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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie (dalej: 
Urząd Miasta) 
 

Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego od 14 grudnia 2010 r. (dalej: Burmistrz). 

 
 
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 RODO1) do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych2. 

 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze 
 
 
 
Mariusz Kniat, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LZG/66/2019 z 21 maja 2019 r.  
 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1  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. 

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

3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wdrożenie przez Urząd wymaganej 
dokumentacji oraz procedur związanych z ochroną przetwarzanych danych 
osobowych, a także sposób ochrony i przetwarzania tych danych. 

Wprawdzie realizacja niektórych kluczowych wymogów RODO5 nastąpiła po kilku 
miesiącach od daty wejścia w życie tych przepisów, to niewątpliwy wpływ na to 
opóźnienie miały w szczególności rzetelnie przeprowadzone działania analityczno-
przygotowawcze. Wskutek m.in. tych działań, przyjęte i obowiązujące w Urzędzie 
procedury i zasady ochrony danych osobowych tworzą kompleksowy, spójny i 
zrozumiały system.  

Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych powołano osobę posiadającą 
odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje zawodowe oraz terminowo zgłoszono ten 
fakt Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rejestr czynności 
przetwarzania danych zawierał wymagane elementy. Rzetelnie przeprowadzono i 
udokumentowano analizę procesów przetwarzania danych. Podkreślenia również 
wymaga zapewnienie wszystkim pracownikom Urzędu uczestniczącym w procesie 
przetwarzania danych osobowych udziału w szkoleniach z problematyki RODO. 

W Urzędzie wdrożono rozwiązania organizacyjne i techniczne zmierzające do 
zapewnienia prawidłowej ochrony i przetwarzania danych osobowych. W 
szczególności każdy z pracowników posiadał – poza początkowym okresem od 
wejścia w życie RODO6 – wymagane upoważnienie do przetwarzania danych 
osobowych i dostęp do systemów informatycznych w zakresie adekwatnym do 
wykonywanych obowiązków. Na bieżąco cofano również uprawnienia do systemów 
byłym pracownikom Urzędu. Urząd zawierał umowy powierzenia przetwarzania 
danych w sytuacjach tego wymagających, a w pięciu analizowanych umowach7 
zamieszczono postanowienia wymagane art. 28 RODO.  

Prawidłowo zastosowano fizyczne zabezpieczenia serwerowni Urzędu, a 
kopiowanie baz danych odbywało się zgodnie z przyjętymi wymogami. Sposób 
użytkowania i zabezpieczenia wykorzystywanych w Urzędzie komputerów 
stacjonarnych (badaniami objęto 20 komputerów) gwarantował ochronę 
przetwarzanych na tych komputerach danych osobowych, wskutek m.in. 
przestrzegania wymogów dotyczących obowiązujących haseł oraz blokowania 
komputerów przed nieuprawnionym dostępem. 

 

 

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

formie opisowej. 
5  Z opóźnieniem w Urzędzie zrealizowano niżej wskazane obowiązki wymagane przepisami RODO od 25 

maja 2018 r., tj.: - wprowadzenie do stosowania Polityki ochrony danych osobowych, o której mowa w 
motywie 78 oraz art. 24 ust. 1 i 2 RODO – wykonano z dniem 15 listopada 2018 r.; - sporządzenie i 
prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 RODO – 
wykonano z dniem 8 listopada 2018 r.; - przeprowadzenie Analizy procesów przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w art. 32 RODO – wykonano z dniem 20 listopada 2018 r. 

6  W okresie od 25 maja 2018 r. do listopada 2018 r. (do daty wydawania upoważnień wg nowego wzoru) w 

przypadku pracowników zatrudnionych w Urzędzie przed wejściem w życie przepisów RODO obowiązywały 
upoważnienia do przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 RODO, wydane na 
nieaktualnej (nieobowiązującej podstawie prawnej). 

7  Badaniem objęto 5 spośród 12 obowiązujących w okresie kontroli umów dotyczących powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

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

 

1.1. Stosownie do przepisu art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych9 (dalej: u.o.d.o.), Burmistrz powołał10 z dniem 6 sierpnia 2018 r. Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie (dalej: IOD). W zarządzeniu powołującym IOD, a 
także w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu11 wskazano, że stanowisko to podlega 
bezpośrednio Burmistrzowi (Administratorowi Danych Osobowych, dalej: ADO),  
co było zgodne z przepisem art. 38 ust. 3 RODO. Osoba wyznaczona na IOD przed 
wejściem w życie przepisów RODO pełniła (od 1 czerwca 2012 r.) funkcję Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji Urzędu (dalej: ABI). Tym samym powołanie IOD nastąpiło w 
wymaganym terminie12. 

(akta kontroli: str. 5-17) 

 

Do zadań IOD należało m.in.: informowanie ADO, podmiotów przetwarzających dane 
osobowe oraz pracowników Urzędu o ich obowiązkach dotyczących ochrony danych 
osobowych, monitorowanie przestrzegania przepisów oraz wewnętrznej polityki w tym 
obszarze, szkolenie personelu, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych 
osobowych, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru naruszeń 
ochrony danych osobowych, współpraca z organem nadzorczym, a także pełnienie funkcji 
punktu kontaktowego i konsultacyjnego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych.  

(akta kontroli: str. 5-17) 

 

Osoba powołana na stanowisko IOD równolegle wykonywała pracę na stanowisku 
Inspektora w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, do zadań którego 
należało m.in. realizowanie wszelkich spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, 
planowania obronnego, obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego. Bezpośrednim 
przełożonym ww. inspektora był Naczelnik ww. Wydziału – Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego. 

(akta kontroli: str. 18-23) 

Burmistrz wyjaśnił, że W mojej ocenie równoległe wykonywanie obu tych funkcji – co 
potwierdziła praktyka działania IOD – nie stwarza jakiegokolwiek konfliktu interesu oraz nie 
ogranicza niezależności IOD. Osoba wyznaczona na stanowisko IOD przed tym 
wyznaczeniem wykonywała w sposób nader sprawny (niebudzący zastrzeżeń) funkcję 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie i według mnie jest doskonałym 
profesjonalistą. 

