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Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
P/17/062 – Bezpieczeństwo elektronicznych zasobów informacyjnych w jednostkach 
samorządu terytorialnego w województwie podlaskim 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontroler Marcin Kiersnowski – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBI/178/2017 z 19 grudnia 2017 r.                                       (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach1, Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Barbara Tołoczko – kierownik GOPS2                                         (dowód: akta kontroli str. 3) 

I. Ocena kontrolowanej działalności3 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie zapewnienie przez GOPS właściwej ochrony 
elektronicznych zasobów informacyjnych przed nieuprawnionym dostępem, przejęciem lub 
zniszczeniem w latach 2016 – 2018 (do 10 stycznia). 

Stwierdzono bowiem nieprawidłowości, polegające w szczególności na: 

 nadawaniu pracownikom GOPS uprawnień do zarządzania systemami operacyjnymi 
komputerów w stopniu większym niż wymagany do realizowania przez nich zadań 
i obowiązków, 

 niezapewnieniu środków umożliwiających jedynie autoryzowany dostęp do systemu 
operacyjnego jednego komputera, 

 niemonitorowaniu dostępu do zasobów informacyjnych Ośrodka, 

 niezagwarantowaniu bezpieczeństwa usługi poczty elektronicznej, 

 sporządzaniu kopii zapasowych systemów informatycznych niezgodnie z wewnętrznymi 
przepisami Ośrodka, niesprawdzaniu poprawności ich wykonania oraz przechowywaniu 
razem z danymi, które podlegały procesowi tworzenia kopii, 

 niezgłoszeniu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (dalej: „GIODO”) 
zmian danych rejestracyjnych czterech zbiorów danych osobowych. 

II. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Skuteczność przyjętych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia dostępu 
do poszczególnych systemów informatycznych i usług sieciowych przed 
nieuprawnionym dostępem, przejęciem lub zniszczeniem danych 

1.1. W GOPS informacje gromadzono i przetwarzano w formie papierowej oraz 
wykorzystywano do tego dziewięć aplikacji dziedzinowych. Korzystano przy tym z pięciu 
komputerów (cztery stacjonarne i jeden laptop). Wszystkie posiadały dostęp do Internetu, 
czego wymagały obsługiwane aplikacje. Na wyposażeniu GOPS znajdował się też 
przenośny terminal mobilny, który nie był używany. Kierownik Ośrodka wyjaśniła, 
że: „możliwość przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego w wersji 
elektronicznej przy użyciu terminala mobilnego istnieje od 11 września 2016 r., kiedy weszło 
w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 
2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego4. Niedługo po tej dacie podjęliśmy 

                                                      
1 Dalej „GOPS” lub „Ośrodek”. 
2 Od 16 czerwca 1992 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1788. 
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nieskuteczne próby aktualizacji aplikacji wywiad.plus do wyższej wersji. Mimo naszych 
zgłoszeń i kolejnych prób aktualizacji aplikacji, do dzisiaj nie udało się rozwiązać tego 
problemu. Dlatego terminal mobilny nie jest użytkowany w naszym Ośrodku.” 

(dowód: akta kontroli str. 4-11,13-22, 169-170, 256-259) 

1.2. Kierownik GOPS 21 listopada 2016 r. przeprowadziła jedyną analizę ryzyka utraty 
integralności, dostępności lub poufności informacji, określoną w § 20 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych5. 
Analiza wykazała, że w Ośrodku istniał niski poziom ryzyka utraty bezpieczeństwa danych. 
W celu wyeliminowania zagrożeń wynikłych w toku przeprowadzonej analizy, 
za wystarczające uznano przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych 
oraz zasad określonych w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym obowiązujących w GOPS. Innych działań minimalizujących ryzyko utraty 
integralności, dostępności lub poufności informacji nie zaplanowano. Kierownik GOPS 
wyjaśniła, że: „wynikało to z analizy ryzyka, która wykazała, że w GOPS istnieje niski 
poziom ryzyka utraty bezpieczeństwa danych.” 

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 23-45, 256-259) 

1.3. Pracownicy GOPS zaangażowani w proces przetwarzania informacji w formie 
elektronicznej posiadali uprawnienia do użytkowanych programów dziedzinowych w stopniu 
adekwatnym do realizowanych zadań i obowiązków. W przypadku jednego pracownika 
uprawnienia te prawidłowo zostały odebrane w dniu przeniesienia do pracy w Urzędzie 
Gminy Boćki. Według stanu na 10 stycznia 2018 r. wszyscy pracownicy Ośrodka 
przetwarzający informacje w formie elektronicznej posiadali własny login i hasło 
do użytkowanych programów dziedzinowych, a wszystkie hasła spełniały wymogi 
złożoności określone dla przyjętego w GOPS wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych. Nie stwierdzono przypadków użytkowania jednego 
loginu przez kilku użytkowników.                                    (dowód: akta kontroli str. 4-9, 46, 75) 

1.4. W Ośrodku nie prowadzono papierowej wersji rejestru dostępu do systemów 
wykorzystywanych do przetwarzania danych. Ustalenia powołanego przez NIK biegłego 
w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych wykazały, że na żadnym 
z komputerów nie było też oprogramowania służącego do monitorowania ich pracy czy 
ruchu sieciowego. Systemy operacyjne tych komputerów domyślnie gromadziły logi 
systemowe na własnym dysku lokalnym (rejestr zdarzeń systemu Windows). Logi te nie były 
jednak zabezpieczane przed modyfikacją, agregowane ani analizowane, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 4-11, 47-51) 

1.5. GOPS nie dysponował własną siecią WiFi. W związku z tym w obowiązujących 
regulacjach wewnętrznych Ośrodka nie określono warunków korzystania i zabezpieczenia 
takiej sieci. Na terenie GOPS incydentalnie uruchamiana była sieć WiFi, zarządzana przez 
Urząd Gminy Boćki, który znajdował się w tym samym budynku. Zabezpieczona hasłem 
sieć WiFi stanowiła część sieci LAN6 Urzędu Gminy, którego integralnym elementem był też 
system informatyczny GOPS. Sieć WiFi uruchamiana była na potrzeby obsługi sali 
konferencyjnej, a hasło do niej udostępniane było tylko wybranym użytkownikom. 

