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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Pomiechówek (dalej: Urząd), 05-180 Pomiechówek, ul. Szkolna 1a. 

 

Dariusz Bielecki, Wójt Gminy Pomiechówek (dalej: Wójt) 

(akta kontroli str. 2-6) 

Realizacja projektów w zakresie e-administracji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w szczególności 
w zakresie rozwoju e-usług oraz zapewnienie warunków umożliwiających ich 
świadczenie przez urząd. 
 

Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2022 r. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 

Maciej Bukowski, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/31/2022 
z 5 maja 2022 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.  
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Gmina Pomiechówek (dalej: Gmina) uczestniczyła jako partner w realizacji projektu 
pn. E-usługi między Wisłą a Kampinosem współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-
potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla 
Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 (dalej: Projekt ). Wydatki poniesiono zgodnie z zakresem 
rzeczowym Projektu i na cele określone w umowie i wniosku o dofinansowanie, za 
wyjątkiem dwóch zadań dotyczących aplikacji mobilnej i systemu elektronicznego 
zarządzania dokumentami (dalej: EZD) w jednostkach podległych w Gminie 
Pomiechówek. Cel główny Projektu (wskazany we wniosku o dofinansowanie) został 
osiągnięty i utrzymany. 

Gmina udostępniła 22 e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości. Jednak mieszkańcy 
Gminy skorzystali, w okresie objętym, kontrolą tylko z 11 e-usług, natomiast 
w przypadku 11 pozostałych e-usług stwierdzono brak korzystania z nich. Pomimo 
zrealizowania Projektu, stwierdzono że w latach 2019-2022 zainteresowanie e-
 usługami było niskie. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

-  nieudostępnienia otrzymanej w 2021 r. aplikacji mobilnej o wartości 74 820 zł 
zakupionej w ramach jednego z zadań Projektu, co było działaniem 
niegospodarnym,  

- niezrealizowania w pełnym zakresie zadania dotyczącego wdrożenia i integracji 
systemu EZD wraz z elektronicznym archiwum zakładowym Urzędu i jednostek 
podległych, ponieważ system EZD wdrożono tylko w Urzędzie, natomiast nie 
objęto nim jednostek podległych (tj. czterech placówek oświatowych z Gminy 
Pomiechówek, w których realizowano Projekt), co było niezgodne z jednym 
z celów strategicznych („Połączenie jednostek biorących udział w projekcie 
systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją”),  

-  niezapewnienia ciągłości dostępu do e-usług z wykorzystaniem powszechnie 
akceptowanych elektronicznych form potwierdzania tożsamości, tj. Profilu 
Zaufanego, co było działaniem nierzetelnym,  

- nieprowadzenia wystarczających działań informacyjnych promujących 
udostępnione w ramach Projektu e-usługi, co było działaniem nierzetelnym, 

- zamieszczenia na stronie www.pomiechowek.pl niepełnych i niedokładnych 
informacji o zrealizowanym Projekcie w zakresie kwot dofinansowania Projektu, 
co było niezgodne z wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych (dalej: MJWPU) dotyczących minimalnych informacji, które powinny być 
zamieszczone na stronie internetowej korzystającego z dofinansowania, 

- niezrealizowania sześciu z 12 rekomendacji sformułowanych po audycie 
w zakresie bezpieczeństwa informacji z 2020 r., mimo przyjęcia ich do 
wdrożenia, co było działaniem nierzetelnym, 

- nieprzeprowadzenia w 2021 r. w Urzędzie Gminy okresowego audytu 
wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, co było niezgodnie z § 20 
ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 
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publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych3 (dalej: rozporządzenie KRI). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Ocena realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-
2020 w zakresie e-administracji, w tym wdrożenie e-usług 
przez Urząd  

1. Gmina Pomiechówek uczestniczyła w realizacji Projektu „E-usługi między Wisłą 
a Kampinosem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” 
Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.  

Wójt podał m.in., że Decyzja o przystąpieniu do projektu została podjęta przez 
Zarząd Gminy Pomiechówka w następstwie wystąpienia z propozycją 
partnerstwa w projekcie (…) od Gminy Leoncin. „W październiku 2015 roku, 
przed podpisaniem umowy o partnerskiej współpracy, Wójt Gminy Pomiechówek 
spotkał się z wójtem Gminy Leoncin. Podczas tego spotkania padła propozycja 
współpracy ze strony Gminy Leoncin przy realizacji projektu dotyczącego 
wprowadzenia e-usług i informatyzacji urzędów gmin, które brałyby udział w 
projekcie”.  

Na podstawie uchwały nr XI/106/2015 Rada Gminy z 28 października 2015 r. 
wyrażono zgodę na przystąpienie Gminy Pomiechówek do Projektu pn. „E-usługi 
między Wisłą a Kampinosem” oraz jego realizację, w tym na zawarcie 
porozumienia w celu wspólnej realizacji Projektu z innymi jednostkami 
samorządowymi.  

Umowę4 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu: pn. „E-usługi 
między Wisłą a Kampinosem” (dalej: umowa partnerskiej współpracy) zawarto 
w dniu 29 października 2015 r. pomiędzy Wójtem Gminy Leoncin, będącej 
koordynatorem Projektu/partnerem wiodącym (liderem) ww. Projektu, a Wójtami 
Gmin Pomiechówek, Stare Babice, Leszno i Burmistrzem Gminy Zakroczym, 
będących partnerami Projektu. Umowę zmieniano czterema aneksami5.  

W umowie partnerskiej współpracy wskazano m.in. „zasady partnerskiej 
współpracy stron umowy przy realizacji projektu…” (§1 ust. 1), że „umowa odnosi 
się do realizacji Projektu we wszystkich jego fazach: przygotowawczej, 
opracowania oraz wdrożenia wypracowanych rozwiązań, a także do utrzymania 
rezultatów Projektu przez 5 lat” (§1 ust. 2), a także wskazano „główne cele 
Projektu: a) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług 
elektronicznych, b) uruchomienie elektronicznych usług o stopniu dojrzałości 3 
(dwustronna interakcja), 4 (transakcja) i 5 (personalizacja)” (§1 ust. 4).  

W ramach Projektu przewidziano „utworzenie i wdrożenie nowych e-usług 
o stopniu dojrzałości 3 (dwustronna interakcja), 4 (transakcja) i 5 (personalizacja) 
w celu zwiększenia liczby dostępnych e-usług świadczonych przez partnerów 
oraz umożliwiających kompleksowe załatwienie spraw przez Internet 
mieszkańcom”; „stworzenie i modernizacja zaplecza informatycznego oraz 
systemów informatycznych partnerów projektu koniecznych do świadczenia e-

                                                      
3   Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. 
4  Brak numeru. 
5  Aneksy do umowy partnerskiej współpracy: nr 1 z 2 czerwca 2016 r., nr 2 z 3 grudnia 2018 r., nr 3 z 16 

grudnia 2019 r. oraz po realizacji projektu aneks (brak numeru) z 15 października 2021 r.  
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usług tj., w szczególności zakup koniecznego sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania niezbędnych do prawidłowego działania nowych e-usług” (§2 
ust. 1 i 2). „Szczegółowy zakres usług i dostaw, które będą realizowane na rzecz 
partnerów projektu, zostanie określony w SIWZ dotyczącego projektu”.  