(akta kontroli str. 352-353) 

Zgodnie z wymogami art. 37 ust. 5 RODO, IOD miał należyte przygotowanie i kwalifikacje 
zawodowe do pełnienia powierzonej funkcji. W szczególności uczestniczył w licznych 

                                                      
8  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. 
9  Dz. U. poz. 1000, ze zm. 
10  Zarządzenie nr 33/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 6 grudnia 2018 r.  
11  Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2018 Zarządu Spółki z dnia 4 października 2018 r. (tekst jednolity). 
12  Stosownie do przepisu art. 158 ust. 1 u.o.d.o. osoba pełniąca w dniu 24 maja 2018 r. funkcję ABI, staje się 

inspektorem ochrony danych i pełni swoją funkcję do dnia 1 września 2018 r.  

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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szkoleniach, kursach i seminariach dotyczących tej problematyki13, a także ukończył studia 
podyplomowe w zakresie Inspektor Ochrony Danych Osobowych z Archiwistyką 
(2017/2018) oraz uzyskał certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2013. 

 (akta kontroli: str. 24-41) 

Urząd terminowo14 wywiązał się z obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (dalej: PUODO) o wyznaczeniu IOD, a przekazane zawiadomienie 
zawierało elementy wymagane przepisem art. 10 ust. 1 i 3 u.o.d.o. 

(akta kontroli: str. 42-43) 

Stosownie do wymogu art. 13 RODO na stronie internetowej Urzędu w dniu 24 maja 2018 r. 
udostępniono klauzulę informacyjną RODO wraz z danymi ADO. W ww. klauzuli 
informacyjnej wskazano również osobę wyznaczoną jako IOD wraz z podaniem adresu e-
mail. Dodatkowo na stronie internetowej Urzędu15 wprowadzono zakładkę Inspektor 
Ochrony Danych wraz z podaniem danych kontaktowych IOD (adres, nr pomieszczenia w 
Urzędzie, nr telefonu) oraz zakresem przypisanych zadań. 

 (akta kontroli: str. 44-47) 

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 Politykę ochrony danych osobowych w Urzędzie (dalej Polityka) oraz Instrukcję 
Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie (dalej Instrukcja) Burmistrz wprowadził 
do stosowania zarządzeniem z dnia 15 listopada 2018 r.16, tj. po upływie blisko pół roku od 
wejścia w życie RODO, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”. 

 Wykonanie ww. zarządzenia powierzono IOD, a nadzór nad wykonaniem Sekretarzowi 
Gminy. 

(akta kontroli: str. 48-126, 144-146, 352-353) 

We wprowadzeniu do Polityki wskazano m.in., że jest to dokument, który opisuje zasady 
ochrony danych stosowane przez ADO i określa środki techniczne i organizacyjne 
zastosowane dla zapewnienia ochrony danych osobowych oraz tryb postępowania w 
przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych w systemie informatycznym lub w 
kartotekach, albo w sytuacji podejrzenia o takim naruszeniu.  

W Polityce ustalono m.in. zadania oraz zakres odpowiedzialności ADO, IOD, Administratora 
Systemów Informatycznych (dalej: ASI), a także pracowników oraz użytkowników systemów 
informatycznych. Ponadto w Polityce określono zasady związane z przetwarzaniem danych 
osobowych (w tym m.in. zasady nadawania upoważnień, zasady przetwarzania danych 
przez pracowników, zasady korzystania z komputerów przenośnych, na których 
przetwarzane są dane osobowe, zasady wynoszenia danych osobowych na nośnikach 

                                                      
13  M.in.: „Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych” (16 listopada 2018 r., organizator: Narodowy Instytut Samorządu 
Terytorialnego”); Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (07.09.2018 r. Centrum 
Kształcenia MBM Bielsko – Biała);„Obowiązkowe zmiany w RODO po 25 maja 2018 r. Jak się przygotować 
by uniknąć kar?” (19 marca 2018 r., firma ApexNet);„Od Administratora (ABI) do Inspektora (IOD/DPO) 
według nowego rozporządzenia unijnego. Powołanie, forma zatrudnienia, kwalifikacje, zadania” (26 
września 2017 r., Centrum Administracji i Biznesu Wrocław); „Audyt wewnętrzny w zakresie procedur z 
ustawy o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych” (30.08.2013 r. Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej). 

14  Zawiadomienie przekazano w dniu 9 sierpnia 2018 r., tj. w terminie 14 dni od wyznaczenie IOD stosownie 
do wymogu określonego w przepisie art. 10 ust. 1 u.o.d.o.  

15  Od 1 lutego 2019 r.  
16  Zarządzenie Nr 26/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia 

i wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Krośnie 
Odrzańskim. 
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danych), organizację bezpieczeństwa danych w Urzędzie17 (w tym m.in. szkolenia w 
zakresie ochrony danych osobowych, audyt lub kontrola wew. stanu ochrony danych 
osobowych, zarządzanie systemem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych, 
realizacja obowiązku informacyjnego, rejestrowanie czynności przetwarzania, okres 
przetwarzania danych), prawa osób, których dane dotyczą, a także tryb postępowania w 
przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych.  

Integralną częścią Polityki były załączniki (ogółem 22), w których określono m.in. wzory 
następujących dokumentów: Upoważnienie do przetwarzania danych, Oświadczenie o 
zapoznaniu z dokumentacją i zachowaniu poufności, Rejestr zmian Polityki, ogólne klauzule 
informacyjne (art. 13 i art. 14 RODO), Rejestr naruszeń i incydentów bezpieczeństwa oraz 
działań korygujących i zapobiegawczych, Umowa powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, Raport z 
naruszenia/incydentu ochrony danych, Wniosek o usunięcie i dostęp do danych osobowych, 
Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych, kierowane do osoby, której dane dotyczą. 

(akta kontroli: str. 48-109) 

W Instrukcji określono sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do 
przetwarzania danych osobowych, a także zasady i tryb postępowania ADO oraz osób 
przez niego upoważnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, a także procedury i 
warunki zarządzania systemem informatycznym oraz kartotekami (ewidencje, wykazy, 
wydruki komputerowe gromadzone w formie papierowej). 

(akta kontroli: str. 48, 110-126) 

Ustalono, że po wprowadzeniu ww. dokumentacji (Polityki oraz Instrukcji), IOD przekazał do 
teczek wydziałowych – wszystkich wydziałów/komórek organizacyjnych Urzędu, kserokopie 
zarządzenia Burmistrza wdrażającego ww. dokumentację, a pracownicy potwierdzili 
zapoznanie się z dokumentacją na odpowiedniej liście (począwszy od 19 listopada 2018 r.). 
Ponadto informacje o zasadach wdrażania i stosowania ww. dokumentacji były objęte 
tematyką szkoleń prowadzonych przez IOD dla wszystkich pracowników Urzędu 
(szczegółowy opis w pkt. 1.6. niniejszego wystąpienia). 

