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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Siedlce1, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce 

 

Andrzej Sitnik, Prezydent Miasta Siedlce2 od 4 listopada 2018 r.  

Poprzednio, w okresie objętym kontrolą funkcję pełnił:  

Wojciech Józef Kudelski, Prezydent Miasta Siedlce od 30 listopada 2014 r. 
do 3 listopada 2018 r. 

 
1. Organizacja ochrony danych osobowych w jednostce. 

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

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

 

Od 25 maja 2018 r. do czasu zakończenia kontroli oraz dla zdarzeń wcześniejszych, 
jeśli miały wpływ na kontrolowaną działalność. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Departament Administracji Publicznej 

 

1. Beata Błasiak-Nowak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/79/2019 z 19 września 2019 r. 

2. Mariusz Czarnecki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KAP/92/2019 z 7 października 2019 r.  

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1  Dalej: Urząd. 
2  Dalej: Prezydent lub Administrator. 
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W Urzędzie podjęto działania mające na celu wdrożenie przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)5 - dalej: RODO. Dokonano 
oceny ryzyka związanego ze sposobem działania Urzędu. Polityka Ochrony Danych 
(dalej: POD)6 uwzględniała wymagania określone w RODO oraz działania 
naprawcze zaproponowane w sprawozdaniu z audytu. W  terminie został 
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (dalej: IOD). Administrator zapewnił warunki 
umożliwiające realizowanie zadań IOD w sposób niezależny. Pracownicy Urzędu 
zostali zapoznani z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych 
oraz posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. System 
monitoringu wizyjnego w Urzędzie był prawidłowo oznakowany i spełniał wymagania 
określone przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy7. Nie 
stwierdzono ujawniania danych osobowych na stronie internetowej 
oraz w ogólnodostępnych miejscach w budynkach Urzędu. Osoby odwiedzające 
Urząd były informowane o przetwarzaniu ich danych osobowych.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:  

 wprowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych8 trzy 
miesiące po dacie wejścia w życie RODO, 

 wprowadzenia Rejestru kategorii czynności przetwarzania9 16 miesięcy po dacie 
wejścia w życie RODO, 

 niedokonania unieważnienia dostępu do systemów informatycznych 
zawierających dane osobowe, siedmiu pracownikom Urzędu, co przyczyniło się 
do dwukrotnego logowania na konta dwóch, byłych pracowników Urzędu, 
po rozwiązaniu z nimi stosunku pracy, 

 udzielenia niekompletnej odpowiedzi na złożony wniosek o usunięcie danych 
osobowych przetwarzanych przez Urząd, 

 nieprzestrzegania wdrożonych w Urzędzie praktyk związanych z pobieraniem 
i zdawaniem kluczy do pomieszczeń i budynków Urzędu. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5  Dz.U. UE. L. 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm. 
6  Wprowadzona na podstawie zarządzenia Prezydenta nr 49/W/2018, zmienionego zarządzeniem Prezydenta z dnia 21 

października 2019 r. nr 72/W/2019 (dalej: Zarządzenie). 
7  Dz. U. z 2019 r. poz. 1040., dalej: Kodeks pracy.  
8  Dalej: Rejestr czynności. 
9  Dalej: Rejestr kategorii. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja ochrony danych osobowych w jednostce 

1.1. Przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami RODO 

W związku z wejściem w życie RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych11, na zlecenie Administratora podmiot zewnętrzny 
wykonał audyt Urzędu, w wyniku którego opracował dokumenty pn. „Raport 
z Audytu Bezpieczeństwa”12 oraz „Analiza i ocena ryzyka”13. W dokumentach tych 
m.in. dokonano oceny ryzyka wynikającego ze sposobu działania Urzędu14 
oraz stosowanych środków i procedur, a także zaproponowano działania 
dostosowawcze do RODO15.  

(dowód: akta kontroli str. 28, 31-181) 
Dokument pn. „Polityka Ochrony Danych” uwzględniał wymagania określone w art. 5 
ust. 1 lit. f, art. 24 ust. 1 i 2 RODO oraz działania naprawcze zaproponowane przez 
podmiot zewnętrzny wykonujący audyt. Obowiązujące poprzednio dokumenty 
w zakresie ochrony danych osobowych pn. „Polityka bezpieczeństwa” i „Instrukcja 
zarządzania systemami informatycznymi”16 zostały uchylone. Wykonanie 
Zarządzenia w zakresie wdrożenia POD zostało powierzone IOD. W dniu 4 września 
2018 r. POD, w wersji elektronicznej został podany do wiadomości pracownikom 
Urzędu. Zapoznanie się z tymi przepisami pracownicy potwierdzali własnoręcznym 
podpisem.  

(dowód: akta kontroli str. 28, 182-228, 516, 518, 970, 974-975, 980-1024, 1369, 
1374, 1380-1421, 1434-1437, 1540, 1542, 1549-1554) 

1.2. Wyznaczenie i działanie Inspektora Ochrony Danych 

Stosownie do art. 37 ust. 1 lit. a RODO, IOD został wyznaczony zarządzeniem 
Prezydenta nr 179/2018 z dnia 25 maja 2018 r. IOD jest zatrudniony od dnia 
9 kwietnia 2018 r. na stanowisku podinspektora ds. bezpieczeństwa publicznego 
i ochrony danych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu. 
Zgodnie z art. 38 ust. 3 i 6 RODO, IOD podlega bezpośrednio kierownictwu 
jednostki, tj. Prezydentowi w zakresie wykonywanych zadań dotyczących ochrony 
danych osobowych. Ponadto wykonuje on inne zadania i obowiązki na stanowisku 
podinspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu. 
Kontrola NIK nie wykazała przypadków wskazujących na ryzyko konfliktu interesów 
w zawiązku z wykonywaniem innych zadań niezwiązanych z obowiązkami IOD. 
Zgodnie z art. 38 ust. 6 RODO, IOD może wykonywać inne zadania i obowiązki, 
jednakże to Administrator ma obowiązek zapewnienia, by ich wykonywanie 
nie powodowało konfliktu interesów. 

 (dowód: akta kontroli str. 29, 229-231, 457, 522-523, 649-685,1370, 1375) 

Zgodnie z art. 37 ust. 7 RODO aktualne dane kontaktowe do IOD były 
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz w Biurze Obsługi Interesanta. 

(dowód: akta kontroli str. 456, 1265, 1269) 

                                                      
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. z 2019 r. poz. 1781, dalej: ustawa o.o.d.o. 
12  Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2018 r., wersja 1.0. 
13  Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2018 r., wersja 1.0. 
14  M.in. na podstawie opracowanej macierzy ryzyka wraz ze wskazaniem następujących ryzyk wymagających 

monitorowania lub w przypadku możliwości ograniczenia go do niższego poziomu poprzez działania naprawcze: brak 
procedur wykonywania analizy ryzyka ochrony danych osobowych, brak rejestrów wymaganych przez RODO.  

15  M.in. polegające na: opracowaniu i wdrożeniu wymaganych polityk i procedur uwzględniających RODO, przeszkolenie 
pracowników, wdrożenie rejestrów repozytoriów danych, rejestrów przetwarzania oraz zgód na przetwarzanie. 