Zakres współpracy - „koordynatorem Projektu jest lider (Gmina Leoncin), który 
będzie występował w charakterze beneficjenta w staraniach o środki finansowe 
z funduszy Unii Europejskiej w ramach Projektu. Wszystkie działania 
podejmowane przez lidera i Partnerów w ramach realizowanego wspólnie 
Projektu muszą być zgodne z umową i przepisami prawa. Partnerzy deklarują 
wolę zachowania ciągłości działania e-usług oraz ich rozwijania w ramach 
porozumienia partnerskiego” (§3 pkt 1-3). 

Gmina Pomiechówek, jako partner Projektu: 

  odpowiadała za m.in.:  

- zapewnienie wkładu własnego w wysokości wydatków przypisanych do  
partnera zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (§4 ust. 2 lit. 
a),  

- przestrzeganie obowiązków dotyczących informacji i promocji (§4 ust. 2 lit. 
c), 

 była zobowiązana m.in. do 

- wyznaczenia osoby do kontaktu, aktywnego uczestnictwa i współpracy, 
przekazywania partnerowi wiodącemu informacji i dokumentacji do 
rozliczenia i raportowania, informowania o przeszkodach przy realizacji 
zadań, partycypacji w kosztach w przypadku korekty finansowej (§4 ust. 3 
lit. a, c, h),  

- utrzymania rezultatów Projektu w okresie 5 lat od zakończenia finansowej 
realizacji Projektu zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (§6 ust. 2). 

Koszty/wydatki Gminy Pomiechówek, jako partnera, wskazane w umowie 
partnerskiej współpracy (w ostatnim aneksie z 2021 r.), zostały poniesione 
w przyjętych wysokościach6, tj.: 

-  całkowity koszt realizacji Projektu – 1 353 846,62 zł (z ogólnej kwoty 
7 022 451,26 zł); 

-  wydatki kwalifikowane realizacji Projektu – 1 293 346,58 zł (z ogólnej kwoty 
6 565 557,89 zł, co stanowiło 80% całkowitych kosztów Projektu), 

- wydatki niekwalifikowane – 60 500,04 zł (z ogólnej kwoty 456 893,37 zł), 

- kwota dofinansowania – 1 034 677,26 zł (z ogólnej kwoty 5 252 446,31 zł),    

- środki własne – 319 169,36 zł, z tego: wydatki kwalifikowane 258 669,32 zł 
i niekwalifikowane 60 500,04 zł (z ogólnej kwoty 1 770 004,95 zł, z tego wydatki 
kwalifikowane 1 313 111,58 zł i 456 893,37 zł, co stanowiło 20% całkowitych 
kosztów Projektu).  

Terminy realizacji Projektu, które ujęto w umowie partnerskiej współpracy 
dotyczyły:  

- zakończenia prac przygotowawczych do dnia 30 października 2015 r.,  

- przewidywanego terminu rozpoczęcia rzeczowej realizacji Projektu w dniu 
1 czerwca 2016 r., 

                                                      
6  E-mail z 5 sierpnia 2021 r. z MJWPU informujący lidera o pozytywnej weryfikacji wniosku i trwałości 

Projektu.  
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- przewidzianego terminu zakończenia realizacji Projektu w dniu 30 czerwca 
2018 r., który wydłużono kilkukrotnie: do 30 czerwca 2019 r. (aneks nr 2) i do 
30 marca 2020 r. (aneks nr 3) oraz do dnia 30 września 2020 r. (aneks bez 
numeru). 

Celem głównym Projektu określonym w umowie7 o dofinansowanie 
nr RPMA.02.01.01-14-2932/15-00 było zwiększenie dostępu obywateli 
i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez 
Urząd i jednostki podległe poprzez integrację rozwiązań informatycznych 
występujących w urzędzie i w jednostkach podległych.  

Cele strategiczne Projektu to połączenie jednostek biorących udział w Projekcie 
systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, realizacja nowych funkcji 
oraz świadczenie nowych usług (e-usług) na rzecz instytucji, podmiotów 
gospodarczych, obywateli i mieszkańców regionu (kreowanie społeczeństwa 
informacyjnego).  

Uzasadnieniem realizacji Projektu (wskazanym we wniosku o dofinansowanie) 
była analiza stanu i potrzeb w zakresie poziomu informatyzacji urzędów i 
jednostek podległych zawarta w Studium wykonalności, która wykazała 
podobieństwo istniejących problemów, powtarzających się w różnym zakresie we 
wszystkich urzędach oraz badania opinii publicznej klientów/mieszkańców w 
formie ankiet w ww. gminach, które wykonano na zlecenie lidera8.  

W Studium wykonalności z października 2015 r.9 w zakresie Gminy 
Pomiechówek wskazano m.in. opis i specyfikę miejscowości, wymieniono i 
pogrupowano e-usługi według poziomów, zadania, systemy, ilość i paramenty 
urządzeń serwerowych, sprzętu komputerowego, baz danych oraz 
oprogramowania.  

W Studium wykonalności oraz w SIWZ (załącznik nr 4.1-OPZ System 
Pomiechówek, załącznik Nr 4B3-Specyfikacja sprzętu Pomiechówek, załącznik 
nr 4 do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia) przewidziano do realizacji w ramach 
Projektu w Gminie Pomiechówek:  

 udostępnienie 22 e-usług, z tego: 10 e-usług na 5 poziomie dojrzałości 
(personalizacja)10, 10 e-usług na 4 poziomie dojrzałości (transakcja)11 i dwóch 
e-usług na 3 poziomie dojrzałości (dwustronna interakcja)12,  

                                                      
7  Zawarta w dniu z 12 lipca 2016 r. przez lidera Projektu (Gmina Leoncin) z reprezentantami Zarządu 

Województwa Mazowieckiego (Wicemarszałkiem i członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego). 
8  Wyniki badania ankietowego wskazały zainteresowanie mieszkańców e-usługami w Gminie Pomiechówek. 
9  Firma zewnętrzna opracowywała Studium Wykonalności w 2015 r. na zlecenie lidera.  
10  Dotyczy to: (1) „Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, z możliwością składania i otrzymywania 

spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności”, 
(2) „Podatek od nieruchomości od osób prawnych, z możliwością składania spersonalizowanych 
elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności”, (3) „Podatek rolny, 
z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji 
elektronicznych płatności”, (4) „Podatek leśny, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych 
formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności”, (5) „Podatek od środków transportu, 
z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji 
elektronicznych płatności”, (6) „ Opłata za wywóz odpadów komunalnych, z możliwością składania 
spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności”, 
(7) „Wniosek o rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych wraz z możliwością realizacji 
elektronicznych płatności”, (8) „Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej”, 
(9) „E- zezwolenia” (W Studium wykonalności podano szerszą nazwę o treść „e-usługa pozwalająca na 
otrzymywanie zezwoleń, oraz uiszczanie opłat za nie”), (10) „E-deklaracje”. 

