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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
z kontroli dotyczącej zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań pu
blicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wyma
ganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, przeprowadzonej
na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod
miotów realizujących zadania publiczne”, w Ministerstwie Energii2 (dalej: ME).
Zgodnie z art. 47 w związku z art. 46 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontro
li w administracji rządowej3, przekazuję Panu Ministrowi Wystąpienie pokontrolne.
Kontrolę przeprowadzono w trybie zwykłym, określonym ustawą o kontroli w administracji rządowej.
Kontrola została przewidziana w Planie kontroli do realizacji przez Biuro Ministra Ministerstwa Cyfry
zacji w 2017 roku, zatwierdzonym przez Ministra Cyfryzacji Annę Streżyńską w dniu 25 grudnia 2016r.
Czynności kontrolne prowadzone były w dniach od 6 do 17 listopada 2017 r. przez zespół kontrolny w
składzie:
•

Bogdan Kowalczyk
stwa Cyfryzacji

•

—

—

Naczelnik Wydziału Skarg, Kontroli i Nadzoru Biura Ministra Ministerstwa Cyfry
członek zespołu— upoważnienie nr 4/2017 z dnia 03 listopada 2017 r.

Anna Huzarska
zacji

—

radca ministra w Wydziale Skarg, Kontroli i Nadzoru Biura Ministra Minister
kierownik zespołu
upoważnienie nr 4/2017 z dnia 03 listopada 2017 r.;
—

—

„Dz. U. z 2017 r., poz. 570
2

Ministerstwo Energii, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa
Dz. U. Nr 185, poz. 1092

Pismo przygotowane zgodnie ze standardami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. wsprawie Krajowych Ram
Interaperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)

Celem kontroli było dokonanie oceny działania systemów teleinformatycznych używanych do realiza
cji zadań publicznych pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów telein
formatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych oraz przestrzegania wyma
gań odnoszących się do Krajowych Ram Interoperacyjności.
Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 lipca 2017 r.
Zespół kontrolny poddał analizie funkcjonujący w ME System Zarządzania Bezpieczeństwem Informa
cji oraz systemy teleinformatycznych ME używane do realizacji zadań publicznych:
1. Strona internetowa ME www.me.goy.pl;
-

2. System poczty elektronicznej

—

wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

OCENA
Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej oraz otrzymanych pisemnych wyjaśnień zespół kon
trolny sformułował następującą ocenę kontrolowanych obszarów:
1.

Wymiana informacji w postaci elektronicznej, w tym współpraca z innymi systema
mi/rejestrami informatycznymi i wspomaganie świadczenia usług drogą elektroniczną pozy
tywnie z uchybieniami;
-

2.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycz
nych pozytywnie z nieprawidłowościami;
-

3.

Dostosowanie systemów informatycznych do standardu WCAG 2.0
niami.

—

pozytywnie z uchybie

Podsumowując całościowo wyniki analizy dokumentacji źródłowej dotyczącej kontrolowanych za
gadnień oraz otrzymanych pisemnych wyjaśnień działanie systemów teleinformatycznych w ME pod
względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub rejestrów
publicznych oraz przestrzegania wymagań odnoszących się do Krajowych Ram Interoperacyjności
oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI
Słownik:

Biuletyn Informacji Publicznej;
bezpieczeństwo informacji;
baza konfiguracji CMDB baza danych zarządzania konfiguracją fConfiguration Management Data
Base), centralny rejestr zasobów informatycznych ich konfiguracji i relacji pomiędzy elementami kon
BlP
BI

—

—

—

figuracji;
centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych;
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. System teleinformatyczny udo
ePUAP
stępniający usługi elektroniczne administracji publicznej dla obywateli i podmiotów prowadzony
CRWDE

—

—

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;
elektroniczna skrzynka podawcza;
ESP
—
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system elektronicznego zarzadzania dokumentacją;
KRI
Krajowe Ramy Interoperacyjności stanowią zbiór zasad i sposobów postępowania podmiotów
w celu zapewnienia systemom informatycznym interoperacyjności działania, rozumianej jako zdol
EZD

—

—

ność tych systemów oraz wspieranych przez nie procesów do wymiany danych oraz do dzielenia się
informacjami i wiedzą;
MC
Ministerstwo Cyfryzacji;
—

ME
RI

Ministerstwo Energii;
Repozytorium Interoperacyjności

—

część zasobów ePUAP przeznaczona do udostępniania in
formacji służących osiąganiu interoperacyjności;
rozporządzenie ePUAP
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 października
—

—

—

2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji pu
bliczn ej4;
rozporządzenie KRI
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajo
wych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych5;
ustawa o informatyzacji
ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujqcych zadania publiczne;
XMI
tekstowy format służący do opisywania informacji (danych)
teXtensible Markup Language)
—

—

—

—

w sposób strukturalny; jest to format, przy pomocy którego nadaje się znaczenie poszczególnym
fragmentom informacji;
PDF
format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych,
stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems; format PDF powstał jako format wynikowy, ma
—

jący zachować pełny wygląd dokumentu po wydrukowaniu;
doc
dokument w postaci sformatowanego tekstu, wewnętrzny standard Microsoft Corp.;
dostępność
właściwość bycia dostępnym i możliwym do wykorzystania na żądanie, w założonym
czasie, przez autoryzowany podmiot;
integralność
zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania;
—

—

—

interoperacyjność

zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinforma
tycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i
uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie
—

procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych
przez te podmioty systemów teleinformatycznych; osiąganie interoperacyjności następuje poprzez
ciągłe doskonalenie jednostki w zakresie zarządzania systemami informatycznymi;
model usługowy
model architektury systemu informatycznego, w którym dla użytkowników
(klientów/odbiorców) zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego
(usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji;
polityka bezpieczeństwa informacji, polityka BI, PBI
zestaw praw, reguł i praktycznych doświad
—

—

czeń, regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji informacji wewnątrz określonej organi
zacj i;
poufność
zapewnienie, że informacja jest dostępna tylko dla osób do tego upoważnionych;
—

Dz. U. z 2016 r., poz. 1626.
Dz. U. z 2017 r., poz. 2247.

3

w myśl art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogq
usługa elektroniczna
elektronicznq6,jestto usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez
przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urzą
dzeń do elektronicznego przetwarzania;
współdzielenie informacji
wspólne użytkowanie tych samych zasobów przez różne osoby i/lub
—

—

podmioty, np. zasobów takich jak: pliki, bazy danych, dokumenty itp.
KONTEKST ORGANIZACYJNY

Zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji osobą odpowiedzialną za realizację zadań wynikających
z rozporządzenia KRI w ministerstwie jest jego kierownik, tj. Minister Pan Krzysztof Tchórzewski.
Funkcję Dyrektora Generalnego Ministra Energii pełni Pan Stanisław Hebda. ME ma swoją siedzibę w
budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 w Warszawie. Budynek jest w całości zarządzany przez Cen
trum Obsługi Administracji Rządowej. ME jest jednym z kilku użytkowników budynku. Cały obiekt
(budynek wraz z wewnętrznym dziedzińcem) jest objęty całodobowa ochroną fizyczną, którą zapew
nia firma ochroniarska. Newralgiczne przestrzenie (wejścia z zewnątrz, korytarze, dziedziniec) moni
torowane są systemem ty przemysłowej. Wejście na teren ME zabezpieczone jest systemem kontroli
dostępu z zastosowaniem czytników kart zbliżeniowych (przy drzwiach wejściowych). Klucze do po
mieszczeń biurowych wydawane są przez firmę ochroniarską po identyfikacji osoby uprawnionej.
Serwerownia ME znajduje się w innej lokalizacji niż część biurowa Ministerstwa tj. w budynku przy ul.
Żurawiej 4a w Warszawie.
Stan zatrudnienia w ME w dniu 1 stycznia 2016 r. wynosił 344,25 etatu (w tym 35 etatów to urlopy
bezpłatne, macierzyńskie i wychowawcze). Na dzień 31 lipca 2017 r. ME dysponowało 403,05 etatami
(w tym 30 etatów to urlopy bezpłatne, macierzyńskie i wychowawcze).
Za zadania dotyczące organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji odpowiada Dyrek
tor Biura Administracyjnego. W zakresie kompetencji Biura znajdują się m. in.: zapewnienie fizycznej
ochrony osób i mienia; zapewnienie warunków i obsługa systemów i sieci znajdujących się na terenie
ministerstwa; koordynacja polityki w zakresie informatyzacji ministerstwa; zapewnienie i zarządzanie
sprzętem, oprogramowaniem, obsługą techniczną, konfiguracją, rozwojem oraz ochroną systemów i
urządzeń teleinformatycznych na rzecz Ministerstwa; prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa
systemów informacyjnych, z wyłączeniem informacji niejawnych.
Wsparcie informatyczne w ramach Biura Administracyjnego ME zapewniają: Wydział infrastruktury i
sieci (7 pracowników), Zespół aplikacji i oprogramowania (4 pracowników) oraz samodzielne stano
wisko ds. EZD (1 pracownik). Pod opieką Biura Administracyjnego znajdują się: aplikacje biurowe,
poczta elektroniczna, system zarządzania dokumentacją EZD, usługi katalogowe, środowiska sprzę
towo-programowe pracy aplikacji Ministerstwa, sieć lokalna i serwerownia.
Biuro Dyrektora Generalnego ME odpowiada za nadzór nad realizacją przepisów o ochronie danych
osobowych. W ramach Biura Dyrektora Generalnego funkcjonuje Administratora Bezpieczeństwa
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Dz. U. z 2017 r., poz. 1219.
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Informacji fABI), który zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz pro
wadzenie rejestru zbiorów danych osobowych.
(Dowód: akta kontroli str. 35,448-451)
1.

Wymiana informacji w postaci elektronicznej, w tym współpraca z innymi systemami/rejestrami
informatycznymi i wspomaganie świadczenia usług drogą elektroniczną

Przepisy dotyczące interoperacyjności mają na celu stworzenie warunków do współdziałania ze sobą
systemów informatycznych jednostek realizujących zadania publiczne w celu zapewnienia szybkiej
wymiany informacji zarówno wewnątrz urzędu, jak i z innymi urzędami administracji publicznej.
Wdrożenie tych przepisów powinno przyczynić się do usprawnienia realizacji zadań urzędów, w tym
załatwiania spraw obywateli i przedsiębiorców, na odległość i w krótszym czasie, bez żądania infor
macji będących już w posiadaniu urzędów. Jednocześnie, powinny zostać stworzone warunki korzy
stania z serwisów internetowych urzędu przez osoby z niepełnosprawnościami.
1.1 Usługi elektroniczne
Jednym z podstawowych celów działania urzędu jest realizacja usług dla obywateli i innych podmio
tów w sposób szybki i sprawny oraz maksymalnie przyjazny dla obywatela/podmiotu. Realizację prak
tyczną ww. postulatów można uzyskać poprzez udostępnienie wszelkich możliwych usług świadczo
nych przez urząd na platformie elektronicznej dostępnej przez sieć Internet. Tak realizowane usługi
pozwolą na załatwianie spraw w urzędzie z domu lub z dowolnego innego miejsca, w którym obywa
tel/podmiot ma dostęp do sieci Internet. Usługi powinny być świadczone wg jednolitych, standardo
wych procedur, jasno komunikowanych obywatelowi/podmiotowi. Celem stosowania usług elektro
nicznych jest ułatwienie dostępu do usług poprzez wyeliminowanie korespondencji papierowej oby
watela/podmiotu z urzędem, zastąpienie druków i formularzy papierowych ich odpowiednikami elek
tronicznymi dostępnymi do wypełnienia na platformie usług elektronicznych, a także wyeliminowanie
papierowych dokumentów kierowanych do obywatela/podmiotu i zastąpienie ich odpowiednikami
elektronicznymi przesyłanymi drogą elektroniczną, np. na skrytkę na platformie ePUAP.
ME udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą (dalej: ESP) na platformie ePUAP, która pozwala na
przesłanie drogą elektroniczną pism skierowanych do urzędu, w tym: pism ogólnych, skarg, wnio
sków, zapytań itp. Korespondencja wpływająca przez ESP wprowadzana jest do systemu Elektronicz
nego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Pracownik kancelarii ogólnej ME kieruje korespondencję do
sekretariatów departamentów, po czym korespondencja jest dekretowana przez dyrektora departa
mentu. Na stronie głównej Ministerstwa znajdują się informacje o możliwości korzystania z ESP na
ePUAP w zakresie przesyłania pism ogólnych7.
Z informacji przekazanych Zespołowi Kontrolnemu wynika, że ME nie świadczy usług elektronicznych
(poza przyjmowaniem pism ogólnych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePU
AP).

7 Portal ME: http://www.me.goy.pl/Energetyka, http://bip.me.goy.pl/
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(Dowód: akta kontroli str. 35, 575-582)
1.2 Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych
W celu ujednolicenia w skali kraju procedur usług świadczonych przez urzędy drogą elektroniczną, w
tym ujednolicenia wzorów dokumentów elektronicznych w CRWDE przechowywane

są wzory opra

cowanych i używanych dokumentów. W przypadku uruchamiania przez dany urząd usługi elektro
nicznej, która już funkcjonuje w innym urzędzie, dany urząd powinien skorzystać z procedury obsługi
tej usługi oraz zastosować wzory dokumentów elektronicznych znajdujące się w CRWDE. W przypad
ku uruchamiania usługi, dla której nie ma opublikowanych wcześniej wzorów dokumentów w
CRWDE, urząd jest zobowiązany opracować i przekazać do CRWDE wzory dokumentów elektronicz
nych związanych z nową usługą.
ME nie przekazało wzorów dokumentów elektronicznych do CRWDE oraz nie korzystało bezpośred
nio z publikowanych dokumentów.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 575-582)
1.3 Model usługowy
Model usługowy został sprecyzowany w

2 pkt 8 rozporządzenia KRI. Jest to model, w którym dla

użytkowników zdefiniowa no stanowiące od rębną całość funkcje systemu teleinformatycznego (usługi
sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji (inaczej: system zorientowany na usługi).
Zarządzanie usługami elektronicznymi w oparciu o model usługowy wymaga posiadania i stosowania
wewnętrznych procedur obsługi usługi oraz dostarczania ich na zadeklarowanym poziomie zgodnie z
wymaganiami

15 ust. 2 rozporządzenia KRI.

W badanym okresie ME nie realizowało interaktywnych usług elektronicznych na poziomie wyższym
od pierwszego8, a dla usług na poziomie pierwszym (pism ogólnych wpływających na skrzynkę po
dawczą ME) realizowało nieformalne procedury pozwalające na identyfikację właściciela merytorycz
nego, ustalenie odpowiedzialności za utrzymanie usług od strony technicznej. Jednak nie zadeklaro
wano poziomu ich świadczenia oraz nie prowadzono monitoringu dotrzymywania poziomu ich świad
czenia. W konsekwencji wymagania

15 ust. 2 rozporządzenia KRI zostały spełnione jedynie częścio

wo.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 575-582)
1.4 Współpraca badanych systemów informatycznych z innymi systemami
Wiele rejestrów w urzędach administracji publicznej przechowuje i przetwarza identyczne informacje
np. o obywatelu/podmiocie (PESEL, REGON, NIP, dane adresowe). Ułatwieniem w załatwieniu spraw
dla obywatela/podmiotu będzie sytuacja, gdy urząd nie będzie żądał od obywatela/podmiotu infor
macji będących już w posiadaniu urzędów. Realizacja tego postulatu wymaga, aby system informa