16  Wdrożone na podstawie zarządzenia Prezydenta nr 30/W/2014 z dnia 18 września 2014 r. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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IOD posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji w Urzędzie. 
W szczególności dysponuje fachową wiedzą z zakresu prawa17 
oraz doświadczeniem zawodowym uzupełnionym szkoleniami z zakresu ochrony 
danych osobowych.  

(dowód: akta kontroli str. 457-462, 535, 568-578, 1460) 

Zgodnie z art. 10 i 11a ustawy o.o.d.o., Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych18, w ustawowym terminie został zawiadomiony o wyznaczeniu IOD. 
W okresie objętym kontrolą nie było zmian na stanowisku IOD. 

(dowód: akta kontroli str. 29, 232-240) 

IOD realizował swoje zadania określone w art. 39 RODO. Informował 
Administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników Urzędu o obowiązkach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych m.in. prowadząc szkolenia19 
oraz przygotowując materiały informacyjne dotyczące RODO20. Monitorował 
przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych oraz udzielał zaleceń 
pracownikom Urzędu oraz 19 jednostkom nadzorowanym przez Prezydenta, 
w których również sprawuje funkcję IOD21. IOD pełnił także funkcję punktu 
kontaktowego dla organu nadzorczego (tj. UODO). 

(dowód: akta kontroli str. 516, 518, 545-561, 640-648, 686-740) 

1.3. Inne działania jednostki związane z wdrażaniem RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w Urzędzie informowano gości i petentów 
o przetwarzaniu ich danych osobowych umieszczając stosowne, aktualne informacje 
w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta Urzędu oraz na stronie internetowej 
jednostki w postaci odnośnika do klauzuli informacyjnej. Ponadto w Urzędzie 
informowano osoby korzystające z systemu22, umożliwiającego rezerwację przez 
internet terminu załatwienia sprawy, o przetwarzaniu ich danych osobowych, 
wskazując jednak na przepisy uchylonej, w związku z wejściem RODO, ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych23. Do dnia zakończenia 
kontroli dokonano aktualizacji strony internetowej umieszczając aktualne informacje 
w zakresie RODO. 

(dowód: akta kontroli str. 816-830, 972, 978, 1265) 

W latach 2018-2019 w Urzędzie, poza zleconym audytem przeprowadzonym przez 
podmiot zewnętrzny nie były prowadzone inne audyty lub kontrole dotyczące 
przygotowania jednostki do RODO. 

(dowód: akta kontroli str. 404-455) 

Stosownie do art. 39 ust. 1 lit. b) RODO w okresie objętym kontrolą w Urzędzie 
prowadzono szkolenia pracowników z tematyki ochrony danych osobowych 
oraz przetwarzania danych osobowych, korzystając z usług podmiotów 
zewnętrznych24 oraz zasobów własnych jednostki (szkolenia prowadzone przez 
IOD). W trakcie kontroli ustalono, że w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 
1 października 2019 r. na 276 osób zatrudnionych w Urzędzie, 55 osób25, tj. 19,9% 

                                                      
17  Ukończył prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
18  Dalej: Prezes UODO. 
19  M.in. w dniu 28.05.2018 r. szkolenie pn. „Stosowanie RODO w Urzędzie”. 
20  Dokument pn. „RODO 2018 – Nowe rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych”. 
21  Na podstawie § 2 zarządzenia Prezydenta nr 179/2018 z dnia 25 maja 2018 r. 
22  Pn. „System kolejkowy boi rezerwacje przez Internet” dostępny pod adresem http://webqms3.pl/umsiedlce/public/ za 

pośrednictwem linku umieszczonego na głównej stronie internetowej Urzędu (www.siedlce.pl). 
23  Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm. 
24  M.in. w dniu 12.02.2018 r., pn. „RODO – Ochrona danych osobowych w Urzędzie”, przez PROFEDU Urszula Misior, 

w dniu 7.03.2018 r., pn. „Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w praktyce – zmiana przepisów 
unijnych”, przez Centrum Administracji i Biznesu Alicja Laszkiewicz. 

25  W tym: 4 osoby z Wydziału Organizacyjnego, 3 osoby z Urzędu Stanu Cywilnego. 

http://webqms3.pl/umsiedlce/public/
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zostało przeszkolonych z RODO26. Pracownicy byli wyznaczani do udziału 
w ww. szkoleniach przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu 
w zależności od zakresu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz przydatności szkolenia na stanowisku pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 516, 518, 525-544, 579-614, 972, 977, 1462) 

W latach 2018-2019 w Urzędzie poniesiono wydatki w związku z wdrożeniem 
RODO m.in. na zakup szkoleń –10 058,02 zł i przeprowadzenie audytu – 6 765 zł27.  

(dowód: akta kontroli str. 516, 972, 977) 

W kontrolowanym okresie na Administratora nie były nakładane administracyjne 
kary pieniężne, czy inne sankcje lub obowiązki naprawcze w związku 
z niewłaściwym stosowaniem RODO. 

(dowód: akta kontroli str. 516, 520) 

Analiza POD wykazała, że pomimo włączenia z dniem 1 września 2019 r. Straży 
Miejskiej w strukturę Urzędu28, Prezydent nie dokonał aktualizacji załącznika nr 2  
do POD pn. „Wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar, 
w którym przetwarzane są dane”. W wyniku kontroli NIK, Prezydent dokonał 
aktualizacji załącznika nr 2 do POD polegającej na uwzględnieniu zmian 
organizacyjnych, tj. włączeniu Straży Miejskiej w strukturę Urzędu. Prezydent 
wyjaśnił, że brak aktualizacji wykazu budynków i pomieszczeń w POD wynikał 
z niedopatrzenia. 

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych, Prezydent nie przeprowadził analizy 
ryzyka dla czynności przetwarzania danych przez Straż Miejską, mimo takiego 
obowiązku określonego w pkt 13 POD29 oraz w pkt V.1. załącznika nr 1 do POD30. 
Prezydent wyjaśnił, że aktualna analiza i ocena ryzyka dla czynności przetwarzania 
danych przez Straż Miejską, która stanowić będzie integralną część zaktualizowanej 
analizy ryzyka, zostanie przeprowadzona do końca 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 368-403, 970, 974-976, 1005, 1369, 1374-1375, 1370, 
1375, 1576-1578) 

IOD wywiązał się z obowiązku określonego w pkt V załącznika nr 3 do POD, 
tj. przeprowadził kontrolę31 z zakresu ochrony danych osobowych. Kontrola ta 
dotyczyła sprawdzenia zgodności przetwarzanych danych osobowych przez osoby 
upoważnione w Urzędzie z zakresem posiadanych przez te osoby upoważnień32 
i nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 449-450) 

1.4. Nadzór gminy nad podległymi jednostkami w obszarze 
stosowania RODO 

Zgodnie z § 1 i 2 zarządzenia Prezydenta nr 179/2018 z dnia 25 maja 2018 r. zakres 
działania IOD obejmował Urząd oraz 19 spośród 5233 miejskich jednostek 
organizacyjnych nadzorowanych przez Prezydenta, tj. Dom Dziecka, Żłobek Miejski, 
Środowiskowy Dom Samopomocy i 16 przedszkoli. IOD sprawował nadzór na 
tworzeniem i przestrzeganiem przepisów RODO w ww. 19 jednostkach 

