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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/23/2018 z 31 stycznia 2018 r.                                        (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Kleszczelach1, ul. 1 Maja 4, 17 - 250 Kleszczele 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Aleksander Sielicki – Burmistrz Kleszczel2                                  (dowód: akta kontroli str. 3) 

I. Ocena kontrolowanej działalności3 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie zapewnienie przez Urząd w latach 2016 – 2018 
(do 6 lutego) właściwej ochrony elektronicznych zasobów informacyjnych przed 
nieuprawnionym dostępem, przejęciem lub zniszczeniem.  

Stwierdzono bowiem nieprawidłowości, polegające w szczególności na: 

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

 używaniu przez pracowników Urzędu haseł uwierzytelniających niespełniających 
warunków określonych wewnętrznymi przepisami Urzędu, 

 nieodebraniu dostępu do systemów zawierających dane osobowe dwóm pracownikom, 
z którymi rozwiązano stosunek pracy, 

 niemonitorowaniu dostępu do zasobów informacyjnych Urzędu, 

 niezagwarantowaniu bezpieczeństwa usługi poczty elektronicznej, 

 sporządzaniu kopii zapasowych systemów informatycznych niezgodnie z wewnętrznymi 
uregulowaniami, 

 nieaktualizowaniu systemów operacyjnych dwóch komputerów, 

 niezapewnieniu pracownikom zaangażowanym w proces przetwarzania informacji 
szkoleń dotyczących bezpieczeństwa informacji, 

 przetwarzaniu danych osobowych w sześciu zbiorach bez wymaganego zgłoszenia ich 
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (dalej: „GIODO”) 
i niezgłoszeniu GIODO zmian danych przetwarzanych w sześciu innych zbiorach. 

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 Urzędzie informacje przetwarzano w formie papierowej oraz wykorzystywano do tego 
25 systemów dziedzinowych. Korzystano przy tym z 16 komputerów stacjonarnych spiętych 
siecią LAN oraz jednego laptopa. Zgodnie z wymaganiami MSWiA, stanowisko 
komputerowe z aplikacją do przetwarzania danych w Systemie Rejestrów Państwowych 

                                                      
1 Dalej „Urząd”. 
2 Od 1 grudnia 2014 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
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miało zablokowany dostęp do otwartego Internetu. Pozostałe komputery stacjonarne 
posiadały taki dostęp, czego wymagały obsługiwane aplikacje. 

(dowód: akta kontroli str. 4-17) 

1.2. W Urzędzie nie przeprowadzano okresowych analiz ryzyka utraty integralności, 
dostępności lub poufności informacji określonych 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 teleinformatycznych4. Problem ten 
szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                                                  (dowód: akta kontroli str. 19-20) 

1.3. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie (wg stanu na 6 lutego 2018 r.) posiadali 
uprawnienia do użytkowanych systemów dziedzinowych w stopniu adekwatnym 
do realizowanych zadań i obowiązków. Posiadali też własne loginy i hasła do tych aplikacji. 
Jednak w przypadku 11 programów obsługiwanych przez ośmiu pracowników Urzędu hasła 
te nie spełniały wymogów złożoności, a dwóm (z pięciu) byłym pracownikom Urzędu dostęp 
do aplikacji dziedzinowych odebrano dopiero w trakcie kontroli NIK, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 21-22) 

1.4. W Urzędzie 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 i ruchu 
sieciowego. Systemy operacyjne tych komputerów domyślnie gromadziły logi systemowe 
na własnym dysku lokalnym. Nie były one jednak zabezpieczane przed modyfikacją, 
agregowane ani analizowane, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 19-20, 25-27) 

1.5. Środkiem uniemożliwiającym nieautoryzowany dostęp do systemów operacyjnych 
komputerów użytkowanych w Urzędzie było hasło dostępowe. Zostało ono wprowadzone 
na wszystkich 15 urządzeniach poddanych oględzinom, przy czym na żadnym nie 
aktywowano mechanizmu okresowego wymuszenia zmiany hasła oraz mechanizmu 
wymuszającego jego złożoność. W związku z tym w trzech (z 15) przypadkach hasła 
do systemów operacyjnych nie spełniały wymogów złożoności, co szerzej opisano w dalszej 
części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

Systemy operacyjne 13 (z 15) komputerów uruchamiały wygaszacz ekranu po okresie 
bezczynności. Do ponownego wznowienia pracy 12 komputerów konieczne było 
zalogowanie się przy użyciu hasła. Na dwóch (z 15) komputerach nie aktywowano 
automatycznych wygaszaczy ekranu, a wznowienie pracy na jednym (z 13 z aktywowanym 
wygaszaczem) nie wymagało ponownego wprowadzenia hasła, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 25-27) 

Urząd nie dysponował siecią WiFi. W związku z tym w obowiązujących regulacjach 
wewnętrznych Urzędu nie określono warunków korzystania i zabezpieczenia takiej sieci. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 60-82) 

1.6. W obowiązujących w Urzędzie wewnętrznych przepisach nie odniesiono się do kwestii 
związanych z możliwością wykorzystywania sprzętu (laptopów, telefonów, tabletów, pamięci 
przenośnych) niebędącego własnością Urzędu. Zobowiązano jednak pracowników 
do używania zewnętrznych nośników danych jedynie do celów niezbędnych przy realizacji 
zadań Urzędu lub tworzenia kopii zapasowych. 

