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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe we Wschowie, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa (dalej: Starostwo 
lub Urząd) 
 

Andrzej Bielawski – Starosta Wschowski od 21 listopada 2018 r. (dalej: Starosta lub ADO1). 
Poprzednio funkcję Starosty Wschowskiego pełnił Marek Boryczka2. 

 
 
1. Opracowanie wymaganej dokumentacji oraz procedur związanych z ochroną 

przetwarzanych danych osobowych. 

2. Zapewnienie prawidłowego przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

 
 
Od 25 maja 2018 r. (data wejścia w życie przepisów RODO3) do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych4. 

 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze 
 
 
 
Mariusz Kniat, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LZG/65/2019 z 21 maja 2019 r.  
 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1  Administrator Danych Osobowych. 
2  W okresie od 28 września 2011 r. do 21 listopada 2018 r. 
3  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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1, ze zm.), 
dalej RODO. 

4  Badania kontrolne mogą dotyczyć działań sprzed tego okresu, jeśli mają związek z zagadnieniami będącymi 
przedmiotem kontroli. 

5  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  
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podjęcia kontroli  
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II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania podjęte przez Starostwo Powiatowe 
we Wschowie w celu wdrożenia i stosowania regulacji dotyczących ochrony danych 
osobowych (RODO).  

Pomimo upływu ponad roku od wejścia w życie RODO w Starostwie nie dopełniono bowiem 
kluczowych obowiązków w tym obszarze, a stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na: 

 braku formalnego (np. w drodze zarządzenia, aktu powołania) wyznaczenia przez ADO 
(Starostę)  osoby na funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: IOD), 
ponadto w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Starostwa nie wyodrębniono 
tego stanowiska (brak jakichkolwiek zapisów dotyczących IOD); 

 zaniechaniu przeprowadzenia identyfikacji ryzyk i analizy procesów przetwarzania 
danych osobowych będących w posiadaniu Starostwa (naruszenie art. 32 RODO), co 
jest elementem niezbędnym do rzetelnego określania (wprowadzania) technicznych, 
fizycznych i organizacyjnych środków dla ochrony danych osobowych i procedur 
wewnętrznych; 

 formalnym nieprzyjęciu, a tym samym niewdrożeniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji 
(naruszenie motywu 78 oraz art. 24 ust. 1 i 2 RODO), a także pozostałych dokumentów 
regulujących zagadnienia związane z ochroną danych; 

 formalnym nieprzyjęciu, a tym samym nieprowadzeniu Rejestru czynności przetwarzania 
danych osobowych (naruszenie art. 30 ust. 1 RODO); 

 nieobjęciu szkoleniami z zakresu RODO ponad 85% pracowników Starostwa 
uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych, do czego zobowiązywał 
przepis art. 39 RODO; 

 nieudzieleniu pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
pracownikom Starostwa7, mimo takiego wymogu określonego w przepisie art. 32 ust. 4 
RODO; 

 zaniechaniu bezzwłocznego cofania dostępu do systemów informatycznych byłym 
pracownikom Starostwa8;  

 niewyznaczeniu Administratora Systemów Informatycznych, odpowiedzialnego za pracę 
i bezpieczeństwo funkcjonujących w jednostce systemów informatycznych; 

 niezapewnieniu pełnej ochrony danych przetwarzanych na komputerach9 i w systemach 
informatycznych, wskutek m.in. funkcjonowania części komputerów poza domeną oraz z 
oprogramowaniem bez wsparcia producenta, a także braku wdrożenia i stosowania 
wymogów, co do złożoności i terminu ważności używanych haseł. 

W konsekwencji powyższych zaniedbań w Starostwie nie funkcjonuje kompleksowy, spójny 
i zrozumiały system ochrony danych osobowych, co stwarza ryzyka dla bezpieczeństwa 
tych danych.  

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli podjęto lub zadeklarowano działania 
zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

 

 

 

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

formie opisowej. 
7  Upoważnień nie udzielono żadnemu z pracowników Starostwa, którzy przetwarzali dane osobowe. 
8  Nieprawidłowość dotyczyła 3 spośród 4 pracowników Starostwa, z którymi rozwiązano stosunek pracy w 

okresie objętym kontrolą. 
9  Badaniem objęto 20 komputerów stacjonarnych.  

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Opracowanie wymaganej dokumentacji oraz procedur 
związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych. 

 

1.1. W dniu 5 września 2018 r. Starostwo zawiadomiło Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (dalej PUODO) o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 
Urzędzie, a przekazane zawiadomienie zawierało elementy wymagane przepisem art. 10 
ust. 1 i 3 ustawy o ochronie danych osobowych11 (dalej: u.o.d.o.). 

Osoba wskazana w ww. zawiadomieniu jako IOD przed wejściem w życie przepisów RODO 
pełniła funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie (dalej: ABI). 
Stosownie do przepisu art. 158 ust. 1 i 2 u.o.d.o. osoba pełniąca w dniu 24 maja 2018 r. 
funkcję ABI, staje się IOD  i pełni swoją funkcję do dnia 1 września 2018 r., a także po dniu 
1 września 2018 r., jeżeli do tego dnia Administrator Danych Osobowych (dalej: ADO)  
zawiadomi PUODO o jej wyznaczeniu. Z powyższego wynika, że zawiadomienie o 
wyznaczeniu IOD nastąpiło z naruszeniem ustawowego terminu.  

Ponadto w dokumentacji Starostwa brak jest formalnego wyznaczenia przez ADO (Starostę)  
ww. osoby na funkcję IOD (np. w drodze zarządzenia, aktu powołania), a w obowiązującym 
Regulaminie Organizacyjnym Starostwa12 nie wyodrębniono tego stanowiska (brak 
jakichkolwiek zapisów dotyczących IOD), co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, 
w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

W zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności13 ww. pracownika – poza 
ogólnikowym wskazaniem pełnienia funkcji IOD – nie określono zadań i obowiązków 
przypisanych do tego stanowiska.  

(akta kontroli: str. 5-31, 41-44) 

W toku kontroli NIK, IOD przedłożył dokument pn. Powołanie Inspektora Danych w 
Starostwie Powiatowym we Wschowie, przy czym dokument ten nie został podpisany przez 
Starostę oraz nie został oznaczony datą.  

(akta kontroli: str. 32-44) 

IOD wyjaśnił, że Do 1 września 2018 r. funkcję IOD, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
pełniłem z mocy prawa jako dotychczasowy ABI. Po tej dacie powinno dojść do formalnego 
wyznaczenia IOD przez Starostę i na tą okoliczność miałem przygotowany projekt 
stosownego aktu powołania. Jednak nie przedłożyłem tego dokumentu Staroście celem 
formalnego zatwierdzenia (podpisania).  Należy mieć również na uwadze, że rok 2018 był 
rokiem wyborów do samorządu i zmian we władzach powiatu w związku, z czym 
kierownictwo Starostwa miało szereg poważniejszych zadań.  Również brak zmiany 
regulaminu organizacyjnego w zakresie zapisów dotyczących IOD należy uznać za 
zaniedbanie. Pomimo braku formalnego wyznaczenia wykonywałem swoje zadania, a 
informacja o wykonywaniu przez mnie funkcji IOD była podana do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej Starostwa, a także w siedzibie Starostwa (w klauzuli RODO). 

(akta kontroli: str. 41-44) 

Osoba wskazana jako pełniąca funkcję IOD równolegle pełniła funkcję podległego 
bezpośrednio Staroście – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, a także 

                                                      
10  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. 
11  Dz. U. poz. 1000, ze zm. 
12  Uchwała Nr 42/2015 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 27 października 2015 r. (według stanu na 17 

czerwca 2019 r.) 
13  Z dnia 23 lipca 2018 r. do nadal. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Pełnomocnika Starosty ds. ochrony informacji niejawnych oraz Pełnomocnika Starosty ds. 
kombatantów i osób represjonowanych.  

(akta kontroli: str. 27-29, 41-44) 

IOD wyjaśnił, że W mojej ocenie nie zachodzi konflikt interesów między wykonywaniem 
funkcji Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz IOD, gdyż oba te stanowiska 
są podległe bezpośrednio Staroście, a także nie ogranicza to niezależności IOD. Natomiast 
z pewnością priorytetem dla mnie było wykonywanie ustawowych obowiązków powiatu 
związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i kwalifikacją do wojska, co w 
pewnej mierze mogło niekorzystnie wpływać na jakość i terminowość zadań przypisanych 
IOD. Idealnie byłoby wykonywać wyłącznie te zadania, jednak przyjęte w Starostwie 
rozwiązanie uwzględniało bardzo trudną sytuację finansową Powiatu. 