                                                      
26  Na podstawie sporządzonego przez Urząd zestawienia pn. „Zestawienie przeprowadzonych szkoleń dla pracowników 

Urzędu Miasta Siedlce dotyczących RODO w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 1 października 2019 r.”. 
27  Ponadto poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika zatrudnionego na stanowisku IOD.  
28  Na podstawie § 12 ust.1 pkt 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, który stanowi załącznik do zarządzenia Prezydenta 

nr 14/W/2019 z dnia 22 marca 2019 r., zmienionego zarządzeniem Prezydenta nr 52/W/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
29  M.in. administrator danych dba o poziom bezpieczeństwa danych, w szczególności poprzez przeprowadzenie analizy 

ryzyka dla czynności przetwarzania danych. 
30  M.in. identyfikacja ryzyka przeprowadzana jest raz w roku. 
31  Kontrolą został objęty okres od 25 maja 2018 r. do 25 maja 2019 r. 
32  Z kontroli zostało sporządzone „Sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami 

o ochronie danych osobowych”. 
33  Według wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, który stanowi załącznik do zarządzenia Prezydenta nr 275/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 r.  
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nadzorowanych przez Prezydenta. Przegląd przez NIK stron internetowych 
10 jednostek podległych34 wykazał, że jednostki na swoich stronach umieściły dane 
wymagane przepisami RODO w zakresie wskazania administratora danych 
osobowych oraz IOD. W okresie objętym kontrolą do Prezydenta nie wpłynęły skargi 
na nadzorowane jednostki dotyczące ochrony danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 517, 520, 741-759, 971, 976, 1043-1045, 1459) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie organizacji ochrony danych 
osobowych nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Administrator realizował zadania związane z przygotowaniem Urzędu do wdrożenia 
RODO. POD uwzględniała wymagania określone w RODO oraz działania 
naprawcze zaproponowane przez audytora. IOD, został wyznaczony w terminie 
i posiada stosowne kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. W Urzędzie prawidłowo 
określono czynności związane z informowaniem gości, petentów o przetwarzaniu ich 
danych osobowych. W wyniku kontroli NIK, Administrator dokonał aktualizacji POD 
w związku z włączeniem Straży Miejskiej w struktury Urzędu.  

2. Wykorzystywanie wdrożonych rozwiązań 
organizacyjnych w zakresie ochrony danych 
osobowych  

2.1. Prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami RODO 

Administrator wdrożył i prowadził w wersji pisemnej Rejestr czynności35, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1 RODO, od 24 sierpnia 2018 r. (szerzej w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”). Rejestr ten był aktualizowany w dniu 15 września 2019 r. oraz 
w dniu 21 października 2019 r. 

Rejestr kategorii (prowadzony w wersji elektronicznej oraz subsydiarnie  
w wersji papierowej), o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO został wdrożony 
w Urzędzie dopiero od 15 października 2019 r. (szerzej w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”). 

Rejestr czynności i Rejestr kategorii określały kategorie danych wyłącznie 
w zakresie niezbędnym dla celów przetwarzania. 

(dowód: akta kontroli str. 28, 243-262, 971-973, 975-976, 1046-1066, 1265, 1269, 
1274-1275, 1438-1455, 1463-1536) 

2.2. Upoważnienia do przetwarzania danych 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywała „Instrukcja postępowania przy 
udzielaniu pracownikom Urzędu upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych”36 oraz była prowadzona ewidencja upoważnień przetwarzania danych 
osobowych. Ewidencja ta zawierała następujące dane z podziałem na rok 2018 
i 2019, tj.: imię i nazwisko pracownika, któremu wydano upoważnienie, numer 
upoważnienia, data wystawienia i ewentualnej daty wygaśnięcia upoważnienia. 
Kontrola zgodności zakresu upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wydanych 26 pracownikom Urzędu37, z danymi przetwarzanymi przez nich 

                                                      
34  Do badania wybrano w sposób celowy, według osądu kontrolera Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Siedlcach, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Siedlcach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Siedlcach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach. 

35  Wdrożony w Urzędzie na podstawie zarządzenia Prezydenta nr 47/W/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. 
36  Na podstawie zarządzenia Prezydenta nr 48/W/2018, z dnia 24 sierpnia 2018 r. 
37  Spośród 29 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Wydziale Organizacyjnym (Referacie 

Organizacyjnym i Kadr, Referacie Informatyki, Biurze Obsługi Interesantów), gdzie 3 pracowników przebywało 
na urlopach macierzyńskich. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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w ramach wykonywanych obowiązkach służbowych wykazała, że według stanu na 
dzień 9 października 2019 r. pracownicy przetwarzali dane osobowe na podstawie 
aktualnych upoważnień, zgodnych z rodzajem i zakresem czynności przetwarzania 
danych osobowych określonych we wnioskach o udzielenie upoważnień. Wydane 
upoważnienia były wykazane w ewidencji upoważnień przetwarzania danych 
osobowych38 prowadzonej przez IOD. 

(dowód: akta kontroli str. 28, 831-969, 972, 977-978) 

Badanie 12 umów zlecenia zawartych przez Urząd po 25 maja 2018 r., 
w których  przedmiot umowy związany był z przetwarzaniem danych osobowych 
wykazało, że w ośmiu na 12 przypadków, tj. w 66,7% zleceniobiorca prawidłowo: 

 został upoważniony przez Urząd do wykonywania czynności przetwarzania 
danych osobowych, 

 został poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych, 

 złożył oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych 
osobowych oraz o ich przestrzeganiu.  

W pozostałych czterech przypadkach, dotyczących zadań związanych z pracą 
komisji egzaminacyjnych, zleceniobiorcy przetwarzali dane osobowe na podstawie 
prawa powszechnie obowiązującego, tj. art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela39, który normuje obowiązek powoływania przez organ 
prowadzący szkołę, komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego, spośród osób wskazanych 
na podstawie tego przepisu. W kwestii zapewnienia poufności przetwarzania danych 
osobowych Prezydent wyjaśnił, iż spełnił ww. warunek poprzez stosowanie procedur 
wewnętrznych w zakresie fizycznego zabezpieczenia dokumentów, zapewnienia 
dostępu do dokumentów jedynie członkom powoływanych komisji egzaminacyjnych. 
Prezydent podał także, że członkowie komisji realizowali swoje obowiązki 
zgodnie  z  powszechnie obowiązującym prawem oraz regulacjami wewnętrznymi 
w zakresie ochrony danych osobowych. Zdaniem NIK brak w umowach zapisów, 
że zleceniobiorcy przetwarzają dane osobowe na wyraźne polecenie Administratora, 
zgodnie z art. 29 RODO, może stwarzać ryzyko niezapewnienia poufności, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt f RODO. Należy podkreślić, że art. 5 RODO 
nakłada obowiązki nie tylko na Administratora, ale na wszystkie podmioty 
uczestniczące w procesie przetwarzania danych, a zatem w omawianej sprawie 
bezpośrednio oddziałuje również na zleceniobiorców, z którymi podpisano umowy. 
Zdaniem NIK, wprowadzenie do ww. umów odpowiednich klauzul zapewniłoby 
Administratorowi rzeczywisty wpływ na zleceniobiorców nie tylko w zakresie 
realizacji umów, ale również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
przetwarzanych przez te podmioty (osoby) danych osobowych, w tym ochronę przed 
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych danych. 