8 Portal ME: http://www.me.goy.pl/Energetyka, http://bip.me.goy.pl/
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tyczny, w którym prowadzony jest rejestr odwoływał się bezpośrednio do danych gromadzonych w
innych rejestrach publicznych uznanych za referencyjne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
Z informacji przekazanych Zespołowi Kontrolnemu wynika, że systemy teleinformatyczne ME (poza
systemem EZD) nie komunikują się z innymi systemami teleinformatycznymi, w tym z żadnymi reje
strami publicznymi.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 575-582)
1.5 Obieg dokumentów
Stosowanie systemu elektronicznego zarządzania obiegiem dokumentów wpływa na uporządkowanie
i usprawnienie ich obiegu, znacząco ułatwia i przyspiesza prowadzenie archiwizacji oraz zapewnia
bezpośredni dostęp do dokumentów archiwalnych, co wpływa na przyspieszenie załatwianych spraw
(realizowanych przez urzędy usług) oraz minimalizowanie nakładu pracy. Celem wdrożenia elektro
nicznego obiegu dokumentów jest wyeliminowanie z obiegu wewnętrznego urzędu dokumentów
papierowych.
W ME funkcjonuje System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Woje
wódzkiego (dalej: EZD PUW) umożliwiający zarzadzanie dokumentami i wykonywanie czynności kan
celaryjnych.
Zarządzenie Ministra Energi z dnia 27 października 2016 r. wsprawie wprowadzenia instrukcji kance
laryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania ar
chiwum zakładowego9 ustanowiło elektroniczny obieg dokumentacji w systemie EZD PUW jako pod
stawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Ministerstwie. Re
gulacja ta opisuje kompleksowo zakres i sposób stosowania elektronicznego zarządzania obiegiem
dokumentów zapewniając właściwy poziom bezpieczeństwa.
Zarządzenie nr 71 dyrektora generalnego ME z dnia 22grudnia 2016 r. W sprawie wyjqtków odsposo
bu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw... w ME określa wykaz klas doku
mentów spraw z zakresu których dokumentacja jest prowadzona w postaci papierowej.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 275-28S)
1.6 Format danych udostępniany przez badane systemy informatyczne
Istotą współdzielenia informacji w urzędach jest stworzenie możliwości wymiany danych pomiędzy
różnymi systemami informatycznymi oraz umożliwienie odbiorcom swobodnego dostępu do infor
macji poprzez wygenerowanie danych w powszechnie znanych i dostępnych formatach plików.
Dla badanych systemów ME kodowanie znaków w wysyłanych z systemów dokumentach odbywało
się według standardu Unicode UTF-8, zgodnie z 17 ust. 1 rozporządzenia KRI. Systemy udostępniały

Dz. Urz. Min. En. poz. 14 z 2016r.
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zasoby informatyczne w jednym z formatów danych określonych w załączniku 2 do rozporządzenia tj.
w doc i xls, zgodnie z 1$ ust. 1 rozporządzenia KRI.
(Dowód: akta kontroli str. 35)
Ustalenia:
1. W badanym okresie ME nie świadczyło usług elektronicznych na poziomie dojrzałości wyż
szym od pierwszego (poziom informacyjny). Elektroniczna skrzynka podawcza Ministerstwa
na ePUAR wykorzystywana była wyłącznie do przesyłania pism ogólnych.
2.

Ministerstwo nie przekazywało wzorów dokumentów elektronicznych do CRWDE oraz nie ko
rzystało bezpośrednio z publikowanych dokumentów.

3.

Dla usług na poziomie pierwszym (pism ogólnych wpływających na skrzynkę podawczą ME)
realizowało nieformalne procedury pozwalające na identyfikację właściciela merytorycznego,
ustalenie odpowiedzialności za utrzymanie usług od strony technicznej. Jednak nie zadekla
rowano poziomu ich świadczenia oraz nie prowadzono monitoringu dotrzymywania poziomu
ich świadczenia, co jedynie częściowo wypełnia wymagania 15 ust. 2 rozporządzenia KRI w
tym obszarze.

4.

Systemy teleinformatyczne ME (poza systemem EZD) nie komunikują się z innymi systemami
teleinformatycznymi, w tym z żadnymi rejestrami publicznymi.

5. W ME funkcjonuje EZD PUW, a regulacje wewnętrzne kompleksowo opisują zakres i sposób
stosowania elektronicznego obiegu dokumentów i ich archiwizacji, zapewniając wfaściwy po
ziom bezpieczeństwa.
6.

Dla kontrolowanych systemów kodowanie znaków w wysyłanych z systemów dokumentach
odbywało się według standardu Unicode UTF-8, zgodnie z 17 ust. 1 rozporządzenia KRI, a
ich udostępnianie w jednym z formatów danych określonych w załączniku 2 do rozporządze
nia tj. w doc i xls, zgodnie z 18 ust. 1 rozporządzenia KRI.

2. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych
Wraz z rozwojem elektronicznej formy komunikacji znaczenia nabiera zapewnienie dostępności, inte
gralności i poufności danych posiadanych i przetwarzanych przez urzędy. Dlatego też, szczególnie
istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w użytkowanych przez podmioty
publiczne systemach informatycznych. W przeciwnym razie powstaje ryzyko utraty ww. właściwości
gwarantujących bezpieczeństwo informacji, a w konsekwencji utrata stabilności pracy urzędów.
Podważyć to może zaufanie obywateli do organów administracji publicznej. Jednostka, aby zabezpie
czyć swoje informacje powinna zastosować podejście systemowe, w ramach którego będzie zarzą
dzać kompleksowo posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą przeznaczoną do ich prze
twarzania oraz ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji.
2.1 Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa informacji
Zgodnie z 20 ust. 1 rozporządzenia KRI podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustana
wia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bez
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pieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji. Wymaga to
opracowania dokumentacji SZBI, w tym szeregu regulacji wewnętrznych oraz zapewnienia aktualizacji
tych regulacji w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia f 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
KRI). Dokumentacja ta jest warunkiem niezbędnym dla możliwości skutecznego zarządzania bezpie
czeństwem informacji.
W zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w badanym okresie w ME obowiązywały:
1. Zarządzenie Nr 70 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii Tekst Ujednolicony z dnia 19
grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwa
rzanych w systemach Teleinformatycznych w Ministerstwa Energii.
Regulamin zawiera:
1) instrukcję przetwarzania informacji oraz korzystania z komputera, stanowiącą załącz
nik nr 1 do zarządzenia;
2) instrukcję monitorowania systemów informatycznych, stanowiącą załącznik nr 2 do
zarządzenia;
3) instrukcję wykonywania kopii zapasowych, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) instrukcję zarządzania zmianą systemu informatycznego, stanowiącą załącznik nr 4 do
zarządzenia;
5) instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, stanowiącą załącznik nr 5 do za
rządzenia;
6) instrukcję przywracania ciągłości działania systemów informatycznych, stanowiącą
załącznik nr 6 do zarządzenia;
7) procedurę zarządzania incydentami, stanowiącą załącznik nr 7 do zarządzenia.
2.

Zarządzenie Nr 42 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii Tekst Ujednolicony z dnia 26
czerwca 2016 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w Mini
sterstwie Energii.
Polityka zawiera
1) instrukcję ochrony danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) instrukcję postępowania w sytuacji wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeń
stwem danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania da
nych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie za
sad stosowania podejście procesowego, zasad zorzqdzania projektami oraz zasad zarzadza
nia ryzykiem w Ministerstwie Energii zawiera:
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1) Zasady stosowania podejścia procesowego w ME, stanowiące załącznik nr 1 do zarzą
dzenia,
2) Zasady zarządzania projektami w ME, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) Zasady zarządzania ryzykiem w ME, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
W ME funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wprowadzony poprzez
Zarządzenie nr 42 I 70 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii. Powyższy zestaw regulacji we
wnętrznych definiuje SZBI w ME w tym: deklarację Kierownictwa co do zapobiegania i reagowania na
zagrożenia prowadzące do utraty poufności, integralności i dostępności informacji, cele ochrony da
nych oraz wskazanie na potrzebę aktualizacji dokumentacji SZBI. Dokumentacja opisuje: organizację
SZBI w ME, w tym role, kompetencje i odpowiedzialności personelu, oraz zasady dotyczące komuni
kacji i kształcenia. Zarządzenia dotyczące SZBI wprowadzają hierarchiczną strukturę dokumentacji na
którą składają się instrukcje regulujące poszczególne obszary objęte SZBI będące załącznikami do
zarządzeń.
Zespół Kontrolny stwierdza, że dokumentacja SZBI w ME nie zawiera wprost dokumentu o nazwie
Polityka Bezpieczeństwa Informacji, a informacje stanowiące łącznie Politykę Bezpieczeństwa Infor
macji