(akta kontroli: str. 127-135, 269-286) 

W Polityce określono m.in. wymóg przygotowania przez IOD planu audytu i kontroli (na 
okres nie krótszy niż kwartał i nie dłuższy niż rok), a także przedstawienie ADO wyników 
(raportów) z przeprowadzonych kontroli i audytów (Pkt VI. 4 ppkt 3 oraz 10 Polityki). 

Ustalono, że IOD przygotował, a ADO zatwierdził Plan audytu na rok 2019 w dniu 11 
kwietnia 2019 r., tj. po upływie blisko 5 miesięcy od daty wejścia w życie Polityki, co szerzej 
opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli: str. 66-67, 136-142, 144-146, 353-353) 

W Planie audytu na rok 2019 przewidziano trzy zadania audytowe, tj. 1) Techniczne i 
organizacyjne zabezpieczenie pomieszczeń i stanowisk pracy, w których przetwarzane są 
dane osobowe (obszar przetwarzania danych w całej jednostce) – termin wykonania 
23.04.2019 r. – 26.04.2019 r.; 2) Funkcjonowanie zastosowanych zabezpieczeń 
technicznych służących do ochrony systemów informatycznych służących do przetwarzania 
lub zabezpieczania danych (systemy informatyczne) – II dekada września 2019 r.; 3) 
Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie pomieszczeń i stanowisk pracy, w których 
przetwarzane są dane osobowe (obszar przetwarzania danych w całej jednostce) – termin 
wykonania I dekada grudnia 2019 r. 

Zgodnie z ww. planem IOD przeprowadził jeden audyt (poz. 1), w ramach którego m.in. 
sprawdził na 21 stanowiskach pracy przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie wymogów 

                                                      
17  W tym m.in. opis zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych, procedury postępowania w przypadku 

naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych oraz na wypadek klęski żywiołowej, 
postępowanie IOD w przypadku stwierdzenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych 
osobowych, zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. 

 



 

7 

odnośnie: ustawienia sprzętu komputerowego (monitorów), polityki czystego biurka, 
zabezpieczenia danych przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, instalacji 
programu antywirusowego oraz możliwości podłączenia nośnika zewnętrznego (wejście 
USB).  Badania audytowe wykazały brak nieprawidłowości, a Raport z audytu został 
przedstawiony w dniu 27 maja 2019 r. ADO. 

Poza ww. audytem IOD nie przeprowadzał innych kontroli (planowych lub doraźnych), do 
których był uprawniony na postawie postanowień Polityki (Pkt VI.4. Polityki). 

 (akta kontroli: str. 66-67, 136-146) 

IOD wyjaśniła, że Brak dodatkowych kontroli (planowych lub doraźnych) był spowodowany 
koniecznością realizacji przeze mnie innych działań. Należy mieć również na uwadze, że w 
listopadzie ubiegłego roku audytor wewnętrzny Urzędu przeprowadził audyt w zakresie 
wdrażania i stosowania RODO i ocenił pozytywnie ten obszar.  Dlatego też nie stwierdziłam 
istotnych ryzyk i zaniedbań w funkcjonowania tego obszaru – czego potwierdzeniem były 
również wyniki przeprowadzanego przeze mnie audytu w kwietniu br. – a tym samym 
konieczności prowadzenia dodatkowych kontroli.  Ponadto pragnę stwierdzić,  że staram się 
na bieżąco w trybie roboczym (m.in. poprzez obserwację i wizyty w poszczególnych 
komórkach / stanowiskach pracy)  sprawdzać stan przestrzegania tych obowiązków, co w 
mojej ocenie ma bardzo pozytywny skutek. 

(akta kontroli: str. 144-146) 

W Polityce określono m.in. obowiązek IOD dotyczący bieżącej aktualizacji jej postanowień, 
nie rzadziej niż raz w roku (Pkt III.5) – dotychczas nie przeprowadzono aktualizacji Polityki. 

W opracowanym przez IOD i zatwierdzonym przez ADO (w dniu 21 lutego 2019 r.) 
Rocznym Raporcie stanu Systemu Ochrony Danych Osobowych w liście planowanych 
zadań ujęto zadanie pn. Przeprowadzenie inwentaryzacji posiadanych danych – z terminem 
wykonania do końca II. kw. 2019 r., przy czym w dniu 1 lipca 2019 r., a następnie w dniu 24 
lipca 2019 r. Burmistrz wyraził zgodę na przesunięcie tego terminu na odpowiednio: 31 
lipca, a ostatecznie na 21 września 2019 r. 

(akta kontroli: str. 49,  54,  151-156) 

IOD wyjaśniła, że Przesunięcie dokonania inwentaryzacji posiadanych danych, pierwotnie 
do lipca, a następnie do 21 września br. było spowodowane koniecznością realizacji innych 
obowiązków, a także niezbyt fortunnym okresem wakacyjnym na prowadzenie tej 
inwentaryzacji. Jednocześnie deklaruję, że aktualnie obowiązujący termin realizacji tego 
zadania zostanie dotrzymany.  

(akta kontroli: str. 144-146) 

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

Ustalono, że Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta w 
Krośnie Odrzańskim (dalej: Rejestr), został sporządzony i prowadzony od dnia 8 listopada 
2018 r., (tj. po upływie ponad 5 miesięcy od wprowadzenia tego obowiązku), co szerzej 
opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli: str. 144-146, 157-223, 352-353) 

Analiza ww. Rejestru wykazała, że był on prowadzony w formie pisemnej i elektronicznej 
oraz zawierał wszystkie wymagane elementy, o których mowa w przepisie art. 30 ust. 1 lit. 
a-g RODO. 

Według stanu na 17 lipca 2019 r. Rejestr zwierał ogółem 122 czynności przetwarzania 
danych z podziałem na poszczególne wydziały/komórki organizacyjne Urzędu, a dla każdej 
z tych czynności określono m.in. zindywidualizowane techniczne i organizacyjne środki 
zabezpieczenia danych. Nie stwierdzono przypadków nieujęcia w Rejestrze innych 
prowadzonych w Urzędzie czynności przetwarzania danych osobowych.  
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Przy sporządzaniu Rejestru wykorzystano wzór rejestru rekomendowanego przez GIODO 
(obecnie PUODO), a także wyniki analiz, przeglądu i inwentaryzacji obszaru ochrony 
danych osobowych (m.in. procedur, środków technicznych i organizacyjnych) 
prowadzonych w Urzędzie od kwietnia do października 2018 r. (zakres i efekty tych działań 
opisano w pkt. 1.4. niniejszego wystąpienia pokontrolnego). 

