utylizacji. 

(akta kontroli str. 518-519, 984-985, 1006) 

3.3. Urząd, jako pracodawca, informował pracowników o przetwarzaniu ich 
danych osobowych. Informował również zleceniobiorców o przetwarzaniu ich 
danych osobowych78. 

(akta kontroli str. 551-553, 760-803, 975-982) 

Podczas prowadzenia rekrutacji pracowników, Urząd informował kandydatów 
o warunkach przetwarzania ich danych osobowych79. W każdym ogłoszeniu 
o naborze do pracy w Urzędzie była zamieszczona klauzula informacyjna dot. 
danych osobowych. 
Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do zatrudnienia 
niszczone były w Urzędzie w terminie  trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 
nawiązania zatrudnienia z osobą wyłonioną w naborze. Termin ten został 

                                                      
77 W dniu 23.10.2019 r. dokonano oględzin przedmiotowego pojemnika. 
78 Wszyscy pracownicy Urzędu otrzymali informację pn. „Przetwarzanie danych osobowych pracowników ZUW”. 
Zamieszczono ponadto odpowiednie informacje na stronach intranetowych Urzędu  o przetwarzaniu danych 
osobowych i o przyjętych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji zasadach i rozwiązaniach. „Ogólne klauzule 
informacyjne” w widocznych miejscach zamieszczono we wszystkich sekretariatach Wydziałów. W komórce kadr 
dostępna była „Klauzula informacyjna o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych pracownika”. Wszyscy 
pracownicy Urzędu mieli obowiązek  zapoznać się z przyjętą w Urzędzie Polityką Bezpieczeństwa oraz podpisać 
stosowne oświadczenie. Pracownicy zatrudnieni po 25.05.2018 r. posiadali nowe „Karty obiegowe”, na których 
m.in. potwierdzano fakt złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z PBI. Zleceniobiorców informowano 
o przetwarzaniu ich danych osobowych w „Ogólnej klauzuli informacyjnej” oraz „RODO klauzula informacyjna” 
skierowanej do osób, z którymi zawierane były umowy inne niż umowy o pracę. 
79 Do badania wybrano 10% ze 149 ogłoszeń o naborach do pracy w Urzędzie, tj. 15 naborów, w tym po pięć 

naborów z miesiąca lipca 2018 r. (z dnia: 05.07.2018, 28.07.2018, 20.07.2018, 17.07.2018, 17.07.2018), 
listopada 2018 r. (z dnia: 14.11.2018, 09.11.2018, 07.11.2018, 07.11.2018, 02.11.2018), lipca 2019 r. (z dnia 
02.07.2019, 04.07.2019, 10.07.2019, 15.07.2019, 19.07.2019). 
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wyznaczony w oparciu o art. 33 ustawy o służbie cywilnej, który wskazywał na 
możliwość zatrudnienia innej osoby spośród kandydatów wskazanych w protokole, 
jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą 
wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego 
samego stanowiska pracy. 

(akta kontroli str. 986-990) 

 

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

 
Urząd postępował prawidłowo w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. 
W miejscach ogólnodostępnych w Urzędzie nie było informacji, które mogłyby 
naruszać ochronę danych osobowych osób fizycznych. Zapewniono właściwą i 
zapewniającą bezpieczeństwo danych procedurę usuwania zbędnej dokumentacji i 
informacji. Podczas prowadzenia rekrutacji pracowników informowano kandydatów 
o warunkach przetwarzania ich danych osobowych. 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Zamieszczanie klauzuli dotyczącej obowiązku przestrzegania Polityki 
Bezpieczeństwa w umowach cywilnoprawnych zawieranych z osobami, których 
upoważnia się do przetwarzania danych osobowych 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

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 Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

 

 

 

 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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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. 

 

Szczecin, dnia    28   listopada 2019 r. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
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Małgorzata Jabłońska  
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