Powołany przez NIK biegły ustalił, że konfiguracja sieciowa w Urzędzie umożliwiała 
podłączenie ww. 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. Burmistrz 

                                                      
4  Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. Rozporządzenie zwane dalej „rozporządzeniem KRI”. 
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Kleszczel wyjaśnił, że: „pracownicy Urzędu 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. Ponadto 
na wszystkich komputerach znajdują się aplikacje antywirusowe. Z tego powodu uznaliśmy 
takie rozwiązanie za bezpieczne.”    (dowód: akta kontroli str. 19-20, 25-27, 60-82, 224-229) 

1.7. Dokumentacja dotycząca systemu informatycznego Urzędu nie zawierała informacji 
o przypadkach nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji 
np. dotyczących penetracji systemu informatycznego przez nieuprawnioną osobę. Również 
z wyjaśnień Burmistrz Kleszczel wynika, że nie stwierdzono takich przypadków. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 224-229) 

1.8. W obowiązujących w Urzędzie wewnętrznych przepisach nie przewidziano zdalnego 
dostępu do zasobów informacyjnych Urzędu. Biegły w dziedzinie bezpieczeństwa systemów 
informatycznych stwierdził jednak, że taki dostęp posiadał serwisant oprogramowania 
Urzędu za pomocą aplikacji tzw. zdalnego pulpitu, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 25-27) 

1.9. Urząd nie zawierał z podmiotami zewnętrznymi umów, których przedmiotem był serwis 
urządzeń komputerowych. Był natomiast stroną umów dotyczących serwisu i aktualizacji 
10 programów dziedzinowych. Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia KRI, 
w umowach tych zawarto zapisy gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
informacji.                                                                (dowód: akta kontroli str. 7, 19-20, 28-51) 

1.10. System informatyczny Urzędu 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. Wszystkie komputery Urzędu wchodzące w skład sieci lokalnej posiadały 
aktualne bazy zagrożeń aplikacji bezpieczeństwa.       (dowód: akta kontroli str. 8-17, 25-27) 

1.11. Serwer poczty elektronicznej pracowników Urzędu znajdował się na platformie 
regionalnej Wrota Podlasia, utworzonej w wyniku realizacji projektu pn. „Wdrażanie 
elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja 
samorządowa”. Ustawienia poczty pozwalały na zabezpieczenie przed wiadomościami typu 
SPAM, a programy antywirusowe chroniły przed przesyłaniem plików zawierających 
szkodliwe oprogramowanie. Natomiast główna skrzynka pocztowa Urzędu hostingowana 
była przez operatora komercyjnego z którym Urząd nie posiadał podpisanej umowy. 
Problem ten szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                                         (dowód: akta kontroli str. 8-18, 19-20) 

1.12. Zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Instrukcją zarządzania systemem informatycznym 
służącym do przetwarzania danych osobowych (dalej: „Instrukcja”) ryzyko utraty danych 
w wyniku awarii powinno zostać obniżone poprzez wykonywanie kopii zapasowych aplikacji 
bazodanowych. Kopie zapasowe systemów finansowo-księgowych miały być tworzone dwa 
razy w miesiącu, a pozostałych programów – nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zobowiązano 
pracowników do tworzenia kopii na oddzielnych nośnikach informatycznych oraz 
nieprzechowywania ich w tym samym pomieszczeniu co jednostka komputerowa, na której 
znajdowały się dane podlegające procesowi tworzenia kopii. Kopie żadnej z 12 aplikacji 
bazodanowych wykorzystywanych w Urzędzie nie były tworzone zgodnie z przyjętą 
Instrukcją, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”.                                         (dowód: akta kontroli str. 8-17, 60-82) 

1.13. Na wszystkich 15 poddanym oględzinom komputerach były zainstalowane jedynie 
programy ujęte w ewidencji opisanej w pkt. 3.2 wystąpienia pokontrolnego. Użytkownicy 
tych komputerów mieli jednak możliwość ściągania aplikacji i plików wykonalnych oraz ich 
instalowania. Dodatkowo pracownicy, z racji pracy na koncie z uprawnieniami 
administratora, posiadali pełne uprawnienia do zarządzania komputerami, co przedstawiono 
w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 25-27, 83-84) 
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1.14. Wszystkie aplikacje dziedzinowe wykorzystywane w Urzędzie miały aktualne wersje. 
Jednak w przypadku sześciu (z 17) komputerów ich systemy operacyjne nie były już objęte 
wsparciem technicznym producenta, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Uwagi dotyczące badanej działalności”. Burmistrz Kleszczel 
wyjaśnił, że: „Wynikało to z braku środków finansowych na zakup nowych urządzeń 
komputerowych. Sukcesywnie w miarę możliwości finansowych będziemy wymieniać 
komputery.” 