(akta kontroli: str. 157-223) 

1.4. 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, 
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych 
przesyłanych, przechowywanych albo w inny sposób przetwarzanych. 

IOD przedłożył ADO analizę procesów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie18 
(dalej: Analiza), o której mowa w art. 32 RODO w dniu 20 listopada 2018 r. tj. po upływie 
blisko 6 miesięcy od wprowadzenia tego obowiązku), co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli: str. 144-146, 224-263, 352-353) 

Sporządzenie Analizy poprzedzone zostało m.in. następującymi działaniami w zakresie 
analiz, przeglądu i inwentaryzacji obszaru ochrony danych osobowych: 

 w dniu 22 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami poszczególnych 
wydziałów urzędu (naczelnicy i oddelegowani pracownicy) dotyczące planowanej 
inwentaryzacji posiadanych zbiorów danych osobowych. W trakcie spotkania 
wyjaśniono cel inwentaryzacji. Inwentaryzacja polegała na zidentyfikowaniu (przy 
wykorzystaniu ankiety) przez każdego pracownika m.in.: 1) zbioru danych; 2) kategorii 
osób, których dane są przetwarzane; 3) celu przetwarzania; 4) procesu przetwarzania; 
5) kategorii danych; 6) źródła danych; 7) kategorii odbiorców danych; 8) podstawy 
prawnej przetwarzania danych; 9) okresu przechowywania danych; 10) systemu, w 
którym dane są przetwarzane; 

 w połowie kwietnia 2018 r. ABI (aktualny IOD) otrzymał od pracowników wypełnione 
ankiety inwentaryzacyjne. Ankiety stanowiły bazę wyjściową dla opracowania Rejestru 
Czynności Przetwarzania. W okresie kwiecień – czerwiec tworzono roboczy Rejestr. W 
związku z tym, że Rejestr zawierał 122 czynności, które wcześniej podlegały 
szczegółowej analizie, wersja ostateczna została przedstawiona kierownikom komórek 
organizacyjnych na początku listopada 2018 r., a ostateczne rozpoczęcie prowadzenia 
Rejestru od 8 listopada 2018 r.; 

 w listopadzie 2018 r. wspólnie z kierownikami komórek organizacyjnych 
przeprowadzono Analizę ryzyka dla zidentyfikowanych czynności przetwarzania. 

Ponadto IOD poinformowała, że (…) na bieżąco informowano Kierownictwo oraz 
pracowników o obowiązkach wynikających z nowych przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych (bezpośrednie rozmowy, spotkania, informacje przesyłane drogą elektroniczną).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(akta kontroli: str. 264-267) 

W Analizie określono m.in. zasady ustalania istotności ryzyka (prawdopodobieństwo oraz 
skutek wystąpienia ryzyka), a także zidentyfikowano odrębnie dla każdego z 
wydziałów/komórek organizacyjnych Urzędu potencjalne zagrożenia dla czynności 
przetwarzania danych osobowych oraz zagrożenia (ryzyka), które następnie zostały 
poddane ocenie (wskazanie poziomu ryzyka). Dla każdego zagrożenia określono reakcje na 
ryzyko oraz proponowane do podjęcia dodatkowe środki organizacyjne oraz techniczne, 
które należy zastosować w celu zminimalizowania ryzyka.  

(akta kontroli: str. 224-263) 

                                                      
18  Dokument pn. Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 20 listopada 2018 r. 
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1.5. W Urzędzie dotychczas nie została wykonana ocena skutków dla ochrony danych 
(dalej: DPIA), o której mowa w art. 35 RODO (wykonanie DPIA w przypadku Urzędu jest 
fakultatywne). Obowiązek wykonania tej oceny dotyczy bowiem planowanych operacji 
przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem ich przetwarzania,  
a Urząd, wraz z wejściem w życie RODO, nie rozpoczął przetwarzania nowych kategorii 
danych, w szczególności z użyciem nowych technologii.  

(akta kontroli: str. 69, 144-146, 268) 

IOD wyjaśniła, że: Urząd w mojej ocenie nie jest zobowiązany 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. 144-146) 

1.6. Jednym z zadań IOD, w myśl art. 39 ust. 1 lit. b RODO, jest prowadzenie szkoleń 
personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych. Kwestie przeprowadzania 
szkoleń zostały również określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu (§ 21 pkt 1 lit. c) 

oraz w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie powołania IOD, gdzie wskazano, że do zadań 
IOD należały m.in. działania zwiększające świadomość oraz szkolenia personelu 
uczestniczącego w procesie przetwarzania danych.  

 (akta kontroli: str. 5-6, 14) 

Ustalono, że wg stanu na 30 czerwca 2019 r. każdy z pracowników Urzędu uczestniczący w 
procesie przetwarzania danych osobowych został przeszkolony z problematyki dotyczącej 
przetwarzania i ochrony danych osobowych (wymogów RODO), a fakt udziału w szkoleniu 
został udokumentowany. I tak: 

 w dniach 19 kwietnia oraz 22 maja 2018 r. IOD zorganizował szkolenie (obecność 
obowiązkowa) w temacie Wprowadzenie do RODO oraz przypomnienie zasad 
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim – udział w 
szkoleniu został potwierdzony podpisem na liście obecności (71 pracowników); 

 w dniu 10 stycznia 2019 r. IOD zorganizował szkolenie w temacie zagrożeń 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych – udział w szkoleniu został 
potwierdzony podpisem na liście obecności (54 pracowników); 

 w dniu 29 maja 2019 r. każdy z pracowników Urzędu został zobowiązany do udziału w 
bezpłatnym e-szkoleniu dostępnym na stronie Narodowego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego w temacie Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w związku z 
wejście w życie RODO – w okresie od maj-lipiec 2019 r. każdy z pracowników Urzędu 
ukończył ww. szkolenie i przedłożył IOD zaświadczenie (75 pracowników). 

Ponadto każdy nowozatrudniony pracownik (po 25 maja 2018 r.) był indywidulnie 
przeszkolony przez IOD w zakresie zasad i procedur (w tym wewnętrznych) dotyczących 
ochrony danych osobowych, co potwierdzał pisemnym oświadczeniem. 