11  (1) „Wniosek o przyjęcie do przedszkola”, (2) „Wniosek o przyjęcie do szkoły”, (3) „Deklaracja rodziców 
w sprawie uczęszczania ich dziecka na religie/etykę”, (4) „Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji”, 
(5) „Wyrażenie zgody na wycieczkę szkolną”, (6) „Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa”, (7) „Wniosek 
o przeniesienie decyzji”, (8) „Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego”, (9) „Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych”, 
(10) „Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 
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 wykonanie następujących zadań i wdrożenie poniższych systemów: 

(1) „Integracja systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) 
wraz z elektronicznym archiwum zakładowym Urzędów i jednostek 
podległych”; (2) „Przygotowanie portalu platformy usług publicznych oraz 
stron zgodnych ze standardem WCAG 2.0”, (3) „Moduł obsługi interesanta 
wraz z formularzami elektronicznymi”, (4) „Moduł przestrzennej lokalizacji 
pism i spraw”,                     (5) „Wdrożenie aplikacji do prowadzenia 
Biuletynu Informacji Publicznej wraz z przeniesieniem danych z dotychczas 
używanego systemu BIP (zgodny z WCAG 2.0)”, (6) „Zakup baz danych oraz 
oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie węzłów 
infrastruktury teleinformatycznej”, (7) „Zakup oprogramowania dodatkowego 
koniecznego do świadczenia  
e-usług oraz „zasilających" je w dane”, (8) „Uruchomienie Punktu 
Potwierdzania Profili Zaufanych (ePUAP)”, (9) „Broker integracyjny 
umożliwiający publikację w Biuletynie Informacji Publicznej rejestrów 
publicznych z poziomu systemu EZD”, (10) „Szyna usług integrująca usługi 
ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe), (11) „Wdrożenie aplikacji mobilnej na 
2 platformy systemowe (Android, Windows Phone, iOS) zintegrowanej 
z platformą usług publicznych”, (12) „Wdrożenie aplikacji e-dziennik do 
obsługi szkół oraz kontaktu pomiędzy rodzicami a placówkami oraz 
bezpośredniej wymiany informacji i dokumentów pomiędzy placówkami 
edukacyjnymi a organami prowadzącymi”, (13) „Wdrożenie platformy 
konsultacji społecznych umożliwiająca komentowanie uchwał opublikowanych 
w formacie Z1PX - Wdrożenie i uruchomienie tzw. budżetu obywatelskiego”. 
Ponadto SIWZ obejmował (14) „Kupno wyposażenia komputerowego i 
oprogramowania: urządzenia serwerowe, sprzęt komputerowy, bazy danych i 
oprogramowania” tj.: urządzenia serwerowe (4 szt.), sprzęt komputerowy 
(komputery 32 szt. i laptopy 10 szt.), urządzenia wielofunkcyjne (5 szt.), 
skanery (5 szt.) i bazy danych oraz oprogramowanie (5 szt.). 

(akta kontroli str. 14, 15, 19, 25, 33, 34, 39-62, 63-120, 142-171, 179, 257-499, 520, 
531, 626, 700, 702, 704, 710, 775-780, 786-819, 831-833) 

2. W Gminie Pomiechówek obowiązywała „Strategia rozwoju gminy Pomiechówek 
na lata 2016-2020”13 (dalej: Strategia). Nie ujęto w niej (ani w innych dokumentach 
związanych z rozwojem gminy) zagadnień dotyczących e-administracji, w tym 
wdrożenia e-usług.  

Strategię opracowywano w latach 2015-2016, a w 2015 r. zawarto ww. umowę 
partnerskiej współpracy. Wójt Gminy podał m.in., że „ Gmina Pomiechówek przez 
przeoczenie nie zgłosiła w trakcie prac nad strategią wniosku o wpisanie zadania 
w strategii” (…) „mieszkańcy jak i przedstawiciele Urzędu gminy Pomiechówek nie 
zgłaszali propozycji projektów związanych z e-usługami”. Strategię opracowano 
„przy pełnej partycypacji społeczności Gminy Pomiechówek, tematyka 
wprowadzenia         e-usług nie jest wskazana jako zadanie do realizacji do roku 
2020”. 
Wójt dodał, że „Gmina Pomiechówek jest na etapie wyboru wykonawcy, który 
opracuje nową Strategię Gminy Pomiechówek”. 

Ponadto Wójt podał, m.in. że „realizacja projektu pn. „E-usługi miedzy Wisłą 
a Kampinosem” nie była związana z celami zawartymi w dokumentach 
strategicznych. Społeczność Gminy Pomiechówek nie wskazała tego typu zadań 
jako kluczowych do realizacji przez władze gminy (mała skala problemu). Natomiast 

                                                                                                                                       
12  (1) „e-konsultacje społecznie”, (2) „e-rada”. 
13  Wprowadzona uchwałą nr XVI/148/2016 z 11 kwietnia 2016 r. Rady Gminy Pomiechówek. Strategia 

obowiązywała od 11 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. 
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podczas sondażu przeprowadzonego przez lidera Projektu pn. „E-usługi między 
Wisłą a Kampinosem” przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i ostatecznym 
doborem Partnerów, mieszkańcy Gminy Pomiechówek opowiedzieli się za 
wprowadzeniem możliwości załatwienia spraw urzędowych przez Internet”.  

(akta kontroli str. 14, 15, 19, 25-27, 33, 34, 172, 174-179, 811-819) 

3. W Urzędzie nie wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za realizację 
Projektu w zakresie e-administracji, w tym wdrożenia e-usług. Pracownicy Urzędu 
realizowali zadania zgodnie z zakresami czynności i pełnionymi funkcjami14.  

W Gminie Pomiechówek nie monitorowano i nie oceniano rezultatów podjętych prac 
związku z realizacją Projektu. Wójt Gminy podał m.in., że „przyczyną tego były braki 
kadrowe, obciążenia pracą, utrudnienia w ciągłości pracy podczas pandemii (covid), 
głównie przebywanie całych wydziałów na kwarantannie, praca hybrydowa”. 