(akta kontroli: str. 41-44) 

Osoba wskazana jako pełniąca funkcję IOD dotychczas (stan na 17 czerwca 2019 r.) 
uczestniczyła w jednym szkoleniu dotyczącym problematyki RODO, tj. w dniu 6 czerwca 
2018 r. ukończyła szkolenie pn. Vademecum Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

(akta kontroli: str. 30-31, 45-48, 256-258) 

Stosownie do przepisu art. 37 ust. 5 RODO – IOD jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji 
zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie 
ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia przypisanych temu stanowisku zadań (art. 
39 RODO). 

IOD wyjaśnił, że: Mam świadomość konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy z 
tematyki RODO, jednak ogrom realizowanych przeze mnie zadań oraz brak odpowiednich 
środków finansowych w Starostwie nie pozwalał na udział w innych szkoleniach z tej 
problematyki.  

(akta kontroli: str. 41-44) 

Na stronie internetowej Starostwa w dniu 6 czerwca 2018 r., a także w siedzibie Starostwa 
udostępniono klauzulę informacyjną RODO wraz z danymi ADO. W ww. klauzuli 
informacyjnej wskazano również osobę wyznaczoną jako IOD wraz z podaniem adresu e-
mail oraz telefonu.  

(akta kontroli: str. 49-53) 

 

1.2. Zgodnie z motywem 78 oraz art. 24 ust. 1 i 2 RODO – ochrona praw i wolności osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wymaga wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności poprzez przyjęcie 
przez ADO odpowiednich, wewnętrznych polityk dotyczących ochrony danych. 

Ustalono, że do dnia 30 czerwca 2019 r. (tj. po upływie ponad roku od wejścia w życie 
RODO) w Starostwie nie przyjęto w sposób formalny do wdrożenia i stosowania (np. w 
drodze zarządzenia, aktu wewnętrznego Starosty) ww. Polityki Bezpieczeństwa Informacji 
oraz innych dokumentów (procedur) wewnętrznych dotyczących ochrony danych 
osobowych. 

W konsekwencji Starostwo nie dysponowało m.in. następującymi formalnie przyjętymi i 
wdrożonymi do stosowania dokumentami regulującymi zagadnienia związane z ochroną 
danych osobowych: 

 Polityką Bezpieczeństwa Informacji (określającej m.in.: obowiązki i zadania podmiotów i 
osób odpowiedzialnych i uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, 
organizacji systemu ochrony danych osobowych, środki techniczne i organizacyjne 
zastosowane dla zapewnienia ochrony danych osobowych, obszarów przetwarzania 
danych osobowych, charakterystyki zbiorów danych osobowych, wzór upoważnienia do 
przetwarzania danych, wzór oświadczenia o zapoznaniu z dokumentacją i zachowaniu 
poufności, wzór Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych, ewidencję wydanych 
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upoważnień do przetwarzania danych, wzór Rejestru umów powierzenia danych 
osobowych); 

 Regulaminem wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych 
(określającym m.in.: zasady postępowania na stanowisku pracy w sytuacji naruszenia 
danych osobowych, zasady i sposób rejestrowania incydentów naruszeń danych 
osobowych, procedurę postępowania ADO / IOD po przyjęciu zgłoszenia incydentu 
naruszeń danych, procedurę zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego); 

 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, Instrukcji określającej sposób 
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, 
Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.  

(akta kontroli: str. 30-31, 41-44, 54-56) 

W toku kontroli NIK, IOD przedłożył projekty ww. dokumentów (oznaczone datą grudzień 
2018 r.), przy czy żaden z tych dokumentów nie został zatwierdzony przez ADO oraz 
przekazany (udostępniony) do stosowania pracownikom Starostwa. 

Ponadto analiza zapisów ww. projektów dokumentów wykazała, że nie wszystkie 
wymienione w tych projektach środki ochrony faktycznie funkcjonują w Starostwie. I tak np. 
pomieszczenia nie są objęte systemem elektronicznym kontroli dostępu, wszystkie 
komputery są połączone w sieci lokalnej poza Wydziałem Komunikacji i Dróg, na 
komputerach nie są stosowane hasła BIOS, nie ma mechanizmów wymuszających 
okresową zmianę haseł, brak jest systemu IDS/IPS ochrony dostępu do sieci komputerowej 
dot. wykrywania prób włamania.  

 (akta kontroli: str. 30-31, 41-44, 54-56, 57-128, 292-298) 

W konsekwencji powyższych zaniedbań, pomimo upływu ponad roku od daty wejścia w 
życie RODO, Starostwo nie dysponowało formalnie przyjętą i wdrożoną do stosowania 
dokumentacją wewnętrzną dostosowaną do wymogów RODO, co szerzej opisano w dalszej 
części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.    

Elementami wymagającymi zmian (aktualizacji po wejściu w życie RODO) były m.in. te, 
które dotyczyły: powołania IOD w miejsce ABI, wprowadzenia prawa do sprostowania i 
usunięcia danych (art. 16 i art. 17 RODO), prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 18 
RODO), obowiązku powiadamiania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych bądź o 
ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO), uwzględniania ochrony danych osobowych w 
fazie projektowania, domyślnej ochrony danych (art. 25 RODO), rejestrowania czynności 
przetwarzania (art. 30 RODO), obowiązku zgłaszania naruszenia ochrony danych 
osobowych organowi nadzorczemu (art. 33 RODO), prowadzenia oceny skutków dla 
ochrony danych osobowych (art. 35 RODO). 

(akta kontroli: str. 30-31, 41-44, 54-56, 57-128, 308-309) 

IOD wyjaśnił, że Faktycznie dotychczas w sposób formalny nie przyjęto do wdrożenia i 
stosowania ww. dokumentów. We współpracy z podmiotem świadczącym Starostwu usługi 
dotyczące wsparcia we wdrażaniu RODO miałem wprawdzie opracowane projekty wzorów 
tych dokumentów, jednak z uwagi na ogrom innych wykonywanych zadań, a także zmian 
kierownictwa Powiatu, nie udało mi się zakończyć dostosowania tych dokumentów do 
realiów i wymogów naszej jednostki. Jednocześnie deklaruję, że w najbliższym czasie 
ponownie przeanalizuję aktualność i prawidłowość tych dokumentów, w tym również 
uwzględniając wyniki kontroli NIK, w celu przedłożenia Staroście do zatwierdzenia, a 
następnie udostępnienia właściwym pracownikom do stosowania. 

(akta kontroli: str. 41-44) 

W art. 32 RODO wskazano na obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający stwierdzonemu 
ryzyku. Realizacja powyższego wiąże się koniecznością przeprowadzenia analizy, 
uwzględniającej w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, wynikające z 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, 
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nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych 
przesyłanych, przechowywanych albo w inny sposób przetwarzanych. 

Ustalono, że w Starostwie w związku z wejściem w życie RODO nie przeprowadzono w 
sposób formalny i udokumentowany ww. analizy, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.    

(akta kontroli: str. 30-31, 41-44, 54-56, 57-128) 

IOD wyjaśnił, że Brak przeprowadzenia formalnej analizy, o której mowa w art. 32 RODO 
był wynikiem niedopatrzenia oraz koniecznością rzetelnego wykonywania innych 
przypisanych mi obowiązków. Jednocześnie informuję, że namiastkę takiej analizy 
dokonywałem we współpracy z podmiotem świadczącym Starostwu usługi dotyczące 
wsparcia we wdrażaniu RODO, a także w roboczej współpracy z kierownictwem Starostwa i 
naczelnikami poszczególnych wydziałów. Z perspektywy czasu dostrzegam potrzebę 
formalizowania pewnych czynności, a także większego angażowania w opracowaniu tej 
analizy pozostałych pracowników Starostwa zaangażowanych w procesy przetwarzania 
danych, a nie wyłącznie branie tego obowiązku na siebie. Jednocześnie deklaruję, że w 
najbliższym czasie wystąpię do Starosty o powołanie grupy pracowników (zespołu 
roboczego) do wsparcia IOD w opracowaniu tej analizy oraz projektów pozostałych 
dokumentów. 