są

rozproszone i znajdują się w dokumentacji SZBI, pomimo to wymaganie

20 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia KRI uznaje się za spełnione.
Pozytywnie należy ocenić działania kierownictwa podejmowane w celu stworzenia warunków aktua
lizacji regulacji wewnętrznych dotyczących SZBI w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia
(wymagania 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRI). Działania w tym zakresie prowadzone są systema
tycznie i wpływają na doskonalenie SZBI.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 351- 426)
2.2 Dokonywanie analizy zagrożeń związanych z przetwarzaniem informacji
Wymogiem skuteczności SZBI jest przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności,
dostępności lub poufności informacji. Na analizę ryzyka składają się: identyfikacja, szacowanie, a na
stępnie określenie sposobu postępowania z ryzykiem oraz deklaracja stosowania zabezpieczeń będą
ca podstawą podejmowania wszelkich działań minimalizujących ryzyko stosownie do przeprowadzo
nej analizy. Analiza ryzyka pozwala na proaktywne zarządzanie BI, w tym na przeciwdziałanie zagro
żeniom oraz ograniczanie skutków zmaterializowanych ryzyk. Analiza ryzyka pozwala na racjonalne
zarządzanie środkami finansowymi poprzez stosowanie zabezpieczeń (w oparciu o plan postępowa
nia z ryzykiem) adekwatnych do oszacowanego poziomu ryzyka.
W ME obowiązywało zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego ME z dnia 8 czerwca 2016 r. wspra

wie zasad stosowania podejście procesowego, zasad zarządzania projektami oraz zasad zarzadzania
ryzykiem w Ministerstwie Energii, które zostało zastąpione zarządzeniem nr 5 Dyrektora Generalnego
ME z dnia 18 lipca 2017 r. dotyczące ww. obszaru.
W ME sukcesywnie przeprowadzana była analiza ryzyka Bl. Rejestr ryzyk był uzupełniany o ryzyka
zgłaszane przez poszczególne komórki organizacyjne ME. Analiza ryzyk przeprowadzona w 2016 roku
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dotyczyła trzech obszarów, tj.: ryzyk operacyjnych, zagrożeń korupcyjnych bezpieczeństwa informa
cji. W rejestrze ryzyk odnotowano odpowiednio 247, 180 i 413 ryzyka w poszczególnych obszarach. Z
analiza ryzyka w 2016 roku został sporządzony „Raport dotyczący zarzadzania ryzykiem w ME za 2016
r.” zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego ME.
Wyniki analizy ryzyka wpływały na decyzje odnośnie podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania
ME, np. poprzez wzmocnienie kontroli zarządczej, skierowanie na szkolenia pracowników w stosunku
do zagrożonych obszarów eksploatacji systemów informatycznych. W związku z powyższym należy
uznać, że spełnione zostały wymagania określone w 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 351- 426, 476-491)
2.3 Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania informatycznego
Zarządzanie infrastrukturą informatyczną wymaga utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i
oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację. Baza
inwentaryzacyjna powinna zawierać wszystkie zidentyfikowane aktywa informatyczne, przez co moż
liwe będzie ich odtworzenie w przypadku np.: katastrofy. Baza inwentaryzacyjna jest niezbędna przy
wprowadzaniu wszelkich zmian w środowisku teleinformatycznym urzędu ograniczając możliwość
zaistnienia zakłóceń w pracy, które wynikałyby z błędnych decyzji i podejmowanych działań, będą
cych skutkiem braku aktualnej i kompleksowej wiedzy o stanie infrastruktury teleinformatycznej.
W ME prowadzony był rejestr środków trwałych. Jego funkcjonowanie wynika z ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości10.
W ME w pionie IT prowadzony był rejestr aktywów informatycznych w oparciu o specjalizowane
oprogramowanie monitorujące zasoby sieci LAN współpracując z bazą konfiguracji Actiye Directory.
Rejestr zawierał szczegółowe informacje o parametrach technicznych sprzętu, aktualnym adresie
sieciowym, użytkowniku, oprogramowaniu systemowym i użytkowym. Dodatkowo dla sprzętu serwe
rowego i urządzeń sieciowych prowadzone były indywidualne Karty serwera/aplikacji oraz Karty sys
temu informatycznego, które zawierały szczegółową konfigurację sprzętu i oprogramowania oraz
informacje inwentaryzacyjne dotyczące systemów eksploatowanych w ME, W ww. kartach odnoto
wywano także na bieżąco wszelkie zmiany konfiguracji.
Nie stwierdzono utworzenia aktualnej dokumentacji architektury systemu teleinformatycznego ME,
w tym schematu połączeń urządzeń serwerowych i telekomunikacyjnych w ramach sieci LAN.
Pomimo braku odrębnych regulacji wewnętrznych dotyczących sposobu prowadzenia rejestru zaso
bów teleinformatycznych na potrzeby SZBI, należy stwierdzić, że zapewniona została aktualności
inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich
rodzaj i konfigurację zgodnie z wymaganiem

20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI.