(akta kontroli str. 9-19, 27, 28, 33, 34, 775-780) 

4. W zakresie realizacji celów i osiągnięcia efektów zakładanych w Projekcie 
stwierdzono, że zakres rzeczowo-finansowy, będący podstawą ich realizacji, 
nie został dołączony do umowy partnerskiej współpracy. Wójt Gminy podał m.in., że 
Gmina Pomiechówek: nie otrzymała od lidera załączników do umowy partnerskiej 
współpracy; „uczestniczyła w realizacji projektu na podstawie danych zawartych we 
wniosku o dofinansowanie projektu, wyceny zakresu projektu i SIWZ”; „w trakcie 
spotkań roboczych organizowanych przez lidera zgłaszała swoje potrzeby w 
zakresie zakupów w projekcie ale liczyła przede wszystkim na doradztwo i 
propozycje fachowców, którzy mieli specjalistyczną wiedzę w zakresie wdrażania e-
usług. Firma (…) zatrudniona przez Gminę Leoncin podczas spotkań, wizji lokalnych 
oraz na podstawie dokumentacji przesłanych przez Partnerów sporządziła wycenę 
zakresu projektu” (…). „Opisy w SIWZ były bardziej szczegółowe niż opisy ze 
wstępnej wyceny i zawierały pełny obraz zakresu rzeczowego przypisanego w 
projekcie dla Gminy Pomiechówek”. Wójt Gminy dodał m.in., że „nie posiadamy 
harmonogramów rzeczowo-finansowych, które Gmina Leoncin sporządzała na 
potrzeby projektu”.  

Zrealizowane w ramach Projektu działania polegały na: wdrożeniu i uruchomieniu 
platformy informatycznej/platformy usług publicznych (PUP)/e-BOI (e-biuro obsługi 
interesanta), gdzie udostępniono 22 e-usługi w Gminie Pomiechówek (po 10 e-usług 
na 4 i 5 - poziomie dojrzałości, dwie e-usługi na 3 poziomie dojrzałości); zakupie 
sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia m.in. e-dziennika w czterech 
placówkach oświatowych (szkołach wskazanych w SIWZ w części dot. Gminy 
Pomiechówek) oraz systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w 
Urzędzie; uruchomieniu punktu potwierdzającego profil zaufania; zmodernizowaniu 
serwerowni w Urzędzie Gminy; zakupieniu oprogramowania i licencji na 
funkcjonalność i systemy dziedzinowe.  

Łączna wartość zakupionego sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu 
wyniosła 558 021,69 zł, co stanowiło 43,1% wartość projektu przypisanej dla Gminy 
Pomiechówek. W ramach Projektu zakupiono: 32 szt. zestawów komputerowych, 
10 szt. laptopów (dla szkół), 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (1 szt. w Urzędzie, 

                                                      
14  Kierownik Wydziału Projektów Rozwojowych odpowiedzialny był za sprawy merytoryczne i wyznaczony 

m.in. do kontaktu z liderem Projektu. Główny specjalista ds. informatyki w Wydziale Kancelaryjno-
Administracyjnym i Systemów Informatycznych odpowiedzialny był za wsparcie techniczne, a Skarbnik 
Gminy odpowiedzialny był za sprawy finansowe, w tym płatności, rozliczenia na rzecz lidera.  
W okresie obowiązywania umowy partnerskiej współpracy z liderem/realizacji Projektu występowała również 
inna nazwa Wydziału Projektów Rozwojowych , tj.: Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, 
Rozliczeń i Audytu (regulaminy organizacyjne z 2015 r. i 2016 r.), Wydział Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych, Rozliczeń (regulamin organizacyjny z 2018 r.), Wydział Projektów Rozwojowych i Systemów 
Informatycznych (regulamin organizacyjny z 2019 r. i 2021 r.), Wydział Projektów Rozwojowych (regulamin 
organizacyjny od 1 czerwca 2021 r.).  
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4 szt. placówki oświatowe - szkoły), 5 szt. skanerów, 1 szt. serwer, 1 szt. macierz 
dyskową, 1 szt. zasilacz awaryjny serwerowy, 1 szt. dysk NAS, 1 szt. urządzenie 
zabezpieczające sieć UTM oraz lokalną sieć komputerową /LAN/ (w budynku szkoły 
podstawowej w Pomiechówku).  

Cel główny Projektu (założony we wniosku o dofinansowanie) „zwiększenie dostępu 
obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych 
przez Urząd Gminy: Leoncin, Leszno, Pomiechówek, Stare Babice, Zakroczym oraz 
jednostki podległe” w Urzędzie Gminy Pomiechówek został osiągnięty i utrzymany.  

Ustalono, że osiągnięto cele strategiczne15. Zrealizowano 12 zadań16, natomiast 
jedno zadanie pn. „Wdrożenie aplikacji mobilna na 2 platformy systemowe (Android, 
Windows Phone, iOS) zintegrowana z platformą usług publicznych” nie zostało 
zrealizowane. Jedno zadanie pn. „Integracja systemu elektronicznego zarządzania 
dokumentami (EZD) wraz z elektronicznym archiwum zakładowym Urzędów 
i jednostek podległych” zrealizowano w niepełnym zakresie, gdyż systemem EZD 
nie objęto jednostek podległych Gminy, lecz tylko Urząd Gminy (co opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości).  

W umowie partnerskiej współpracy, ani w dokumentach projektowych nie wskazano 
osobnych wskaźników produktów i rezultatu dla Gminy Pomiechówek, ujęto je 
łącznie w ramach całego Projektu17.  

(akta kontroli str. 41-62, 257-499, 520-525, 530-541, 652-656, 730-747, 758, 759, 
763, 766, 767, 775-783, 758-769, 825-833) 

5. Usługi elektroniczne przygotowane w ramach Projektu zostały udostępnione na 
stronie internetowej Gminy Pomiechówek od 11 grudnia 2019 r. Udostępniono 
łącznie 22 e-usługi, w tym 15 e-usług umożliwiało załatwienie spraw w Urzędzie 

                                                      
15  „Połączenie jednostek biorących udział w projekcie system Elektroniczny Zarządzania Dokumentacją”, 

„Realizacja nowych funkcji oraz świadczenie nowych usług (e-usług) na rzecz instytucji, podmiotów 
gospodarczych, obywateli i mieszkańców regionu (kreowanie społeczeństwa informacyjnego)”. 

16  (1) „Przygotowanie portalu platformy usług publicznych oraz stron zgodnych ze standardem WCAG 2.0”, 
(2) „Moduł obsługi interesanta wraz z formularzami elektronicznymi”, (3) „Moduł przestrzennej lokalizacji 
pism i spraw”, (4) „ Wdrożenie aplikacji do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wraz z 
przeniesieniem danych z dotychczas używanego systemu BIP (zgodny z WCAG 2.0)”, (5) „Zakup baz 
danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie węzłów infrastruktury 
teleinformatycznej”, (6) „Zakup oprogramowania dodatkowego koniecznego do świadczenia e-usług oraz 
„zasilających" je w dane”, (7) „Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych (ePUAP)”, (8) „Broker 
integracyjny umożliwiający publikację w Biuletynie Informacji Publicznej rejestrów publicznych z poziomu 
systemu EZD”, (9) „Szyna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe), (10) „Wdrożenie 
aplikacja e-dziennik do obsługi szkół oraz kontaktu pomiędzy rodzicami a placówkami oraz bezpośredniej 
wymiany informacji i dokumentów pomiędzy placówkami edukacyjnymi a organami prowadzącymi”, (11) 
„Wdrożenie platformy konsultacji społecznych umożliwiająca komentowanie uchwał opublikowanych w 
formacie Z1PX - Wdrożenie i uruchomienie tzw. budżetu obywatelskiego”, (12) „Kupno wyposażenia 
komputerowego i oprogramowania: urządzenia serwerowe, sprzęt komputerowy, bazy danych i 
oprogramowania”.  