(akta kontroli: str. 41-44) 

W dniu 24 maja 2018 r. Powiat Wschowski (Zleceniodawca) zawarł z Wykonawcą (firma z 
siedzibą w Rybniku) umowę na świadczenie usługi opieki z zakresu ochrony danych 
osobowych, a w szczególności doradztwo i pomoc m.in. poprzez zapewnienie dostępu do 
aktualizacji projektów dokumentów: Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Analiza ryzyka 
naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, zapewnienie dostępu do 
platformy e-learningowej dla ADO, pomoc w prowadzeniu korespondencji miedzy 
Zleceniodawcą a PUODO,  a także bieżące konsultacje w drodze telefonicznej lub poprzez 
korespondencję mailową. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy (do 24 maja 2019 
r.) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 1.500 zł netto (1.845 zł brutto)14.  

(akta kontroli: str. 129-137) 

Ustalono, że w ramach realizacji ww. umowy Wykonawca m.in. przekazał IOD drogą 
elektroniczną projekty (ogólne szablony) dokumentów m.in. Polityka Bezpieczeństwa 
Informacji, Regulamin wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych, 
Wzór klauzuli RODO, a także udzielał – według informacji IOD – konsultacji drogą 
telefoniczną. 

(akta kontroli: str. 129-137) 

W okresie objętym kontrolą w związku z brakiem formalnego przyjęcia i wdrożenia ww. 
dokumentacji wewnętrznej nie dokonywano jej aktualizacji. 

(akta kontroli: str. 30-31) 

1.3. Stosownie do przepisu art. 30 RODO od 25 maja 2018 r. ADO został zobowiązany 
do prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (dalej: Rejestr). 
Rejestr powinien mieć formę pisemną, w tym elektroniczną (art. 30 ust. 3 RODO), a zakres 
zawartych w nim danych określono w przepisie art. 30 ust. 1 lit. a-g RODO. 

Ustalono, że do dnia 30 czerwca 2019 r. (tj. po upływie ponad roku od wejścia w życie 
RODO) w Starostwie nie przyjęto w sposób formalny do wdrożenia i stosowania Rejestru 
(ADO nie zatwierdził Rejestru), co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”.  

 (akta kontroli: str. 30-31, 41-44, 54-56, 138-254, 308-309) 

W toku kontroli NIK, IOD przedłożył dokument pn. Rejestr czynności przetwarzania w 
Starostwie Powiatowym we Wschowie (datowany na 28 grudnia 2018 r.), przy czym 

                                                      
14 Wynagrodzenie w kwocie zgodnej z umową wypłacono Wykonawcy w dniu 17 lipca 2018 r. 
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dokument ten nie został przedstawiony ADO do zatwierdzenia oraz przekazany 
(udostępniony) do zapoznania/stosowania pracownikom Starostwa. 

 (akta kontroli: str. 30-31, 41-44, 54-56, 308-309) 

Ponadto analiza zapisów ww. dokumentu (projektu Rejestru) wykazała m.in., że: 

– dokument nie zawierał danych dotyczących ADO i IOD (art. 30 ust. 1 lit. a RODO), 

– dokument nie zawierał danych dotyczących współadministratorów danych (art. 30 ust. 
1 lit. a RODO). I tak np. w przypadku czynność o numerach 16/2018, 87/2018 
przetwarzanie danych z bazy CEPiK współadministratorem jest Ministerstwo Cyfryzacji 
i tut. urząd, Nr wpisu 69/2018 baza danych SIO współadministratorem jest 
Ministerstwo Edukacji i tut. urząd, dane osobowe pochodzące z jednostek 
oświatowych, a przetwarzane przez Wydział Edukacji (OSE) i współadministrowane 
przez Starostwo i jednostki oświatowe; 

– opis kategorii osób, których dane dotyczą sprowadzał się jedynie do lakonicznego 
określenia osoby fizyczne, zamiast wskazania konkretnych kategorii osób, których 
dane dotyczą, np. pracownicy, kandydaci do pracy, kontrahenci, zleceniobiorcy, 
petenci-wnioskodawcy, uczestnicy postępowania itp.; 

– brak jest również wskazania, że określone dane osobowe mogą zostać przekazane do 
państwa trzeciego. Dzieje się to na przykład w przypadku udostępnienia danych 
osobowych osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami lub którym 
uprawnienia cofnięto oraz danych osobowych wynikających z dowodu rejestracyjnego, 
a w tej sprawie zapytuje organ z państwa trzeciego bezpośrednio lub za 
pośrednictwem konsulatu, ambasady.   

(akta kontroli: str. 41-44, 54-56, 138-254, 308-309) 

IOD wyjaśnił, że Brak formalnego przedstawienia projektu Rejestru do zatwierdzenia ADO 
był wynikiem mego niedopatrzenia. W mojej ocenie aktualnie posiadany projekt, po 
odpowiedniej modyfikacji i aktualizacji, powinien zostać w najbliższym czasie przyjęty i 
wdrożony do stosowania. 

(akta kontroli: str. 41-44) 

1.4. W okresie objętym kontrolą w Starostwie nie przeprowadzano analizy procesów 
przetwarzania danych osobowych będących w posiadaniu tej jednostki, co szerzej opisano 
w pkt. 1.2. niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli: str. 30-31, 41-44, 54-56) 

1.5. W Starostwie dotychczas nie została wykonana ocena skutków dla ochrony danych 
(dalej: DPIA), o której mowa w art. 35 RODO (wykonanie DPIA w przypadku Starostwa jest 
fakultatywne). Obowiązek wykonania tej oceny dotyczy bowiem planowanych operacji 
przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem ich przetwarzania,  
a Starostwo, wraz z wejściem w życie RODO, nie rozpoczęło przetwarzania nowych 
kategorii danych, w szczególności z użyciem nowych technologii.  

(akta kontroli str. 30-31, 41-44) 

IOD wyjaśnił, że: Starostwo w mojej ocenie nie jest zobowiązane do wykonania DPIA, 
jednak w najbliższym czasie rozważymy zasadność jej przeprowadzenia i w zależności od 
tej analizy podejmiemy decyzję o wykonaniu bądź odstąpieniu od wykonania tej oceny.  

(akta kontroli: str. 41-44) 

1.6. Jednym z zadań IOD, w myśl art. 39 ust. 1 lit. b RODO, jest prowadzenie szkoleń 
personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych.  

Ustalono, że w Starostwie w okresie objętym kontrolą nie opracowano harmonogramu 
(terminarzu) szkoleń dotyczących problematyki RODO, a udokumentowany udział w 
szkoleniu z tych zagadnień posiadał tylko IOD (opisano w pkt. 1.1. niniejszego wystąpienia). 
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Ponadto spośród 58 pracowników Starostwa (stan na 30 czerwca 2019 r.) biorących udział 
w procesie przetwarzania danych osobowych ogółem dziewięć osób15 (tj. 15,5%) 
uczestniczyło w dwóch wewnętrznych spotkaniach (tj. 29 kwietnia 2019 r. oraz 6 maja 2019 
r.), na których omawiano zagadnienia związane z obowiązywaniem RODO. W dniu 7 
czerwca 2018 r. IOD za pośrednictwem Sekretarz Powiatu rozesłał do komórek 
organizacyjnych Starostwa dokument (broszurę) pn. 30 najczęściej popełnianych błędów z 
zakresu ochrony danych osobowych, przy czym w dokumentacji Starostwa brak jest 
jakichkolwiek dowodów o zapoznaniu się pracowników z tym dokumentem. 

Z powyższego wynika, że według stanu na 30 czerwca 2019 r.  49 pracowników Starostwa 
(tj. 84,5%) ogółu przetwarzających dane osobowe (w tym 19 z 25 przetwarzających dane 
szczególne w rozumieniu przepisu art. 9 ust. 1 RODO) nie posiadało przeszkolenia z 
zagadnień RODO, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli: str. 30-31, 54-56, 255-262, 274-275) 

1.7. W okresie objętym kontrolą zagadnienia dotyczące wdrażania i stosowania 
wymogów RODO nie były przedmiotem kontroli zewnętrznej, wewnętrznej lub badań 
audytowych, a także przedmiotem skarg i wniosków. 

(akta kontroli: str. 263) 

W planie audytu na rok 201916 w II kw. przewidziano zadanie pn. Ochrona danych 
osobowych w jednostce ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji RODO i 
powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) z planowanym czasem 
przeprowadzenia audytu – 25 dni. 