Chociaż pozostałe 11 (z 17) komputerów posiadało systemy operacyjne objęte wsparciem 
producenta, to dwa z nich nie miały zaktualizowanego tego oprogramowania. Problem 
ten szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                          (dowód: akta kontroli str. 8-17, 25-27, 224-229) 

1.15. W Urzędzie nie dokonywano płatności drogą elektroniczną. W związku z tym 
w obowiązujących regulacjach wewnętrznych Urzędu nie określono warunków dokonywania 
takich płatności.                                                  (dowód: akta kontroli str. 8-17, 19-20, 60-82) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. W Urzędzie nie przeprowadzano okresowych analiz ryzyka utraty integralności, 
dostępności lub poufności informacji, mimo wymogu zawartego w § 20 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia KRI. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, że: „wynikało to z ilości zadań 
realizowanych przez poszczególnych pracowników Urzędu. Duże obciążenie pracą 
powodowało, że nie mogliśmy w sposób rzetelny przeprowadzić takiej analizy.” 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 224-229) 

2. Hasła dostępowe ośmiu (z 15) pracowników Urzędu do 11 aplikacji dziedzinowych oraz 
do trzech systemów operacyjnych komputerów nie spełniały wymogów złożoności, 
określonych w § 7 obowiązującej w Urzędzie Instrukcji. Dodatkowo ustawienie dwóch 
z tych komputerów umożliwiało wgląd osobom trzecim do treści wyświetlanych na ich 
monitorach, co było niezgodne z § 21 ust. 2 ww. Instrukcji. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, 
że: „wynikało to z braku aktywowania mechanizmu wymuszającego określoną złożoność 
hasła. Obecnie wszystkie hasła do systemów operacyjnych spełniają wymagania 
określone w Instrukcji.” Dodał, że: „wynikało to (ustawienie dwóch monitorów – przyp. 
NIK) z warunków lokalowych Urzędu, które uniemożliwiają inne ustawienie komputerów. 
Podejmiemy próby przemeblowania pokoju i ustawienia monitorów w sposób 
zapewniający ochronę dostępu przed osobami nieuprawnionymi.” 

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 60-82, 224-229) 

3. Na dwóch (z 15) komputerach poddanych oględzinom nie aktywowano automatycznych 
wygaszaczy ekranu, a wznowienie pracy na jednym komputerze (z 13 z aktywnym 
wygaszaczem) nie wymagało ponownego wprowadzenia hasła. Było to sprzeczne 
z § 21 ust. 3 obowiązującej w Urzędzie Instrukcji. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, 
że: „wynikało to z braku Administratora Systemów Informatycznych. Obecnie 
na wszystkich komputerach ustawiono wygaszacze ekranu.” 

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 60-82, 224-229) 

4. Dwóm (z pięciu) byłym pracownikom Urzędu uprawnienia dostępu do trzech aplikacji 
dziedzinowych odebrano dopiero w trakcie kontroli NIK (13 lutego 2018 r.), tj. po upływie 
kolejno dwóch i siedmiu miesięcy od rozwiązania z nimi stosunku pracy. Było 
to niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia KRI. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, 
że: „wynikało to z naszego przeoczenia. Zaznaczam jednak, że osoby te po rozwiązaniu 
stosunku pracy nie miały dostępu do tych aplikacji oraz z nich nie korzystały.” 

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 224-229) 

5. W Urzędzie 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 
Urzędu 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 
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tego co działo się z zasobami informacyjnymi Urzędu. Monitorowanie dostępu 
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. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, że: „prowadzenie rejestru w formie 
papierowej byłoby z oczywistych względów zbyt pracochłonne. Natomiast automatyczne 
analizowanie dostępu do zasobów informacyjnych Urzędu wiąże się z zakupem 
oprogramowania do takiej analizy, na co nie mamy środków finansowych.” 

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 25-27, 224-229) 

6. Podmiotowi serwisującemu oprogramowanie dziedzinowe Urzędu umożliwiono zdalny 
dostęp do zasobów informacyjnych Urzędu w zakresie większym od wymaganego 
do realizacji usługi serwisowej. W ocenie biegłego w dziedzinie bezpieczeństwa 
systemów informatycznych serwisant łączący się zdalnie z Urzędem miał dostęp 
do wszystkich tych zasobów, do których momencie połączenia miał użytkownik 
komputera. Stwarzało to zagrożenie dostępu do informacji osób do tego 
nieuprawnionych i było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI. Burmistrz 
Kleszczel wyjaśnił, że: „takie rozwiązanie zaproponował nam serwisant 
oprogramowania, z którym mamy podpisaną umowę na serwis oprogramowania. 
Zobowiązał się on do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem. Z tego 
powodu takie rozwiązanie uznaliśmy za bezpieczne.” 

(dowód: akta kontroli str. 25-37, 224-229) 

7. Główne konto poczty elektronicznej Urzędu hostingowane było przez operatora 
komercyjnego, z którym Urząd nie miał podpisanej umowy na świadczenie takiej usługi. 
Biegły w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych stwierdził, 
że w regulaminie korzystania z usług obecnego operatora nie zagwarantowano 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji przesyłanych i przechowywanych 
na serwerze. Obowiązek zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający 
nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie wynika 
z przepisu § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, 
że: „poczta ta od wielu lat (…)  funkcjonuje w naszym Urzędzie. Jest zabezpieczona 
przed niechcianą i niepotrzebną pocztą przychodzącą. W naszej ocenie dostawca tej 
usługi zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych informacji.” 