(dowód: akta kontroli str. 4-11, 47-51, 76-105) 

Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi GOPS, środkiem uniemożliwiającym nieautoryzowany 
dostęp do systemów operacyjnych komputerów było hasło dostępowe. Zostało ono 
wprowadzone na czterech (z pięciu) urządzeniach wraz z aktywowanym mechanizmem 
wymuszania jego zmiany co 30 dni. Zgodnie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi, 
systemy operacyjne tych czterech komputerów uruchamiały wygaszacz ekranu po okresie 
10 minut bezczynności. Do ponownego wznowienia pracy konieczne było zalogowanie się 
przy użyciu hasła. Na jednym (z pięciu) komputerów nie zastosowano hasła dostępowego 

                                                      
5  Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. Rozporządzenie zwane dalej „rozporządzeniem KRI”. 
6 Urządzenia sieciowe Urzędu Gminy Boćki były zabezpieczone przed fizyczną ingerencją osób do tego nieupoważnionych, 

z racji umieszczenia ich w przeznaczonym do tego pomieszczeniu, tj. serwerowni. 
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do systemu operacyjnego oraz automatycznego wygaszacza ekranu, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 4-11, 47-51, 76-105) 

1.6. W obowiązujących w GOPS wewnętrznych przepisach nie odniesiono się do kwestii 
związanych z możliwością wykorzystywania sprzętu (laptopów, telefonów, tabletów, pamięci 
przenośnych) niebędącego własnością Ośrodka. Powołany przez NIK biegły ustalił, 
że konfiguracja sieciowa w GOPS umożliwia podłączenie takich akcesoriów. Informacje 
o ich podłączeniu były gromadzone w logach systemów operacyjnych komputerów, które 
jednak nie były zabezpieczane przed modyfikacją, agregowane ani analizowane, co opisano 
w pkt. 1.4 wystąpienia. W trakcie oględzin do sieci GOPS nie były podłączone urządzenia 
nie będące jego własnością. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „pracownicy GOPS 
są świadomi zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych. Wiedzą, że podłączać 
można tylko pamięci przenośne, które są używane jedynie w celach służbowych i nie 
zawierają podejrzanych plików. Do komputerów nie są podłączane prywatne telefony czy 
tablety pracowników GOPS. Ponadto na wszystkich komputerach znajdują się aplikacje 
antywirusowe. Z tego powodu uznałam takie rozwiązanie za bezpieczne.” 

(dowód: akta kontroli str. 4-11, 47-51, 76-105, 256-259) 

1.7. Dokumentacja dotycząca systemu informatycznego GOPS nie zawierała informacji 
o przypadkach nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji 
w Ośrodku, np. dotyczących penetracji systemu informatycznego przez nieuprawnioną 
osobę. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „nie stwierdziłam przypadków nieautoryzowanych 
działań związanych z przetwarzaniem informacji.”  (dowód: akta kontroli str. 10-11, 256-259) 

1.8. W obowiązujących w GOPS wewnętrznych przepisach nie przewidziano zdalnego 
dostępu do zasobów informacyjnych Ośrodka. Biegły w dziedzinie bezpieczeństwa 
systemów informatycznych stwierdził, że taki dostęp nie funkcjonował i nie była 
wykorzystywana aplikacja tzw. zdalnego pulpitu. 

(dowód: akta kontroli str. 4-11, 47-51, 76-105) 

1.9. Ośrodek nie zawierał z podmiotami zewnętrznymi umów, których przedmiotem był 
serwis urządzeń komputerowych. GOPS nie był też stroną umów dotyczących serwisu 
i aktualizacji programów dziedzinowych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania 
danych w Ośrodku.                                                         (dowód: akta kontroli str. 10-11, 109) 

1.10. System informatyczny GOPS zabezpieczono przed działaniem oprogramowania, 
którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu. Biegły stwierdził, że dostęp 
do Internetu realizowany był poprzez łącze DSL, a sieć odseparowana była od Internetu 
firewallem, stanowiącym integralną część routera odpowiedzialnego za zarządzanie siecią 
w Urzędzie Gminy Boćki i GOPS. Wszystkie komputery GOPS wchodzące w skład sieci 
lokalnej posiadały aktualne wersje aplikacji zabezpieczających, które były w pełni 
wykorzystane.                                                                  (dowód: akta kontroli str. 4-9, 47-51) 

1.11. Ośrodek nie posiadał pisemnych umów dotyczących świadczenia usługi poczty 
elektronicznej. Stanowisko komputerowe kierownika GOPS posiadało dostęp do głównej 
skrzynki email Ośrodka. Konto poczty elektronicznej hostingowane było bezpłatnie przez 
operatora komercyjnego, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.                             (dowód: akta kontroli str. 4-8, 10-11) 

1.12. W GOPS ryzyko utraty danych w wyniku awarii obniżano poprzez wykonywanie kopii 
zapasowych zbiorów danych. Zgodnie z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym 
GOPS, kopie zapasowe miały być tworzone nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 
i przechowywane na komputerze stacjonarnym oraz na dysku zewnętrznym. 

W ww. sposób tworzone były kopie zapasowe komputera wykorzystywanego przez Główną 
Księgową Ośrodka, a dysk zewnętrzny z kopiami zapasowymi przechowywano 
w serwerowni Urzędu Gminy Boćki.  

W przypadku jednego komputera nie były tworzone kopie zapasowe, gdyż nie znajdowały 
się na nim zasoby informacyjne GOPS i był on wykorzystywany do obsługi tzw. aplikacji 
webowych. 
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Kopie zapasowe programu dziedzinowego służącego do wspomagania realizacji zadań 
GOPS wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej7, który 
użytkowano na trzech pozostałych komputerach GOPS, były dwa razy w tygodniu tworzone 
na partycji dysku lokalnego komputera Kierownika GOPS. W 2017 roku tylko osiem (ze 104) 
kopii zapasowych zostało przeniesionych na dysk zewnętrzny, przechowywany w tym 
samym pomieszczeniu co jednostka komputerowa, na której znajdowały się dane 
podlegające procesowi tworzenia kopii. Problem ten szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 4-11, 47-51, 76-105) 

1.13. Pracownicy GOPS mieli możliwość ściągania aplikacji i plików wykonalnych oraz 
instalowania ich na czterech z (pięciu) komputerach, w tym dwóch użytkowanych przez 
Kierownika GOPS. Dodatkowo pracownicy, z racji pracy na koncie z uprawnieniami 
administratora, posiadali pełne uprawnienia do zarządzania tymi czterema komputerami, 
co przedstawiono w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 
W przypadku jednego komputera uprawnienia użytkownika na to nie pozwalały. 
Nie prowadzono też ewidencji zainstalowanego oprogramowania, co szerzej omówiono 
w punkcie 3.2.                                                                (dowód: akta kontroli str. 4-11, 47-51) 