(dowód: akta kontroli str. 1155-1211, 1541, 1543, 1555-1575) 

Kontroli poddano konta dostępu do systemów (programów) informatycznych, 
w których przetwarzane są dane osobowe, 18 losowo wybranych osób40 spośród 
12641, tj. 14,3%, z którymi po 25 maja 2018 r. rozwiązano stosunek pracy 
lub przeniesiono do innych komórek organizacyjnych Urzędu. Wg stanu na dzień 
23 i 24 października 2019 r., w przypadku 16 osób, w systemach (programach) 
informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie, były 

                                                      
38  Aktualnej na dzień 27 września 2019 r. 
39  Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, ze zm.  
40  16 osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy i 2 osoby przeniesione do innych komórek organizacyjnych.  
41  Suma pozycji z przygotowanych przez Urząd Miasta Siedlce zestawień pn. „Wykaz osób zatrudnionych i przeniesionych 

do innych komórek organizacyjnych po 25.05.2018 r.” (sporządzony wg stanu na dzień 26.09.2019 r.) oraz „Wykaz osób, 
z którymi rozwiązano stosunek pracy po 25.05.2018 r.” (sporządzony wg stanu na dzień 2.10.2019 r.). 
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aktywne konta siedmiu osób42 (tj. umożliwiały pracę i nie zostały wyłączone). 
W przypadku dwóch spośród ww. 16 osób, po dacie rozwiązania z nimi stosunku 
pracy (843 i 1044 dni), stwierdzono logowanie do ich kont domenowych45, 
umożliwiające dostęp do komputerów, w których przetwarzane są dane osobowe 
(szerzej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”). 

(dowód: akta kontroli str. 1212-1217, 1218-1262, 1266-1267, 1272-1273) 

Szczegółowa analiza pięciu (tj. 29,4%) z 17 umów powierzenia danych osobowych, 
w których Prezydent występuje jako administrator danych wykazała, że w każdym 
z ww. przypadków Administrator zawarł z podmiotem przetwarzającym pisemną 
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierającą wszystkie 
elementy, o których mowa w art. 28 ust. 3 RODO46. W kontrolowanym okresie 
nie przeprowadzono kontroli sposobu wykonania ww. umów powierzenia przez 
przetwarzającego dane osobowe. Prezydent wyjaśnił, że IOD odstąpił 
od przeprowadzenia kontroli ww. jednostek w zakresie sposobu realizacji umów 
powierzenia, uznając taki proces za bezprzedmiotowy, z uwagi na brak zgłoszeń 
naruszeń ze strony podmiotu przetwarzającego. 

(dowód: akta kontroli str. 1069, 1092-1140, 1265-1266, 1270-1271, 1277-1298) 

W okresie objętym kontrolą Prezydent wykonywał zadania podmiotu 
przetwarzającego. Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO przetwarzanie odbywało się 
na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych47. Ustalono, 
że w Urzędzie wywiązano się z obowiązków nałożonych na podmiot przetwarzający. 
Spośród trzech umów jedna z nich, na realizację projektu „Zawodu Mistrzowie 
– Rynku Pracy Królowie”, w całości realizowana była przez Miasto Siedlce, 
we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, z którymi Miasto Siedlce zawierało 
umowy podpowierzenia przetwarzania danych. Badaniem objęto dokumentację 
w zakresie wykonania jednej umowy podpowierzenia48 z ww. projektu i ustalono, 
że zgodnie z art. 28 ust. 9 RODO umowa ta sporządzona była w formie pisemnej 
oraz zawierała wszystkie elementy określone w art. 28 ust. 3 RODO. Ponadto, 
podmiot przetwarzający wywiązał się z obowiązków określonych w umowie, 
w tym m.in. zapewnił, że wszyscy uczestnicy drugiego szkolenia49, (tj. 51 osób), 
podpisali oświadczenia50 zawierające zgody w zakresie przetwarzania ich danych 
osobowych.  

(dowód: akta kontroli str. 976, 1069-1091, 1579-1581) 

2.3. Monitoring wizyjny 

Od 2012 r. w Urzędzie Miasta Siedlce działa monitoring wizyjny, który podlega 
regulacjom wdrożonym zarządzeniem Prezydenta nr 53/W/2018, z dnia 12 września 

                                                      
42  Dotyczy systemów informatycznych (modułów): EDICTA (system kancelaryjny), EWOPIS (opis gruntów i budynków), 

ZSI (Zintegrowany System Informatyczny). 
43  Data rozwiązania stosunku pracy: 31.03.2019 r., data ostatniego logowania do domeny (AD): 08.04.2019 r. 
44  Data rozwiązania stosunku pracy: 11.05.2019 r., data ostatniego logowania do domeny (AD): 21.05.2019 r. 
45  Active Directory, dalej: AD. 
46  Określono czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, 

których dane dotyczą oraz obowiązki i prawa Administratora. 
47  1) Umowa nr 15/OK I/2018 zawarta w dniu 29 października 2018 r. pomiędzy Fundacją Legalna Kultura z siedzibą 

w Warszawie a Miastem Siedlce, która w całości była realizowana przez Samorządowe Centrum Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. 2) 10 umów w ramach projektu Erasmus + zawarto pomiędzy szkołami, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. 
3) Umowa nr RPMA.10.03.01-14-7141/16-00 z dnia 20 czerwca 2017 r. dotycząca projektu pn. „ZAWODU MISTRZOWIE 
-RYNKU PRACY KRÓLOWIE”. 

48   Umowa nr F-RZP.272.8.2018/E z dnia 19 stycznia 2018 r. zawarta pomiędzy Miastem Siedlce a Stowarzyszeniem 
Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie (dalej: Umowa). 

49   Szkolenie realizowane było w okresie od 1 września 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. 
50   Zgodne z załącznikiem nr 3 do aneksu do umowy z dnia 1 października 2018 r. o dofinansowanie projektu „ZAWODU 

MISTRZOWIE-RYNKU PRACY KRÓLOWIE”. 



 

10 

2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie51. Pracownicy zostali 
zapoznani z ww. przepisami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez 
wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu. Teren objęty monitoringiem 
został oznaczony w sposób widoczny i czytelny. Zgodnie z art. 222 Kodeksu pracy, 
monitoring nie obejmował pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej, 
pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni. Zgodnie z § 94 ust. 6 
Regulaminu pracy nagrania z monitoringu są przechowywane przez okres 
nie dłuższy niż jeden miesiąc, co potwierdzono w toku kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 276-367, 972, 977, 1303-1340, 1372, 1377-1379, 1422-
1433) 

2.4. Ochrona systemów informatycznych 

Od 24 sierpnia 2018 r. w Urzędzie obowiązuje „Instrukcja postępowania w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych”52, która stanowi załącznik nr 4 do POD. 
Instrukcja ta reguluje m.in. ogólne zasady eksploatacji systemów komputerowych 
i systemów przetwarzania danych osobowych, nadawania i cofania uprawnień 
do przetwarzania danych, procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy, procedury 
tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych. W rozdziale XI Regulaminu pracy 
Urzędu53 dodano przepisy regulujące kwestie w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa fizycznego budynków54, uwzględniającą rozproszoną strukturę 
organizacyjną Urzędu55.  