Ustalono, że audyt wszczęto w dniu 20 maja 2019 r. i prowadzono do 24 maja 2019 r. 
Zgodnie z przyjętymi standardami audytu wewnętrznego17, w związku z wszczęciem 
niniejszej kontroli NIK, odstąpiono od dalszych czynności audytowych (audyt nie został 
zakończony). 

(akta kontroli: str. 264-273) 

Audytor wewnętrzny wyjaśnił, że: W ramach dokonywanych w roku 2018 przeze mnie analiz 
i identyfikacji ryzyk w funkcjonowaniu Starostwa dostrzegłem ryzyka związane ze 
wdrażaniem RODO. W związku z tym w ramach działań doradczych z mojej inicjatywy w 
dniu 17 maja 2018 r. w gabinecie ówczesnego Starosty zostało zorganizowane spotkanie w 
sprawie wchodzących w życie nowych regulacji o ochronie danych osobowych. 
Uczestnikami spotkania byli Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, Radca Prawny, 
Audytor wewnętrzny i Administrator Bezpieczeństwa Informacji (aktualny IOD). Na tym 
spotkaniu przedstawiłem Staroście problem oraz zwróciłem uwagę na konieczność 
dostosowania ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Wschowie i w 
jednostkach organizacyjnych powiatu do nowych przepisów RODO. W trakcie spotkania 
wskazano także na zagrożenia związane z brakiem właściwej ochrony danych osobowych, 
możliwym ryzykiem incydentów naruszenia ochrony danych osobowych oraz potencjalnymi 
wysokimi karami związanymi z naruszeniem w/w przepisów. Na spotkaniu i po jego 
zakończeniu ABI zapewniał o trzymaniu pieczy w omawianym obszarze i podjęciu działań 
dostosowawczych do nowych regulacji. 

 Obszar ochrony danych osobowych nie znalazł się w planie audytu na 2018 r. z uwagi 
na wchodzące od 25 maja 2018 r. regulacje RODO i obowiązek dostosowania się do 
nowych przepisów, niezbędny czas na przygotowanie i wdrożenie wymaganej 
dokumentacji. Natomiast w 2019 r. obszar ochrony danych osobowych w Starostwie 

                                                      
15  Tj. Starosta, Sekretarz Powiatu, IOD, pracownicy (naczelnicy) czterech wydziałów Starostwa, radca prawny, 

audytor wewnętrzny. 
16  Zatwierdzonym przez Starostę Wschowskiego w dniu 28 marca 2019 r. (KF.1721.02.2019).  
17  Standardy określone w Komunikacie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 

standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF.2016.28), tj. 
standard – 1100, 1120, 1130. 
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Powiatowym we Wschowie został włączony do zadań audytowych określonych w Planie 
audytu na 2019 r. planowany termin przeprowadzenia II kwartał 2019 r.   

 W okresie od 20 do 24 maja 2019 r. przeprowadzono wstępne czynności audytowe, ale 
ostatecznie od czynności odstąpiono na skutek wszczęcia w tym zakresie kontroli NIK, 
postąpiono, więc zgodnie z przyjętymi standardami audytu.   

(akta kontroli: str.  272-273) 

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

1. Pomimo upływu ponad roku od wejścia w życie RODO w Starostwie nie dopełniono 
kluczowych obowiązków dotyczących opracowania i wdrożenia dokumentacji systemu 
ochrony danych osobowych, a także rzetelnej organizacji zadań w tym obszarze. 
Zaniedbania w tym zakresie polegały bowiem na: 

– w dokumentacji Starostwa brak jest formalnego wyznaczenia przez ADO (Starostę)  
osoby na funkcję IOD (np. w drodze zarządzenia, aktu powołania), a w obowiązującym 
Regulaminie Organizacyjnym Starostwa nie wyodrębniono tego stanowiska (brak 
jakichkolwiek zapisów dotyczących IOD); 

– nie przeprowadzono identyfikacji ryzyk i analizy procesów przetwarzania danych 
osobowych będących w posiadaniu tej jednostki (naruszenie art. 32 RODO), co jest 
elementem niezbędnym do rzetelnego określania (wprowadzania) technicznych, 
fizycznych i organizacyjnych środków dla ochrony danych osobowych i procedur 
wewnętrznych; 

– formalnie nie przyjęto, a tym samym nie wdrożono Polityki Bezpieczeństwa Informacji 
(naruszenie motywu 78 oraz art. 24 ust. 1 i 2 RODO), a także pozostałych dokumentów 
regulujących zagadnienia związane z ochroną danych, tj.  Regulaminu wewnętrznych 
procedur dotyczących ochrony danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym, Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym 
służącym do przetwarzania danych osobowych, Instrukcji postępowania w sytuacji 
naruszenia ochrony danych osobowych; 

– formalnie nie przyjęto, a tym samym nie prowadzono Rejestru czynności przetwarzania 
danych osobowych (naruszenie art. 30 ust. 1 RODO). 

Wprawdzie IOD dysponował opracowanymi w ramach współpracy z wykonawcą 
świadczonej na rzecz Starostwa usługi dotyczącej opieki z zakresu ochrony danych 
osobowych projektami ww. dokumentów, jednak nie zostały one przedłożone ADO do 
zatwierdzenia oraz przekazane właściwym pracownikom do wdrożenia i stosowania. 
Ponadto analiza tych projektów wykazała, że nie były one w pełni spójne i dostosowane do 
potrzeb Starostwa. W konsekwencji powyższych zaniedbań w Starostwie nie uregulowano i 
nie wdrożono technicznych, fizycznych i organizacyjnych środków dla ochrony danych 
osobowych, a także kluczowych procedur wewnętrznych w tym obszarze, co może stwarzać 
ryzyka dla prawidłowej ochrony tych zasobów. 

(akta kontroli: str.  31-32, 41-44, 54-128, 138-254, 308-309) 

Starosta wyjaśnił, że: Faktycznie dotychczas nie dopełniono kluczowych obowiązków 
dotyczących wdrożenia i stosowania wymogów RODO, a skala i waga stwierdzonych 
naruszeń wskazuje na konieczność podjęcia pilnych środków naprawczych. W związku z 
tym zamierzam w najbliższym czasie powołać zespół merytorycznych pracowników do 
dokonania faktycznej i rzetelnej analizy tego obszaru, przeglądu i dostosowania do potrzeb 
naszej jednostki będących w dyspozycji IOD projektów dokumentów, a także dostosowania 
do stanu faktycznego regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu Organizacyjnego. 
Rozważę również zastosowanie środków dyscyplinujących IOD do realizacji przypisanych 
obowiązków bądź nawet zmiany personalne na tym stanowisku. Pragnę również zauważyć, 
że aktualnie Powiat Wschowski boryka się z ogromnymi problemami dotyczącymi trudnej 
sytuacji finansowej i poprawa w tym zakresie była dla mnie priorytetem i na tym skupiłem 
największą uwagę. Ponadto pomimo tych niewątpliwych i wymagających wyeliminowania 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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zaniedbań nie doszło do incydentów skutkujących naruszeniem ochrony danych osobowych 
będących w posiadaniu Starostwa. Mam jednak świadomość ryzyk z tym związanych i 
dlatego deklaruję podjęcie w najbliższym czasie ww. działań w celu poprawy 
funkcjonowania tego obszaru. 
 

(akta kontroli: str. 54-56) 

2. IOD nie wywiązał się z obowiązku prowadzenia szkoleń personelu uczestniczącego w 
operacjach przetwarzania danych, wynikającego z art. 39 ust. 1 lit. b RODO. Szkoleniami w 
zakresie obowiązywania przepisów RODO dotychczas nie zostało bowiem objętych 84,5% 
pracowników Starostwa przetwarzających dane osobowe, w tym 19 z 25 przetwarzających 
dane szczególne w rozumieniu przepisu art. 9 ust. 1 RODO.  