1.14. Wszystkie komputery wykorzystywane w GOPS posiadały aktualne wersje systemów 
operacyjnych i były objęte wsparciem technicznym producenta. Ich aktualizacje były 
wykonywane zgodnie z harmonogramem domyślnie ustawionym przez dostawcę systemu 
operacyjnego. Aktualne były również aplikacje dziedzinowe, a tryb ich aktualizacji wynikał 
również z domyślnych ustawień producenta.                (dowód: akta kontroli str. 4-11, 47-51) 

1.15. W obowiązujących w GOPS wewnętrznych przepisach nie uregulowano sposobu 
dokonywania płatności drogą elektroniczną. Płatności takie wykonywane były za pomocą 
dedykowanej aplikacji, udostępnionej przez bank. Wymagało to współdziałania kierownika 
GOPS i Głównej księgowej, która w aplikacji przygotowywała grupy przelewów w oparciu 
o przedstawione przez kierownika pisemne listy. Tak przygotowane grupy przelewów 
wymagały z kolei weryfikacji kierownika GOPS za pomocą kodów otrzymanych z banku. 
Kierownik wyjaśniła, że: „za wystarczające uznałam zapisy Instrukcji kontroli obiegu 
dokumentów finansowych w GOPS. Wynika z nich kto jest upoważniony do takich płatności, 
tj. Kierownik GOPS i Główna księgowa. W taki też sposób dokonujemy płatności w aplikacji 
dostarczonej przez bank.” Dodała, że: „dokonując przelewów elektronicznych weryfikuję 
dane kontrahenta i jego numer rachunku.”                (dowód: akta kontroli str. 4-11, 256-259) 

W działalności GOPS w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Kierownik GOPS nie przeprowadzała do 21 listopada 2016 r. okresowych analiz ryzyka 
utraty integralności, dostępności lub poufności informacji. Konieczność przeprowadzania 
takich analiz wynika z § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI i obowiązuje od 31 maja 
2012 r. Wprawdzie przytoczony przepis nie określa częstotliwości przeprowadzania tych 
analiz, jednak nastąpiło ponad czteroletnie zaniechanie ich wykonywania. Tymczasem 
zagrożenia utraty integralności, dostępności lub poufności informacji – przy ciągle 
rozwijającej się technologii, w tym również nowych zagrożeniach bezpieczeństwa 
danych – mogą pojawiać się bardzo często. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „wynikało 
to z małej obsady kadrowej naszego Ośrodka. Duże obciążenie pracą powodowało, 
że nie mogłam w sposób rzetelny przeprowadzić takiej analizy wcześniej.” 

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 23-45, 256-259) 

2. W GOPS nie monitorowano dostępu do jego zasobów informacyjnych. Nie prowadzono 
zbiorczego rejestru dostępu do przetwarzanych informacji, a logi gromadzone domyślnie 
w rejestrze zdarzeń systemów operacyjnych komputerów wykorzystywanych w GOPS 
nie były agregowane, analizowane ani chronione przed utratą integralności 
i skasowaniem. Nie objęto ich też procesem tworzenia kopii danych (backupu). 
Stwarzało to zagrożenie ich skasowania lub nadpisania, uniemożliwiając odtworzenie 
tego co działo się z zasobami informacyjnymi GOPS. Monitorowanie dostępu 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, ze zm.  
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do informacji jest – w myśl § 20 ust. 2 pkt 7 lit. a) rozporządzenia KRI – jednym 
z elementów zarządzania jej bezpieczeństwem, zmierzającym do zapewnienia ochrony 
przetwarzanych informacji przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami 
lub zakłóceniami. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „prowadzenie rejestru w formie 
papierowej byłoby z oczywistych względów zbyt pracochłonne. Natomiast automatyczne 
analizowanie dostępu do zasobów informacyjnych GOPS wiąże się z zakupem 
oprogramowania do takiej analizy, na co nie mamy środków finansowych.”  

(dowód: akta kontroli str. 4-11, 47-51, 256-259) 

3. Na jednym (z pięciu) komputerów wykorzystywanych w GOPS nie zastosowano hasła 
dostępowego do systemu operacyjnego. Obowiązek zapewnienia środków 
uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych 
wynika z § 20 ust. 2 pkt 7 lit. c) rozporządzenia KRI, zgodnie z którym jest on jednym 
z elementów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zmierzającym do zapewnienia 
ochrony przetwarzanych informacji przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 
uszkodzeniami lub zakłóceniami. Na komputerze tym nie aktywowano też 
automatycznego wygaszacza ekranu, co było natomiast niezgodne z § 7 pkt. 3 
obowiązującej w Ośrodku Instrukcji zarządzania systemem informatycznym GOPS. Oba 
zabezpieczenia aktywowano dopiero podczas kontroli NIK. Kierownik Ośrodka 
wyjaśniła, że: „po otrzymaniu tej jednostki komputerowej takie hasło i wygaszacz były 
aktywowane. Po aktualizacji systemu operacyjnego do wyższej wersji wystąpiły 
problemy techniczne z hasłem i wygaszaczem i w związku z tym zrezygnowaliśmy 
z tych rozwiązań. Później nie podejmowaliśmy prób zakładania hasła i aktywowania 
wygaszacza ekranu. Dopiero w trakcie kontroli NIK podjęliśmy taką próbę, która 
zakończyła się powodzeniem. Nadmieniam, że ten komputer jest rzadko używany 
przeze mnie. Wykonuję na nim przede wszystkim przelewy elektroniczne po czym 
zawsze zostaje on wyłączony. W zdecydowanej większości wykorzystuję drugi komputer 
znajdujący się w moim pokoju.”                           (dowód: akta kontroli str. 4-11, 256-259) 

4. Główne konto poczty elektronicznej GOPS hostingowane było bezpłatnie przez 
operatora komercyjnego, z którym Ośrodek nie miał podpisanej umowy na świadczenie 
takiej usługi. Biegły w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych stwierdził, 
że wykorzystywanie w pracy GOPS konta poczty elektronicznej hostingowanej przez 
operatora komercyjnego nie gwarantuje bezpieczeństwa takiej usługi. Obowiązek 
zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 
modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie wynika z przepisu § 20 ust. 2 pkt 9 
rozporządzenia KRI. Dodatkowo poczta nie była zabezpieczona przed niechcianymi lub 
niepotrzebnymi wiadomości elektronicznymi. Dopiero w trakcie kontroli NIK GOPS 
rozpoczął korzystanie z domeny pocztowej udostępnionej przez Urząd Gminy Boćki, 
który jest stroną umowy z dostawcą usług pocztowych, gwarantującego poufność 
świadczonych usług. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „taka poczta została założona 
dawno temu. Nie zmienialiśmy jej z powodów organizacyjnych. Kontakt ten figurował 
w wielu jednostkach z którymi wymieniamy korespondencję elektroniczną i zmiana 
adresu byłaby kłopotliwa. W dniu dzisiejszym (18 stycznia 2018 r. – przyp. NIK) 
dokonaliśmy zmiany poczty.”                    (dowód: akta kontroli str. 4-11, 47-51, 256-259) 

