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Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 5/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 13 -  17 lutego 2012 r. kontrolę 
doraźną w zakresie wybranych zagadnień dotyczących: ochrony danych osobowych oraz tajemnicy 
służbowej w Zespole Szkół Leśnych (ZSL) z siedzibą w Miliczu, ul. Kasztelańska 1.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska (MS) 
w składzie:

* Aleksandra Gregoridewicz - Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu "Wewnętrznego, 
kierownik zespołu kontrolującego;
Sylwia Wojewoda -  Specjalista w Departamencie Leśnictwa.

Koordynator kontroli: Michał Nałęcz -  Naczelnik Wydziału w Biurze Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego w MS.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli ZSL w Miliczu pod nr 46. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli stanowi Zał. nu- 1.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 iipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

ZSL w Miliczu od dnia 8 listopada 2011 r. kieruje p.o. Dyrektora p. Justyna Żarczyńska. Wcześniej 
placówką kierowała

Niniejsza kontrola doraźna została' przeprowadzona w związku z pismem p.o. Dyrektora ZSL 
w Miliczu z dnia 8 grudnia 2011 r„ zn.: 0717/213/2011 skierowanym do Dyrektora Departamentu 

* Leśnictwa w MS p. Krzysztofa Janeczko w sprawie znalezienia w jednym z komputerów służbowych 
5 plików z korespondencją mailową, w tym również służbową, prowadzoną za pośrednictwem 
prywatnego adresu mailowego. Przesłaną korespondencję mailową załączono na płytce CD. Pismo 
wraz z notatką służbową informatyka z firmy INFOMACH stanowi Zał. nr 2.

 

 

 

 



AnalLa ^a^aitosos płytki CL1 wykazana, że zawiera ona korespondencję mailową prowadzW. 
, adresu. / ' -.późnymi adresatami, m.in. z Ministerstwa Środowiska.

’/'/ związku z powyższym dokonano szczegółowej analizy otrzymanej płytki CD, z której wybfsno 
ok. 400 stron maili, zapisanych następnie na kolejnej płytce CD w postaci plików PDF. Płytka 
stanowi ^ai. nr 5 do sprawozdania. Oryginał -płytki CD przysłany przez p.o. Dyrektora ZSL 
w .Miliczu pozostaje w posiadaniu Departamentu Leśnictwa.

Lonirolą objęto 2 zagadnienia dotyczące bezpośrednio ZGL w Miliczu:
- wykorzystywanie prywatnej poczty elektronicznej do celów służbowych:
- ocena sieci intonnaiycznej w ZGL w Miliczu pod kątem bezpieczeństwa przechowywanych danych.

1. Wykorzystywanie prywatnej, poezty ekktronita«j do celów stażbowydi.

Z ustaleń zespołu kontrolującego wynika, że przekazana przez p.o. Dyrektora ZSL w Miliczu 
p. J. Zarczyńską korespondencja mailowa znajdowała się w komputerze, który nie ty ł oficjalnie 
przekazany do użytkowania żadnemu z pracowników, natomiast znajdował się w sekretariacie szkoły, 
z, wyjaśnień p.o. dyrektora szkoły wynika, że do 1.12.2011 r. z tego komputera korzystał kierownik 
administracyjno-gospodarczy szkoły j t jktóry -  w czasie gdy dyrektorem szkoły

pracował najczęściej przy tym komputerze w sekretariacie, sporadycznie 
korzystając ze swojego pokoju jak i swojego sprzętu komputerowego. Po objęciu stanowiska 
p.o. dyrektora szkoły p. J. Zarczyńska przekazała ten komputer specjaliście ds. kadr j 
Ponadto p. I. Zarczyńska wyjaśniła, że w dniu 6.12.2011 r. zgłosiła jej fakt
odnalezienia na komputerze programu pocztowego Thunderbind, na który spływała poczta na adres: 

Poczta nie była zabezpieczona hasłem, wszelkie informacje spływały automatycznie 
(po kliknięciu na ikonę na pulpicie). Po przeglądzie skrzynki okazało się, że znajduje się na niej 
ok. 300 maili, które zostały zabezpieczone, a następnie przekazane do Departamentu Leśnictwa w MŚ. 
Wyjaśnienia p. I. Żarczyńskiej zawarte w notatce służbowej z dnia 15.02.2012 r. stanowiąZał. nr 3.

W związku z powyższym dokonano oględzin sprzętu komputerowego będącego aktualnie 
w dyspozycji Ustalono, że korespondencja mailowa-będąca przedmiotem kontroli

jduje się w programie do obsługi poczt}/ e-mail Mozilla Thunderbird i kierowana jest na adres: 
tęp do wiadomości nie był zabezpieczony hasłem dostępowym. Po kliknięciu 

na ikonę programu znajdującą się na pulpicie komputera, program otwiera się, co umożliwia dostęp 
do archiwalnej korespondencji mailowej. W dniu oględzin nie było już możliwe pobieranie poczty 
aktualnej, gdyż wyświetlał się komunikat o braku możliwości połączenia z ‘serwerem poczty 
oraz informujący o konieczności zalogowania się. Protokół z oględzin sprzętu komputerowego 
stanowi Zał. nr 4.