(dowód: akta kontroli str. 972, 978-979) 

W Instrukcji (w rozdziałach X i XI) opisane zostały procedury tworzenia 
i przechowywania kopii zapasowych zbiorów danych. Zostały one wdrożone zgodnie 
z ww. dokumentem z wyjątkiem braku okresowego sprawdzania sporządzonych 
kopii bezpieczeństwa, pod kątem ich przydatności do odtworzenia 
danych w przypadku awarii systemu. Prezydent wyjaśnił, że ze względu na brak 
środowiska testowego pełne odtworzenie systemu z danymi nie jest wykonywane, 
oraz że w przyszłości planowany jest zakup środowiska testowego. Podał również, 
że w chwili obecnej z uwagi na pojawiające się potrzeby dane są odtwarzane z taśm 
co potwierdza, że wykonywane kopie są poprawne. Zdaniem NIK sprawdzanie 
sporządzonych kopii bezpieczeństwa wyłącznie „z uwagi na pojawiające się 
potrzeby” stwarza ryzyko niemożności odtworzenia sporządzonej w jednostce kopii 
zapasowej w razie wystąpienia zdarzenia (awarii) związanego z utratą danych, 
a tym samym obniża poziom ochrony danych osobowych w Urzędzie.  

(dowód: akta kontroli str. 1147-1151, 1266, 1272 ) 

Zabezpieczenia zastosowane w serwerowni Urzędu minimalizują ryzyko 
nieuprawnionego ujawnienia informacji m.in. w zakresie danych osobowych 
będących w posiadaniu Urzędu, ponieważ dostęp do ww. pomieszczenia odbywa 
się po wprowadzeniu żądanego, indywidualnego kodu PIN przez osoby 
upoważnione. W serwerowni zainstalowano system kontroli dostępu i włamania, 
system przeciwpożarowy, system kontroli parametrów środowiskowych serwerowni, 
tj. wilgotności i temperatury. Serwerownia wyposażona jest w system klimatyzacji 

                                                      
51  Na podstawie § 2 zarządzenia Prezydenta nr 53/W/2018, z dnia 12 września 2018 r. uchylono zarządzenie Prezydenta 

nr 247/2009 , z dnia 24 czerwca 2009 r., ze zm. 
52  Dalej: Instrukcja. 
53  Do dnia 12 września 2018 r. obowiązywało zarządzenie Prezydenta nr 247/2009, z dnia 24 czerwca 2009 r. ze zm. 

(§ 65  – § 69), a od ww. daty obowiązywało zarządzenie Prezydenta nr 53/W/2018, z dnia 12 września 2018 r. ze zm. 
(§ 63 – § 67). 

54  W szczególności m.in. otwierania i zamykania budynków, zapewnienia ochrony budynkom, wydawania i odbierania kluczy 
do pomieszczeń i budynków. 

55  Komórki organizacyjne Urzędu mieszczą się w pięciu budynkach położonych w różnych częściach miasta Siedlce, 
tj  przy Skwer Niepodległości 2, ul. Piłsudskiego 45, ul. Bpa Świrskiego 6, ul. Bolesława Prusa 16/18, ul. Świętojańska 4. 
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pracującej w sposób redundantny56. Ponadto pomieszczenie serwerowni jest 
monitorowane za pomocą dwóch kamer. W serwerowni umiejscowiony jest 
wyłącznie sprzęt teleinformatyczny. Nie stwierdzono materiałów łatwopalnych i nie 
przebywają tam na stałe pracownicy Urzędu. W przypadku braku zasilania Urząd 
wyposażony jest w agregat prądotwórczy, który poddawany jest cyklicznym 
uruchomieniom.  

(dowód: akta kontroli str. 1152-1154) 

W Urzędzie wdrożono rozwiązania informatyczne w celu zapewnienia ochrony 
przetwarzania informacji z danymi osobowymi przed nieuprawnionym dostępem 
polegające m.in. na ochronie sieci teleinformatycznej Urzędu oraz jednostek 
nadzorowanych za pomocą dwóch zapór sieciowych, eliminujących niepożądany 
ruch przychodzący z sieci internet. W trakcie kontroli ustalono, iż jedno 
z ww. urządzeń nie posiada aktualnych sygnatur zagrożeń. Urząd zakupił 
przedłużenie subskrypcji w tym zakresie. Ponadto ochrona danych jest realizowana 
przez kompleksowy, scentralizowany system ochrony antywirusowej, 
który zapewnia ochronę wszystkich stacji roboczych oraz serwerów z systemem 
Windows podłączonych do sieci komputerowej Urzędu przed złośliwym 
oprogramowaniem, tj. przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym. System 
ten był aktualizowany i posiadał aktualne sygnatury wirusów. 

(dowód: akta kontroli str. 972-973, 978-979, 1141-1146, 1266, 1271-1272, 1299, 
1373, 1379) 

W Urzędzie wprowadzono, wdrożono i stosowano zasady wynikające z rozdziału VI 
pkt 5 i rozdziału IX pkt 3 Instrukcji, odnoszące się do automatycznego blokowania 
ekranów monitorów komputerów57 po 10 minutach nieaktywności użytkownika oraz 
zobowiązujące użytkowników po zakończeniu pracy do wylogowania z systemu 
i wyłączenia komputerów. Analiza tych zasad wykazała, że:  

 ww. przepisy odwołują się do blokowania ekranów monitorów komputerowych 
a nie samych stacji roboczych, co nie spełnia określonego tym przepisem celu 
w postaci zablokowania danego komputera przed nieuprawnionym dostępem, 

 ww. rozwiązanie nie zapewnia pełnej ochrony przetwarzanych na stanowiskach 
komputerowych danych osobowych, ponieważ ustawiona na stacjach roboczych 
dziesięciominutowa zwłoka czasowa uruchomienia wygaszacza ekranu 
blokującego komputer powoduje, iż w najbardziej niekorzystnym przypadku 
przez 10 minut dana stacja robocza pozostaje bez ochrony i dostęp do niej, 
a tym samym do danych osobowych mogą mieć osoby postronne. 

Kontrola 10 stanowisk komputerowych58 obsługujących wyłącznie wewnętrzne bazy 
danych Urzędu pod kątem stosowania przez pracowników Urzędu rozwiązań 
dotyczących zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych zawartych w POD 
wykazała, że: 

 wszyscy pracownicy prawidłowo zalogowali się do komputerów pracujących 
w domenie Windows, wprowadzając hasła spełniające wymagania określone 
w POD,  

 czterech z 10 pracowników, tj. 40% potrafiło zablokować komputer przed 
odejściem od stanowiska59, mimo że taki obowiązek nie był wymagany. 
Natomiast sześciu z ww. 10 pracowników Urzędu, tj. 60% nie potrafiło 
zablokować stacji roboczej przed odejściem od stanowiska pracy. 

                                                      
56  Tj. nadmiarowe w systemie połączonych dwóch klimatyzatorów. 
57  Kontrolerzy do badania przyjęli, że twórca zapisów zastosował skrót myślowy posługując się zwrotem „ekrany monitorów 

komputerów” zamiast „stacji roboczych” lub komputerów. 
58  Dobór próby losowy z 6 komórek organizacyjnych Urzędu. 
59  W jednym przypadku uznano wyłączenie komputera jako wylogowanie się ze stacji roboczej (komputera). 
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W przedmiotowym zakresie Prezydent wyjaśnił m.in., że blokowanie komputerów 
w przypadku krótkotrwałego opuszczenia stanowiska pracy nie jest konieczne. 
W pomieszczeniach nadal znajdują się osoby uprawnione, których zadaniem jest też 
niedopuszczenie do pracy w systemie osób niebędących pracownikami. Osoby 
z zewnątrz nie mają dostępu do systemu. Dłuższa nieobecność pracownika 
powoduje uruchomienie wygaszacza i w konsekwencji wymagane jest podanie 
hasła. Prezydent podkreślił też, że pomieszczenia w przypadku nieobecności 
zamykane są na klucz.  