5. Jedynie osiem ze 104 kopii zapasowych programu dziedzinowego, służącego 
do wspomagania realizacji zadań GOPS wynikających z ustawy o pomocy społecznej, 
zostały w 2017 roku przeniesione wyłącznie na dysk zewnętrzny, mimo że – zgodnie 
z § 9 pkt 2 lit. a) Instrukcji zarządzania systemem informatycznym GOPS – wszystkie 
kopie zapasowe powinny być przechowywane na komputerze stacjonarnym Kierownika 
GOPS oraz na dysku zewnętrznym. Dodatkowo w Ośrodku nie testowano tworzonych 
kopii zapasowych, a dysk zewnętrzny z kopiami zapasowymi był przetrzymywany w tym 
samym pomieszczeniu co jednostka komputerowa z danymi produkcyjnymi. Nie daje 
to pewności poprawności tworzenia kopii zapasowych, a ich przechowywanie w jednym 
pomieszczeniu z danymi produkcyjnymi stwarza ryzyko utraty tych danych w przypadku 
poważnych zdarzeń (pożar, włamanie). Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „przenoszenie 
kopii zapasowej na dysk przenośny zajmuje sporo czasu. Wobec dużego obciążenia 
pracą nie zawsze znajdowałam czas na wykonanie kopii na dysku przenośnym. 
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Ze względu na brak sejfu dysk przenośny z kopiami zapasowymi jest przetrzymywany 
w moim pokoju. Nie przeprowadzano testów (kopii zapasowych – przyp. NIK) z powodu 
braku odpowiednich narządzi informatycznych.” Dodała, że: „w 2017 roku zaistniała 
potrzeba przywrócenia z utworzonych kopii zapasowych baz danych jednej z aplikacji. 
Bez problemu udało się przywrócić cała bazę danych z ostatniej utworzonej kopii.”  

(dowód: akta kontroli str. 4-9, 47-51, 256-259) 

6. Użytkownicy czterech (z pięciu) komputerów w bieżącej pracy wykorzystywali konta 
z uprawnieniniami administratora systemu operacyjnego tych urządzeń. W wyniku tego 
mogli – nawet w sposób przypadkowy – pobierać aplikacje i pliki wykonalne oraz 
instalować je na stacjach komputerowych, do których mieli dostęp. Było to sprzeczne 
z przepisem § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI, zgodnie z którym kierownictwo 
podmiotu publicznego jest obowiązane do podejmowania działań zapewniających, 
że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne 
uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych 
zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji. 
Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „wynikało to z mojego przeoczenia. Podkreślam jednak, 
że pracownicy GOPS są świadomi zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych. 
Wiedzą, że nie mogą instalować aplikacji innych, niż wykorzystywanych do celów 
służbowych. Ponadto komputery posiadają aplikacje antywirusowe, które powinny 
uniemożliwić instalowanie aplikacji podejrzanych i infekujących komputer.” 

(dowód: akta kontroli str. 4-11, 47-51, 256-259) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie skuteczność przyjętych w GOPS rozwiązań 
dotyczących zabezpieczenia poszczególnych systemów informatycznych i usług sieciowych 
przed nieuprawnionym dostępem, przejęciem lub zniszczeniem danych. 

2. Dokumentacja i procedury dotyczące ochrony danych 

2.1. Według stanu na 10 stycznia 2018 r. w GOPS prowadzono dziewięć zbiorów danych 
osobowych, tj.: [1] Zgłoszenie pracowników do ZUS i rozliczenie z ZUS”, [2] „Księgowość 
budżetowa”, [3] „Ewidencja osób ubiegających się i korzystających z pomocy społecznej”, 
[4] „Dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie”, 
[5] „Klienci systemu wsparcia rodziny w gminie Boćki”, [6] „Karta Dużej Rodziny”, [7] „Klienci 
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin – Za życiem”, [8] „Zbiór osób ubiegających się, 
uprawnionych do świadczeń rodzinnych”, [9] „Zbiór osób ubiegających się, uprawnionych 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego”. 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych8 dwa pierwsze wymienione zbiory nie podlegały zgłoszeniu do rejestracji 
GIODO. Pięć następnych zbiorów zgłoszono GIODO kolejno 22 października 1999 r., 
15 maja 2012 r., 16 lipca 2013 r., 10 czerwca 2016 r., 27 lutego 2017 r., a dwa ostatnie 
29 lipca 2011 r. W zgłoszeniach zawarto informacje wymagane w art. 41 ust. 1 ustawy 
o ochronie danych osobowych.  

Ośrodek nie występował do GIODO o wykreślenie zarejestrowanych zbiorów danych 
osobowych. Nie stwierdzono też odmowy rejestracji przez GIODO zgłaszanych zbiorów. 
Jednak w przypadku zbioru „Karta Dużej Rodziny” zgłoszenie wymagało korekty poprzez 
wskazanie Gminy Boćki jako administratora tego zbioru.  

GOPS nie aktualizował danych rejestracyjnych zbiorów zgłoszonych do GIODO, mimo 
że w czterech (z siedmiu) przypadkach nastąpiła ich zmiana, co opisano w dalszej części 
wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 169-221) 

2.2. Kierownik GOPS nie powołała administratora bezpieczeństwa informacji (dalej: „ABI”). 
Nie przewidywały też tego regulacje wewnętrzne GOPS. Kierownik GOPS wyjaśniła, 
że: „wynika to z braku osoby o odpowiednich kwalifikacjach.” 

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 76-105, 256-259) 

                                                      
8 Dz. U. z 2016 r. poz. 922.  
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2.3. W myśl przepisu art. 36b ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku 
niewyznaczenia ABI, zadania określone w art. 36a ust 2 pkt 1 tej ustawy realizuje 
administrator danych osobowych (dalej: „ADO”), którego obowiązki w GOPS pełniła 
Kierownik Ośrodka. Wywiązała się ona z obowiązku opracowania polityki bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz 
obowiązku zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 
z przepisami o ochronie danych osobowych. Nie realizowała natomiast zadania określonego 
w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o ochronie danych osobowych, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 46, 76-105) 

2.4. W GOPS, stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, 
prowadzono ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.  