(dowód: akta kontroli str. 8-20, 25-27, 224-229) 

8. W Urzędzie kopie zapasowe wszystkich 12 aplikacji bazodanowych tworzono 
niezgodnie z § 13 obowiązującej w Urzędzie Instrukcji. Nie tworzono kopii zapasowych 
baz danych dwóch aplikacji, a kopie zapasowe baz danych czterech aplikacji w ogóle 
nie przenoszono na oddzielne nośniki informatyczne. Chociaż kopie baz danych sześciu 
pozostałych aplikacji przenoszono na nośniki zewnętrzne, to jednak przechowywano 
je w tym samym pomieszczeniu co jednostka komputerowa z danymi produkcyjnymi. 
Dodatkowo w Urzędzie nie testowano części tworzonych kopii zapasowych, co nie daje 
pewności poprawności ich tworzenia. Z wyjaśnień Burmistrza Kleszczel wynika, 
że przyczyną tego było przeoczenie pracowników wykonujących kopie zapasowe, brak 
odpowiedniej ilości aplikacji wykonujących kopie danych oraz brak odpowiednich 
aplikacji do testowania kopii.                                (dowód: akta kontroli str. 8-17, 224-229) 

9. Użytkownicy wszystkich 15 poddanych oględzinom 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. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, że: „wynikało to z braku 
Administratora Systemów Informatycznych. Podkreślam jednak, że pracownicy Urzędu 
są świadomi zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych. Wiedzą, że nie mogą 
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instalować aplikacji innych, niż wykorzystywane do celów służbowych. Ponadto 
komputery posiadają aplikacje antywirusowe, które powinny uniemożliwić instalowanie 
aplikacji podejrzanych i infekujących komputer.” 

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 25-27, 224-229) 

10. Dwa (z 11) komputery z systemem operacyjnym objętym wsparciem producenta 
nie miały zaktualizowanego tego oprogramowania. Dbałość o aktualizację 
oprogramowania jest – w myśl § 20 ust. 2 pkt 12 lit. a) rozporządzenia KRI – jednym 
z elementów zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach 
teleinformatycznych. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, że: „wynikało to z braku 
Administratora Systemów Informatycznych. We własnym zakresie nie byliśmy w stanie 
ustalić przyczyny braku aktualizacji systemów informacyjnych.” 

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 25-27, 224-229) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę, że na sześciu komputerach służących 
do przetwarzania danych osobowych były zainstalowane systemy operacyjne, dla których 
producent zakończył wsparcie techniczne 8 kwietnia 2014 r. i 11 kwietnia 2017 r. 
Podłączanie do sieci LAN Urzędu takich komputerów może stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa informacji. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie skuteczność przyjętych w Urzędzie 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 4 lutego 2018 r. w Urzędzie przetwarzano dane w 39 zbiorach danych 
osobowych. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4, 6, 8 i 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych5, z obowiązku zgłoszenia GIODO do rejestracji zwolnione były 24 zbiory. 
Od 29 października 1999 r. do 14 listopada 2000 r. GIODO zarejestrował dziewięć 
zgłoszonych przez Urząd zbiorów, a sześć pozostałych Urząd zgłosił GIODO do rejestracji 
dopiero w trakcie kontroli NIK, co opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”. We wszystkich zgłoszeniach zawarto informacje wymagane w art. 41 
ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.  

Urząd do 6 lutego 2018 r. nie występował do GIODO o wykreślenie zbiorów danych 
osobowych zarejestrowanych w latach 1999 – 2000 oraz nie aktualizował ich danych 
rejestracyjnych, mimo że w sześciu (z dziewięciu) przypadkach nastąpiła ich zmiana, 
co opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6, 19-20, 85-170) 

2.2. Burmistrz Kleszczel, jako Administrator Danych Osobowych w Urzędzie (dalej: „ADO”), 
nie skorzystał z możliwości powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 
(dalej: „ABI”). Wyjaśnił, że: „wynika to z ograniczonych zasobów kadrowych i nadmiernego 
obciążenia pracą stanowisk. Z powodu braku środków finansowych zadania tego nie 
powierzyliśmy podmiotowi zewnętrznemu.”            (dowód: akta kontroli str. 19-20, 224-229) 

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 ADO. 
Wywiązał się on 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 takich 
danych. Nie realizował natomiast zadania określonego w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a) 
powołanej ustawy, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”.                                       (dowód: akta kontroli str. 19-22, 60-82) 

2.4. W Urzędzie prowadzono ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych, która zawierała wszystkie elementy wymagane art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie 
danych osobowych. Według stanu na 6 lutego 2018 r. ewidencja nie zawierała jednak 

                                                      
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm. 
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wszystkich upoważnień wystawionych przez ADO pracownikom Urzędu, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 171-188) 

2.5. Od 28 grudnia 2017 r. w Urzędzie obowiązywały Polityka bezpieczeństwa danych 
osobowych (dalej: „PBI”) oraz Instrukcja, szerzej opisane w pkt. 2.10 wystąpienia 
pokontrolnego. W Urzędzie nie obowiązywały inne wewnętrzne akty prawne, procedury lub 
instrukcje dotyczące sposobu ochrony, gromadzenia i przetwarzania zasobów 
informacyjnych, a regulacje obowiązujące od 28 grudnia 2017 r. dotyczyły wyłącznie 
ochrony danych osobowych, co szerzej przedstawiono w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 60-82) 

2.6. Zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Regulaminem Organizacyjnym zadania 
w zakresie informatyki należały do Referatu Organizacyjnego Urzędu. Do jego zadań 
należał m.in. nadzór nad bieżącą eksploatacją sieci komputerowych i systemów 
informatycznych. W Urzędzie nie powołano administratora systemów informatycznych. 
Nie przewidywały też tego wewnętrzne regulacje Urzędu. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, 
że: „wynika to z braku osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Z powodu braku środków 
finansowych zadania tego nie powierzyliśmy podmiotowi zewnętrznemu.” 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 189-194, 224-229) 