(dowód: akta kontroli str. 1263-1264, 1268) 

Do czasu kontroli w portierni przy Skwer Niepodległości 260 zdeponowane były 
klucze do pomieszczeń i budynków Urzędu. W toku kontroli ustalono, że zarówno 
pracownicy oraz portierzy Urzędu nie przestrzegali przyjętych w Regulaminie pracy 
zasad i ustalonych praktyk w zakresie wydawania i zwrotu kluczy do pomieszczeń 
i budynków Urzędu (szerzej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”). 

(dowód: akta kontroli str. 1341-1368, 1456-1458, 1537-1539) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie wykorzystywania wdrożonych 
rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Prowadzenie Rejestru czynności od dnia 24 sierpnia 2018 r. pomimo obowiązku 
jego prowadzenia od dnia wejścia w życie RODO, tj. od 25 maja 2018 r. Prezydent 
wyjaśnił m.in., że od dnia 25 maja 2018 r. trwały prace nad stworzeniem Rejestru 
czynności, w zakresie analizy ryzyka, wyciągania wniosków z raportu z audytu 
RODO, który został opracowany dopiero 27 czerwca 2018 r. Ponadto jak wyjaśnił 
Prezydent, w okresie od 27 czerwca 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r. wielu 
merytorycznych pracowników biorących udział w tworzeniu ww. rejestru przebywało 
na urlopach wypoczynkowych i w konsekwencji praca nad opracowaniem tego 
dokumentu była rozłożona w czasie. 
W związku z wprowadzeniem ww. rejestru, NIK nie formułuje wniosku w tym 
zakresie. 

2. Wdrożenie Rejestru kategorii w Urzędzie w wersji elektronicznej 
oraz subsydiarnie w wersji papierowej z opóźnieniem ponad 16 miesięcy, tj. od dnia 
15 października 2019 r. pomimo obowiązku prowadzenia tego rejestru od dnia 
wejścia w życie RODO, tj. od 25 maja 2018 r. Prezydent wyjaśnił, że Rejestr 
kategorii nie został wprowadzony, ponieważ do czasu kontroli NIK komórki 
organizacyjne Urzędu nie poinformowały IOD o istnieniu umów powierzenia, 
w  których podmiotem przetwarzającym jest Prezydent. Umowy te zostały ujawnione 
w związku z kontrolą NIK.  
NIK nie formułuje wniosku w tym zakresie, ponieważ nieprawidłowość została 
usunięta w trakcie kontroli.  

3. W Urzędzie nie zostały wyłączone konta dostępu do systemów (programów) 
informatycznych m.in.: EDICTA, EWOPIS, ZSI, siedmiu spośród 16 pracowników 
(tj. 43,8% próby), z którymi po 25 maja 2018 r. rozwiązano stosunek pracy. Ponadto 
w przypadku dwóch spośród 16 ww. osób (tj. 12,5% próby), po dacie rozwiązania 
z tymi osobami stosunku pracy wystąpiły przypadki logowania do ich kont 
domenowych, umożliwiających dostęp do komputerów, w których przetwarzane są 
dane osobowe, tj.: osiem i 10 dni po odejściu danego pracownika z pracy.  

Zgodnie z rozdziałem VII pkt. 4 Instrukcji w przypadku zmiany przez pracownika 
stanowiska pracy lub ustania jego stosunku pracy, hasła i uprawnienia do pracy przy 
przetwarzaniu danych osobowych są wycofywane przez wyłączenie konta 
użytkownika lub zmianę uprawnień odpowiednio do zakresu obowiązków.  

                                                      
60  Dalej: portiernia. 
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Prezydent wyjaśnił, że ww. nieprawidłowości powstały z uwagi na brak procedury, 
brak wymaganego przepływu informacji, który spowodował niedopatrzenie 
i niewyłączenie kont w systemach. Natomiast odnośnie logowania do domeny podał, 
że wynikały one z potrzeby dostępu do poczty użytkowników, którzy już nie 
pracowali.  

4. Kontrola wykazała nieprzestrzeganie procedur pobierania i zdawania kluczy do 
pomieszczeń pracowniczych. W Urzędzie prowadzony jest m.in. „Rejestr wydanych 
kluczy do budynków administracyjnych Urzędu Miasta Siedlce”61, w którym 
pracownicy w sposób pisemny potwierdzają fakt pobrania kluczy do pomieszczeń 
lub budynków Urzędu62 a portierzy potwierdzają ich zwrot do portierni. Klucze te, 
stosownie do § 67 ust. 2 i 4 Regulaminu pracy m.in. winny być pobrane przez 
upoważnionych pracowników Urzędu a następnie, po zakończeniu pracy, zwrócone 
do ww. portierni. Portier winien dokonać sprawdzenia ich oddania. Ponadto 
w Urzędzie prowadzona jest Książka raportów dozorców, w której portierzy 
odnotowują m.in. fakt niezdania przez pracowników kluczy do portierni.  

Kontrola wykazała, że 17 października 2019 r. klucze zostały pobrane przez 
pracownika Urzędu z portierni do pomieszczeń do budynku przy ul. Prusa 16/18 
i do 30 października 2019 r. nie odnotowano ich zwrotu w ww. rejestrze.  
Prezydent wyjaśnił, iż klucze do pomieszczeń i budynku przy ul. Prusa 16/18 
są przechowywane na portierni przy Skwer Niepodległości 2, a wpis z dnia 
17 października 2019 r. w Rejestrze wydanych kluczy, dotyczący pobrania kluczy 
do pomieszczeń do ww. budynku został dokonany przez nowego pracownika 
Urzędu w wyniku „omyłki”. Prezydent ponadto wyjaśnił, iż klucze „W dniu 
30.11.2019 r., również powinny się znajdować na tejże portierni. Jednakowoż mogła 
zaistnieć sytuacja, że tego dnia konserwator Urzędu Miasta mógł wykonywać prace 
w budynku przy ul. Bolesława Prusa i pobrał klucze bez wpisania do książki”63.  
Zdaniem NIK, przedmiotowa sytuacja obrazuje, iż Administrator nie posiada wiedzy 
na temat osób, które są w posiadaniu kluczy do pomieszczeń w ww. budynku. 