17  Wskaźniki produktu: 
• liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych – 

(dane u lidera - 1 szt., aplikacja nieuruchomiona w Gminie Pomiechówku); 
• liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 

szt. (wskaźnik osiągnięty i utrzymany – platforma e-BOI); 
• liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 5 szt. 

(w tym w Gminie Pomiechówek 2 szt. wskaźnik osiągnięty i utrzymany); 
• liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 20 szt. 

(w Gminie Pomiechówek 20 szt.). 
Wskaźniki rezultatu: 
• liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 

5 szt. (w tym Gmina Pomiechówek, system E-BOI); 
• liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego           

i e-usług (dane u lidera). 
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Gminy, a sześć e-usług dotyczyło spraw załatwianych w placówkach oświatowych18. 
Natomiast jedną e-usługę udostępniono dla radnych.  

Od dnia udostępnienia mieszkańcy korzystali tylko z 11 z 22 e-usług uruchomionych 
w ramach Projektu. Z wykorzystaniem e-usług uruchomionych w ramach Projektu 
zrealizowano łącznie  1 749 spraw (z tego: 0 spraw w 2019 r.19, 641 spraw w 2020 r, 
608 spraw w 2021 r. i 500 spraw w 2022 r.), których udział w ogólnej liczbie spraw 
w Urzędzie wyniósł 28,7% w porównaniu z ich odpowiednikami załatwionymi w 
formie papierowej20, a 15,4% w porównaniu do ogólnej ilości spraw załatwionymi w 
formie papierowej w latach 2020-2022). 

Najwięcej spraw załatwiono za pomocą dwóch e-usług, tj. „wniosek o przyjęcie do 
przedszkola” - 1 153 sprawy i „wniosek o przyjęcie do szkoły” - 502 sprawy e-usługi, 
(co stanowiło 95,6% z łącznej liczby 1 673 spraw), które dotyczyły placówek 
oświatowych. 

Niewielkie zainteresowanie (od jednej do 26 spraw) wystąpiło w przypadku ośmiu  
e-usług, za pomocą których załatwiono w Urzędzie Gminy 76 spraw, tj.: podatek od 
nieruchomości osób fizycznych (26 spraw) i osób prawnych (17 spraw), podatek 
rolny (16 spraw), opłata za wywóz odpadów komunalnych (10 spraw), wniosek o 
wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych (trzy sprawy), wniosek o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
(dwie sprawy) oraz podatek leśny (jedna sprawa) i podatek od środków transportu 
(jedna sprawa).  

Mieszkańcy Gminy nie skorzystali21 z możliwości załatwienia sprawy elektronicznie 
w przypadku pozostałych 11 e-usług. W badanym okresie w formie papierowej 
załatwiono łącznie 5 238 spraw tematycznie zbieżnych z zakresem tych e-usług. 

Wójt stwierdził  m.in., że „Urząd Gminy Pomiechówek nie zna przyczyny braku 
zainteresowania z korzystania przez mieszkańców Gminy Pomiechówek 
z poszczególnych e-usług. Nie przeprowadzaliśmy badań specjalistycznych w tej 
kwestii”. 

Udział spraw załatwionych za pomocą e-usług, w stosunku do spraw załatwianych 
papierowo był następujący: w przypadku dwóch e-usług, najczęściej składano 
„wniosek o przyjęcie do przedszkola” i „wniosek o przyjęcie do szkoły”, a ich udział 
wynosił odpowiednio 255,1% i 77%, względem odpowiedników spraw 
procedowanych papierowo. Udział pozostałych ośmiu e-usług był niewielki i stanowił 
od 0,71% do 3%.  

W wyjaśnieniach Wójt Gminy podał m.in., że niski poziom zainteresowania e-
usługami w porównaniu z formą tradycyjną, tj. papierową spowodowany był tym, że 
obywatele traktowali formę papierową za dominującą formę załatwiania spraw.  

W toku kontroli stwierdzono, że w okresie od 11 grudnia 2021 r. do 13 kwietnia 
2022 r. brak było możliwości zarejestrowania użytkownika i korzystania z e-usług 
z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, co opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

                                                      
18  Były to e-usługi: (1) Wniosek o przyjęcie do przedszkola, (2) Wniosek o przyjęcie do szkoły, (3) Deklaracja 

rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę, (4) Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji,         
(5) Wyrażenie zgody na wycieczkę szkolną, (6) Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa. 

19  Nie przyjęto do wyliczeń miesiąca grudnia 2019 r., ponieważ pozyskano roczne, a nie miesięczne dane 
liczbowe z 2019 r. w zakresie załatwienia spraw drogą papierową. 

20  Razem 6 092 z ogólnej liczby 11 330 spraw załatwionych papierowo przez trzy lata (2020-2022).  
21  Dotyczy to: (1) „E-konsultacje społeczne”, (2) „Wniosek o rozłożenie na raty podatków oraz zaległości 

podatkowych”, (3) „Wniosek o odroczenie płatności podatku lub zaległości podatkowej”, (4) „E-zezwolenia”, 
(5) „e-deklaracje”, (6) „Wniosek o przeniesienie decyzji”, (7) „Wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach”, (8) „Deklaracja rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na religie/etykę”, (9) „Wniosek 
o wydanie duplikatu legitymacji”, (10) „Wyrażenie zgody na wycieczkę szkolną”, (11) „Wniosek o wydanie 
duplikatu świadectwa”. 
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(akta kontroli str. 14-19, 180-214, 652-656, 811-819) 

6. W związku z realizacją badanego Projektu w Gminie Pomiechówek udostępniono 
łącznie 22 e-usługi, które charakteryzowały się wysokim poziomem dojrzałości, 
z tego: 

- 5 – poziom dojrzałości (personalizacja22) w przypadku 10 e-usług, 
- 4 – poziom dojrzałości (transakcyjny23) w przypadku 10 e-usług, 
- 3 – poziom dojrzałości (interakcja24) w przypadku dwóch e-usług.  