(Dowód: akta kontroli str. 35, 466-467, 492-574)
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2.4 Zarządzanie uprawnieniami do pracy w systemach informatycznych
Istotnym elementem polityki Bl jest zarządzanie dostępem do systemów teleinformatycznych prze
twarzających informacje. Zarządzanie dostępem ma zapewnić, że osoby zaangażowane w proces
przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu
adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków, a w przypadku zmiany zadań na
stępuje również zmiana ich uprawnień.
W badanym okresie zarządzanie uprawnieniami dostępu do przetwarzania danych w ME regulowały:
Instrukcja zarzqdzania systemami informatycznymi służqcymi do przetwarzania danych osobowych,
stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia Zarządzenie Nr 42/2016 Dyrektora Generalnego ME z 26
czerwca 2016 r. oraz Instrukcja zarzqdzania systemami informatycznymi, stanowiącą załącznik nr 5 do
zarządzenia Nr 70/2016 Dyrektora Generalnego ME. Ww. regulacje szczegółowo opisywały sposób
nadawania, zmiany i odbierania uprawnień w systemach informatycznych ME. Aktualny rejestr
uprawnień zawarty jest w bazie Actiye Directory. Pracownicy ME uzyskiwali dostęp do zasobów in
formatycznych po podaniu unikalnego loginu i hasła. Zakres uprawnień użytkowników badanych sys
temów uniemożliwiał wykonywanie działań zastrzeżonych dla administratorów systemów. W ME na
bieżąco odbywało się monitorowanie dostępu do zasobów informatycznych zgodnie z wymaganiami
20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI. Konta byłych pracowników w systemach informatycznych ME w
okresie objętym badaniem były sukcesywnie blokowane, zgodnie z 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
KRI.
Zgodnie z ustępem 6.3.1.2 pkt. 4) Instrukcji zorzqdzania systemami informatycznymi, stanowiącej
załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 70/2016 Dyrektora Generalnego ME: „Administrator merytoryczny
wnioskuje do BA o nadanie uprawnień do poszczególnych zasobów informatycznych użytkowanych w
danej komórce organizacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisma, bądź za pomocą zgło
szenia zarejestrowanego w Systemie Zgłaszania”. W analogiczny sposób następuje wnioskowanie o
zmianę lub odebranie uprawnień. Zastrzeżenia budzi określenie trzech odrębnych sposobów przesy
łania wniosku, mogące być źródłem problemów i utrudniające archiwizację procesu zarządzania
uprawnieniami.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 492-574)
2.5 Szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji
Świadomość współodpowiedzialności za Bl oraz świadomość zagrożeń i konsekwencji zaistnienia
incydentów związanych z naruszeniem Bl wśród pracowników urzędu jest istotnym elementem SZBI.
Szkolenia z zakresu Bl powinny obejmować wszystkie osoby uczestniczące w procesie przetwarzania
informacji oraz dostarczać aktualnej wiedzy o nowych zagrożeniach, adekwatnych zabezpieczeniach
oraz skutkach ewentualnych incydentów związanych z Bl.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami w ME przeprowadzane były szkolenia użytkowników zaangażo
wanych w proces przetwarzania informacji w systemach informatycznych. Szkolenia dotyczyły pra
cowników nowo przyjmowanych do pracy. W aktach osobowych przechowywane są oświadczenia o
zapoznaniu się z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i deklaracja, co
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do ich stosowania. Należy wskazać na brak cykliczności szkoleń w kolejnych latach dla pracowników
wcześniej przeszkolonych podczas przyjęcia do pracy,
W okresie objętym kontrolą, poza pracownikami nowozatrudnianymi i trzema administratorami sys
temów teleinformatycznych, pracownicy ME nie przechodzili szkoleń dotyczących bezpieczeństwa
informacji w ramach SZBI. Szkolenie grupowe z zakresu bezpieczeństwa informacji dla 330 pracowni
ków ME zostało zaplanowane na IV kwartał 2017 roku. W związku z powyższym jedynie częściowo
spełnione zostały wymaganie 5 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 452-458)
2.6 Praca na odległość i mobilne przetwarzanie danych
Wobec możliwości technicznych związanych z telepracą (pracą poza siedzibą urzędu) z wykorzysta
niem urządzeń mobilnych takich jak laptopy, tablety, smartfony pojawiają się nowe zagrożenia Bl.
Konieczne jest opisanie zasad określających sposoby zabezpieczenia urządzeń mobilnych i danych w
nich zawartych przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem poza siedzibą jednostki, a także zasad
korzystania z ogólnodostępnych sieci.
W badanym okresie zarządzanie uprawnieniami dostępu do przetwarzania danych w ME regulowały:
Instrukcja zarzqdzania systemami informatycznymi służ qcymi do przetwarzania danych osobowych,
stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia Zarządzenie Nr 42/2016 Dyrektora Generalnego ME z 26
czerwca 2016 r. oraz Instrukcja zarzqdzania systemami informatycznymi, stanowiącą załącznik nr 5 do
zarządzenia Nr 70/2016 Dyrektora Generalnego ME. W ww. regulacji opisano m. in. zasady przyzna
wania dostępu do sieci bezprzewodowej oraz poprzez yPN.
Sprzęt komputerowy wykorzystywany do pracy na odległość był konfigurowany przez pracowników
pionu IT, a jego wydanie (zwrot) pracownikowi był ewidencjonowany. Obowiązujące w ME regulacje
dotyczące bezpieczeństwa określały podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy przetwarzaniu mo
bilnym i pracy na odległość, zgodnie z wytycznymi 5 20 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia KRI.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 492-495)
2.7 Serwis sprzętu informatycznego i oprogramowania
W przypadku systemów informatycznych o znaczeniu krytycznym dla urzędu niezbędne jest objęcie
tych systemów (w zakresie oprogramowania użytkowego, systemowego, sprzętu i rozwiązań teleko
munikacyjnych) stosownymi umowami serwisowymi, gwarantującymi odpowiednio szybkie urucho
mienie pracy systemu w przypadku awarii. Umowy powinny posiadać klauzule prawne zabezpieczają
ce Bl w przypadku wejścia w ich posiadania przez firmy serwisujące.
Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, stanowiąca załącznik nr 5 do zarządzenia Nr
70/2016 Dyrektora Generalnego ME w rozdziale 6.2 Zarządzanie systemami informatycznymi określa
zasady współpracy ME z podmiotami trzecimi w zakresie serwisu i rozwoju systemów teleinforma
tycznych określa zakres i sposób zabezpieczenia interesów ME w umowach serwisowych ze stronami
trzecimi.
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Udostępnione umowy serwisowe zawarte przez ME (np.: umowa na utrzymanie portali interneto
wych ME11), zawierają zapisy zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w kontak
tach z firmami zewnętrznymi, co potwierdza spełnienie wymagania

20 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia

KRI.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 428-447)
2.8 Procedury zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji
Pomimo stosowania zabezpieczeń pozwalających na ograniczanie ryzyka związanego z przetwarza
niem informacji w urzędzie istnieje ryzyko szczątkowe, świadomie akceptowane przez Kierownictwo.
W ramach ryzyka szczątkowego, a także ryzyka nieobjętego analizą ryzyka mogą pojawić się incyden
ty naruszenia BI. Incydenty te powinny być bezzwłocznie zgłaszane w określony i z góry ustalony spo
sób, a także powinien być opisany sposób reakcji na te incydenty przez wyznaczone osoby w celu
szybkiego podjęcia działań korygujących.
W okresie objętym kontrolą w zakresie zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji
w ME obowiązywała Procedura zarzqdzania incydentami, stanowiącą załącznik nr 7 do zarządzenia Nr
70/2016 Dyrektora Generalnego ME. Powyższa regulacja szczegółowo opisywała sposób zarządzania
incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji w ramach SZBI, w tym: przypadki wystąpienia
incydentu informatycznego naruszającego BI, sposób zgłaszania oraz postępowania z incydentami,
osoby odpowiedzialne za właściwe postępowanie, działania korygujące oraz przygotowanie materia
łów dowodowych. W Instrukcji nie uwzględniono konieczności prowadzenia rejestru incydentów.
W odpowiedzi na pytanie zespołu kontrolnego o dokumentację incydentów naruszenia BI (w tym
rejestr incydentów) uzyskano informację, że w okresie objętym kontrolą ME wystąpił jeden incydent
związany z BI i przedstawiono raport z obsługi tego incydentu (incydent nieprawidłowego funkcjono
wania strony internetowej ME i BlP ME z dnia 21.07.2017). Nie przedstawiono kontrolerom rejestru
incydentów ME. W ocenie zespołu kontrolnego brak rejestru incydentów oraz informacja o jedynie
jednym zidentyfikowanym incydencie może świadczyć o niskiej świadomości pracowników ME, co do
zagrożeń Bl oraz braku znajomości procedury zgłaszania incydentów.
Zespół kontrolny stwierdza, że w ME nie prowadzono rejestru incydentów oraz że istnieje ryzyko nie
identyfikowania i niezgłaszania incydentów BI, co pomimo istniejących regulacji wewnętrznych w tym
zakresie jedynie częściowo spełnia wymagania

20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia KRI.

(Dowód: akta kontroli str. 35, 466-474)
2.9 Audyt wewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa informacji
Wymogiem SZBI jest regularne (nie rzadziej niż raz na rok) przeprowadzanie audytów wewnętrznych
w zakresie Bl w systemach informatycznych, co pozwoli na ewentualne ujawnienie słabości SZBI i
jego doskonalenie.

2

Umowa 17/II/P/75001/4300/17/BA z dnia 31 marca 2017 zawarta pomiędzy ME a f-mą Network Partners.
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W ME nie funkcjonowały odrębne regulacje wewnętrzne określające zasady wykonywania audytów
wewnętrznych systemów informatycznych na potrzeby SZBI. W roku 2016 wykonany został audyt
wewnętrzny przeprowadzony przez pracownika Samodzielnego Stanowiska ds. audytu wewnętrzne
go. Wyniki audytów zawarte są w Sprawozdaniu z Zadania Audytowego nr 7/2016 pn. ‚„Funkcjono
wanie systemu bezpieczeństwa informacji w ME”. Działania podjęte w wyniku realizacji zaleceń oraz
stopień ich realizacji wpłynęły na podniesienie Bl w Ministerstwie. Powyższe oznacza spełnienie wy
magań z 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 575-601)
2.10