(akta kontroli: str. 269-286) 

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

(akta kontroli: str. 287-288) 

W IV kw. 2018 r. Audytor wewnętrzny Urzędu przeprowadził badanie audytowe w temacie 
Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miejskim w Krośnie Odrzańskim (z uwzględnieniem 
stanu wdrożenia przepisów RODO) – zadanie audytowe sygn. 3/2018.  W sprawozdaniu z 
audytu z dnia 2 grudnia 2018 r. wydano pozytywne oceny dwóch obszarów, tj.: 1) 
bezpieczeństwa informacji – ochrony danych osobowych, 2) zastosowanych środków 
organizacyjnych, technicznych i fizycznych, a w konsekwencji pozytywną ocenę ogólną. 

(akta kontroli: str. 287-323) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Z opóźnieniem w Urzędzie zrealizowano niżej wskazane obowiązki wymagane 
przepisami RODO od 25 maja 2018 r., tj.: 

- wprowadzenie do stosowania Polityki ochrony danych osobowych, o której mowa w 
motywie 78 oraz art. 24 ust. 1 i 2 RODO – wykonano z dniem 15 listopada 2018 r.; 

- sporządzenie i prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, o 
którym mowa w art. 30 RODO – wykonano z dniem 8 listopada 2018 r.; 

- przeprowadzenie Analizy procesów przetwarzania danych osobowych, o której mowa w 
art. 32 RODO – wykonano z dniem 20 listopada 2018 r. 

(akta kontroli: str. 48, 144-146, 157, 224, 352-353) 

IOD wyjaśniła, że: Faktycznie realizacja ww. obowiązków nastąpiła z kliku miesięcznym 
opóźnieniem, a wpływ na to miało uznanie za priorytet,  aby wdrożone nawet z opóźnieniem 
procedury i rozwiązania były kompleksowe, spójne, dokładne oraz zawierały szczegółowe 
instrukcje dla użytkowników. Dlatego też ich opracowanie i wdrożenie poprzedzone było 
roboczymi analizami i działaniami na rzecz identyfikacji ryzyk, a w działania te byli 
angażowani prawie wszyscy pracownicy Urzędu. Zaniechanie wcześniejszej realizacji tych 
obowiązków było również wynikiem trudności związanych z interpretacją nowych przepisów 
RODO i brakiem dostatecznych opracowań, komentarzy, wzorców na początkowym etapie 
wdrażania tych przepisów. Należy również zauważyć, że jako Urząd samodzielnie 
zrealizowaliśmy te obowiązki bez zlecania tych zadań na zewnątrz i ponoszenia związanych 
z tym kosztów. 

(akta kontroli: str. 144-146) 

Burmistrz wyjaśnił, że Wpływ na kilkumiesięczne opóźnienie realizacji tych obowiązków 
miało uznanie za priorytetowe dążenie do jak najlepszej jakości przyjętych i wdrożonych 
dokumentów, zwłaszcza w sytuacji braku doświadczeń i praktycznej wiedzy na wczesnym 
etapie obowiązywania RODO. Z perspektywy czasu oceniam tę decyzję jako w pełni 
uzasadnioną, gdyż lepiej było, choćby z pewnym opóźnieniem, zaangażować w proces 
powstawania tej dokumentacji całej załogi i stworzyć zrozumiały i spójny system ochrony 
danych osobowych. 

(akta kontroli: str. 352-353) 

2. Wbrew wymogom określonym w Polityce IOD przygotował Plan audytu dopiero w dniu 
11 kwietnia 2019 r., tj. po upływie blisko 5 miesięcy od daty wejścia w życie Polityki.  

(akta kontroli str. 66-67, 136-137, 144-146, 352-353) 

IOD wyjaśniła, że: Przygotowanie planu audytu po blisko pięciu miesiącach od daty 
wdrożenia Polityki było spowodowane koniecznością realizacji przeze mnie innych 
obowiązków i związanymi z tym trudnościami w przygotowaniu, a zwłaszcza realizacji tych 
planów. Uznałam również, że na wczesnym etapie funkcjonowania Polityki w pierwszej 
kolejności należy skoncentrować się na działaniach szkoleniowych i edukacyjnych 
pracowników, a dopiero później prowadzić kontrole przestrzegania obowiązujących 
wymogów. Z perspektywy czasu stwierdzam, że faktycznie ten okres był zbyt długi i dlatego 
deklaruję, że następne plany audytu i kontroli na następne lata będą na bieżąco 
przygotowywane. 

(akta kontroli: str. 144-146) 

Burmistrz wyjaśnił, że Opóźnienie w przygotowaniu i zatwierdzeniu planu audytu wynikało z 
realizacji przez IOD innych ważnych obowiązków związanych z wdrażaniem RODO i było 
przeze mnie zaakceptowane. Wyeliminujemy tego typu opóźnienia przy planach audytu na 
kolejne lata. 

(akta kontroli str. 352-353) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wdrożenie przez Urząd wymaganej 
dokumentacji oraz procedur związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych. 

Wprawdzie realizacja niektórych kluczowych wymogów RODO nastąpiła po kilku 
miesiącach od daty wejścia w życie tych przepisów, to niewątpliwy wpływ na to opóźnienie 
miały w szczególności rzetelnie przeprowadzone działania analityczno-przygotowawcze. 
Wskutek m.in. tych działań, przyjęte i obowiązujące w Urzędzie procedury i zasady ochrony 
danych osobowych tworzą kompleksowy, spójny i zrozumiały system. 

Wywiązano się również z obowiązku powołania na stanowisko IOD osoby posiadającej 
odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje zawodowe oraz terminowo zawiadomiono o tym 
fakcie PUODO. Rejestr czynności przetwarzania danych zawierał wymagane elementy. 
Rzetelnie przeprowadzono i udokumentowano analizę procesów przetwarzania danych. 
Podkreślenia również wymaga zapewnienie wszystkim pracownikom Urzędu 
uczestniczącym w procesie przetwarzania danych osobowych udziału w szkoleniach z 
problematyki RODO. 

2. Zapewnienie prawidłowego przetwarzania i ochrony danych 
osobowych. 

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

Analiza realizacji w Urzędzie ww. obowiązku według stanu na 30 czerwca 2019 r. wykazała 
m.in., że: 

 każdy z pracowników Urzędu przetwarzający dane osobowe posiadał pisemne 
upoważnienie wydane i podpisane przez ADO (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 
do Polityki) uprawniające do przetwarzania danych osobowych w zakresie 
adekwatnym do wykonywanych obowiązków (zgodne z zakresem wykonywanych 
czynności); 

 wydane upoważnienia każdorazowo zawierały określenie zakresu przetwarzania 
danych osobowych, tj. prawo do: wglądu, wprowadzania, modyfikowania, 
udostępniania lub usuwania; 

 wydane upoważnienia każdorazowo zawierały określenie systemów informatycznych / 
programów, do których ma dostęp osoba upoważniona; 

 w każdym z upoważnień ADO  zobowiązał osobę upoważnioną do przestrzegania 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wprowadzonej i wdrożonej 
do stosowania w Urzędzie Polityki ochrony danych osobowych oraz Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 
osobowych; 

 osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych każdorazowo poświadczyła 
(pisemnie) odbiór wydanego upoważnienia. 