(akta kontroli str. 486-499, 657-699) 

7. Poziom wykorzystania udostępnionych e-usług nie był objętym monitoringiem 
w Urzędzie w latach 2019-2022.  

Wójt Gminy podał m.in., że „nie zbierano i nie analizowano informacji na temat 
korzystania przez obywateli i przedsiębiorców z usług świadczonych w formie 
elektronicznej. Przyczyną tego stanu były braki kadrowe, utrudnienia w pracy 
spowodowane pandemią covid 19, przebywania pracowników na kwarantannie”. 
„Osiągnięty rezultat korzystania z usług przez obywateli nie był dla nas 
satysfakcjonujący”. Wójt dodał m.in., że po kontroli NIK e-usługi będą objęte 
monitoringiem, bo dostrzeżono potrzebę zmian w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 14, 17, 18, 180, 196-200, 811-819) 

8. W Urzędzie Gminy Pomiechówek nie uregulowano w przepisach wewnętrznych 
zasad dokonywania zgłoszeń o problemach technicznych występujących 
w funkcjonowaniu platformy e-usług.  
W wyjaśnieniach Wójt Gminy podał m.in., „że Urząd nie posiada dokumentów 
dotyczących problemów z platformą e-usług, ponieważ takich zgłoszeń nie było”. 
„Wszystkie sprawy dotyczące platformy e-usług jak i całego projektu zgłaszane są 
do Wykonawcy projektu na platformę help-desk poprzez stronę internetową 
https://pomoc....pl/25 lub poprzez kontakt telefoniczny, który również rejestrowany 
jest w systemie helpdesk. Zasady zgłoszeń o problemach zostały określone 
odgórnie przez firmę (wdrażającą system), dlatego nie było potrzeby aby Gmina 
Pomiechówek regulowała tego typu zasady w swoich przepisach wewnętrznych”.  
W okresie objętym kontrolą wykorzystywana przez Urząd platforma udostępniająca 
e-usługi, jak podał Wójt „działała sprawnie i bezawaryjnie - jedyna niedogodność 
w działaniu mogła powstać w okresie od 11 grudnia 2021 r. do 13 kwietnia 2022 r. 
z powodu wygaśnięcia certyfikatu integrującego e-BOI z Węzłem Krajowym. Wójt 
dodał m.in., że „nie było zgłoszeń dotyczących działania platformy udostępniającej    
e-usługi w tym okresie więc można przyjąć że nie miało to skutków dla terminów 
rozpatrywania spraw załatwianych w urzędzie”.  

(akta kontroli str. 520, 525, 542, 646, 647) 

9. Dostęp do e-usług uruchomionych w związku z realizacją Projektu był możliwy 
poprzez stronę Urzędu Gminy https://pomiechowek.eboi.pl. Jak wykazały oględziny 
w dniu 26 maja 2022 r., z udostępnionych e-usług można było korzystać 
z zastosowaniem powszechnie akceptowanych elektronicznych form potwierdzania 
tożsamości, tj. przez Profil Zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz 
dodatkowo przez odrębne konto użytkownika (wcześniej zweryfikowane w 
Urzędzie). Na ww. stronie przewidziano różne możliwości wyszukania e-usług m.in. 

                                                      
22  Użytkownikowi oferowane były usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i sytuacji. 
23  Użytkownik komunikuje się z Urzędem drogą elektroniczną, który odpowiada tą samą drogą (komunikacja 

jest dwustronna).  
24   Użytkownikowi przekazują informacje Urząd drogą elektroniczną, ale nie we wszystkich przypadkach 

instytucja im odpowiada tą samą drogą (komunikacja jest jednostronna). 
25  W treści strony podano nazwę firmy wdrożeniowej, którą usunięto. 

https://pomoc....pl/
https://pomiechowek.eboi.pl/
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za pomocą wyszukiwarki, katalogu wszystkich usług, katalogu najpopularniejszych 
usług.  

(akta kontroli str. 520-523, 646, 647, 657-699, 811-819) 

10. W odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych w związku 
z udostępnieniem e-usług Wójt Gminy podał m.in., że „Gmina Pomiechówek 
prowadziła działania promocyjne w zakresie informowania o możliwości załatwiania 
spraw w Urzędzie drogą elektroniczną, wykorzystując przy tym standardowe metody 
promocji z użyciem następujących narzędzi komunikacji z mieszkańcami: strona 
internetowa www.pomiechowek.pl, biuletyn Gazeta Pomiechowska, serwis SMS. 
Rodzaj działań promocyjnych Gminy Pomiechówek dotyczący realizowanego 
projektu nie był uregulowany szczegółowo w umowie partnerskiej (…). Wszelkie 
podejmowane próby zachęcające obywateli do korzystania z e-usług były inicjatywą 
Urzędu”. Wójt dodał m.in., że w zakresie obowiązku promowania Projektu: 
zamieszczono plakat w budynku Urzędu, umieszczono opis Projektu na stronie 
internetowej www.pomiechowek.pl, informowano w prasie o Projekcie, 
zamieszczając poza treścią również stosowne loga, także na zakupionym sprzęcie. 

Grupą docelową odbiorców, do której były kierowane działania promocyjne, jak 
podał Wójt byli „wszyscy mieszkańcy, internauci portalu www. pomiechowek.pl oraz 
zarejestrowani użytkownicy serwisu sms”. 

Analiza przedłożonych dokumentów źródłowych nie potwierdziła, aby Gmina 
Pomiechówek rzetelnie prowadziła działania informacyjne promujące e-usługi, co 
szczegółowo opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

Ponadto na stronie internetowej Urzędu, zamieszczono nieaktualne dane w zakresie 
kwoty dofinansowania oraz brak łącznej kwoty Projektu, co opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 199-202, 520, 521, 525-528, 598-612, 646-648, 651, 652, 654, 
656-739, 734, 737-739, 743, 744, 811-820, 831-833) 

11. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy w Pomiechówku obowiązywał 
jako podstawowy, papierowy obieg dokumentów. Systemem wspomagającym 
czynności kancelaryjne był elektroniczny obieg dokumentów na podstawie 
opracowanej wewnętrznej procedury dotyczącej elektronicznego zarządzania 
dokumentami (EZD)26.  

Przyjęte rozwiązania umożliwiały korzystanie z e-usług jednostronnie (tj. obywatel - 
urząd). Procedura dotyczyła dokumentów wpływających do Urzędu drogą 
elektroniczną: ePUAP, e-BOI, e-mail (etap złożenia elektronicznych dokumentów), 
które drukowano celem oznaczenia i dekretacji, a następnie przekazywano je 
papierowo i elektronicznie do komórek merytorycznych, które prowadziły sprawę.  

W procedurze dotyczącej EZD nie przewidziano regulacji w zakresie trybu 
odpowiedzi na dokumenty złożone elektronicznie, wskazując jedynie tryb 
papierowy/tradycyjny do zastosowania w przypadku spraw wniesionych 
                                                      
26  W okresie objętym kontrolą obowiązywały:  

(1) zarządzenie Nr 93a/2018 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 8 października 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pomiechówek systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją 
(EZD) jako oprogramowania wspomagającego wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie 
tradycyjnym;  
(2) zarządzenie nr 132/2018 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad 
wykonywania w Urzędzie Gminy Pomiechówek czynności kancelaryjnych oraz obiegu załatwiania spraw 
w systemie tradycyjnym przy użyciu EZD jako oprogramowania wspomagającego; 
(3) zarządzenie nr 149/2021 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia 
i zasad działania punktu potwierdzającego Profile Zaufane w Urzędzie Gminy Pomiechówek;  
(4) zarządzenie nr 52 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia 
w Urzędzie Gminy Pomiechówek procedury elektronicznego obiegu dokumentów w ramach systemu 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, w których w §1 wskazano, że ww. procedurę wprowadzono 
w ramach projektu „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”.  

http://www.pomiechowek.pl/
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elektronicznie27 oraz uzupełnienie/wypełnienie w systemie elektronicznym danych, 
jak np. zarejestrowanie przesyłki listownej, uzupełnienie potwierdzeń odbioru.  