Według stanu na 10 stycznia 2018 r. w ewidencji ujęto wszystkie osoby, którym wydano 
odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, tj. pracowników Ośrodka 
oraz czterech pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, którym 
udzielono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pochodzących z GOPS 
za pomocą Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (dalej: „SEPI”). 

Ewidencja osób upoważnionych zawierała imiona i nazwiska osób upoważnionych, datę 
nadania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W ewidencji 
zawarto też identyfikatory pięciu (z sześciu) osób upoważnionych do korzystania z SEPI. 
Nie ujęto tam natomiast innych wymaganych danych, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 46, 121-159, 222-231) 

2.5. Od 20 grudnia 2010 r. w Ośrodku obowiązywały Polityka bezpieczeństwa oraz 
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, wprowadzone zarządzeniem Kierownika 
Ośrodka nr 3/2010 z 20 grudnia 2010 r.9 W związku m.in. z przejęciem przez Urząd Gminy 
Boćki zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz zmianą formy prowadzenia dwóch baz danych osobowych, w GOPS wprowadzono 
nowe regulacje. Kierownik Ośrodka, zarządzeniem nr 1/2017 z 10 marca 2017 r.10, 
wprowadziła nową Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w GOPS 
(dalej: „PBI”) oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym GOPS (szerzej 
opisane w pkt. 2.10 wystąpienia pokontrolnego). 

W Ośrodku nie obowiązywały inne wewnętrzne akty prawne, procedury, instrukcje 
dotyczące sposobu ochrony, gromadzenia i przetwarzania zasobów informacyjnych, 
a regulacje obowiązujące w GOPS od 10 marca 2017 r. dotyczyły wyłącznie ochrony 
danych osobowych, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.        (dowód: akta kontroli str. 10-11, 52-105, 169-170) 

2.6. Kierownik GOPS nie powołała administratora systemów informatycznych Ośrodka. 
Nie przewidywały też tego regulacje wewnętrzne obowiązujące w GOPS. Kierownik 
Ośrodka wyjaśniła, że: „wynika to z braku środków finansowych.” 

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 76-105, 256-259) 

2.7. W okresie objętym kontrolą w GOPS nie przeprowadzano corocznych audytów 
wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji, wynikających z § 20 ust. 2 pkt. 14 
rozporządzenia KRI, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.                                    (dowód: akta kontroli str. 10-11) 

2.8. Do 10 stycznia 2018 r. czterech (z pięciu zatrudnionych wg stanu na ten dzień) 
pracowników GOPS uczestniczyło w szkoleniach związanych z ochroną danych 
osobowych. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „tematyka szkoleń związanych z ochroną 
danych osobowych w których uczestniczyli pracownicy GOPS obejmowała zagrożenia 
bezpieczeństwa informacji, skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym 
odpowiedzialność prawną, stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo 

                                                      
9 Zarządzenie nr 3/2010 Kierownika GOPS z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 
10 Zarządzenie Nr 1/2017 Kierownika GOPS z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 
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informacji.” Dodała, że: „w najbliższym czasie po zapoznaniu się z ofertami zorganizujemy 
szkolenie związane ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, która mają wejść 
w życie 25 maja 2018 r., w związku z implementacją 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.” Jeden z pracowników GOPS 
do 10 stycznia 2018 r. nie uczestniczył w tego typu szkoleniach, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 232-239, 256-259) 

2.9. Od 1 stycznia 2016 r. do 10 stycznia 2018 r. w GOPS nie prowadzono zewnętrznych 
kontroli w zakresie bezpieczeństwa danych. Do Ośrodka nie wpłynęły też skargi dotyczące 
przypadków związanych z ujawnieniem danych osobowych lub naruszeniem przepisów 
związanych z ich ochroną.                                                      (dowód: akta kontroli str. 10-11) 

2.10. Obowiązujące w Ośrodku od 10 marca 2017 r. PBI oraz Instrukcja zarządzania 
systemem informatycznym GOPS zawierały wszystkie elementy wymagane przepisem § 4 
oraz § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych11.   

W ww. dokumentacji przyjęto wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz 
określono rozwiązania odpowiadające temu poziomowi bezpieczeństwa. Przewidziano 
m.in. fizyczne i logiczne zabezpieczenia systemu informatycznego Ośrodka oraz 
odpowiednie wymagania haseł służących do uwierzytelniania w systemach 
informatycznych.   

W przyjętych przepisach wewnętrznych, stosownie do art. 38 ustawy o ochronie danych 
osobowych, zapewniono Kierownikowi OPS kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy 
i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane. Wskazano 
m.in., że do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby 
posiadające pisemne upoważnienie ADO, a rozpoczęcie pracy w systemie komputerowym 
wymaga zalogowania się do systemu przy użyciu indywidualnego identyfikatora. Określono 
też procedury powierzania przetwarzania danych osobowych oraz ich udostępniania. 

(dowód: akta kontroli str. 4-8, 47-51, 76-105) 

W działalności GOPS w przedstawionym wyżej obszarze stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Kierownik GOPS, wbrew wymaganiom art. 41 ust. 2 ustawy o ochronie danych 
osobowych, nie zgłosiła GIODO zmian danych rejestracyjnych zbiorów danych 
osobowych, mimo że w czterech (z siedmiu) przypadkach nastąpiła ich zmiana.  

W przypadku dwóch zbiorów12 aktualizacji wymagał opis środków technicznych 
i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36 – 39 ustawy o ochronie 
danych osobowych, gdyż od 1 kwietnia 2016 r. zbiory te prowadzone były wyłącznie 
w postaci papierowej, a nie z użyciem systemu informatycznego, jak wskazano 
w zgłoszeniu do GIODO z 29 lipca 2011 r. 