Kopie zapasowe

Jednym z kluczowych sposobów zapobiegania utracie informacji w wyniku awarii jest wykonywanie
kopii zapasowych. Kopie powinny być właściwie tworzone, przechowywane i testowane. Celem two
rzenia kopii zapasowych danych jest możliwość ich odzyskania, tj. przywrócenia do pracy użytkowej
systemu teleinformatycznego wraz z informacjami przechowywanymi przez ten system np. w bazie
danych. Wymóg ten można osiągnąć robiąc regularnie kopie całego środowiska pracy danego syste
mu teleinformatycznego, tj. systemu operacyjnego, jego konfiguracji fw tym konfiguracji zabezpie
czeń), systemu informatycznego i informacji w nim przechowywanych oraz poprzez regularne odtwa
rzanie systemu z kopii na niezależnym środowisku sprzętowym oraz testowaniu pracy użytkowej tak
odtworzonego systemu.
W okresie objętym kontrolą w zakresie wykonywania kopii zapasowych w ME obowiązywała Instruk
cja wykonywania kopii zapasowych stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 70/2016 Dyrektora
Generalnego ME.
Stwierdzono, że procedury wykonywania kopii zapasowych były na bieżąco stosowane. Kopie bezpie
czeństwa w ramach SZBI wykonywane były przy wykorzystaniu specjalizowanego oprogramowania w
sposób automatyczny według zdefiniowanego kalendarza. W trakcie czynności kontrolnych przedło
żono zespołowi kontrolnemu przykładowy wydruk kalendarza wykonania kopi zapasowych zawiera
jący nazwy plików przeznaczonych do przeniesienia na nośniki stanowiące kopie zapasowe. Kontrola
wykonania kopii była potwierdzana raportami zawierającymi informacje o prawidłowości przeprowa
dzenia procedury wykonywania kopii zapasowych. Utworzone kopie zapasowe niebyły przechowy
wane w innej lokalizacji niż lokalizacja serwerowni, w których przetwarzane są zabezpieczane syste
my. Nie stwierdzono wykonywania okresowych testów polegających na odtworzeniu systemów z
kopii zapasowych oraz regulacji wewnętrznych opisujących procedury dotyczące takich testów. Po
wyższe oznacza jedynie częściową zgodność z wymaganiem
KRI.

20 ust. 2 pkt 12 lit b rozporządzenia

(Dowód: akta kontroli str. 35, 472-574)
2.11

Prolektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów telekomunikacyjnych

Bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego w dużym stopniu zależy od jego budowy. Stąd wyma
gania, aby system teleinformatyczny został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami Bl opi
sanymi w obowiązujących normach i standardach przemysłowych. Procedury odbioru danego syste
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mu teleinformatycznego muszą zagwarantować kompleksowe przetestowanie wbudowanych zabez
pieczeń pod względem uzyskania założonego poziomu Bl. Podczas użytkowania systemu teleinforma
tycznego konieczne jest monitorowanie jego pracy m.in. w celu dostrzeżenia wszelkich nieprawidło
wości i podejmowania bezpośrednich działań korygujących.
W okresie objętym kontrolą w zakresie projektowania i wdrażania systemów telekomunikacyjnych w
ME obowiązywała Instrukcja zarzgdzania zmianq systemu informatycznego, stanowiącą załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 70/2016 Dyrektora Generalnego ME. Regulacja w ustępie 6.2 opisuje wymagania
dotyczące wdrażania nowych systemów i urządzeń do przetwarzania informacji, w ustępie 6.2 opisuje
zarządzanie zmianami w systemie informatycznym, w tym: zarządzanie zmianami w usługach świad
czonych przez dostawców oraz dokonywanie zmian użytkowanego w ME oprogramowania.
W za kresie eksploatacji systemów telekom unikacyjnych obowiązywała Instrukcja monitorowania
systemów informatycznych, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 70/2016 Dyrektora General
nego ME. W ustępie 6.1 opisany został sposób monitorowania użycia systemów i usług sieciowych,
sposób prowadzenia dziennika administratorów oraz rejestru błędów.
Zespół Kontrolny stwierdza, że ME realizowany jest ciągły proces zarządzania i monitorowania syste
mów teleinformatycznych oraz środowiska ich pracy pod kątem bezpieczeństwa wydajności i pojem
ności. Proces administrowania technicznego i monitorowania określonych obszarów (systemy, apli
kacje, dane, infrastruktura sieciowa, stacje robocze) jest przypisany konkretnym pracownikom pionu
IT. Proces monitorowania i diagnostyki pozwala na przewidywanie i zapobieganie ewentualnym pro
blemom związanym z awariami, wyciekami danych bądź ich utratą, co o oznacza spełnienie wymaga
nia 5 15 ust. 1 rozporządzenia KRI.
(Dowód: akta kontroli str. 35)
2.12

Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne dostępu do informacii

W celu uzyskania odpowiedniego poziomu Bl przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego do nich
dostępu przez uprawnionych użytkowników, stosowanych jest szereg zabezpieczeń informatycznych.
Celem zabezpieczeń jest uzyskanie ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieu
prawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, a także np. kradzieżą środków przetwarza
nia informacji. Zastosowane zabezpieczenia powinny być adekwatne do poziomu ryzyka wynikające
go z analizy ryzyka Bl.
Szereg zabezpieczeń techniczno-organizacyjne dostępu do informacji opisano w Zarządzeniu Nr 70
Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii Tekst Ujednolicony z dnia 19 grudnia 2016 r. W sprawie
wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach Teleinforma
tycznych w ME oraz w Zarządzeniu Nr 42 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii Tekst Ujedno
licony z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
wME.
Zgodnie z 5 20 ust. 2 pkt 7 i 9 rozporządzenia KRI w ME zapewniono ochronę przetwarzanych infor
macji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami oraz ustalono
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zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje
usunięcie lub zniszczenie poprzez:
a) zabezpieczenie dostępu do informacji poprzez wymuszone logowanie użytkowników z podaniem
unikalnego hasła do systemów ME;
b) kontrolę i monitorowanie ruchu osobowego, zabezpieczenia fizycznego dostępu do pomiesz
czeń;
c) podejmowanie czynności zmierzających do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z
przetwarzaniem informacji poprzez monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej, kontrolę
wejść i wyjść do pomieszczeń serwerowni, analizę zgłoszeń serwisowych, analizę incydentów na
ruszenia BI;
d) zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów ope
racyjnych, usług sieciowych i aplikacji poprzez stosowanie systemu kontroli dostępu do pomiesz
czeń serwerowni, systemu autoryzacji dostępu do systemów operacyjnych, sieci i aplikacji, sto
sowania zabezpieczeń kryptograficznych, stosowania systemów antywirusowych i antyspamo
wych, stosowanie zapór sieciowych typu firewall.
W ME stosowano procedury postępowania z informacjami zapewniające minimalizację wystąpienia
ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, zgodne z 20 ust. 2 pkt 11 rozporzą
dzenia KRI. Podkreślić jednak należy, że zastosowane zabezpieczenia nie wynikały z analizy ryzyka i
planu postępowania z ryzykiem.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 492-574)
2.13

Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne systemów informatycznych

Aby zapewnić bezpieczeństwo informacji przetwarzanych przez systemy teleinformatyczne niezbęd
ne jest stosowanie szeregu zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych dotyczących środowiska telein
formatycznego. Stosowanie zabezpieczeń powinno wynikać z analizy ryzyka i powstałej w jej wyniku
planu postępowania z ryzykiem i deklaracji stosowania zabezpieczeń.
Szereg zabezpieczeń techniczno-organizacyjne dostępu do informacji opisano w Zarządzeniu Nr 70
Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii Tekst Ujednolicony z dnia 19 grudnia 2016 r. wsprawie
wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach Teleinforma
tycznych w ME oraz w Zarządzeniu Nr 42 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii Tekst Ujedno
licony z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
wME.
Zgodnie z

