
UCHWAŁA NR IX/81/2019
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 2 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy na działania Urzędu Gminy Stanisławów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku ze skargą Mieszkańca Gminy Stanisławów 
z dnia 30 sierpnia 2019 r. na działania Urzędu Gminy Stanisławów, Rada Gminy Stanisławów uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Mieszkańca Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2019 r. na działania 
Urzędu Gminy Stanisławów, która wpłynęła do Urzędu Gminy Stanisławów w dniu 30 sierpnia 2019 r. przez 
elektroniczną platformę usług administracji publicznej (https://epuap.gov.pl).

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne uznania skargi za bezzasadną zawiera uzasadnienie do projektu uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławów.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do powiadomienia Skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek
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UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2019 r. przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej

(https://epuap.gov.pl) wpłynęła do Urzędu Gminy Stanisławów skarga Mieszkańca Gminy Stanisławów z

dnia 30 sierpnia 2019 r. na działania Urzędu Gminy Stanisławów. Przewodniczący Rady Gminy

Stanisławów pismem z dnia 17 września 2019 r. poinformował Skarżącego o rozpatrzeniu skargi na

posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stanisławów w dniu 24 września 2019 r.,

pismo zostało odebrane przez adresata.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. zapoznała się z

wyjaśnieniami od Wójta Gminy Stanisławów otrzymanymi pismem nr IOD.1431.3.2019.3 z dnia

20.09.2019 r. do skargi złożonej przez Mieszkańca Gminy, z dokumentacją w tej sprawie znajdującą się w

Urzędzie Gminy Stanisławów oraz wysłuchała wyjaśnień złożonych przez Inspektora Ochrony Danych w

imieniu Wójta Gminy Stanisławów. Skarżący uczestniczył w posiedzeniu Komisji.

Z dokumentów i informacji przedstawionych przez Urząd Gminy Stanisławów wynika następujący

opis zdarzenia:

Mieszkaniec Gminy (zwany dalej „Skarżącym”) w dniu 19 sierpnia 2019 r. złożył wniosek (zwany

dalej „Wnioskiem”) o :

1) przesłanie trzech ostatnich raportów o stanie bezpieczeństwa informacji, w szczególności o stanie

bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przez Urząd Gminy Stanisławów sporządzonych przez

firmę „Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek” (dalej zwaną CBI”);

2) przesłanie kopii informacji jakie Urząd Gminy Stanisławów (zwany dalej „Urzędem”) otrzymał od ww.

firmy, które precyzują pracownika ww. firmy, który odpowiedzialny był za stan bezpieczeństwa

przetwarzanych przez Urząd Gminy Stanisławów. Jednocześnie Skarżący zrezygnował z doręczania pism za

pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz. U. 2016 poz. 23).

Ad. 1 Rozpatrując pierwszą część wniosku Skarżącego Urząd Gminy Stanisławów podjął następujące

działania:

1. Dokonano analizy treści wniosku. Zakres wnioskowanej informacji dotyczył szczegółów realizacji

umowy zawartej RF.272.44.2018 z dnia 06.03.2018 r. pomiędzy Gminą Stanisławów i CBI (zwanej dalej

„Umową”). Zgodnie z wnioskiem Skarżącego z dnia 14.07.2019 r. o przesłanie kopii umowy z CBI pismem

nr ORG.1431.39.2019 z dnia 31.07.2019 r. Skarżący otrzymał kopię ww. Umowy .

2. Czynności wynikające z Umowy CBI powinno rozpocząć od wykonania w Urzędzie audytu

wewnętrznego, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy przy zachowaniu zgodności z Rozporządzeniem 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 teleinformatycznych (dalej zwanego „KRI”). Określenie powyższej kolejności

działań przez CBI zawarte jest w § 3 ust. 5 Umowy, a upoważnienie w tym zakresie i szczegółowy opis

przeprowadzenia audytu zawiera § 6 ust. 3 - 9 Umowy.