(akta kontroli str.  54-56, 255-258, 274-275) 

IOD wyjaśnił, że Faktycznie w Starostwie nie został opracowany plan (terminarz) szkoleń 
pracowników, a znaczna część pracowników nie została formalnie przeszkolona. Wynikało 
to w znacznej mierze z konieczności realizowania przez mnie innych obowiązków, a także 
trudnościami w przypadku potencjalnych szkoleń zbiorowych z zebraniem pracowników w 
tym samym czasie, gdyż realizowali oni swoje bieżące obowiązki. Ponadto nie czuję się w 
pełni kompetentny do prowadzenia szkolenia z tych zagadnień, a z uwagi na trudną 
sytuację finansową nie było możliwości skorzystania z profesjonalnego szkolenia 
zewnętrznego. Jednocześnie deklaruję, że w najbliższym czasie postaram się zebrać 
materiały szkoleniowe lub poszukać bezpłatnych szkoleń zewnętrznych (np.  w formie e-
lerningu) w celu przeszkolenia wszystkich pracowników z problematyki RODO, a fakt 
udziału tych szkoleń zostanie rzetelnie udokumentowany.  

(akta kontroli: str.  274-275) 

Starosta wyjaśnił, że Mam świadomość jak ważnym instrumentem jest podnoszenie wiedzy 
pracowników o obowiązujących regulacjach i wymaganiach dotyczących RODO. Bowiem 
tylko w sytuacji zapewnienia im tej wiedzy można od nich wymagać przestrzegania i 
stosowania obowiązujących wymogów. Dlatego też, po uprzednim wprowadzeniu Polityki 
Bezpieczeństwa Informacji i pozostałych regulacji wewnętrznych, dopilnuję objęcia 
szkoleniem każdego z pracowników. 

(akta kontroli: str.  54-56) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia fakt zaniechania opracowania wymaganej 
dokumentacji oraz wdrożenia procedur związanych z ochroną przetwarzanych danych 
osobowych, a także zaniechania przeszkolenia pracowników Starostwa biorących udział w 
procesie przetwarzania tych danych. 

W konsekwencji powyższych zaniedbań w Starostwie nie funkcjonuje kompleksowy, spójny 
i zrozumiały system ochrony danych osobowych, co stwarza ryzyka dla bezpieczeństwa 
tych danych.  

2. Zapewnienie prawidłowego przetwarzania i ochrony danych 
osobowych. 

2.1.1. Stosownie do przepisu art. 32 ust. 4 RODO przetwarzanie danych osobowych  przez 
pracowników Starostwa powinno odbywać się wyłącznie na polecenie ADO na podstawie 
upoważnienia. 

Ustalono, że do dnia 30 czerwca 2019 r. (tj. po upływie ponad roku od wejścia w życie 
RODO) w Starostwie nie przyjęto wzoru rejestru i nie prowadzono rejestru wydanych 
upoważnień, a żadnemu z pracowników przetwarzających dane osobowe nie wydano 
upoważnienia do przetwarzania tych danych, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli: str. 30-31, 54-56, 256-258, 274-275) 

Ustalono, że do dnia 30 czerwca 2019 r. (tj. po upływie ponad roku od wejścia w życie 
RODO) w Starostwie nie wyznaczono Administratora Systemu Informatycznego (dalej ASI) 
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odpowiedzialnego za pracę i bezpieczeństwo funkcjonujących w jednostce systemów 
informatycznych18, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli: str. 54-56, 57-86, 308-309) 

W okresie objętym kontrolą zadania dotyczące stałej opieki serwisowej systemów 
komputerowych (w tym m.in.: administrowanie i konfigurowanie systemów informatycznych i 
siecią komputerową, zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem i konfigurowanie 
dostępu do Internetu), realizował podmiot zewnętrzny na podstawie zawartej ze Starostwem 
umowy19.  

Ww. wykonawcy nie zostały udostępnione projekty dokumentów określających zasady i 
procedury zarządzania i ochrony systemów informatycznych (opisane w pkt. 1.2. 
niniejszego wystąpienia), tj. w szczególności Instrukcja zarządzania systemem 
informatycznym w Starostwie Powiatowym we Wschowie, Instrukcja określająca sposób 
zarządzania systemem informatycznym służąca do przetwarzania danych osobowych w 
Starostwie Powiatowym we Wschowie, Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia 
ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Wschowie, a także Polityka 
Bezpieczeństwa Informacji oraz Regulamin Wewnętrznych Procedur. 

(akta kontroli: str. 276-288) 

Świadczący usługę w ramach ww. umowy wyjaśnił, że Dotychczas nie zostałem zapoznany 
z obowiązującymi w Starostwie zasadami i procedurami dotyczącymi zarządzania i ochroną 
systemami informatycznymi Starostwa, gdyż z tego co się orientuję nie zostały one w 
sposób formalny przyjęte do wdrożenia i stosowania. W szczególności nie zostały mi 
udostępnione projekty dokumentów określających zasady i procedury zarządzania i ochrony 
systemów informatycznych tj. m.in. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w 
Starostwie Powiatowym we Wschowie, Instrukcja określającej sposób zarządzania 
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie 
Powiatowym we Wschowie, Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym we Wschowie, a także Polityką Bezpieczeństwa 
Informacji oraz Regulamin Wewnętrznych Procedur. 

Pomimo braku tych procedur, staram się w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie w 
sposób jak najbardziej efektywny zabezpieczać sieć informatyczną Starostwa, w tym m.in. 
pod względem ochrony danych osobowych. W Starostwie stosowane są zabezpieczenia i 
ochrona systemów informatycznych poprzez program antywirusowy i kontrola zabezpieczeń 
Kaspersky Endpoint Security, ochrona dostępu do sieci komputerowej firewall Cisco, 
szyfrowanie przesyłanych danych protokołami SSL. Wskazane narzędzia według mej 
wiedzy są aktualne, a przyjęta konfiguracja pozwala na pełne wykorzystanie ich możliwości 
w zakresie zabezpieczeń.  

(akta kontroli: str. 286-288) 

2.1.2. W zakresie posiadanych i wdrożonych przez Starostwo rozwiązań technicznych (w 
tym informatycznych) i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych ustalono 
m.in., że: 

 według stanu na 8 lipca 2019 r. Starostwo użytkowało 34 programy/systemy 
informatyczne, w których przetwarzano dane osobowe (z tego 31 posiadało dostęp do 
Internetu), nie stwierdzono przypadku nieposiadania ważnych licencji/uprawnień do 
korzystania z ww. oprogramowania/systemów; 

 dostęp do sieci Wi-Fi jest zabezpieczony hasłem, protokół WPA2-PSK oraz jest możliwy 
tylko i wyłącznie w Sali Konferencyjnej Starostwa. Udostępniana sieć WI-FI stanowi 
wydzielony segment bez dostępu do zasobów sieci Starostwa. Pozostałe pomieszczenia 

                                                      
18  Obowiązek ADO wyznaczenia ASI (pracownik albo podmiot zewnętrzny) wraz określeniem zakresu jego 

zadań i czynności wskazano w dokumencie pn. Polityka Bezpieczeństwa Informacji (opisanym w pkt. 1.2. 
niniejszego wystąpienia). 

19  Umowy z dnia 27 stycznia 2017 r. z okresem obowiązywania 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2018 r. oraz 
umowy z dnia 31 grudnia 2018 r. z okresem obowiązywania 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. 
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urzędu nie posiadają aktywnej sieci WI-FI, dostęp do sieci jest możliwy tylko i wyłącznie 
za pomocą łącza kablowego; 

 Administrator nie przewiduje możliwości używania przez pracowników sprzętu 
domowego do pracy nad zadaniami powierzonymi w ramach obowiązków służbowych. 
Konfiguracja sieciowa umożliwia jedynie podłączenie sprzętu typu laptopy, telefony, 
tablety do wydzielonej sieci WI-FI w Sali Konferencyjnej Starostwa, z której nie ma 
dostępu do zasobów sieciowych Urzędu; 

 według świadczącego usługę stałej opieki serwisowej systemów komputerowych - 
nieautoryzowany dostęp do systemów operacyjnych, usług sieciowych i urządzeń 
serwerowni blokowany jest poprzez okresową zmianę haseł, systematyczne 
aktualizowanie systemów operacyjnych i oprogramowania w tym oprogramowania 
antywirusowego. 