2.7. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie przeprowadzano – wynikających z § 20 
ust. 2 pkt. 14 rozporządzenia KRI – corocznych audytów wewnętrznych z zakresu 
bezpieczeństwa informacji, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.                                    (dowód: akta kontroli str. 19-20) 

2.8. Do 6 lutego 2018 r. jedynie Sekretarz Gminy Kleszczele uczestniczyła w szkoleniach 
związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa informacji, skutkami naruszenia zasad 
bezpieczeństwa informacji oraz stosowaniem środków zapewniających bezpieczeństwo 
informacji. Pozostałym 14 pracowników Urzędu przetwarzającym dane nie zapewniono 
takich szkoleń, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, że: „23 stycznia 2018 r. 
w konferencji z zakresu zmiany przepisów o ochronie danych osobowych uczestniczyła 
Sekretarz Gminy. Planowane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu wdrażania nowych 
przepisów zgodnie z RODO6 obejmującego wszystkich pracowników.” 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 195-197, 224-229) 

2.9. Od 1 stycznia 2016 r. do 6 lutego 2018 r. w Urzędzie nie prowadzono zewnętrznych 
kontroli w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Do Urzędu nie wpłynęły też skargi 
dotyczące przypadków związanych z ujawnieniem danych osobowych lub naruszeniem 
przepisów związanych z ich ochroną.                                     (dowód: akta kontroli str. 19-20) 

2.10. Do 28 grudnia 2017 r. w Urzędzie obowiązywały Instrukcja określająca sposób 
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 
w Urzędzie oraz Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych 
w Urzędzie. Nie składały się one na dokumentację określoną w art. 36 ust. 2 ustawy 
o ochronie danych osobowych, co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

Burmistrz Kleszczel zarządzeniem z 28 grudnia 2017 r.7 wprowadził w Urzędzie PBI oraz 
nową Instrukcję. PBI zawierała elementy wymagane przepisem § 4 pkt 1, 2 i 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 

                                                      
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1). 

7 Zarządzenie wewnętrzne nr 8/2017 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki 
bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach” oraz „Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach”. 
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do przetwarzania danych osobowych8. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w PBI, elementy 
wskazane w § 4 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia, tj. opis struktury zbiorów danych osobowych 
przetwarzanych w Urzędzie w systemach informatycznych oraz sposób przepływu danych 
pomiędzy poszczególnymi systemami wykorzystywanymi w Urzędzie, prowadzono 
na stanowisku komputerowym Sekretarza Gminy. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, 
że: „za wystarczające uznaliśmy, że opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość 
poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu 
danych pomiędzy poszczególnymi systemami będzie prowadzony przez Panią Sekretarz 
na jej stanowisku komputerowym.”                (dowód: akta kontroli str. 8-17, 60-82, 224-229) 

Natomiast obowiązująca w Urzędzie od 28 grudnia 2017 r. Instrukcja zawierała elementy 
wymagane przepisem § 5 pkt 1 i 2 oraz pkt 4 – 8 rozporządzenia w sprawie dokumentacji 
oraz warunków technicznych. W Instrukcji nie ujęto jednak procedur zawieszenia pracy 
w systemach informatycznych, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

W Instrukcji zawarto postanowienia świadczące o przyjęciu w Urzędzie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, które odpowiadało wymogom 
rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz warunków technicznych (m.in. w zakresie 
polityki haseł, fizycznych i logicznych zabezpieczeń systemu informatycznego służącego 
do przetwarzania danych, zasad ochrony danych wrażliwych przekazywanych poza obszar 
przetwarzania danych osobowych).                                        (dowód: akta kontroli str. 60-82) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej obszarze stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. W latach 2016 – 2018 (do 6 lutego) w Urzędzie przetwarzano dane osobowe w sześciu 
zbiorach9, pomimo niezgłoszenia ich do rejestracji GIODO. Było to niezgodne 
z art. 46 ust 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych, stosownie do którego 
administrator danych osobowych może rozpocząć ich przetwarzanie w zbiorze danych 
po zgłoszeniu tego zbioru GIODO, a w przypadku zbiorów zawierających dane wrażliwe 
– po zarejestrowaniu zbioru przez GIODO. Natomiast obowiązek zgłoszenia zbioru 
danych do rejestracji GIODO wynika z art. 40 ww. ustawy. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, 
że: „wynikało to z naszego przeoczenia. Wszystkie wymagane zbiory danych 
osobowych zgłoszono GIODO 9 lutego 2018 r.” 

(dowód: akta kontroli str. 4-6, 141-170, 224-229) 

2. Burmistrz Kleszczel (ADO), wbrew wymaganiom art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie 
danych osobowych, nie zgłosił GIODO zmian danych rejestracyjnych sześciu10 zbiorów 
danych osobowych, mimo że zakres przetwarzanych w nich danych osobowych w latach 
2016 – 2018 (do 6 lutego) był szerszy od wskazanego w rejestrze GIODO. 
Przetwarzane przez pracowników Urzędu dane obejmowały (oprócz danych 
zgłoszonych do rejestracji) także m.in.: nazwisko rodowe; nazwiska rodziców; nr aktu 
urodzenia; stan cywilny; status wyborczy; informacje o rozwodzie; data i numer 
orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego 
dziecko; imię i nazwisko osoby przysposabiającej dziecko; zmiana nazwiska dziecka; 
data rozwiązania poprzedniego małżeństwa, rozwodu; data zgonu męża; numer aktu 
zgonu. Zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, zmiana 
w zbiorze danych powinna być zgłoszona w terminie 30 dni od dnia jej dokonania, 
a w przypadku danych wrażliwych – przed dokonaniem zmiany w zbiorze. Burmistrz 
Kleszczel wyjaśnił, że: „wynikało to z naszego przeoczenia. W najbliższym czasie 
dokonamy aktualizacji zgłoszeń.” W trakcie kontroli NIK (9 lutego 2018 r.) dokonano 
aktualizacji danych rejestracyjnych jednego11 z ww. zbiorów danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6, 19-20, 85-140, 143-150, 224-229) 