(akta kontroli str. 121-141, 298, 520, 521, 525, 528-529, 581-588, 646, 648-650, 
700, 704, 710, 734, 738, 739, 744, 745) 

12. Zgodnie z §20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI, zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji realizowane jest m.in. poprzez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu 
publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie działania 
polegającego na okresowym audycie wewnętrznym w zakresie bezpieczeństwa 
informacji, nie rzadziej niż raz na rok.  

Kontrolą objęto przeprowadzanie audytów w latach 2020-2021. 

Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy przeprowadzono 
tylko w 2020 r. w wyniku którego sformułowano 12 rekomendacji28, z których sześć 
zrealizowano, a pozostałe (pomimo upływu blisko 2,5 roku po zakończeniu audytu) 
są w trakcie realizacji, co szczegółowo opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

W 2021 r. nie przeprowadzono okresowego audytu wewnętrznego w zakresie 
bezpieczeństwa informacji, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 520, 521, 525, 529, 621-625, 700, 702, 704, 710, 713-729, 734, 

739, 740, 758, 759, 760, 763, 764, 811-819) 

13. W przypadku wykorzystania środków w związku z realizacją Projektu Wójt 

Gminy podał, m.in., że „rozliczeń finansowych i rzeczowych dokonywała Gmina 

Leoncin”. „Gmina Pomiechówek nie wydatkowała środków w projekcie, nie 

podpisywała umowy o dofinansowanie projektu, nie przeprowadzała zamówień 

publicznych oraz zakupów, nie podpisywała umów z wykonawcami”. „Gmina 

Leoncin samodzielnie podpisała w dniu 12 lipca 2016 roku Umowę o 

dofinansowanie z Województwem Mazowieckim i stała się Beneficjentem Projektu. 

Zgodnie zapisami Umowy o dofinansowanie par.3 „Prawa i obowiązki Beneficjenta”, 

wszelkie czynności związane z realizacją Projektu leżą po stronie Beneficjenta. 

Gmina Leoncin zobowiązana była zabezpieczyć w swoim Budżecie całą kwotę 

Projektu zarówno po stronie wydatkowej, jak i dochodowej. Dokonywała zakupów w 

Projekcie, przeprowadzała postępowania przetargowe, zawierała umowy z 

Wykonawcami i regulowała płatności (…). Nie mamy wiedzy czy wydatki zostały 

poniesione w okresie kwalifikowalności”. Wójt dodał, m.in., że „we wniosku o 

dofinansowanie oraz w Umowie w sprawie partnerskiej współpracy i aneksach 

(załączników Gmina Pomiechówek nie posiada, nie zostały nam przekazane), nie 

przydzielono budżetu poszczególnym Partnerom. W ramach każdego zadania, 

oprócz tego związanego z pracami przygotowawczymi, wydzielono kwotę na 

poszczególnych Partnerów, jednakże lider projektu miał prawo samodzielnie 

dokonywać zmian w projekcie np. rozdysponowywać oszczędności po przetargach”. 

„Dla Gminy Pomiechówek podstawą rozliczenia była umowa partnerskiej współpracy 

                                                      
W procedurze w zakresie odpowiedzi na pismo klienta (złożone również drogę elektryczną) wskazano m.in., 
że dokumenty wychodzące są tworzone przez pracownika merytorycznego w systemie … („nazwa 
systemu”). Po podpisaniu przez osobę uprawnioną oraz dołączeniu dokumentu pracownik merytoryczny 
kopertuje i jeśli to konieczne dołącza zwrotne potwierdzenie odbioru z podanym numerem sprawy. W 
systemie w zakresie wychodzącego pisma wychodzącym określa się rodzaj wysłanego dokumentu (np. list 
polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), adresata i właściwy adres do korespondencji.  
Po przyjęciu zwrotnego potwierdzenia odbioru z poczty, pracownik merytoryczny wpisuje datę odbioru 
dokumentu w systemie. 

28  Sprawozdanie audytora wewnętrznego z 25 lutego 2020 r. z przeprowadzonego zadania audytowego na 
temat ocena bezpieczeństwa informacji. Badaniem objął praktyki stosowane w 2019 r. oraz stan procedur 
organizacyjnych istniejących w trakcie realizacji zadania audytowego (tj. w miesiącu styczeń i luty 2020 r.). 
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(…), nie składała wniosków o płatność w projekcie (…) posiadała informację 

o pozytywnym zweryfikowaniu końcowego wniosku o płatność, rozliczającego 

projekt, a złożonego przez Gminę Leoncin do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych” .  

Ustalono, że na podstawie aneksu z 15 października 2021 r. do umowy partnerskiej 

współpracy29 (sporządzonego po zakończeniu Projektu) lider podał ostateczne dane 

finansowe w zakresie badanego Projektu, m.in. kwotę realizacji projektu - 

1 293 356,58 zł, kwotę dofinansowania - 1 034 677,26 zł, kwotę wkładu własnego - 

319 169,36 zł (z tego: wydatki kwalifikowane - 258 669,32 zł i koszty 

niekwalifikowane – 60 500,04 zł ) oraz wydatki całkowite - 1 353 846,62 zł.  

Ustalono, że w ramach realizacji Projektu Gmina Pomiechówek udostępniła:                

10 e-usług o 5 poziomie dojrzałości, 10 e-usług o 4 poziomie dojrzałości, jedną 

usługę o 3 poziomie dojrzałości oraz jedną e-usługą e-rada o tym samym stopniu 

dojrzałości, licencje na 19 funkcjonalności i systemów dziedzinowych (łącznie 15 

sztuk), Portal informacyjny, Platforma Usług Publicznych (PUP), aplikacja mobilna, 

Rekrutacja do placówek edukacyjnych, Platforma konsultacji społecznych, 

Integracyjna Szyna Usług (ISU), System Bazodanowy (SBD), Systemy dziedzinowe, 

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, Uruchomienie Punktów Potwierdzania 

Profili Zaufanych, Prace wdrożeniowe, Szkolenie i wdrożenie, Formularze 

elektroniczne – łączny koszt wyniósł 687 447,00 zł. 

Ponadto, Gmina otrzymała: 

 32 szt. zestawów komputerowych oraz 10 laptopów z oprogramowaniem 

biurowym i antywirusowym, (przekazane do czterech placówek oświatowych) - 

koszt 208 549,90 zł;  

 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (zainstalowanych w czterech placówkach 

oświatowych i Urzędzie) - koszt 10 455,00 zł; 

 5 szt. skanerów, (zainstalowanych w czterech placówkach oświatowych 

i Urzędzie) - 22 213,80 zł; 

 serwer, macierz, UPS, Backup, UTM (zainstalowany w Urzędzie) - koszt 

301 350,00 zł. 