Na podstawie analizy Rejestru wydanych kluczy stwierdzono, że: 

 w 27 spośród 4164 badanych przypadków (tj. 65,9%) portier Urzędu w dniach 
15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 października 2019 r. nie potwierdził ww. rejestrze65 
własnoręcznym podpisem zwrotu przez pracowników Urzędu prawidłowo 
pobranych, a następnie zwróconych przez pracowników Urzędu kluczy 
do portierni. Portier zobowiązany był do sprawdzenia stanu posiadania kluczy 
oraz potwierdzenia w sposób pisemny ich otrzymania w Rejestrze wydanych 
kluczy. Prezydent wyjaśnił, że: „Dozorcy nie potwierdzili w 27 przypadkach 
w rejestrze wydania kluczy faktu przyjęcia ww. kluczy tłumacząc się 
niefrasobliwością, zapomnieniem. Dozorcy zostali w tym zakresie pouczeni 
o konieczności pilnowania wpisów do ksiąg”. W ocenie NIK przyjęty i stosowany 
w jednostce Rejestr wydanych kluczy zobowiązuje portierów do własnoręcznego 
i pisemnego potwierdzania faktu zdania przez pracowników kluczy. Obowiązek 
ten nie był przez portierów wykonywany, co może mieć wpływ na poziom 
ochrony danych osobowych w Urzędzie.  

                                                      
61  Dalej: Rejestr wydanych kluczy. 
62  Rubryka pn. „Podpis pobierającego”.  
63  W piśmie z dnia 25 listopada 2019 r. Prezydent wskazał datę 30 listopada 2019 r., jednakże uwzględniając okoliczności 

sporządzenia przedmiotowego pisma na pięć dni przed ww. datą oraz udzielenia odpowiedzi bezpośrednio na pytanie 
kontrolera NIK z określoną datą na dzień 30 października 2019 r., należało uznać wskazaną datę za omyłkę pisarską 
i uznać za prawidłową datę określoną na dzień 30 października 2019 r.  

64  Liczba prawidłowo udokumentowanych w Rejestrze wydanych kluczy przypadków pobrania przez pracowników kluczy 
zgodnie z Regulaminem pracy Urzędu. 

65  W kolumnie „Podpis przyjmującego”. 
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 w 14 spośród 41 badanych przypadków (tj. 34,1%) portier Urzędu w dniach 
15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 października 2019 r. nie odnotował w sposób 
pisemny w Książce raportów dozorców66 faktu braku udokumentowania przez 
pracowników Urzędu (dokonania adnotacji) w Rejestrze wydanych kluczy 
czynności zwrotu kluczy do portierni. Portier zobowiązany był do sprawdzenia 
stanu posiadania kluczy, a w przypadku ustalenia ich braku, odnotowania tego 
faktu w sposób pisemny w Książce raportów dozorców. Prezydent wyjaśnił, 
że „Dozorcy nie dokonali zapisu tłumacząc się niefrasobliwością i zapomnieniem. 
Każde zdarzenie np. niezdanie kluczy jest odnotowywane w książce Raportów 
Dozorcy. Nieodnotowanie faktu zdania kluczy dozorcy tłumaczą 
niefrasobliwością oraz dużą liczbą osób zdających klucze w jednym czasie”. 
Zdaniem NIK, przyjęta w jednostce Książka raportów dozorców zobowiązuje 
portierów do wpisywania stwierdzonych w jednostce nieprawidłowości 
(tj. m.in. braku zdania kluczy). Obowiązek ten nie był wykonywany przez 
portierów, co może mieć wpływ na poziom ochrony danych osobowych 
w Urzędzie.  

(dowód: akta kontroli str. 1341-1368, 1456-1458, 1537-1539) 

W Urzędzie wdrażano przyjęte rozwiązania organizacyjne dotyczące ochrony 
danych osobowych. Pracownicy Urzędu posiadali upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych. System monitoringu wizyjnego w Urzędzie był prawidłowo 
oznakowany i spełniał wymagania Kodeksu pracy. Dodać jednak trzeba, 
że Administrator wdrożył i prowadził Rejestr czynności dopiero po trzech 
miesiącach, a Rejestr kategorii czynności dopiero po 16 miesiącach od wejścia 
w życie RODO. Co prawda, w Urzędzie przyjęto procedury w zakresie zapewniania 
ochrony fizycznej budynków, w szczególności w zakresie obiegu kluczy 
do pomieszczeń i budynków Urzędu, jednakże nie zawsze były one przestrzegane.  

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

3.1. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych 
osobowych 

W okresie objętym kontrolą IOD nie stwierdzono przypadków dotyczących 
konieczności zawiadamiania Prezesa UODO o naruszeniach danych osobowych. 
W tym zakresie, w Urzędzie obowiązuje szczegółowa instrukcja pn. „Obowiązki 
w zakresie ochrony danych oraz postępowanie w przypadku naruszenia ochrony 
danych osobowych”, która stanowi załącznik nr 3 do POD. 

(dowód: akta kontroli str. 971, 976) 

3.2. Postępowanie z danymi osobowymi 

Do czasu kontroli, do Urzędu wpłynął jeden wniosek z dnia 3 września 2019 r.67 
o usunięcie danych osobowych z baz informacji gospodarczych. Prezydent 
rozpatrzył wniosek negatywnie, w terminie określonym w art. 12 ust. 4 RODO. 
Informując wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia sprawy, w tym prawie 
Prezydenta do przetwarzania danych osobowych osoby wnioskującej 
nie przekazano jej informacji, o których mowa w art. 12 ust. 4 RODO w zakresie 
możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków 
ochrony prawnej przed sądem. Informacje te Prezydent przekazał dopiero 

                                                      
66  W rubryce pn. „TREŚĆ RAPORTU”. 
67  Data wpływu do Urzędu: 10 września 2019 r. 
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w załączeniu do pisma z dnia 6 grudnia 2019 r. (szerzej w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”). 

(dowód: akta kontroli str. 29, 263-275, 971, 976, 1540, 1542-1543,1548) 

Do Urzędu nie wpłynęły żądania sprostowania bądź uzupełnienia niekompletnych 
danych.  

(dowód: akta kontroli str. 29, 971, 976) 

Przegląd stron internetowych Urzędu68 pod kątem ewentualnego prezentowania 
nadmiernych danych osobowych wykazał, że na stronie internetowej Urzędu 
m.in. zamieszczono 84 ogłoszenia dotyczące wynajmu mieszkań komunalnych 
od 2010 r. Badanie szczegółowe próby 19 z ww. 84 ogłoszeń, tj. 22,6% wykazało, 
że dane osobowe opublikowane w tych ogłoszeniach obejmowały wyłącznie dane 
niezbędne, tj.: nazwisko i imię, numer sprawy, data zawarcia umowy, rodzaj lokalu, 
numer wniosku, ilość osób. Ponadto ustalono, że w ogólnodostępnych miejscach 
w budynkach Urzędu nie znajdowały się informacje, które mogły naruszać ochronę 
danych osobowych osób fizycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 9-27, 472-515, 517, 520-521, 524, 1067-1068) 

W rozdziale VI pkt 6 i 7 Instrukcji wprowadzono regulacje dotyczące niszczenia 
nośników elektronicznych i wydruków komputerowych zawierających dane 
osobowe69. Jak podał Prezydent, w ostatnich 20 latach nie wykonywano likwidacji 
nośników elektronicznych, a likwidacja dokumentacji w postaci papierowej 
wykonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 20 października 2015 r.70, natomiast dokumentacja 
niepodlegająca brakowaniu przekazywana jest zgodnie z przepisami do Archiwum 
Państwowego. 