W przypadku zbioru „Ewidencja osób ubiegających się i korzystających z pomocy 
społecznej” aktualizacji wymagał adres GOPS oraz opis środków technicznych 
i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36 – 39 ustawy o ochronie 
danych osobowych. W 2008 roku zmieniła się bowiem siedziba GOPS, a od 2012 roku 
zbiór był prowadzony z wykorzystaniem nowego systemu informatycznego. W latach 
2016 – 2018 (do 10 stycznia) szerszy od zgłoszonego GIODO był też zakres 
przetwarzanych danych. W Ośrodku gromadzono dane, których przetwarzanie nie 
zostało wskazane w zgłoszeniu z 22 października 1999 r., w tym m.in. dane opiekuna 
prawnego, stan cywilny, miejsce nauki, doświadczenie zawodowe, numer telefonu, 

                                                      
11 Dz. U. Nr 100, poz. 1024. Rozporządzenie zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji oraz warunków 

technicznych.” 
12 „Zbiór osób ubiegających się, uprawnionych do świadczeń rodzinnych” oraz „Zbiór osób ubiegających się, uprawnionych 

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego” 
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źródło dochodu, wysokość dochodu, otrzymywane alimenty, numer rachunku 
bankowego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dochody członków rodziny,   

Szerszy od zgłoszonego GIODO był też zakres przetwarzanych danych w zbiorze „Dane 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie”. Oprócz 
zgłoszonych danych zbierano informacje dotyczące m.in. stopnia pokrewieństwa, 
sytuacji rodzinnej, zawodowej, ekonomicznej i mieszkaniowej, wysokości dochodu oraz 
źródeł utrzymania. Do przetwarzania danych wykorzystywano system informatyczny, 
czego nie wykazano GIODO w zgłoszeniu z 15 maja 2012 r. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „brak aktualizacji danych rejestracyjnych wynikał z dużej 
liczby obowiązków służbowych wykonywanych przeze mnie.” 

(dowód: akta kontroli str. 4-8, 10-11, 46, 76-105, 169-221, 256-259) 

2. Kierownik GOPS, jako ADO, wbrew wymaganiom art. 36a ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy 
o ochronie danych osobowych, nie dokonywała do 10 stycznia 2018 r. sprawdzeń 
zgodności przetwarzania danych osobowych w Ośrodku z przepisami o ochronie danych 
osobowych. Nie sporządziła także planu takich sprawdzeń, co było niezgodne z § 21 
pkt 1 obowiązującej w Ośrodku PBI. Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że: „wynika to z małej 
obsady kadrowej naszego Ośrodka. Duże obciążenie pracą powodowało, że nie mogłam 
w sposób rzetelny przeprowadzić takiego sprawdzenia oraz przygotować planu 
sprawdzeń.”                                          (dowód: akta kontroli str. 10-11, 76-105, 256-259) 

3. W prowadzonej w GOPS ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych nie zamieszczono identyfikatora jednego (z czterech) pracownika 
Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, upoważnionego do korzystania 
z aplikacji SEPI, identyfikatorów pracowników GOPS korzystających z aplikacji 
dziedzinowych Ośrodka oraz daty ustania upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych pracownika GOPS przeniesionego 1 kwietnia 2016 r. do pracy w Urzędzie 
Gminy Boćki. Było to niezgodne z art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie danych 
osobowych. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „wynikało to z mojego przeoczenia. 
W najbliższym czasie dane te zostaną uzupełnione.” 

(dowód: akta kontroli str. 4-8, 46, 75, 121-159, 169-170, 222-231, 256-259) 

4. W Ośrodku nie wprowadzono regulacji składających się na politykę bezpieczeństwa 
informacji, o której mowa w § 2 pkt 15 rozporządzenia KRI i spełniającej wymogi § 20 
ust. 1 tego rozporządzenia. Rozwiązania opisane w PBI i w Instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym GOPS dotyczyły jedynie ochrony danych osobowych, a nie 
całości zasobów informacyjnych oraz nie wskazano w nich m.in. obowiązku aktualności 
inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji oraz 
obowiązku zapewnienia corocznego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa 
informacji. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „za wystarczające uznałam zapisy zawarte 
w PBI oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym GOPS, które odnoszą się 
do danych osobowych. Dane osobowe stanowią zdecydowanie największą część 
naszych zasobów informacyjnych.”      (dowód: akta kontroli str. 10-11, 76-105, 256-259) 

5. W latach 2016 – 2018 (do 10 stycznia) w GOPS nie przeprowadzano okresowych 
(nie rzadziej niż raz w roku) audytów wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa 
informacji, mimo wymogu wynikającego z § 20 ust. 2 pkt. 14 rozporządzenia KRI. 
Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „wynika to z małej obsady kadrowej naszego Ośrodka. 
Duże obciążenie pracą powodowało, że nie mogłam w sposób rzetelny przeprowadzić 
takiego audytu. Ze względu na brak środków finansowych nie zlecałam go podmiotom 
zewnętrznym.”                                                    (dowód: akta kontroli str. 10-11, 256-259) 

6. Do 10 stycznia 2018 r. jeden (z pięciu) pracowników GOPS nie uczestniczył 
w szkoleniach dotyczących zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz 
bezpieczeństwem informacji. Takie szkolenie odbył dopiero 16 stycznia 2018 r., 
tj. w trakcie kontroli NIK. Obowiązek zapewnienia szkoleń osobom zaangażowanym 
w proces przetwarzania informacji, z uwzględnieniem zagrożenia jej bezpieczeństwa, 
skutków naruszenia zasad bezpieczeństwa, konsekwencji prawnych i środków 
zapewniających jej bezpieczeństwo, ustalono w § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI. 
Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „wynikało to z długiej usprawiedliwionej nieobecności 
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tego pracownika w pracy. Podczas gdy reszta pracowników GOPS w 2016 roku 
odbywała szkolenie związane z ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem 
informacji pracownik ten był nieobecny w pracy. Także wtedy jego nieobecność była 
usprawiedliwiona. Przeszedł on odpowiednie szkolenie 16 stycznia 2018 r. w trakcie 
kontroli NIK.”                                       (dowód: akta kontroli str. 10-11, 232-239, 256-259) 

7. W obowiązujących w GOPS wewnętrznych przepisach nie określono zasad dotyczących 
użytkowania komputerów przenośnych. Praca taka była możliwa na terminalu mobilnym 
przekazanym do Ośrodka 23 grudnia 2013 r. w ramach Projektu „Emp@tia – Platforma 
komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego”. Było to sprzeczne z przepisem 
§ 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRI, zgodnie z którym zapewnia się aktualizację 
regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. Kierownik 
Ośrodka wyjaśniła, że: „poza siedzibą GOPS nie jest używany laptop znajdujący się 
na wyposażeniu GOPS ani terminal mobilny. W momencie powstania możliwości 
użytkowania urządzeń przenośnych poza siedzibą GOPS odpowiednie wewnętrzne 
regulacje zostaną wprowadzone.” NIK zwraca jednak uwagę, że w założeniach projektu 
Emp@tia terminal mobilny miał służyć wyłącznie do pracy poza siedzibą GOPS. 
W sytuacji, gdy pracownik Ośrodka chciałby go użyć na zewnątrz albo gdyby wynikła 
taka konieczność – należałoby stworzyć odpowiednio wcześniej zasady użytkowania 
tego sprzętu. Takie mechanizmy powinny być przygotowane z wyprzedzeniem, aby 
pracownicy GOPS mieli czas na zapoznanie się z nimi. 