(akta kontroli: str. 286-291) 

Badanie 20 komputerów stacjonarnych Starostwa, w tym 18 z dostępem do systemów 
informatycznych, na których przetwarzane są dane osobowe, wykazały m.in., że: 

 na 17 komputerach zainstalowany był system operacyjny Windows 7 / 7 Professional 32 
bit, a na 3 komputerach Windows 10 Professional 32 bit, dla których producent 
oprogramowania nadal prowadzi wsparcie w tym m.in. aktualizację zabezpieczeń; 

 na wszystkich użytkownicy posiadali ograniczone uprawnienia w systemie operacyjnym, 
które nie pozwalały na wprowadzanie zmian w konfiguracji tych urządzeń oraz instalację 
oprogramowania; 

 14 było zarządzanych domenowo, a 6 komputerów (4 w Wydziale GK oraz 2 w Wydziale 
SOB) było poza domeną; 

 na każdym z 20 z nich był zainstalowany program antywirusowy, posiadający aktualną 
wersję bazy sygnatur wirusów; 

 w żadnym nie zostały zablokowane porty USB, umożliwiając podłączenie do nich 
nośników pamięci i kopiowanie danych;, 

 w przypadku 5 komputerów (niefunkcjonujących w domenie) hasło do systemu Windows 
ostatni raz było zmieniane 2-3 lata przed datą oględzin, a w jednym przypadku w 2008 r. 
W pozostałych przypadkach zmiana hasła była dokonywana nie później niż w okresie 
ostatnich 3 miesięcy od daty dokonania oględzin, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”; 

 w przypadku 3 komputerów (funkcjonujących poza domeną) hasło do systemu Windows 
nie spełniało wymogów jakościowych ustawionych dla komputerów funkcjonujących w 
domenie (tj. nie miało co najmniej 7 znaków, brak cyfr lub znaków specjalnych), co 
szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”; 

 w przypadku 6 komputerów (w Wydziale KMD), do których dostęp był zabezpieczony 
kartą i PIN otrzymaną od podmiotu zewnętrznego, system nie wymuszał zmiany PIN 
(stwierdzono przypadki posługiwania się pierwotnym PIN); 

 w przypadku 18 komputerów podłączonych z dostępem do systemów informatycznych, 
na których przetwarzane są dane osobowe w 7 przypadkach stwierdzono, że system nie 
wymuszał zmiany hasła. W konsekwencji czego stwierdzono przypadki użytkowania 
haseł niezmienianych od 2-3 lat od daty przeprowadzenia oględzin, a nawet od 2013 r. 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”; 

 w jednym przypadku stwierdzono użytkowanie tego samego loginu i hasła do 4 różnych 
systemów, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

 

(akta kontroli: str. 292-296) 
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Ponadto ustalono, że w Starostwie ogółem 19 komputerów (z tego 6 objętych ww. 
oględzinami funkcjonuje poza domeną (nie jest zarządzanych domenowo), co skutkuje m.in. 
brakiem okresowego wymuszania zmiany i wymogów jakościowych haseł, a na 6 
komputerach zainstalowany był system operacyjny Windows XP (5 komputerów) oraz 
Windows Vista (1 komputer), dla których producent oprogramowania zakończył wsparcie 
techniczne odpowiednio 8 kwietnia 2014 r. oraz 11 kwietnia 2017 r., a po tych dniach 
producent przestał dostarczać aktualizacje zabezpieczeń, poprawki niezwiązane z 
zabezpieczeniami, bezpłatne lub płatne opcje asystowanej pomocy technicznej i 
aktualizacje zawartości technicznej online, co znacznie wpływało na bezpieczeństwo tych 
systemów operacyjnych. W związku z tym urządzenia te stwarzają ryzyko dla 
bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej jednostki, które może skutkować 
nieprawidłowościami w przyszłości. 

(akta kontroli: str. 292-298) 

2.1.3. Oględziny jedynej serwerowni Starostwa20 (Serwerownia główna) wykazały, m.in. że 
właściwie: [1] zabezpieczono dostęp do tego pomieszczenia, stosując drzwi na dwa zamki 
otwierane kluczem oraz dodatkowo kratą zamykaną na kłódkę, dostęp do serwerowni jest 
monitorowany – prowadzony był rejestr osób, które miały dostęp do tego pomieszczenia , w 
pomieszczeniu jest system alarmowy (antywłamaniowy) [2] w pomieszczeniu umieszczono 
gaśnicę UGS-2X do 1000V (z ważną legalizacją), czujkę przeciwpożarową raz układ 
klimatyzacji; [3] na wypadek czasowego zaniku zasilania zastosowano układy 
podtrzymujące napięcie UPS (4 szt.); [4] wszystkie urządzenia informatyczne zamontowano 
w specjalnie do tego przystosowanych szafach typu RACK na nóżkach (kółkach) powyżej 
10 cm nad poziomem podłogi. 

Ponadto ustalono, że w serwerowni nie było widocznych rur mogących stanowić potencjalne 
zagrożenie zalaniem, a także nie pozostawiono w niej elementów, materiałów, urządzeń 
niezwiązanych z funkcjonowaniem serwerowni, które mogłyby wywołać ryzyko pożaru lub 
sprzyjać jego rozprzestrzenieniu. 

(akta kontroli: str. 299-301) 

W Starostwie brak było Serwerowni zastępczej (rezerwowej, pomocniczej), co 
umożliwiałoby backup danych z Serwerowni głównej w celu wyeliminowania ryzyka utraty 
danych w przypadku awarii Serwerowni głównej (kopie baz danych przechowywano również 
w Serwerowni głównej). 

Świadczący usługę w ramach ww. umowy wyjaśnił, że Faktycznie aktualnie funkcjonujące 
rozwiązanie z wyłącznie jedną serwerownią (bez serwerowni zastępczej) nie zapewnia 
pełnej ochronny danych w przypadku awarii. W najbliższym czasie postaram się 
przeanalizować we współpracy z IOD i Audytorem wewnętrznym możliwości lokalowe 
Starostwa w celu znalezienia optymalnego rozwiązania i przedstawienia go Kierownictwu 
Urzędu. Do czasu znalezienia odpowiedniego miejsca postaramy się składować dyski 
twardy i płyty blu-ray z kopiami baz danych w innym niż Serwerownia pomieszczeniu.  

 (akta kontroli: str. 299-301) 

Do przechowywania kopii danych służyło wydzielone urządzenie NAS Synology (2x 1,8TB 
HDD - RAID1) oraz komputer z systemem FreeNAS (2x 2x500GB HDD – 2x RAID1) 
znajdujące się w serwerowni Starostwa. Kopie zapasowe baz danych tworzone były 
automatycznie codziennie (dni robocze), a raz w miesiącu wraz z kopiami systemów 
operacyjnych serwerów (obraz systemu – narzędziem kopia zapasowa systemu Windows) 
były przenoszone na szyfrowany (BitLocker) dysk odłączany fizycznie po wykonaniu kopii 
oraz płytę blu-ray21. 

(akta kontroli: str. 299-300, 302) 

2.1.4. W Starostwie nie funkcjonowało Biuro Obsługi Interesanta, a poszczególne sprawy 
załatwiane są bezpośrednio w merytorycznych wydziałach/komórkach organizacyjnych – 

                                                      
20  Serwerownia umiejscowiona w siedzibie Starostwa, II. Pietro, pokój 209.  
21  Dotyczy baz danych Wydziału Finansowego. 
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zainteresowani mają bezpośredni dostęp do merytorycznych pracowników. 

Klauzule informacyjne RODO dostępne były dla wszystkich zainteresowanych – 
umiejscowione były w miejscu ogólnie dostępnym (tablice informacyjne) na korytarzach, w 
Sekretariacie, a także w gabinetach (pokojach), w których bezpośrednio załatwiono sprawy 
interesantów. 

Ponadto ustalono, że w jednym z wydziałów Starostwa, tj. w Wydziale Komunikacji i Dróg 
wprowadzono system kolejkowy zapewniający anonimowość interesantów, co zdaniem NIK 
należy uznać za przykład dobrej praktyki. 

System służył do regulowania kolejki obsługi klientów w zakresie spraw związanych z 
rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki pracy 
systemu QMS uporządkowano ruch klientów, usprawniono pracę Wydziału, a także 
wzmocniono ochronę danych osobowych poprzez zanonimizowanie klientów obsługiwanych 
w urzędzie.  

System obsługiwał 3 różne kolejki, do których przypisane zostały określone sprawy wg liter 
A, B, C. Po wybraniu konkretnej sprawy klient otrzymuje bilet (numerek) na podstawie  
którego zostaje zaszeregowany w kolejce i w odpowiednim czasie wywołany głosowo i 
wizualnie przez system. Program przy zaszeregowaniu i wywołaniu petenta posługuje się 
numerem nadanym przez system dla danej kolejki, np. A001, co zapewnia pełną 
anonimowość klientom. System ponadto umożliwia internetową rezerwację kolejki za 
pośrednictwem strony www. Dostęp do administrowania system QMS jest zamknięty, 
zabezpieczony loginem oraz hasłem, a także jest wydzielony z sieci komputerowej 
systemów operacyjnych SI Pojazd i SI Kierowca. Komputery obsługujące system w celu 
ochrony danych posiadały aktualny program antywirusowy Kaspersky Endpoint Security.  