Ponadto każdy z pracowników złożył pisemne oświadczenie (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do Polityki) o zapoznaniu się z przepisami i regulacjami wewnętrznymi 
dotyczącymi RODO, a także o zobowiązaniu się do przestrzegania tajemnicy danych 
osobowych (deklaracja o zachowaniu poufności) pod rygorem ciężkiego naruszenia 
obowiązków pracowniczych w rozumieniu przepisu art. 52 § 1 Kodeksu pracy lub 
naruszenia przepisów karnych określonych w u.o.d.o. 

(akta kontroli: str. 269-282) 

Ustalono, że ww. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników 
zatrudnionych w Urzędzie przed wejściem w życie przepisów RODO,  ADO wydawał 
począwszy od 7 listopada 2018 r. (tj. po upływie ponad 5 miesięcy od wejścia w życie 
RODO). W konsekwencji powyższego w okresie od 25 maja 2018 r. do listopada 2018 r. (do 
daty wydawania upoważnień wg nowego wzoru) w przypadku ww. pracowników 
obowiązywały upoważnienia wydane na nieaktualnej (nieobowiązującej podstawie prawnej), 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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tj. przepisu art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych19, co 
szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli: str. 144-146, 269-282, 324, 352-353) 

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

 według stanu na 30 czerwca 2019 r. Urząd użytkował 14 programów/systemów 
informatycznych, w których przetwarzano dane osobowe (z tego 4 posiadały dostęp do 
Internetu), nie stwierdzono przypadku nieposiadania ważnych licencji/uprawnień do 
korzystania z ww. oprogramowania/systemów; 

 ruch sieciowy był zabezpieczony przez Firewall Cisco ASA 5516-X z funkcją FirePower 
działając redundantnie. Ponadto każdy z komputerów i serwerów wyposażony jest w 
system antywirusowy Kaspersky Endpoint Security zarządzany centralnie; 

 na poziomie systemów operacyjnych został wdrożony Active Directory zarządzający 
polityką haseł. Usługi sieciowe są kontrolowane przez Firewall Asa oraz system 
zarządzania systemem informatycznym i użytkownikami AxenceNvision. Sieć Wi-Fi nie 
jest powiązana z siecią Urzędu i posiada zabezpieczenie WPA2-PSK; 

 dostęp do infrastruktury jednostki został ograniczony poprzez odłączenie nieużywanych 
gniazd LAN od sieci. W przypadku podłączenia urządzenia do gniazda z aktywnym 
połączeniem istnieje możliwość podłączenia do sieci jednak bez dostępu do jej 
zasobów. Podłączenie takie zostaje zarejestrowane w systemie; 

 służbowe komputery przenośne służące do pracy poza siedzibą Urzędu są 
zabezpieczone kryptograficznie i używają bezpiecznego połączenia VPN do sieci 
wewnętrznej. Bez poprawnej konfiguracji zabezpieczającej VPN nie ma możliwości 
pracy z innej sieci niż wewnętrzna na zasobach Urzędu. 

(akta kontroli: str.  325-327) 

W zakresie działań na rzecz minimalizacji ryzyka utraty danych osobowych w wyniku awarii, 
błędów lub nieuprawnionej modyfikacji ASI poinformował, że (…) minimalizacja ryzyka 
polega na wprowadzeniu centralnego przechowywania danych na serwerach. Serwery 
oparte są o system Microsoft Data Center 2016 i są wirtualizowane. Serwery fizyczne są 
redundantne. Użytkownicy są zobowiązani przechowywać dane w katalogu „Moje 
dokumenty”, które są cyklicznie kopiowane. Dodatkowo systemy dziedzinowe rejestrują 
zmiany w danych. Stosowane są również środki techniczne zapewniające stały dostęp do 
danych w postaci Centralnego Systemu Zasilania Awaryjnego (Centralny UPS oraz 
Automatyczny Agregat Prądotwórczy). Ponadto Data Center Urzędu Miasta jest 
wyposażony w zaawansowany system gaszenia środkiem gaszącym NOVEC 1230, który 
jest bezpieczny dla sprzętu informatycznego. 

(akta kontroli: str. 327) 

Badanie 20 komputerów stacjonarnych Urzędu, z których każdy posiadał dostęp do 
systemów informatycznych, na których przetwarzane były dane osobowe, wykazały m.in., 
że: 

 na wszystkich komputerach zainstalowany był system operacyjny Windows 7 
Professional lub Windows 10 Pro, dla których producent oprogramowania nadal 
prowadzi wsparcie w tym m.in. aktualizację zabezpieczeń, 

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

 wszystkie komputery były zarządzane domenowo -  pod kontrolą Active Directory 
Windows Serwer. Domena Umkrosnoodrzanskie.lokalne,  

                                                      
19  Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm. 



 

13 

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

 we wszystkich komputerach zostały zablokowane porty USB, uniemożliwiając 
podłączenie do nich nośników pamięci i kopiowanie danych, 

 na wszystkich komputerach hasło do systemu Windows spełniało wymogi w zakresie 
złożoności oraz terminu ważności hasła, 

 w przypadku wszystkich komputerów z dostępem do systemów informatycznych, na 
których przetwarzane są dane osobowe systemy wymuszały zmianę i złożoność hasła, 

 każdy użytkownik komputera posiadał aktualne pisemne upoważnienie do 
przetwarzania danych osobowych w użytkowanych systemach, a zakres upoważnienia 
był adekwatny do wykonywanych obowiązków (zakresu czynności), 

 każdy użytkownik komputera posiadał przeszkolenie z zakresu RODO. 