(dowód: akta kontroli str. 4-11, 13-15, 76-105, 160-168, 256-259) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
opracowanie dokumentacji i procedur dotyczących ochrony danych w GOPS. 

3. Sposób przechowywania oraz zabezpieczenia danych 

3.1. Zgodnie z przyjętą w Ośrodku PBI, wszystkie pomieszczenia stanowiące obszar 
przetwarzania danych oraz szafy, w których gromadzono dane w wersji papierowej, 
zamykane były na klucz, a po zakończonej pracy komputery były wyłączane. W trakcie 
przeprowadzonych oględzin stwierdzono ponadto, że w GOPS ochronę pomieszczeń, 
sprzętu i infrastruktury informatycznej zapewniono poprzez alarm przeciwpożarowy 
z czujnikami dymu oraz monitorowany czynnie system alarmowy z czujnikami ruchu. Teren 
wokół budynku oraz jego parter wyposażono w monitoring wizyjny, a na parterze 
i na pierwszej kondygnacji budynku umieszczono gaśnice oraz hydranty wewnętrzne 
z wężami gaśniczymi.                                            (dowód: akta kontroli str. 76-105, 240-255) 

W GOPS nie opracowano pisemnej polityki kluczy. W obowiązującej PBI założono jedynie, 
że pomieszczenia w obszarze przetwarzania danych osobowych w czasie nieobecności 
pracowników są zamykane na klucz i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do 
nich przez osoby nieupoważnione. W trakcie oględzin ustalono, że po zakończeniu pracy 
klucze do trzech (z czterech) pomieszczeń GOPS zamykano zbiorczej kasetce, znajdującej 
się w sekretariacie Urzędu Gminy Boćki, a klucze do archiwum GOPS przechowywano 
w zamykanej szafie w pomieszczeniu stanowiącym obszar przetwarzania danych. 

                                                                    (dowód: akta kontroli str. 10-11, 240-241) 

3.2. W GOPS nie prowadzono rejestru zasobów informatycznych obejmującego sprzęt 
i oprogramowanie służące do przetwarzania informacji, w tym ich rodzaju i konfiguracji, 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                                                  (dowód: akta kontroli str. 10-11) 

3.3. W latach 2016 – 2018 (do 10 stycznia) w GOPS nie dokonywano likwidacji sprzętu 
komputerowego, będącego nośnikiem danych oraz nie wystąpiły przypadki, w których 
naprawa sprzętu komputerowego była realizowana przez podmioty zewnętrzne. 
W obowiązującej PBI założono, że dyski i inne nośniki elektroniczne zawierające dane 
osobowe z przeznaczeniem do likwidacji lub naprawy są przed opuszczeniem GOPS 
pozbawiane zapisu lub niszczone fizycznie (jeżeli nie ma innej metody zlikwidowania 
zapisu).                                                                      (dowód: akta kontroli str. 10-11, 76-105) 

3.4. W obowiązującej PBI określono też, że wydruki komputerowe zawierające dane 
osobowe, przeznaczone do likwidacji są niszczone w sposób bezpowrotny poprzez 
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zniszczenie w niszczarkach lub przekazanie firmie specjalistycznej zajmującej się 
niszczeniem. W obszarze przetwarzania danych osobowych GOPS znajdowały się trzy 
niszczarki, a w latach 2016 – 2018 (do 10 stycznia) GOPS nie przekazywał podmiotowi 
zewnętrznemu dokumentów do zniszczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 76-105, 240-241) 

3.5. W PBI i w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym GOPS nie określono zasad 
dotyczących użytkowania komputerów przenośnych, co szerzej opisano powyżej w pkt. 7 
sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.                           (dowód: akta kontroli str. 10-11, 76-105) 

3.6. W dniu oględzin (10 stycznia 2018 r.) sprzątanie pomieszczeń GOPS odbyło się 
w trakcie obecności pracowników Ośrodka. Zajmował się tym pracownik Urzędu Gminy 
Boćki. Było to zgodne z PBI przyjętą w Ośrodku. Wskazano tam bowiem, że przebywanie 
osób nieuprawnionych do dostępu do danych osobowych w pomieszczeniach znajdujących 
się wewnątrz obszaru przetwarzania tych danych jest dopuszczalne tylko w obecności 
osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 76-105, 240-241) 

3.7. Procedura wykonywania przeglądów konserwacji systemów oraz nośników informacji 
służących do przetwarzania danych stanowi integralną część obowiązującej od 10 marca 
2017 r. Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi GOPS. Wskazano w niej 
m.in., że: [1] ADO w terminach określonych przez producenta sprzętu wykonuje generalny 
przegląd systemu informatycznego, polegający na ustaleniu poprawności działania tych 
jego elementów, które są niezbędne do zapewnienia realizacji funkcji wynikających 
z niniejszej Instrukcji; [2] w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu elementów 
systemu, ADO podejmuje niezwłocznie czynności zmierzające do przywrócenia ich 
prawidłowego działania; [3] jeżeli do przywrócenia prawidłowego działania systemu 
niezbędna jest pomoc podmiotu zewnętrznego, wszelkie czynności na sprzęcie 
komputerowym dokonywane w obszarze przetwarzania danych osobowych, powinny 
odbywać się w obecności ADO lub w sytuacji wyjątkowej – osoby przez niego wyznaczonej; 
[4] konserwacja baz danych osobowych przeprowadzana jest zgodnie z zaleceniami 
twórców poszczególnych programów. W Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi 
GOPS przyjęto, że działania konserwacyjne powinny być rejestrowane w prowadzonym 
dzienniku systemu informatycznego GOPS. Do 10 stycznia 2018 r. nie dokonano tam 
żadnych wpisów. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „w prowadzonym dzienniku systemu 
informatycznego GOPS nie dokonano żadnych wpisów, ponieważ od jego wprowadzenia 
nie dokonywano znaczących konserwacji, serwisu i napraw sprzętu lub oprogramowania 
informatycznego.”                                       (dowód: akta kontroli str. 10-11, 76-105, 256-259)  