(akta kontroli: str. 53) 

2.2. W okresie od 25 maja 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. w Starostwie rozwiązano 
stosunek pracy z 14 osobami. Spośród nich, cztery osoby w trakcie zatrudnienia miały 
przyznany dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarzane były dane 
osobowe. Analiza terminu odebrania uprawnień wszystkim czterem ww. osobom wykazała, 
że: 

 w przypadku jednej osoby22 uprawnienia do systemu zostały cofnięte bezpośrednio po 
rozwiązaniu stosunku pracy; 

 w przypadku trzech pozostałych pracowników23 dostęp do systemów nie został 
zablokowany bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy, co szerzej opisano w dalszej 
części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli: str. 294-296, 303-305) 

2.3. Stosownie do przepisu art. 28 ust. 3 RODO przetwarzanie danych osobowych przez 
podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy między tym podmiotem i ADO, 
określającej m.in. przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, 
rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa 
ADO. 

Ustalono, że do dnia 30 czerwca 2019 r. (tj. po upływie ponad roku od wejścia w życie 
RODO) w Starostwie nie przyjęto wzoru ewidencji i nie prowadzono ewidencji umów 
dotyczących powierzenia danych osobowych. 

(akta kontroli: str. 30-31, 274-275, 306-307) 

IOD wyjaśnił, że Faktycznie dotychczas nie prowadziłem rejestru takich umów. Aktualnie 
według mojej wiedzy mamy pięć umów, w których zachodziła konieczność powierzenia 
danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu. Jednocześnie deklaruję, że wraz z 
merytorycznymi pracownikami dokonam analizy wszystkich zawartych przez Powiat umów 

                                                      
22  Inspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska. 
23  Były Wicestarosta, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 



 

16 

w celu identyfikacji czy nie zachodzi konieczność wprowadzenia postanowień dotyczących 
przetwarzania danych.   

(akta kontroli: str. 274-275) 

W toku kontroli NIK zidentyfikowano pięć umów dotyczących powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, w których Starostwo wystąpiło jako podmiot powierzający 
przetwarzanie danych.  

Ustalono, że umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych zawierano z podmiotami 
(wykonawcami) realizującymi na rzecz Starostwa zadania związane m.in. ze: świadczeniem 
usług informatycznych oraz serwisu oprogramowania, tłumaczeń dokumentów 
potwierdzających wydania prawa jazdy przez inne kraje, a także realizacji zadań 
ustawowych związanych z organizacją i przeprowadzaniem ogólnopolskich i lokalnych 
wyborów oraz referendów24. 

Analiza ww. umów dotyczących powierzenia przez Starostwo przetwarzania danych 
osobowych pięciu wykonawcom, ww. usług wykazała m.in. że: 

 zawierały one wymagane postanowienia określone w art. 28 ust. 3 RODO i stanowiły 
integralną część umowy na świadczenie usług zawartej z danym podmiotem 
zewnętrznym lub odrębne umowy o powierzenie przetwarzania danych związanych z 
realizacją umowy podstawowej (na wykonanie zadania), 

 w każdej z pięciu umów powierzenia wskazany zakres danych osobowych, jaki został 
powierzony przez Starostwo podmiotowi zewnętrznemu, wynikał z rodzaju usług, jakie 
zgodnie z umową na ich świadczenie miał na rzecz Starostwa realizować wykonawca. 

(akta kontroli: str. 274-275, 306-307) 

2.4. W okresie objętym kontrolą w Starostwie nie wystąpiły jakiekolwiek przypadki 
(incydenty) naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w szczególności poprzez 
nieuprawniony dostęp bądź korzystanie z komputerów i systemów informatycznych. 

(akta kontroli: str.  30-31, 294-296) 

2.5. W sprawie ewentualnych trudności i ograniczeń (w szczególności związanych z 
obowiązującym prawem i rozwiązaniami organizacyjnymi) w realizacji skutecznych działań 
na rzecz zapewnienia ochrony danych osobowych, w tym wdrażania i stosowania przepisów 
RODO IOD wskazał m.in. na: 1. Ogólność przepisów w zakresie ochrony danych 
osobowych i aby właściwie je stosować niezbędna jest znajomość innych dziedzin; 2. 
Chaos na rynku w zakresie oferowanych usług przez „firmy zewnętrzne” dotyczących 
realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych zarówno:  w  metodyce 
wdrażania, przygotowaniu dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych i 
stosowanych  środkach technicznych; 3. Brak wsparcia zewnętrznego poprzez 
zastosowanie np. „Kodeksu Dobrych Praktyk” w zakresie ochrony danych osobowych; 4. 
Bardzo duża dowolność w tworzeniu dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych; 
5. Brak szczegółowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa systemów przetwarzania 
danych;   6. Trudności organizacyjne w zakresie prowadzenia szkoleń i stałego 
podnoszenia świadomości pracowników urzędu związanych z przestrzeganiem 
obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych z uwagi na realizowaną 
działalność podstawową związaną z obsługą petentów; 7.  Występujące trudności 
finansowe na realizację problematyki ochrony danych osobowych związanej z 
prowadzeniem szkoleń. 

(akta kontroli: str.  310) 

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

1. Wbrew wymogom określonym w przepisie art. 32 ust. 4 RODO dotychczas w Starostwie 
żadnemu z pracowników przetwarzających dane osobowe nie wydano pisemnego 

                                                      
24  Umowa z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Zielonej Górze z dnia 7 sierpnia 2018 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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upoważnienia do przetwarzania tych danych. Ponadto nie przyjęto (formalnie nie 
wprowadzono do stosowania) wzoru takiego upoważnienia oraz wzoru rejestru upoważnień. 

(akta kontroli: str. 30-31, 54-56, 256-258, 274-275) 

IOD wyjaśnił, że Formalnie nie został określony wzór upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych oraz wzór rejestru takich upoważnień. Kilkukrotnie przymierzałem się do 
przygotowania upoważnień dla właściwych pracowników i opracowałem stosowne projekty 
upoważnień jednak z uwagi na konieczność realizacji innych obowiązków nie udało mi się 
zakończyć tego zadania. Jednocześnie informuję, ze w najbliższym czasie przygotuję w 
uzgodnieniu z merytorycznymi pracownikami stosowne upoważnienia i ich rejestr, a 
obowiązek ten zostanie dopełniony. 

(akta kontroli: str. 274-275) 

Starosta wyjaśnił, że Wprowadzenie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych oraz wzoru rejestru takich upoważnień, a następnie upoważnienie 
poszczególnych merytorycznych pracowników do przetwarzania danych osobowych 
zostanie wykonane, jak już wcześniej nadmieniłem, po uprzedniej gruntownej analizie tego 
obszaru. Zależy mi bowiem nie wyłącznie na formalnym dopełnieniu tego obowiązku, ale na 
stworzeniu racjonalnego i efektywnego systemu ochrony danych osobowych w naszej 
jednostce, w którym zakres nadanych uprawnień i upoważnień poszczególnym 
pracownikom będzie adekwatny do wykonywanych przez nich obowiązków. 

(akta kontroli: str. 54-56) 

2. W Starostwie nie wyznaczono Administratora Systemów Informatycznych 
odpowiedzialnego za pracę i bezpieczeństwo funkcjonujących w jednostce systemów 
informatycznych25. 

(akta kontroli str.  54-56, 57-86, 308-309) 

Starosta wyjaśnił, że: Brak wyznaczenia ASI jest naszym zaniedbaniem, które postaram się 
w najbliższym czasie wyeliminować. Dostrzegam wagę wprowadzenia rozwiązań i 
zabezpieczeń systemów informatycznych i urządzeń (komputerów), bez których skuteczna 
ochrona danych osobowych jest niemożliwa. Dlatego też w najbliższym czasie rozważę 
wyznaczenie ASI spośród pracowników Starostwa albo powierzanie tych zadań firmie 
obsługującej informatycznie naszą jednostkę. W miarę możliwości finansowych Starostwa 
postaramy się również poprawić infrastrukturę techniczno-informatyczną w celu pełniejszej 
ochrony przetwarzanych danych.  