(akta kontroli: str. 328-330) 

2.1.3. Oględziny jedynej serwerowni Urzędu20 (Serwerownia główna) wykazały, m.in. że 
właściwie: [1] zabezpieczono dostęp do tego pomieszczenia stosując drzwi 
przeciwpożarowe wyposażone w 3 zamki otwierane kluczem oraz dodatkowo 
zabezpieczone zamkiem elektromagnetycznym, przed otwarciem pomieszczenia 
serwerowni ASI odbezpieczył zworę elektromagnetyczną (kod wpisany z klawiatury); 
[2] Serwerownia składa się z jednego pomieszczenia, z jednym oknem zabezpieczonym 
kratą i folią maskującą typu „szkło piaskowane”, dostęp do serwerowni jest monitorowany w 
sposób elektroniczny, w pomieszczeniu zastosowano odseparowany system alarmowy; [3] 
w pomieszczeniu zastosowano system powiadamiania pożarowego POLON Alfa 4500 oraz 
system gaszenia środkiem NOVEC połączony z klapą oddymiającą, podłogę techniczną, a 
także zastosowano klimatyzatory działające redundantnie zapewniające stałą niezmienną 
temperaturę oraz wilgotność; [4] na wypadek czasowego zaniku zasilania zastosowano 
układy podtrzymujące napięcie centralny system UPS (2 szt.) o mocy 40kVA działający 
redundantnie 2x 20kVA, a także automatyczny system zasilania awaryjnego w postaci 
agregatu prądotwórczego zapewniającego bezprzerwowe zasilanie; [5] działające w 
serwerowni urządzenia informatyczne zamontowane były w specjalnie do tego 
przystosowanych szafach typu RACK na nóżkach (kółkach) o wysokości około 10 cm nad 
poziomem podłogi, nie stwierdzono mechanicznych uszkodzeń na kablowaniu lub 
urządzeniach podłączonych do infrastruktury informatycznej. 

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. 331-332) 

W Urzędzie brak było Serwerowni zastępczej (rezerwowej, pomocniczej), co ograniczałoby 
ryzyko utraty danych w przypadku awarii Serwerowni głównej. 

ASI wyjaśnił, że: Wyposażenie obecnej Serwerowni jest na tyle zaawansowane, że ryzyko 
wystąpienia awarii i utraty danych jest na niskim poziomie.  Jednakże w celu pełniejszej 
ochronny danych należałoby uruchomić serwerownię pomocniczą, wyposażyć w niezależne 
zasilanie wraz z możliwością automatycznego kopiowania danych do serwerowni 
pomocniczej z serwerowni głównej. Można wykorzystać do tego celu najlepiej wyposażoną 
jednostkę organizacyjną Gminy i dostosować ją do potrzeb. Na bezpieczeństwie zyskają 
wtedy obie instytucje ze względu na kopiowanie danych i ich przechowywanie w obie 
strony. Analogicznie to rozwiązanie można rozszerzyć o kolejne jednostki. 

(akta kontroli: str. 331-333) 

                                                      

20  Serwerownia umiejscowiona była w Budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim (dolny parter). 
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Kopie zapasowe baz danych wykonywane (automatycznie) były codziennie (godzina 
rozpoczęcia 4:00). Wśród kopiowanych elementów znajdowały się serwery wirtualne, bazy 
danych, dokumenty pracowników. Obrazy danych wykonywane były podwójnie. Dane były 
przechowywane na macierzach dyskowych przez 30 dni.  Raz w miesiącu były kopiowane 
na dysk zewnętrzny i przenoszone do pomieszczenia Informatyków (przylegający 
bezpośrednio do Serwerowni). 

(akta kontroli: str. 327) 

2.1.4. W Urzędzie funkcjonowało Biuro Obsługi Interesanta, do zadań którego należało 
m.in. udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie, wydawanie druków 
wniosków i pomoc w ich wypełnianiu, a także przyjmowanie wniosków wraz z 
dokumentacją. Sprawy były również załatwiane bezpośrednio w merytorycznych 
wydziałach/komórkach organizacyjnych – zainteresowani posiadali bezpośredni dostęp do 
merytorycznych pracowników. 

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

W Urzędzie nie przyjęto innych technicznych rozwiązań dotyczących pseudoanonimizacji 
danych (np. elektronicznych systemów kolejkowych). 

(akta kontroli: str. 144-146, 334) 

IOD wyjaśniła, że: W mojej ocenie na tym etapie i przy aktualnych możliwościach 
techniczno-finansowych Urzędu nie ma konieczności wdrażania dodatkowych rozwiązań w 
zakresie anonimizacji danych. Aktualnie przyjęte rozwiązania są bowiem wystarczające dla 
zapewnienia ochrony danych i nie generują dodatkowych kosztów. Należy mieć również na 
uwadze, że dotychczas nie stwierdziliśmy jakichkolwiek incydentów związanych z 
naruszeniem danych osobowych lub skarg osób, których dane przetwarzamy, co również 
może świadczyć o prawidłowym i wystarczającym sposobie ochrony tych danych. 

(akta kontroli: str. 144-146) 

2.2. W okresie od 25 maja 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie rozwiązano stosunek 
pracy z 14 osobami. Każdy z ww. pracowników w trakcie zatrudnienia miał przyznany 
dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarzane były dane osobowe. Analiza 
terminu odebrania uprawnień ww. osobom wykazała, że: 

 w przypadku ośmiu osób uprawnienia do systemów zostały cofnięte w dacie rozwiązania 
albo bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy; 

 w przypadku sześciu pozostałych pracowników dostęp do systemów został zablokowany 
przed datą rozwiązania stosunku pracy, gdyż osoby te wykorzystywały zaległy urlop (nie 
świadczyły pracy). 

(akta kontroli: str. 335) 

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. 

Urząd w okresie objętym kontrolą posiadał 12 umów dotyczących powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, w których wystąpił jako podmiot powierzający 
przetwarzanie danych oraz 11 umów gdzie wskazano go jako podmiot przetwarzający dane 
osobowe. 

(akta kontroli: str. 336-344) 

Ustalono, że umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych zawierano z podmiotami 
(wykonawcami) realizującymi na rzecz Urzędu zadania związane m.in. ze: świadczeniem 
usług informatycznych oraz serwisu oprogramowania, wykonywania operatów 
szacunkowych wartości nieruchomości stanowiących własność gminy, czynności 
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brokerskich na rzecz gminy, usług szkoleniowych na rzecz pracowników Urzędu, a także 
obsługi prawnej Urzędu (podmiot zewnętrzny) oraz prowadzenia audytu wewnętrznego 
(podmiot zewnętrzny).  