20 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia KRI w ME zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeń
stwa systemów teleinformatycznych poprzez:
a) aktualizację oprogramowania oraz redukcję ryzyk wynikających z wykorzystywania opublikowa
nych podatności technicznych systemów teleinformatycznych (poprzez wdrażanie nowych wersji
oprogramowania systemowego i użytkowego, poprawek i uzupełnień podnoszących ich bezpie
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czeństwo, aktualizację oprogramowania antywirusowego i antyspamowego, aktualizację opro
gramowania zabezpieczającego ruch sieciowy).
b) minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii oraz ochronę przed błędami, utratą i
nieuprawnioną modyfikacją, a także zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych (poprzez
zastosowanie redundantnych rozwiązań sprzętowych w tym: dwustronnego zasilania, redundancji
klimatyzacji, zastosowanie serwerów wysokiej dostępności, redundancji macierzy dyskowych i
urządzeń sieciowych, monitorowanie parametrów środowiskowych w serwerowni (temperatura,
zadymienie), zastosowania systemu kopii zapasowych, systemu kontroli dostępu do zasobów in
formatycznych, systemu monitorowania funkcjonowania systemów teleinformatycznych i sieci);
c) zastosowanie mechanizmów kryptograficznych dla transmisji danych i poczty elektronicznej.
ME posiada jedną serwerownię zlokalizowaną w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie (ok. 100
m od siedziby ME). Pomieszczenie serwerowni jest podnajmowane od zarządcy budynku Minister
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej. Dostęp do serwerowni ograniczony jest dla uprawnionych
pracowników ME. Istniejący system monitorowania serwerowni (system TV) przemysłowej był w
trakcie kontroli niesprawny. W serwerowni znajduje się sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny,
okablowanie i sprzęt sieci LAN i WAN, w tym m. in. serwery i macierze produkcyjne, przełączniki oraz
urządzenia bezpieczeństwa sieciowego firewall głównie w szafach RACK. Jednak część podłączonego,
działającego sprzętu komputerowego stała na podłodze lub na stołach. Ponadto w serwerowni znaj
dowała się znaczna liczba sprzętu komputerowego wycofanego z eksploatacji oraz kartonów po
sprzęcie. Serwerownia nie posiadała dedykowanego systemu p. poż. Czujniki zadymienia podłączone
były do instalacji p. poż. budynku. W czasie kontroli serwerownia wyposażona była w dwie ręczne
gaśnice. W serwerowni przechowywane były kopie zapasowe systemów i danych przetwarzanych na
serwerach znajdujących się również w pow. serwerowni (patrz pkt 2.10).
Zespół kontrolny stwierdza, że aktualna organizacja i wyposażenie serwerowni stwarza zagrożenie
bezpieczeństwa informacji w ME. Podkreślić także należy, że zastosowane zabezpieczenia technicznoorganizacyjne systemów informatycznych nie wynikały z analizy ryzyka i planu postępowania z ryzy
kiem.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 492-574)
2.14

Rozliczalność działań w systemach informatycznych

Przetwarzanie informacji w systemach teleinformatycznych wymaga dostępu do danych przez
uprawnione osoby w ustalonym zakresie. Dokumentowaniu w postaci zapisów w dziennikach syste
mów (logi) podlegają wszelkie działania związane z przetwarzaniem informacji, a także działania ad
ministracyjne, co zapewnia rozliczalność tych operacji, tj. informację kto, kiedy i co wykonał w syste
mie teleinformatycznym. Świadomość użytkowników, że żadne ich działanie nie zostanie anonimowe
podnosi poziom Bl. Informacje zawarte w logach powinny być regularnie przeglądane w celu wykrycia
działań niepożądanych i powinny być przechowywane w bezpieczny sposób co najmniej 2 lata.
W badanym okresie ME nie dysponowało regulacjami wewnętrznymi, w których zostałyby określone
zasady prowadzenia logów systemowych, w tym sposobu ich gromadzenia, miejsca i okres ich prze
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chowywania, a także ich systematycznego przeglądania i analizy w celu wykrycia działań niepożąda
nych. W systemach ME będących przedmiotem kontroli w sposób standardowy rejestrowane były
działania użytkowników i administratorów w postaci zapisów w dziennikach systemów (logach). Z
informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że w ME realizowany jest projekt centralnego prze
chowywania i zarządzania logami z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania. Termin
wdrożenia określono na koniec 2017 r. Zespół kontrolny stwierdza, że w kontrolowanym okresie nie
było prowadzone systematyczne zapisywanie logów na zewnętrznych nośnikach informacji oraz nie
była prowadzona systematyczna kontrola logów pod względem ich zawartości i okresu przechowy
wania, co jest niezgodne z 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia KRI.
(Dowód: akta kontroli str. 35, 492-495)
Ustalenia:
1. W ME funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Stworzone zostały przez
kierownictwo warunki aktualizacji regulacji wewnętrznych dotyczących systemu w zakresie
dotyczącym zmieniającego się otoczenia zgodnie z 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRI. Sys
tem w badanym okresie był monitorowany, poddawany przeglądom doskonalony.
2.

Dokumentacja SZBI w ME nie zawiera wprost dokumentu o nazwie Polityka Bezpieczeństwa
Informacji a informacje stanowiące łącznie Politykę Bezpieczeństwa Informacji są rozproszo
ne i znajdują się w dokumentacji SZBI, pomimo to wymaganie 20 ust. 1 pkt 1 rozporządze
nia KRI uznaje się za spełnione.

3. W ME funkcjonowały regulacje wewnętrzne dotyczące szacowania ryzyka utraty integralno
ści, dostępności lub poufności informacji na potrzeby SZBI. Przeprowadzana została analiza
ryzyka, a jej wyniki wpływały na decyzje odnośnie podniesienia bezpieczeństwa funkcjono
wania ME. Wobec powyższego zostały spełnione wymagania określone w
rozporządzenia KRI.
4.

20 ust. 2 pkt 3

Pomimo braku pisemnych procedur dotyczących inwentaryzacji aktywów IT na potrzeby SZBI,
prowadzony jest rejestr zasobów teleinformatycznych zawierający informacje o zidentyfiko
wanych aktywach informatycznych, w tym sprzętu i oprogramowania służącego do przetwa
rzania informacji obejmującego ich rodzaj i konfigurację, zgodnie z wymaganiami
pkt 2 rozporządzenia KRI.

20 ust. 2

5. W ME w skuteczny sposób odbywało się zarządzanie uprawnieniami do pracy w systemach
informatycznych, na bieżąco monitorowano dostęp do zasobów informatycznych, co jest
zgodne z wymaganiami 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI. Konta byłych pracowników w
systemach informatycznych ME były w okresie objętym badaniem sukcesywnie blokowane,
zgodnie z 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia KRI. Zastrzeżenia budzi określenie trzech odręb
nych sposobów przesyłania wniosku o nadanie (odebranie) uprawnień, mogące być źródłem
problemów i utrudniające archiwizację procesu zarządzania uprawnieniami.
6. W ME funkcjonowały wewnętrzne regulacje dotyczące prowadzenia szkoleń użytkowników
zaangażowanych w proces przetwarzania informacji w systemach informatycznych w ramach
SZBI. Szkolenia dotyczyły pracowników nowo przyjmowanych do pracy. Należy wskazać na
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brak cykliczności szkoleń w kolejnych latach dla pracowników wcześniej przeszkolonych, co
jedynie częściowo spełnia wymaganie 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI.
7. W ME funkcjonowaty regulacje wewnętrzne w zakresie bezpiecznej pracy użytkowników przy
wykorzystaniu urządzeń przenośnych i pracy na odległość, a sprzęt teleinformatyczny wyko
rzystywany do takiej pracy był konfigurowany i zarządzany zgodnie z obowiązującymi regula
cjami, co jest zgodne z wymaganiem 20 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia KRI.
8. W ME funkcjonowały regulacje wewnętrzne w zakresie współpracy ze stronami trzecimi w
zakresie bezpieczeństwa informacji. Umowy serwisowe zawarte przez ME ze stronami trze
cimi dotyczące badanych systemów, zawierały zapisy zapewniające odpowiedni poziom bez
pieczeństwa informacji, co wypełnia wymagania 20 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia KRI.
9. W ME funkcjonowały regulacje wewnętrzne w zakresie zgłaszania i postępowania z incyden
tami naruszenia bezpieczeństwa informacji. Ww. regulacje nie wymagały prowadzenia reje
stru incydentów. Brak rejestru incydentów oraz informacja o jedynie jednym zidentyfikowa
nym incydencie fw okresie kontrolowanym) może świadczyć o niskiej świadomości pracowni
ków ME, co do zagrożeń Bl oraz braku znajomości procedury zgłaszania incydentów. Istnieje
ryzyko nieidentyfikowania i niezgłaszania incydentów BI, co jedynie częściowo spełnia wyma
gania

20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia KRI.