3.8. Zgodnie z Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi GOPS, wszystkie 
użytkowane w Ośrodku komputery stacjonarne zabezpieczono przed utratą danych 
spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej poprzez zastosowanie 
zasilaczy awaryjnych. W Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi GOPS 
przewidziano też działania na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Opisano 
procedury na wypadek włamania lub podejrzenia włamania do systemu, uszkodzenia 
sprzętu lub programów z danymi oraz na wypadek uszkodzenia danych. Nie przygotowano 
planu na wypadek np. długotrwałego braku zasilania, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Uwagi dotyczące badanej działalności.” Kierownik 
GOPS wyjaśniła, że: „za wystarczające uznałam procedury na wypadek włamania lub 
podejrzenia włamania do systemu, uszkodzenia sprzętu lub programów z danymi oraz 
na wypadek uszkodzenia danych.”                (dowód: akta kontroli str. 4-9, 76-105, 256-259) 

3.9. Z wyjaśnień Kierownika GOPS wynika, że w latach 2016 – 2018 (do 10 stycznia) 
w GOPS nie wystąpiły przypadki utraty danych w wyniku kradzieży nośnika, przekazania 
go nieuprawnionej osobie, przypadkowego skasowania lub zniszczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 256-259) 

W działalności GOPS w przedstawionym wyżej obszarze stwierdzono nieprawidłowość, 
polegającą na nieprowadzeniu rejestru zasobów informatycznych obejmującego sprzęt 
i oprogramowanie służące do przetwarzania informacji, w tym ich rodzaj i konfigurację. 
Obowiązek gromadzenia tych danych wynika z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI 
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i w ocenie NIK może ułatwić realizację przyjętych w GOPS procedur na wypadek włamania 
lub podejrzenia włamania do systemu, uszkodzenia sprzętu lub programów z danymi oraz 
na wypadek uszkodzenia danych. Kierownik GOPS wyjaśniła, że: „w GOPS nie prowadzono 
rejestru zasobów informatycznych z powodu małej ilości sprzętu i oprogramowania 
służącego do przetwarzania informacji.”                 (dowód: akta kontroli str. 10-11, 256-259) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę opracowania planu ciągłości działania 
GOPS na wypadek wystąpienia np. długotrwałego braku zasilania, który umożliwiałby 
kontynuację wykonywania zadań Ośrodka. Plan ten powinien określić systemy i aplikacje 
o znaczeniu krytycznym oraz wszystkie podporządkowane lub powiązane plany. Istotne 
jest, aby plany te były jasno udokumentowane, przekazane pracownikom i aktualizowane 
w celu odzwierciedlenia bieżącej działalności Ośrodka.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
przestrzeganie w GOPS przyjętych procedur dotyczących przechowywania 
i zabezpieczenia danych oraz zapewnienia im właściwej ochrony. 

4. Przetwarzanie zasobów informacyjnych zgodnych z zakresem działalności GOPS 

4.1. Dane osobowe w GOPS przetwarzane były w dziewięciu zbiorach danych, z których 
siedem prowadzono w wersji elektronicznej i papierowej, a dwa wyłącznie w wersji 
papierowej. Zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz warunków 
technicznych w PBI zamieszczono wykaz wszystkich zbiorów danych osobowych wraz 
ze wskazaniem programów zastosowanych do ich przetwarzania. 

(dowód: akta kontroli str. 76-105, 169-170) 

4.2. GOPS nie aktualizował danych rejestracyjnych zbiorów zgłoszonych do GIODO, 
co opisano w pkt. 2.1. wystąpienia. W latach 2016 – 2018 (do 10 stycznia) Kierownik 
Ośrodka nie przeprowadzała otwartych naborów do pracy w GOPS.    

(dowód: akta kontroli str. 10-11) 

4.3. Zakres gromadzonych i przetwarzanych w Ośrodku danych osobowych we wszystkich 
dziesięciu zbiorach był niezbędny do realizacji przypisanych mu zadań, w tym wynikających 
m.in. z ustawy o pomocy społecznej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie13, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej14, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny15 oraz 
z rozporządzeń wykonawczych.                                         (dowód: akta kontroli str. 169-221) 

4.4. Ośrodek korzystał z trzech zewnętrznych elektronicznych źródeł danych, których 
administratorami były podmioty zewnętrzne, tj. z SEPI, administrowanego przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, oraz z Systemu informatycznego Karta Dużej Rodziny 
i Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego, administrowanych 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie były ustalone szczegółowe 
wymagania techniczne i organizacyjne dostępu do powyższych baz danych. 

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 109-168) 

W działalności Ośrodka w przedstawionym wyżej obszarze nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sposób przetwarzania zasobów informacyjnych, 
który był zgodny z zakresem działalności GOPS, a w odniesieniu do zbiorów zewnętrznych 
spełniał wymogi związane z uzyskaniem do nich dostępu. 

 

 

 

                                                      
13 Dz. U. z 2015 r. poz. 1390. 
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 697, ze zm. 
15 Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, ze zm. 
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III. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli16, wnosi o: 

1. Prowadzenie – nie rzadziej niż raz w roku – okresowego audytu bezpieczeństwa 
informacji, stosownie do § 20 ust. 2 pkt 3 i 14 rozporządzenia KRI. 

2. Zapewnienie skutecznego monitorowania dostępu do zasobów informacyjnych, 
stosownie do § 20 ust. 2 pkt 7 lit. a) rozporządzenia KRI. 

3. Sporządzanie kopii zapasowych baz danych, zgodnie z § 9 pkt 2 lit. a) Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym GOPS, sprawdzanie poprawności 
ich wykonania oraz nieprzechowywanie razem z danymi produkcyjnymi. 

4. Nadawanie pracownikom uprawnień systemów operacyjnych komputerów w stopniu 
adekwatnym do realizowanych przez nich zadań, stosownie do § 20 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia KRI. 

5. Zgłoszenie zmian danych rejestracyjnych czterech zbiorów danych osobowych 
zgłoszonych GIODO. 

6. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych w GOPS z przepisami 
o ochronie danych osobowych, stosownie do art. 36a ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy o ochronie 
danych osobowych oraz sporządzanie planu takich sprawdzeń, zgodnie z § 21 pkt 1 
PBI. 

7. Uzupełnienie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 
o elementy określone w art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie danych osobowych. 

8. Zaktualizowanie i uzupełnienie PBI oraz Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym GOPS, stosownie do wymogów § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI. 

9. Prowadzenie rejestru zasobów informatycznych, zgodnie z wymogami określonymi 
w § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Białymstoku. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i 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. 

Białystok, dnia 1 lutego 2018 r.  

Kontroler 

Marcin Kiersnowski 
specjalista kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Robert Skwarko 

 

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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