(dowód: akta kontroli str. 1459, 1539) 

3.3. Ochrona danych osobowych pracowników 

Prezydent, jako administrator danych osobowych, po wejściu w dniu 25 maja 2018 r. 
RODO prawidłowo powiadomił pracowników Urzędu o przetwarzaniu ich danych 
osobowych wywieszając stosowną klauzulę informacyjną spełniającą wymagania 
określone w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w pokoju Referatu Organizacyjnego i Kadr 
Urzędu oraz w trakcie kontroli NIK za pośrednictwem poczty elektronicznej. Fakt 
zapoznania z ww. dokumentem pracownicy udokumentowali w sposób pisemny. 

(dowód: akta kontroli str. 463-466) 

W okresie od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 11 października 2019 r. w Urzędzie 
zawarto 39 umów zlecenia, które związane były z przetwarzaniem danych 
osobowych. W wyniku badania 12 umów zlecenia ustalono, że w 10 przypadkach 
uwzględniono w nich klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych zleceniobiorców, zawierającą elementy wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 
RODO. W dwóch pozostałych umowach71, nie zawarto takich klauzul 
informacyjnych. Prezydent wyjaśnił, że we wskazanych dwóch umowach nie została 
zamieszczona klauzula informacyjna, z uwagi na fakt, że wskazane osoby 
zapoznały się z ogólną klauzulą dostępną na stronie internetowej, ale faktu tego nie 
udokumentowały. Dodał też, że w kolejnych postępowaniach, zgodnie z zasadą 
rozliczalności, właściwi pracownicy obsługujący przedmiotowe umowy włączali 
w treść umowy zlecenia również klauzulę informacyjną z wymogiem zapoznania się 

                                                      
68  Pod adresem: www.siedlce.pl. 
69  Wydruki komputerowe zawierające dane osobowe są gromadzone na stanowiskach pracy i na koniec dnia niszczone 

np. w niszczarce dokumentów. 
70  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 246).  

71  Nr 200/E/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., nr 26/E/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.  
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z nią przez zleceniobiorcę oraz potwierdzenie tego faktu poprzez podpisanie się pod 
klauzulą.  

Ustalono, że w Urzędzie w kolejnych postępowaniach72 wypełniano obowiązek 
określony w art. 13 ust. 1 i 2, załączając klauzule informacyjne. 

NIK zauważa, że chociaż przepisy RODO, w szczególności art. 12 RODO, 
nie narzucają konkretnej formy spełnienia obowiązku informacyjnego, jednakże 
przyjęcie domniemania, że osoby te zapoznały się z klauzulą dostępną na stronie 
internetowej jednostki może rodzić w przyszłości problem w przypadku 
ewentualnego sporu dotyczącego przekazania informacji, gdzie ciężar wykazania, 
że obowiązek informacyjny został zrealizowany spoczywa na Administratorze73.  

(dowód: akta kontroli str. 1155-1211, 1370-1371, 1375-1377) 

Analiza dokumentacji wszystkich 11 postępowań rekrutacyjnych na wolne 
stanowiska w Urzędzie, przeprowadzonych po 25 maja 2018 r. wykazała, 
że we wszystkich zbadanych przypadkach kandydaci ubiegający się o pracę byli 
szczegółowo informowani o celu i sposobie przetwarzania ich danych osobowych 
za pomocą zawartej w ogłoszeniu klauzuli informacyjnej, a także zobowiązani byli 
do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz o zapoznaniu się 
z klauzulą informacyjną.  

(dowód: akta kontroli str. 760-815, 1461) 

Procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie określało 
zarządzenie Prezydenta nr 18/W/2019, z dnia 1 kwietnia 2019 r. 74, zgodnie z którym 
dokumenty aplikacyjne kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, były 
przechowywane w Urzędzie przez okres trzech miesięcy od daty upowszechnienia 
informacji o wyniku naboru, a po upływie tego terminu były mechanicznie niszczone. 
Prezydent wyjaśnił, że trzymiesięczny okres przechowywania dokumentacji 
w Urzędzie skorelowany jest bezpośrednio z przepisem art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych75, który stanowi, że jeżeli 
w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną 
w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego 
stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby 
spośród kandydatów. 

(dowód: akta kontroli str. 615-639, 972, 976-977 ) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie wykorzystywania wdrożonych 
rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Prezydent negatywnie rozpatrując wniosek z dnia 3 września 2019 r. o usunięcie 
danych osobowych z baz informacji gospodarczych, nie poinformował 
wnioskodawcy o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz 
skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Dopiero w załączeniu do 
pisma z dnia 6 grudnia 2019 r., tj. 56 dni po ww. wymaganym przepisami RODO 
terminie Prezydent przesłał wnioskodawcy klauzulę informacyjną, zawierającą 
m.in. informacje dotyczące prawa wniesienia skargi do Prezesa UODO 
oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Stanowiło 
to naruszenie art. 12 ust. 4 RODO, zgodnie z którym, jeżeli Administrator 
nie  podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, 
to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania informuje 

                                                      
72  Ustalono na podstawie poddanych badaniu przez NIK umów o nr 100/E/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. oraz nr 110/E/2019 

z dnia 19 sierpnia 2019 r.  
73 Patrz: E. Bielak-Jomaa (red.), D. Lubasz (red.), „RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz”. 
74  Zmienione zarządzeniem Prezydenta nr 55/W/2019, z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
75  Dz. U. z 2019 r. poz. 1282. 
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osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości 
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony 
prawnej przed sądem.  

W odpowiedzi na pytanie NIK, dlaczego nie poinformowano wnioskodawcy 
o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania 
ze środków ochrony prawnej przed sądem, zgodnie z obowiązkiem określonym 
w art. 12 ust. 4 RODO Prezydent wyjaśnił, iż w dniu 6 grudnia 2019 r. przesłał 
wnioskodawcy klauzulę informacyjną, która w pkt. 9 tego dokumentu zawiera 
m.in. pouczenie dotyczące możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego 
oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem 
powszechnym.  

Zdaniem NIK, przedłożona przez Prezydenta odpowiedź nie wyjaśnia powodów 
niezawarcia w pierwszym piśmie, skierowanym do wnioskodawcy, wszystkich 
elementów wskazanych w art. 12 ust. 4 RODO, ani nie podaje przyczyn wysłania 
wnioskodawcy dodatkowych informacji dopiero 6 grudnia 2019 r., tj. 56 dni 
po upływie terminu określonego w ww. art. RODO. Jednakże uwzględniając podjęte 
przez Prezydenta w trakcie kontroli działania, NIK nie formułuje wniosku w tym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 29, 263-275, 971, 976, 1540, 1542-1543, 1548) 

W Urzędzie przestrzegano zasad postępowania z danymi osobowymi. 
Nie stwierdzono przypadków ujawniania ich na stronie internetowej 
oraz w ogólnodostępnych miejscach budynków Urzędu. Pracownicy oraz kandydaci 
do pracy w Urzędzie byli prawidłowo informowani o przepisach RODO. 

IV. Uwagi i wnioski 

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

1. Blokowanie kont do systemów (programów) informatycznych stosowanych 
w Urzędzie najpóźniej w dniu odejścia pracowników z pracy w Urzędzie. 

2. Rzetelne przestrzeganie przez pracowników Urzędu praktyk związanych 
z pobieraniem i zdawaniem kluczy do pomieszczeń i budynków Urzędu.  

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 Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. 
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. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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. 

Warszawa, dnia          stycznia 2020 r. 

 

 
 
 

Kontroler 

Mariusz Czarnecki 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 
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podpis 
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Bogdan Skwarka 
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