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

technicznych.” 
9 Środki ewidencji i kontroli obiegu dokumentów, Dowożenie uczniów do szkół, Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, 

Gospodarka odpadami, Numeracja porządkowa nieruchomości, Ewidencja gruntów i budynków. 
10 Rejestr Mieszkańców, Akta stanu cywilnego, Gospodarka nieruchomościami (Rejestr umów dzierżawy na grunty zasobu 

gminy), Ewidencja członków formacji obrony cywilnej (Ochrona ludności), Ewidencja rejestracji pojazdów, Ewidencja 
wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych. 

11 Akta stanu cywilnego. 
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3. Burmistrz Kleszczel (ADO), wbrew wymaganiom art. 36a ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy 
o ochronie danych osobowych, nie dokonywał do 6 lutego 2018 r. sprawdzeń zgodności 
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie z przepisami o ochronie danych 
osobowych. Nie sporządził także planu takich sprawdzeń. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, 
że: „wynika to z małej obsady kadrowej naszego Urzędu. Duże obciążenie pracą 
powodowało, że nie mogliśmy w sposób rzetelny przeprowadzić takiego sprawdzenia 
oraz przygotować planu sprawdzeń.”                (dowód: akta kontroli str. 19-20, 224-229) 

4. W Urzędzie nierzetelnie prowadzono ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania 
danych osobowych. Nie ujęto w niej bowiem jednego (z 65) upoważnienia wystawionego 
10 lutego 2017 r. przez ADO pracownikowi Urzędu. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, 
że: „wynikało to z przeoczenia. Ewidencja została uzupełniona.” 

(dowód: akta kontroli str. 171-188, 224-229) 

5. W Urzędzie 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 dotyczyły 
jedynie ochrony danych osobowych, a nie całości zasobów informacyjnych Urzędu oraz 
nie wskazano w nich m.in. obowiązku przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty 
integralności, dostępności lub poufności informacji, obowiązku aktualności 
inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji oraz 
obowiązku zapewnienia corocznego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa 
informacji. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, że: „za wystarczające uznaliśmy zapisy zawarte 
w PBI oraz Instrukcji.”                             (dowód: akta kontroli str. 19-20, 60-82, 224-229) 

6. W latach 2016 – 2018 (do 6 lutego) w Urzędzie 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. 
Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, że: „wynika to z małej obsady kadrowej naszego Urzędu. 
Duże obciążenie pracą powodowało, że nie mogliśmy w sposób rzetelny przeprowadzić 
takiego audytu.”                                                 (dowód: akta kontroli str. 19-20, 224-229) 

7. Do 6 lutego 2018 r. 14 (z 15) pracownikom Urzędu przetwarzającym dane 
nie zapewniono szkoleń związanych z bezpieczeństwem informacji. 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. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, 
że: „wynikało to z braku środków finansowych na takie szkolenia. Podkreślam jednak, 
że każdy z pracowników został zapoznany z przepisami o ochronie danych osobowych 
i zna skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji.” 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 195-197, 224-229) 

8. W Urzędzie dopiero 28 grudnia 2017 r. opracowano PBI oraz Instrukcję, w której nie 
ujęto jednak procedur zawieszenia pracy w systemach informatycznych, co było 
niezgodne z § 5 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz warunków 
technicznych. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, że: „wynikało to z naszego przeoczenia. 
W dniu 21 lutego 2018 r. Instrukcja została uzupełniona o zapisy dotyczące procedury 
zawieszania pracy w systemie.”                         (dowód: akta kontroli str. 60-82, 224-229) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie opracowanie dokumentacji i procedur 
dotyczących ochrony danych w Urzędzie. 

3. Sposób przechowywania oraz zabezpieczenia danych 

3.1. Zgodnie z przyjętą w Urzędzie PBI i Instrukcją, 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 Urzędzie (w budynku przy 
ul. 1 Maja 4) ochronę pomieszczeń, sprzętu i infrastruktury informatycznej zapewniono 
poprzez monitorowany czynnie system alarmowy z czujnikami ruchu. Takiego 
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zabezpieczenia nie było w budynku przy ul. 1 Maja 10, gdzie znajdowała 
się m.in. serwerownia i archiwum Urzędu. Oba budynki wyposażono natomiast w gaśnice.  

Pomieszczenie serwerowni znajdujące się na pierwszym piętrze wyposażono w zamykane 
na klucz drzwi, w których podczas kontroli NIK zamontowano dodatkowy zamek. 
Nie zamontowano tam automatycznych systemów utrzymujących stałą temperaturę. 
W związku z tym okno (bez krat) było otwarte w celu obniżenia temperatury w tym 
pomieszczeniu. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, że: „w trakcie kontroli zamontowaliśmy drugi 
zamek do drzwi serwerowni, co zabezpieczyło w wystarczającym stopniu serwerownię 
przed dostępem osób nieuprawnionych. W najbliższym czasie planujemy montaż wentylacji 
mechanicznej.” 