3. Dla określenia sformułowania „bezpieczeństwo informacji” użytego we Wniosku przez Skarżącego

skorzystano z opisu znajdującego się w Polskiej Normie PN-EN ISO/IEC 27000:2017. Wymóg stosowania

Polskich Norm przy wykonywaniu obowiązków przez Urząd zawarty jest w § 20 ust. 3 KRI. Według

powyższej normy „termin bezpieczeństwo informacji na ogół bazuje na informacji rozpatrywanej jako

aktywa, które mają wartość wymagającą właściwej ochrony, na przykład przed utratą dostępności,

poufności i integralności”, a aktywem jest wszystko, co ma wartość dla Urzędu i z tego względu wymaga

ochrony, w szczególności sprzęt, oprogramowanie i aktywa informacyjne. Analizując Umowę powyższy

opis kieruje nas do raportu z audytu bezpieczeństwa informacji, który zawiera wszystkie elementy opisujące

bezpieczeństwo informacji w Urzędzie, w szczególności informacje o stanie bezpieczeństwa przetwarzanych
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danych osobowych, które są jednym z aktywów przetwarzanych przez Urząd.

4. Po określeniu dokumentu wnioskowanego przez Skarżącego, a wynikającego z Umowy z CBI uznano, że

spełnia on warunek podmiotowy zawarty w art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do

informacji publicznej (dalej zwanej „Ustawą”) i warunek przedmiotowy zawarty w art. 6 ust. 1 pkt 4a

Ustawy jako Wniosku mieszczącego się w granicach określonych przepisami prawa określonych w Ustawie.

5. Dokument, o który wnioskował Skarżący firma CBI przekazała do Urzędu protokołem zdawczo-

odbiorczym w dniu 10.07.2018 r. Zawiera on informacje z zakresu:

• inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania,

• ochrony przetwarzanych informacji przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem uszkodzeniem lub

zakłóceniami,

• pracy na urządzeniach mobilnych i pracy na odległość,

• zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnione jej ujawnienie, modyfikacje,

usunięcie lub zniszczenie,

• zasady postępowania z informacjami,

• poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych,

• okresowy audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji (analiza podatności systemu

informatycznego, skanowanie sieci lokalnej, skanowanie od strony internetu, analiza podatności

strony internetowej, raport z identyfikacji zasobów ogólnodostępnych sieci lokalnej).

6. Mając na względzie treść raportu z audytu przekazanego przez CBI do Urzędu na podstawie art. 61 ust. 3

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, którego treść brzmi „Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i

2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i

podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu

gospodarczego państwa.” w nawiązaniu do wyroku NSA z 25.09.2018 r. , I OSK 971/18 Urząd odmówił

udostępnienia Skarżącemu treści powyższego raportu.

7. Skarżący otrzymał od Urzędu odpowiedź na pierwszą część Wniosku w następującym zakresie:

- date wykonania przez CBI audytu,

- opis sygnatury dokumentu,

- informacje o zakresie audytu,

- podstawę ograniczenia dostępu do wnioskowanego raportu.

8. Skarżący w Skardze skierowanej na działanie Urzędu Gminy Stanisławów zawarł spodziewany wynik jej

rozpatrzenia o następującej treści: „skutkiem niniejszej skargi spodziewam się otrzymać od Gminy ostatnie

trzy raporty z firmy „CBI” o faktycznym stanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych (umowa

RF272.44.2018 §3 ust. 1 lit a tiret trzeci).”

9. Treść §3 ust. 1 lit a tiret trzeci Umowy:

„1. Do obowiązków, o których mowa § 1 umowy, należą obowiązki określone w ustawie oraz

rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu

realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez

administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. 2015, poz. 745; dalej również „Rozporządzenie”), tj.:

a) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych,

bezpieczeństwa informacji oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, jak

również przestrzegania zasad określonych w tej dokumentacji poprzez weryfikację:

…

- stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych. (tiret trzeci)

10. Skarżący w Skardze skierowanej na działanie Urząd Gminy Stanisławów zażądał udostępnienia innego

dokumentu w porównaniu z treścią Wniosku.