Z wyjaśnień złożonych przez p. I. Zarczyńską wynika, że pocztę służbową szkoły obsługuje portal 
„nazwa.pl” prowadzony przez firmę NetArt S.A. z siedzibą w Krakowie. Adres szkoły 
- zsl@mitiez.pl. A "M

P. J. Zarczyńska wyjaśniła ponadto, ze w dniu 25.11.2011 r. zmieniono administratora poczt}/ 
służbowej. Do dnia 25.11.2011 r. był to nie pracujący w szkole od 2009 r.

[Stwierdziła ponadto, że pracownicy funkcyjni szkoły imają przydzielone adresy 
służbowe, nie istnieje więc konieczność korzystania z adresów prywatnych do celów służbowych, 
jednakże w praktyce wszyscy pracownicy szkoły, nagminnie używają swoich adresów prywatnych

mailto:zsl@milicz.pl


do celó ,,j Ju tow ych . Przekazała także zespołowi kontrolującemu wykaz pracowników szkoły tffaz 
używanymi adresami mailowymi służbowymi i pp/watnymi. Wykazy pracowników wraz i  

adresami mailowymi prywatnymi i służbowymi stanowi Zał. nr 5.

Zgodnie z ww. wykazami ustalono, że adres?

"  Uceiaa b k d  w ZiSL J  ifiltfp i  pódl fcątena bespieęsfcśsibra jMżedhowywatip^
dffloiyiel,

ustaleń dokonanych przez zespół kontrolujący wynika, że w dniu 7,12.2011 r. pracownik firmy 
komputerowej IldFuMACH z Milicza sporządził notatkę służbową z wykonairych czynności 
w okresie od 14 listopada do 7 grudnia 7011 r. w sieci komputerowej szkoły;
- wyłączono serwer oparty na systemie LINUKS, zabezpieczony hasłem, którego żaden 
z pracowników obecnych przy oględzinach nie znał.
- stwierdzono, ze strukturą sieci nie jest zabezpieczoną przed dostępem nieautoryzowanym -  brak 
stworzonej mapy sieci oraz adresacji adresów IP. Bardzo istotnym zagrożeniem było podłączenie 
urządzeń dostępowych do Internetu znajdujących się na korytarzu (dostęp do internatu dla uczniów) 
Jo sieci wspólnej z administracją szkoły. Mogło to skutkować nieautoryzowanym dostępem 
do danych należących do administracji szkoły -  przede wszystkim chodzi o programy firmy 
VULKAN, dot. administrowania szkolą.
- podłączono router zastępujący ww. serwer w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci. Zainstalowano 
również switch zarządzalny, umożliwiający pełną kontrolę nad siecią oraz wydzielenie jednostek 
organizacyjnych (np. sekretariat, księgowość itp.) w celu znacznej poprawy bezpieczeństwa.
- stworzono mapę sieci oraz opisano okablowanie.

Notatkę z wykonanych czynności w sieci informatycznej zamieszczono w Zał. nr 2.

Umowa serwisowa z firmą FNFOMACH, mail dot. poczty służbowej oraz struktura sieci 
informatycznej stanowią łącznie Zai. nr 6.

3. • Ustalenia końcowe.

1) Ustalenia kontroli wskazują, że pracownicy szkoły nagminnie używają prywatnej poczty mailowej 
do załatwiania spraw służbowych. Tego typu działania stanowią'czynnik ryzyka naruszenia zasad 
ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej.

2) Ocena stanu faktycznego w zakresie działania sieci informatycznej w ZSL w Miliczu pod kątem 
bezpieczeństwa przechowywanych danych, wskazuje na niewystarczający poziom stosowanych 
do końca ubiegłego roku zabezpieczeń, za co odpowiedzialność ponosi poprzednie kierownictwo 
szlco-ly. Należy stwierdzić, że działania podjęte w ostatnim czasie przez p.o. Dyrektora ZSL w 
Miliczu p. J. Żarczyńską przyczyniły się do uporządkowania i podniesienia stanu bezpieczeństwa ' 
sieci informatycznej szkoły.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, uważam za wskazane wprowadzenie formalnego zakazu 
korzystania przez pracowników szkoły z prywatnej poczty elektronicznej do celów służbowych.



Jednocześnie proszę Panią Dyrektor o złożenie pisemnej informacji nt. sposobu wykorzystania 
wyników kontroli zawartych w sprawozdaniu oraz realizacji powyższego zalecenia pokontrolni0 
-  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego sprawozdania. W przypadku realizacji 
zalecenia pokontrolnego, której efektem będzie zmiana zapisów regulacji wewnętrznych, proszę 
o przesłanie wraz z powyższą odpowiedzią kopii zmienionych dokumentów.

-zgodnie z ait. ust. :< ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik 
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania rna prawo 
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.
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