Pomieszczenie archiwum wyposażone było we wzmocnione drzwi z dwoma zamkami oraz 
okno z zasłonami i kratami. Jednak część akt składowano bezpośrednio na podłodze, 
a dopiero w trakcie kontroli NIK w pomieszczeniu tym zamontowano czujnik dymu, 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                           (dowód: akta kontroli str. 60-82, 198, 223-229) 

W PBI ustalono zasady zarządzania kluczami do pomieszczeń stanowiących obszar 
przetwarzania danych w Urzędzie. Określono m.in. miejsce przechowywania kluczy, 
obowiązki w zakresie zabezpieczenia pomieszczeń oraz zasady dostępu do kluczy 
do pomieszczeń o szczególnym znaczeniu.                           (dowód: akta kontroli str. 60-82) 

3.2. W Urzędzie, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI, prowadzono rejestr 
zasobów informatycznych. Obejmował on wszystkie komputery w Urzędzie i zawierał dane 
dotyczące modelu komputera, systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego, 
zainstalowanych aplikacji bazodanowych oraz podłączonych urządzeń. Burmistrz Kleszczel 
wyjaśnił, że: „oprogramowanie stosowane w Urzędzie wymaga podstawowej konfiguracji. 
Uznaliśmy, że dane zawarte w rejestrze zawierające dla każdego zestawu komputerowego 
m.in. nazwę systemu operacyjnego, monitora, zainstalowane oprogramowanie oraz wykaz 
podłączonych urządzeń są wystarczające dla odtworzenia zasobu.” 

(dowód: akta kontroli str. 83-84, 224-229) 

3.3. W latach 2016 – 2018 (do 6 lutego) w Urzędzie nie dokonywano likwidacji sprzętu 
komputerowego, będącego nośnikiem danych oraz nie wystąpiły przypadki, w których 
naprawa sprzętu komputerowego była realizowana przez podmioty zewnętrzne. 
W obowiązującej Instrukcji założono jednak, że urządzenia służące do przetwarzania 
danych można przekazać do naprawy lub likwidacji po wymontowaniu dysku twardego albo 
– jeżeli nie jest to możliwe – urządzenia naprawia się pod nadzorem osoby uprawnionej, 
a likwiduje po uszkodzeniu w sposób uniemożliwiający odtworzenie danych. Dodatkowo 
w Instrukcji przewidziano, że doraźnie dokonuje się przeglądu i konserwacji systemu 
Urzędu.                                                                        (dowód: akta kontroli str. 19-20, 60-82) 

3.4. W obowiązującej Instrukcji określono też, że przeznaczone do usunięcia wydruki 
zawierające dane osobowe, niszczy się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. 
W obszarze przetwarzania danych osobowych Urzędu znajdowało się pięć niszczarek 
takich dokumentów.                                                        (dowód: akta kontroli str. 60-82, 188) 

3.5. W Instrukcji uregulowano również zasady dotyczące użytkowania laptopa będącego 
na wyposażeniu Urzędu. Zobowiązano osobę użytkującą to urządzenie do zachowania 
szczególnej ostrożności podczas transportu i przechowywania, w tym zabezpieczenia przed 
dostępem osób nieuprawnionych. W wyniku oględzin komputera przenośnego ustalono, 
że zapewniono w nim środki uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp na poziomie 
systemu operacyjnego, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 7 lit. c) rozporządzenia KRI. Nie stosowano 
natomiast szyfrowania danych na dysku. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, że: „wynikało 
to z braku środków finansowych na zakup oprogramowania do szyfrowania danych. Poza 
tym na laptopie nie przetwarzamy danych osobowych.” 

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 60-82, 224-229) 

3.6. Sprzątanie pomieszczeń Urzędu powierzono pracownikowi gospodarczemu. Zgodnie 
z pkt. A.I.2 załącznika do rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz warunków 
technicznych, posiadał on pisemną zgodę ADO na przebywanie w obszarze przetwarzania 
danych Urzędu.                                                                   (dowód: akta kontroli str. 208-209) 
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3.7. Zgodnie z obowiązującą PBI i Instrukcją, wszystkie użytkowane w Urzędzie komputery 

stacjonarne zabezpieczono przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub 
zakłóceniami w sieci zasilającej poprzez zastosowanie zasilaczy awaryjnych. Przewidziano 
też procedury na wypadek naruszenia ochrony danych lub bezpieczeństwa systemu 
Urzędu. Nie przygotowano jednak planu na wypadek np. długotrwałego braku zasilania, 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Uwagi dotyczące 
badanej działalności.” Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, że: „podczas długotrwałego braku 
zasilania budynek Urzędu może być zasilany za pomocą zewnętrznego agregatu 
prądotwórczego. Takim agregatem dysponuje OSP w Kleszczelach oraz Szkoła 
Podstawowa w Kleszczelach, które w sytuacji kryzysowej udostępnią agregat.”  