11. Dokumenty z §3 ust. 1 lit a Umowy nie ma charakteru jawnego i powszechnie dostępnego, a charakter

wewnętrzny. Potwierdzeniem tego jest zdanie Generalnego Inspektora Danych Osobowych, który na stronie

Id: DFE2228B-7F5D-4D99-814C-5900A82CBE90. Podpisany Strona 2



internetowej w zakładce: "Wskazówki dla administratora danych", wyjaśnia, że: „dokumenty takie jak

Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym należy traktować jako

dokumenty wewnętrzne udostępniane jedynie ograniczonemu kręgowi osób”. … „Podobny do „Polityki

bezpieczeństwa” charakter w zakresie dostępności ma dokument określony w tym samym rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. jako „Instrukcja zarządzania

systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”. Zawarte w tym dokumencie

informacje powinny być udostępniane selektywnie tylko tym osobom, którym są one potrzebne dla

wykonywania powierzonych im zadań.” - źródło: (https://giodo.gov.pl/pl/222/9906) Podobne stanowisko w

zakresie zakwalifikowania wnioskowanych w Skardze dokumentów zawiera treść wyroku WSA z Łodzi z

dnia 12.02.2019 r. sygn. II SAB/Łd 181/18.

Ad.2.

W zakresie udzielenia informacji do 2 części wniosku pismem IOD.1431.3.2019 z dnia 26.08.2019 r.

Skarżący otrzymał w załączeniu do odpowiedzi:

1) kopię maila z dnia 24 lipca 2018 r. otrzymanego z Centrum Bezpieczeństwa Informacji w Krasnystawie

w  sprawie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Stanisławów.

2) kopię informacji z dnia 24 lipca 2018 r. otrzymanej z Centrum Bezpieczeństwa Informacji w

Krasnystawie w  sprawie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Stanisławów.

Zarzut zawarty przez Skarżącego w Skardze o treści: „O lekceważeniu tego obowiązku przez Gminę …. że

Gmina nie żądała od firmy CBI oficjalnego pisma urzędowego lecz przyjęła za normę możliwość spełnienia

tego obowiązku informacyjnego jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej” mija się ze stanem

faktycznym.

Urząd Gminy Stanisławów, udzielił informacji na Wniosek Skarżącemu przekazując wszystkie posiadane

dokumenty w zakresie wnioskowanej sprawy. Przekazane Skarżącemu przez Urząd informacje to dwa

odrębne dokumenty o różnej treści i różnej formie. Pierwszy z nich to e-mail, drugi dokument tradycyjny

opatrzony pieczęcią CBI, podpisem właściciela firmy, podpisem inspektora ochrony danych wyznaczonego

przez właściciela CBI do pełnienia funkcji w Urzędzie oraz pieczęć wpływu do Urzędu z dekretacją na

pracownika Urzędu. A zatem CBI spełniło obowiązek wyznaczenia i poinformowania Urzędu w formie

pisemnej o tym kto został wyznaczony przez firmę CBI do pełnienia obowiązków inspektora ochrony

danych w Urzędzie. Urząd przekazał zatem Skarżącemu komplet dokumentów zgodnie z drugą częścią

Wniosku.

W związku z powyższym przedmiotową skargę należy uznać za bezzasadną.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przedstawione Radzie Gminy Stanisławów

na sesji w dniu 2 października 2019 wraz z projektem uchwały.

W ocenie Rady Gminy stanowisko zaprezentowanie przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji w

zakresie uznania skargi mieszkańca Gminy Stanisławów za bezzasadną należy uznać za prawidłowe.

Z tych przyczyn postanowiono jak w uchwale.

Stosownie do powyższego Rada Gminy Stanisławów, działając na podstawie art. 229 pkt. 3 Ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uznała za bezzasadną skargę

mieszkańca Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2019 r. (data wpływu 30 sierpnia 2019 r.) na działania

Urzędu Gminy Stanisławów.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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