Analiza pięciu umów21 dotyczących powierzenia przez Urząd przetwarzania danych 
osobowych pięciu wykonawcom ww. usług wykazała m.in., że: 

 zawierały one wymagane postanowienia określone w art. 28 ust. 3 RODO i 
każdorazowo stanowiły 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 Urząd podmiotowi zewnętrznemu, wynikał z rodzaju usług, jakie 
zgodnie z umową na ich świadczenie miał na rzecz Urzędu realizować wykonawca. 

 (akta kontroli: str. 339-344) 

2.4. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie 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.  345-350) 

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 wyjaśniła, że: Dostosowywanie jednostki do nowych, rodowskich przepisów jest 
niezwykle trudne. W związku z tym, że jest to temat nowy – odczuwalny jest brak 
sektorowych kodeksów postępowania, konkretnych wzorów, które ułatwiłby Inspektorom 
Ochrony Danych m.in. organizację pracy, dostosowywanie dokumentacji do wytycznych. 
Mimo, że przed 25 maja 2018 r. obowiązywały przepisy ustawy o ochronie danych 
osobowych z 1997 r. i rozporządzenie z 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania, po 
wejściu nowych regulacji (RODO) pojawiło się wiele sprzecznych interpretacji, wyjaśnień - 
ewidentnie brakuje jak już wyżej wspomniałam, branżowego kodeksu postępowania, 
jasnych, konkretnych stanowisk.  

Tematyka związana z ochroną danych osobowych jest niezwykle skomplikowana i budzi 
wiele wątpliwości praktycznych na etapie stosowania i wdrażania tych przepisów. Bardzo 
istotnym elementem jest również stały wzrost świadomości wśród kierowników i 
pracowników urzędu w celu nietraktowania tych obowiązków jako marginalne i utrudniające 
bieżącą pracę. Z moich obserwacji wynika, że pracownicy - w większości, mają świadomość 
tego, iż obowiązki wynikające z nowych regulacji, stanowią newralgiczny element ich 
codziennej pracy.   

(akta kontroli: str.  351) 

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

                                                      
21  Tj. umowy : 1. Z dnia 25.05.2018 r., nr 18/0439/ZU dotycząca realizacji zadań w zakresie serwisu i opieki 

autorskiej oprogramowania; 2. 26.06.2018 r. nr O.253.9.2018.AK na świadczenie czynności brokerskich; 3. 
Z dnia 05.02.2019 r. GN.271.1.1.2019.MK na świadczenie usług w zakresie wykonania operatów 
szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości będących w zasobie gminy Krosno 
Odrzańskie; 4. Z dnia 21.02.2019 r. na świadczenie usługi zarządzania projektem „Pierwszy Żłobek Miejski 
w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”; 5. Z dnia 17.06.2019 r. na 
wykonanie audytów wewnętrznych. 

 
 
 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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W okresie od 25 maja 2018 r. do listopada 2018 r. (do daty wydawania upoważnień 
wg nowego wzoru) w przypadku pracowników zatrudnionych w Urzędzie przed 
wejściem w życie przepisów RODO obowiązywały upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 RODO, wydane na nieaktualnej 
(nieobowiązującej podstawie prawnej). 

 
(akta kontroli: str. 144-146, 269-282, 324, 352-353) 

IOD wyjaśniła, że: Faktycznie przez kilka miesięcy ww. pracownicy posiadali upoważnienia 
wydane na niekatulanej podstawie prawnej, jednak nieprawidłowości te zostały 
wyeliminowane w listopadzie 2018 r. wraz z wejściem w życie Polityki i wzoru nowego 
upoważnienia. Uznałam, że problem upoważnień powinien być rozwiązany kompleksowo i 
jednorazowo, dlatego też wstrzymywałam się z przygotowaniem dla ADO nowych 
upoważnień dla pracowników do wejścia w życie Polityki. 
 

(akta kontroli str. 144-146) 

Burmistrz wyjaśnił, że W pełni zgodziłem się i zaakceptowałem propozycję IOD o 
konieczności kompleksowego załatwienia kwestii upoważnień, choćby z kilkumiesięcznym 
opóźnieniem. W mojej ocenie stwierdzona nieprawidłowość miała charakter formalny i nie 
wywołała negatywnych skutków dla ochrony danych. 

(akta kontroli str. 352-353) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób ochrony i przetwarzania w Urzędzie 
danych osobowych. 

W Urzędzie wdrożono bowiem rozwiązania organizacyjne i techniczne zmierzające do 
zapewnienia prawidłowej ochrony i przetwarzania danych osobowych. W szczególności 
każdy z pracowników posiadał – poza początkowym okresem od wejścia w życie RODO22 – 
wymagane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i dostęp do systemów 
informatycznych, w zakresie adekwatnym do wykonywanych obowiązków. Na bieżąco 
również cofano uprawnienia do tych systemów byłym pracownikom Urzędu. Urząd zawierał 
umowy powierzenia przetwarzania danych w sytuacjach tego wymagających, a w pięciu 
(spośród 12) analizowanych umowach zamieszczono postanowienia wymagane art. 28 
RODO.  

Prawidłowo zastosowano fizyczne zabezpieczenia serwerowni Urzędu, a kopiowanie baz 
danych odbywało się zgodnie z przyjętymi wymogami. Sposób użytkowania i 
zabezpieczenia wykorzystywanych w Urzędzie komputerów stacjonarnych (badaniami 
objęto 20 komputerów) gwarantował ochronę przetwarzanych na tych komputerach danych 
osobowych, wskutek m.in. przestrzegania wymogów dotyczących obowiązujących haseł 
oraz blokowania komputerów przed nieuprawnionym dostępem. 

IV. Wniosek 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, a także działaniami już podjętymi w celu 
ich wyeliminowania, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o 
NIK, wnosi o bieżące przygotowywanie planów audytu/kontroli stosownie do wymogów 
Polityki.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
22  W okresie od 25 maja 2018 r. do listopada 2018 r. (do daty wydawania upoważnień wg nowego wzoru) w 

przypadku pracowników zatrudnionych w Urzędzie przed wejściem w życie przepisów RODO obowiązywały 
upoważnienia do przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 RODO, wydane na 
nieaktualnej (nieobowiązującej podstawie prawnej). 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wniosek 
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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. 

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

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

 

Zielona Góra,  8  sierpnia 2019 r. 
 

                    
 
                   Kontroler 
                Mariusz Kniat 
              Doradca prawny 

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

podpis 

       Najwyższa Izba Kontroli 
    Delegatura w Zielonej Górze 
              
             p.o. Dyrektora 
       Włodzimierz Stobrawa  

 
………………………………………….. 

podpis 
 
 
 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosku 