(akta kontroli: str. 54-56) 

3. Oględziny 20 komputerów stacjonarnych Starostwa (14 zarządzanych domenowo, 6 
poza domeną), w tym 18 z dostępem do systemów informatycznych, na których 
przetwarzane są dane osobowe, wykazały następujące zaniedbania w zakresie 
bezpiecznego z nich korzystania:   

 w przypadku 5 komputerów (funkcjonujących poza domeną) hasło do systemu Windows 
ostatni raz było zmieniane 2-3 lata przed datą oględzin, a w jednym przypadku w 2008 r.  

 w przypadku 3 komputerów (funkcjonujących poza domeną) hasło do systemu Windows 
nie spełniało wymogów jakościowych ustawionych dla komputerów funkcjonujących w 
domenie (tj. nie miało co najmniej 7 znaków, brak cyfr lub znaków specjalnych), 

 w przypadku 6 komputerów (w Wydziale KMD), do których dostęp był zabezpieczony 
kartą i PIN otrzymaną od podmiotu zewnętrznego, system nie wymuszał zmiany PIN 
(stwierdzono przypadki posługiwania się pierwotnym PIN), 

 w przypadku 7 komputerów z dostępem do systemów, w których przetwarzano dane 
osobowe stwierdzono, że system nie wymuszał zmiany hasła. W konsekwencji czego 

                                                      
25  Obowiązek ADO wyznaczenia ASI (pracownik albo podmiot zewnętrzny) wraz określeniem zakresu jego 

zadań i czynności wskazano w dokumencie pn. Polityka Bezpieczeństwa Informacji (opisanym w pkt. 1.2. 
niniejszego wystąpienia). 
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stwierdzono przypadki użytkowania haseł niezmienianych od 2-3 lat od daty 
przeprowadzenia oględzin, a nawet od 2013 r., 

 w jednym przypadku stwierdzono użytkowanie tego samego loginu i hasła do 4 różnych 
systemów. 

Ponadto ustalono, że w Starostwie ogółem 19 komputerów (z tego 6 objętych ww. 
oględzinami funkcjonuje poza domeną, nie jest zarządzanych domenowo), co skutkuje m.in. 
brakiem okresowego wymuszania zmiany i wymogów jakościowych haseł, a na 6 
komputerach zainstalowany był system operacyjny Windows XP (5 komputerów) oraz 
Windows Vista (1 komputer), dla których producent oprogramowania zakończył wsparcie 
techniczne odpowiednio 8 kwietnia 2014 r. oraz 11 kwietnia 2017 r., a po tych dniach 
producent przestał dostarczać aktualizacje zabezpieczeń, poprawki niezwiązane z 
zabezpieczeniami, bezpłatne lub płatne opcje asystowanej pomocy technicznej i 
aktualizacje zawartości technicznej online, co znacznie wpływało na stan bezpieczeństwa 
tych systemów operacyjnych. 

(akta kontroli: str. 292-298) 

Świadczący usługę stałej opieki serwisowej systemów komputerowych wyjaśnił, że: W 
najbliższym czasie postaram się wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości w zakresie 
wymogów jakościowych oraz braku aktualizacji haseł do systemu Windows, a także do 
pozostałych systemów informatycznych funkcjonujących w Starostwie. Powinno temu 
sprzyjać podłączenie do domeny dotychczas funkcjonujących poza domeną komputerów 
oraz przyjęcie, wdrożenie i zapoznanie pracowników z regulacjami wewnętrznymi (Polityką 
Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa danych itp.) 
dotyczącymi bezpieczeństwa informacji. Zależy mi bowiem na wprowadzeniu rozwiązań 
systemowych, w ramach których to system będzie wymuszał na pracownikach 
przestrzeganie wymogów, co do aktualności i jakości stosowanych haseł. Postaram się 
również we współpracy z ADO i IOD poprawić wiedzę pracowników o najczęstszych 
błędach i ryzykach dotyczących tego obszaru. 

(akta kontroli: str. 294-296) 

4. W przypadku 326 spośród 4 byłych pracowników Starostwa posiadających dostęp do 
systemów informatycznych z danym osobowymi (z którymi rozwiązano stosunek pracy w 
okresie objętym kontrolą) uprawnienia do systemu nie zostały cofnięte bezpośrednio po 
rozwiązaniu stosunku pracy.  

W dwóch przypadkach dostęp do systemu został zablokowany dopiero w toku kontroli NIK 
(tj. w dniu 12 lipca 2019 r.)27, w tym w jednym przypadku po upływie ponad 7 miesięcy28 od 
daty rozwiązania stosunku pracy, a w jednym przypadku nadal nie został cofnięty29.   

(akta kontroli: str. 294-296, 303-305) 

Świadczący usługę stałej opieki serwisowej systemów komputerowych wyjaśnił, że: Brak 
natychmiastowego cofania dostępu byłych pracowników do będących w posiadaniu 
Starostwa systemów informatycznych wynikał z przeoczenia. Ponadto nie ma 
sformalizowanego trybu informowania mnie o przypadkach rozwiązania stosunku pracy z 
działu kadr, co powinno ulec poprawie po wprowadzeniu procedur wewnętrznych w tym 
obszarze. Jednocześnie deklaruję, że w najbliższym czasie cofnę byłym pracownikom 
uprawnienia, a w przyszłości każdorazowo po otrzymaniu z kadr informacji o rozwiązaniu 
stosunku pracy bezzwłocznie będę cofał uprawnienia dostępu do systemów 
informatycznych Starostwa.   

(akta kontroli: str. 294-296) 

                                                      
26  Były Wicestarosta, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
27  Dotyczy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Referent w 

Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
28  Dotyczy Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – rozwiązanie 

stosunku pracy 30 listopada 2018 roku. 
29  Dotyczy byłego Wicestarosty – rozwiązanie stosunku pracy 30 listopada 2018 roku. 
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Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sposób przetwarzania i ochrony danych 
osobowych. Żaden z pracowników Starostwa nie posiadał wymaganego upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych, zaniechano bezzwłocznego cofania uprawnień do 
systemów byłym pracownikom, a sposób korzystania z posiadanych komputerów, i 
systemów informatycznych – z uwagi m.in. na zaniedbania w stworzeniu i przestrzeganiu 
zasad dotyczących zmian i jakości stosowanych haseł, funkcjonowania części komputerów 
poza domeną oraz z oprogramowaniem bez wsparcia producenta, a także braku 
serwerowni zastępczej – nie zapewnia pełnej ochrony posiadanych i przetwarzanych 
danych osobowych. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, a także działaniami podjętymi w toku 
kontroli w celu ich wyeliminowania, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 
5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemu ochrony danych osobowych, a także 
rzetelne zorganizowanie zadań w tym obszarze, w szczególności poprzez: 

a) wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Starostwa stanowiska IOD i rzetelne 
określenie przypisanych mu zadań i obowiązków; 

b) przeprowadzenie rzetelnej i kompletnej identyfikacji ryzyk i analizy procesów 
przetwarzania danych osobowych będących w posiadaniu jednostki (art. 32 RODO), w 
celu prawidłowego określania (wprowadzania) technicznych, fizycznych i 
organizacyjnych środków dla ochrony danych osobowych i procedur wewnętrznych; 

c) przyjęcie i wdrożenie wewnętrznych procedur, polityk i zasad dotyczących ochrony 
danych osobowych, w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji (motyw 78 oraz art. 24 
ust. 1 i 2 RODO);  

d) przyjęcie i prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30 
ust. 1 RODO). 

2. Objęcie szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych wszystkich pracowników 
Starostwa uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych. 

3. Nadanie pracownikom Starostwa pisemnych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych w zakresie adekwatnym do wykonywanych przez nich zadań. 

4. Wyznaczenie Administratora Systemów Informatycznych Starostwa odpowiedzialnego 
za pracę i bezpieczeństwo funkcjonujących w jednostce systemów informatycznych. 

5. Bezzwłoczne odbieranie uprawnień w systemach informatycznych byłym pracownikom 
Starostwa. 

6. Wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wewnętrznych zasad dotyczących 
okresów ważności i jakości stosowanych haseł do komputerów i systemów 
informatycznych. 

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 Zielonej Górze. 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. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

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

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 
Zielona Góra,  8 sierpnia 2019 r. 
 

                    
 
                 Kontroler 
                Mariusz Kniat 
              Doradca prawny 
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