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 19-20, 60-82, 224-229) 

3.8. Z wyjaśnień Burmistrz Kleszczel wynika, że w latach 2016 – 2018 (do 6 lutego) 
w Urzędzie nie wystąpiły przypadki utraty danych w wyniku kradzieży nośnika, przekazania 
go nieuprawnionej osobie, przypadkowego skasowania lub zniszczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 224-229) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej obszarze stwierdzono nieprawidłowość, 
polegającą na składowaniu części znajdującej się w archiwum dokumentacji bezpośrednio 
na podłodze, zamiast na metalowych regałach, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 
załącznika nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych12. Dodatkowo dopiero 
w trakcie kontroli NIK archiwum wyposażono w czujnik dymu, stosownie do wymagań 
§ 6 pkt 5 ww. załącznika. Burmistrz Kleszczel wyjaśnił, że: „składowanie akt na podłodze 
jest przejściowe i wynika z warunków lokalowych Urzędu. Obecnie prowadzone są prace 
nad uzyskaniem zgody Archiwum Państwowego na wybrakowanie materiałów 
niearchiwalnych. Niezwłocznie po uzyskaniu zgody dokumenty zostaną usunięte.” 

(dowód: akta kontroli str. 188, 224-229) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca też uwagę na potrzebę opracowania planu ciągłości 
działania Urzędu na wypadek wystąpienia np. długotrwałego braku zasilania, który 
umożliwiałby kontynuację wykonywania zadań. 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 Urzędu. 

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

4. Przetwarzanie zasobów informacyjnych zgodnych z zakresem działalności 
Urzędu 

4.1. Dane osobowe w Urzędzie przetwarzane były w 39 zbiorach danych, z których 
14 prowadzono w wersji elektronicznej i papierowej, a 25 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. 4-6, 60-82) 

4.2. Zakres przetwarzanych w Urzędzie danych osobowych we wszystkich 39 zbiorach był 
niezbędny do realizacji przypisanych mu zadań, w tym wynikających m.in. z ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne13, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorządowych14, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe15, ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty16, ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

                                                      
12 Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze zm. 
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 1393. 
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm. 
15 Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm. 
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm. 
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obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej17, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej18, ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej19, ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji20, ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach21, ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody22 oraz z rozporządzeń wykonawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6) 

4.3. W latach 2016 – 2018 (do 6 lutego) Urząd prowadził dziewięć otwartych naborów 
i konkursów na wolne stanowiska pracy. We wszystkich przypadkach Urząd wywiązał się 
z obowiązku poinformowania kandydatów o konieczności zawarcia w dokumentach 
aplikacyjnych klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
realizacji procesu rekrutacji.                                                       (dowód: akta kontroli str. 210) 

4.4. Przedstawiciele Urzędu mieli dostęp do zewnętrznych zbiorów danych osobowych, 

w tym m.in. do CEiDG – pracownik Urzędu (na podstawie zgłoszenia do Ministerstwa 
Gospodarki23 z 17 stycznia 2012 r.) oraz Systemu Rejestrów Państwowych – Burmistrz 
Kleszczel (na podstawie zgłoszenia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych24 z 23 stycznia 
2015 r.). W przypadku dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych Urząd spełnił warunki 
dostępu, gdyż stanowisko do ich obsługi nie miało dostępu do otwartego Internetu, 
a pracownikom wydano stosowne upoważnienia.          (dowód: akta kontroli str. 7, 211-221) 

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

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

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 Kontroli25, wnosi o: 

1. Przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub 
poufności informacji oraz – nie rzadziej niż raz w roku – okresowego audytu 
bezpieczeństwa informacji, stosownie do § 20 ust. 2 pkt 3 i 14 rozporządzenia KRI. 

2. Ustawianie monitorów w sposób uniemożliwiający osobom trzecim wgląd w dane 
na nich wyświetlane, zgodnie z § 21 ust. 2 obowiązującej w Urzędzie Instrukcji. 

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

4. Zapewnienie podmiotowi serwisującemu oprogramowanie dostępu do zasobów 
informacyjnych Urzędu jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi oraz podjęcie 
działań w celu zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji 
przesyłanych i przechowywanych na serwerze podmiotu świadczącego usługi poczty 
elektronicznej, stosownie do § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI. 

5. Wykonywanie kopii zapasowych zgodnie z § 13 obowiązującej w Urzędzie Instrukcji. 

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

                                                      
17 Dz.U. z 2017 r. poz. 1430, ze zm. 
18 Dz.U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm. 
19 Dz.U. z 2015 r. poz. 1340. 
20 Dz.U. z 2017 r. poz.1201, ze zm. 
21 Dz.U. z 2017 r. poz.1289, ze zm. 
22 Dz.U. z 2018 r. poz. 142, ze zm. 
23 Obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 
24 Obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
25 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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7. Bieżące aktualizowanie systemów operacyjnych komputerów, zgodnie z § 20 ust. 2 
pkt 12 lit. a) rozporządzenia KRI. 

8. Zgłoszenie zmian danych rejestracyjnych zbiorów danych osobowych zarejestrowanych 
przez GIODO. 

9. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie z przepisami 
o ochronie danych osobowych, stosownie do art. 36a ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

10. Zaktualizowanie i uzupełnienie PBI oraz Instrukcji w sposób wymagany § 20 ust. 1 
rozporządzenia KRI. 

11. Przeszkolenie pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji 
w zakresie określonym w § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI. 

12. Zapewnienie regałów do przechowywania całości dokumentacji, będącej w archiwum 
Urzędu. 

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 
uwag 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 27 lutego 2018 r.  

Kontroler 

Marcin Kiersnowski 
specjalista kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Robert Skwarko 
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