10. W ME nie funkcjonowały odrębne regulacje wewnętrzne określające zasady wykonywania
audytów wewnętrznych systemów informatycznych na potrzeby SZBI. W 2016 roku przepro
wadzony zostały audyty wewnętrzne dotyczące Bl. Zalecenia poaudytowe były przedmiotem
analizy, a podjęte działania wpłynęły na podniesienie BI, co oznacza spełnienie wymagań z
20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI.
11. W ME funkcjonowały regulacje dotyczące wykonywania kopii zapasowych. Kopie bezpieczeń
stwa w ramach SZBI wykonywane były przy wykorzystaniu specjalizowanego oprogramowa
nia w sposób automatyczny według zdefiniowanego kalendarza. Utworzone kopie zapasowe
nie były przechowywane w lokalizacjach innych niż serwerownia w której przetwarzane są
zabezpieczane systemy. Nie stwierdzono wykonywania okresowych testów polegających na
odtworzeniu systemów z kopii zapasowych oraz regulacji wewnętrznych opisujących proce
dury dotyczące takich testów. Powyższe oznacza jedynie częściową zgodność z wymaganiem
20 ust. 2 pkt 12 lit b rozporządzenia KRI.
12. W ME w badanym okresie funkcjonowały regulacje wewnętrzne określające wymagania
techniczne, bezpieczeństwa i eksploatacyjne w zakresie projektowania, wdrażania i odbioru
systemów informatycznych. Realizowany jest ciągły proces zarządzania i monitorowania sys
temów informatycznych kątem bezpieczeństwa wydajności i pojemności, co oznacza spełnie
nie wymagania 15 ust. 1 rozporządzenia KRI.
13. Zgodnie z 20 ust. 2 pkt 7 i 9 rozporządzenia KRI w ME zapewniono ochronę przetwarzanych
informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami
oraz ustalono zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej
ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie. W ME stosowano procedury postępowa
nia z informacjami zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i
środków przetwarzania informacji, zgodnie z 20 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia KRI. Podkreślić
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jednak należy, że zastosowane zabezpieczenia nie wynikały z analizy ryzyka i planu postępo
wania z ryzykiem.
14. Zgodnie z 20 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia KRI w ME zastosowano szereg zabezpieczeń doty
czących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Ustalona podczas kontroli organiza
cja i wyposażenie serwerowni stwarza zagrożenie bezpieczeństwa informacji w ME. Ponadto
zastosowane zabezpieczenia techniczno-organizacyjne systemów informatycznych nie wyni
kały z analizy ryzyka i planu postępowania z ryzykiem, Oznacza to jedynie częściowe spełnie
nie wymagań

20 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia KRI.

15. W badanym okresie ME nie dysponowało regulacjami wewnętrznymi, w których zostałyby
określone zasady prowadzenia logów systemowych, w tym sposób ich gromadzenia, miejsca i
okres ich przechowywania, a także ich systematycznego przeglądania i analizy w celu wykry
cia działań niepożądanych. Pomimo, iż niektóre logi systemowe był archiwizowane przy oka
zji tworzenia kopii zapasowych systemów, nie było prowadzone systematyczne zapisywanie
logów na zewnętrznych nośnikach informacji oraz nie była prowadzona systematyczna kon
trola logów pod względem ich zawartości i okresu przechowywania, co jest niezgodne z 21
ust. 1 i 2 rozporządzenia KRI.
Zapewnienie dostępności informacji zawartych na stronach internetowych urzędów dla osób z
niepełnosprawnościami

3.

W eksploatowanych systemach teleinformatycznych powinny zostać zastosowane rozwiązania tech
niczne umożliwiające osobom niedosłyszącym lub niedowidzącym zapoznanie się z treścią informacji
m.in. poprzez powiększenie czcionki, obrazu, zmianę kontrastu, czy też odsłuchanie wyświetlanej
treści zgodnie ze standardem WCAG 2.0. Termin dostosowania systemów teleinformatycznych do
prezentacji zasobów informacyjnych wg. powyższego standardu upłynął 30 maja 2015 r.
-

Strony internetowe ME zostały dostosowane do odbioru ich treści przez osoby z niepełnosprawno
ściami (do standardu WCAG)12. Z informacji uzyskanych przez Zespół kontrolny wynika że ME nie
prowadzi dalszych prac dostosowawczych w związku z realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji
projektem przeniesienia stron internetowych administracji państwowej (strona własna ministerstwa i
BlP) na wspólną jednolitą platformę internetową obywatel.goy.pl. ME uczestniczy w pilotażu ww.
projektu co oznacza jedynie częściową realizację wymagań określonych w

19 rozporządzenia KRI.

(Dowód: akta kontroli str. 35, 459-465)
Ustalenia:
1.

Systemy ME będących przedmiotem badania zostały częściowo dostosowane do odbioru pre
zentowanych treści przez osoby z niepełnosprawnościami, co oznacza jedynie częściowe
spełnienie wymagań określonych w

12

19 rozporządzenia KRI.

Umowa nr II/24/P/75001/15/DKS z dnia 27 lutego 2015 r.
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Po zbadaniu działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych oraz
realizacji obowiązków wynikajqcych z art. 13 ust. 2 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących
zadania publiczne, pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinforma
tycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej, zalecam:
1.

Przeprowadzenie analizy obowiązujących przepisów prawnych pod kątem identyfikacji usług
ME ara możliwości ich świadczenia drogą elektroniczną, zgodnie z wymaganiem określonym
w 5 15 ust. 2 rozporządzenia KRI.

2.

Przeprowadzenie analizy rejestrów ME pod kątem identyfikacji danych, które zostały pier
wotnie wprowadzone do innego rejestru publicznego uznanego za referencyjny oraz możli
wości techniczno-organizacyjnych wymiany danych poprzez bezpośrednie odwołanie się do
danych referencyjnych przez rejestr ME inicjujący wymianę, zgodnie z wymaganiem określo
nym w 5 5 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia KRI.

3.

Wprowadzenie regulacji wewnętrznej dotyczącej prowadzenia rejestru zasobów teleinforma
tycznych zawierającego informacje o zidentyfikowanych aktywach informatycznych, w tym
sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującego ich rodzaj i
konfigurację, zgodnie z wymaganiami 5 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI.

4.

Organizowanie cyklicznych szkoleń dla wszystkich osób zaangażowanych w proces przetwa
rzania informacji, zgodnie z wymaganiem określonym w 5 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI.

5.

Uzupełnienie regulacji wewnętrznych dotyczących zgłaszania i postępowania z incydentami
naruszenia bezpieczeństwa informacji o wymaganie prowadzenia rejestru incydentów, zgod
nie z wymaganiem określonym w 5 20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia KRI.

6.

Uzupełnienie regulacji wewnętrznych dotyczących wykonywania kopii zapasowych o wyma
ganie przechowywania utworzonych kopii zapasowych w lokalizacji innej niż lokalizacja (bu
dynek) serwerowni w której przetwarzane są zabezpieczane systemy oraz o procedurę prze
prowadzania okresowych testów polegających na odtworzeniu systemów z kopii zapasowych
zgodnie z wymaganiem 5 20 ust. 2 pkt 12 lit b rozporządzenia KRI.

7.

Zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony informacji i bezpieczeństwa systemów telein
formatycznych poprzez stosowanie zabezpieczeń wynikających z analizy ryzyka i planu postę
powania z ryzykiem zgodnie z wymaganiami S 20 ust. 2 pkt 7, 9 i 12 rozporządzenia KRI.

8.

Wprowadzenie regulacji wewnętrznych dotyczących prowadzenia logów systemowych, w
tym sposobu ich gromadzenia, miejsca i okresu ich przechowywania, a także ich systematycz
nego przeglądania i analizy w celu wykrycia działań niepożądanych, zgodnie z wymaganiem
określonym w S 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia KRI.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli
w administracji rządowej oczekuję od Pana Ministra, w terminie 60 dni od daty otrzymania niniejsze
go Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania wyżej wymienionych uwag
i wniosków; a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.
*

*

*

22

Niniejsze Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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Sekretarz Stanu
Wykonano w 2 egz.:
Egz. Nr 1

—

Ministerstwo Energii

ul. Wspólna 30, OO-930 Warszawa,
Egz. Nr2—aa.

Sporządził: Zespół kontrolny.
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