W związku z realizacją Projektu przeprowadzono modernizację sieci komputerowej 

w Szkole Podstawowej w Pomiechówku - koszt 57 272,99 zł. Pozostałe koszty 

związane z Projektem dotyczyły usług w zakresie doradztwa prawnego na kwotę 

11 518,36 zł i przygotowania dokumentacji technicznej – koszt 4 705,57 zł oraz 

wydatków osobowych w kwocie 50 334,00 zł. 

Zakupu dokonano na podstawie zakresu rzeczowego wskazanego wstępnie 

w Studium wykonalności, a później w SIWZ (będący załącznikiem do wniosku 

o dofinansowanie). Przewidziany dla Gminy Pomiechówek zakres rzeczowo-

finansowy (planowane zadania i wydatki) został realizowany, za wyjątkiem zadań: 

- pn. „Wdrożenie aplikacji mobilnej na 2 platformy systemowe (Android, Windows 

Phone, iOS) zintegrowana z platformą usług publicznych” (za 74 820,90 zł), 

ponieważ aplikacja nie działała; 

- pn. „Integracja systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) wraz 

z elektronicznym archiwum zakładowym Urzędów i jednostek podległych” 

                                                      
29  Aneks został podpisany przez Gminę Pomiechówek i lidera. Stwierdzono brak podpisów pozostałych 

partnerów badanego projektu. 
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zrealizowano w niepełnym zakresie, gdyż systemem EZD nie objęto jednostek 

podległych Gminy, lecz tylko Urząd Gminy. 

Wójt Gminy podał w wyjaśnieniach, m.in., że „Gmina Pomiechówek nie poniosła 

żadnych kosztów związanych z nieprawidłowościami w projekcie” i nie ma wiedzy 

w zakresie nieprawidłowo wydatkowania środków w projekcie i zwrotu takich 

środków.  

(akta kontroli str. 25, 41-120, 215-499, 520-522, 525, 530-541, 589-593, 786-810, 
811-819) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nie udostępniono otrzymanej w 2021 r. w ramach Projektu aplikacji mobilnej 
o wartości 74 820 zł30, co było działaniem niegospodarnym.  

Wójt wyjaśnił m.in., że „aplikacja w zaproponowanym przez wykonawcę kształcie nie 
została uruchomiona, gdyż od razu planowano dostosowanie aplikacji m.in. do Karty 
Pomiechowskiej (…)”. „Licencja na aplikację mobilną została odebrana w dniu 
08.07.2019 r.” (…). „Aplikacja ma docelowo współpracować z Kartą Pomiechowską 
oraz aplikacjami inteligentnego sterowania ruchem komunikacji lokalnej. Dodana 
będzie platforma eco-harmonogram. Za kwotę przewidzianą w projekcie takie 
funkcjonalności nie były możliwe”. 

Wójt dodał m.in., że „odebrano licencję produktu (…) gotowego do umieszczenia na 
stronie po wykupieniu kont deweloperskich przez Gminę”. Nie wykupiono kont 
deweloperskich, „gdyż niezasadne byłoby ponoszenie kosztów na utrzymanie kont 
ze względu, że wstrzymaliśmy się w uruchomieniem aplikacji mobilnej”. (…) „Za 
kwotę przewidzianą w projekcie otrzymano produkt, który można było rozbudować. 
Urząd nie musi ponosić kosztów zaprogramowania całej aplikacji, a jedynie 
rozszerzenia funkcjonalności, co jest rozwiązaniem połowę tańszym, niż gdybyśmy 
musieli zakupić usługę programowania aplikacji od podstaw”. „Rezultaty zostały 
utrzymane, gdyż wdrożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z uruchomieniem 
aplikacji na stronie” (…). „Projekt nie zakładał uruchomienia aplikacji u Partnerów”. 
Zdaniem NIK Projekt zakładał wdrożenie aplikacji mobilnej, tj. udostępnienie 
mieszkańcom. Było to jedno z zadań składających się na drugi cel strategiczny  
Projektu. Tak więc, samo posiadanie przez Gminę Pomiechówek licencji na 
korzystanie z aplikacji mobilnej nie stanowi realizacji ww. celu Projektu.  

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. 30 czerwca 2022 r., Gmina nie 
udostępniła mieszkańcom aplikacji mobilnej. 

(akta kontroli str. 41-171, 215-499, 502, 613, 657-701, 704, 707, 734, 737, 739, 
742, 743, 758, 760, 763, 769, 775-780, 825-829) 

2. Nie zrealizowano w pełnym zakresie zadania polegającego na wdrożeniu 
i integracji systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) wraz 
z elektronicznym archiwum zakładowym Urzędów i jednostek podległych, ponieważ 
systemem EZD nie objęto jednostek podległych Gminie (tj. czterech placówek 
oświatowych31 wskazanych w SIWZ, w których realizowano Projekt). EZD wdrożono 
wyłącznie wewnątrz Urzędu. W wyniku analizy SIWZ stwierdzono, że nazwa 
zadania „Integracja systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) wraz 
z elektronicznym archiwum zakładowym Urzędów i jednostek podległych”, 
wskazywała na wdrożenie i integrację EZD Urzędu i jednostek podległych 
                                                      
30  Gmina Pomiechówek otrzymała od Gminy Leoncin na podstawie protokołu przekazania z 13 września 

2021 r. zakupioną w ramach Projektu m.in. aplikacje mobilną. 
31  Trzy szkoły podstawowe (w: Pomiechówku, Starym Orzechowie, Goławicach Pierwszych) i Gimnazjum 

(w Pomiechówku).   

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(zał. nr 4_Opis przedmiotu zamówienia w pkt 3.3 str. 11). Zakres Projektu opisany 
w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia (zał. nr 4.1c do SIWZ w pkt 1.3 
str. 5) wskazywał natomiast „zakup EZD i integracja z wdrożonymi e-usługami 
i systemami wewnątrz Urzędu” - 1 szt. 

Wójt wyjaśnił m.in., że „jednostki podległe nie posiadają własnego EZD oraz 
elektronicznego archiwum zakładowego dlatego nie była możliwa ich integracja 
w ramach projektu”. „Moduł Archiwum Zakładowego został utworzony wraz 
z uruchomieniem EZD i dotyczy tylko urzędu, gdyż jednostki podległe nie posiadały 
systemów, które można by zintegrować. Moduł Archiwum Zakładowe jest pusty ze 
względu na świeżość systemu i brak spraw, które posiadałyby już termin 
wymagający złożenia ich do archiwum”.  

Zdaniem NIK w SIWZ nazwa zadania i jego zakres były niespójne, co nie zostało 
dostrzeżone m.in. przez pracowników Urzędu Gminy. Wójt podał m.in., że 
uregulowania w SIWZ zostały zaakceptowane, dołączając do wyjaśnień e-mail 
z 28 października 2017 r., z którego wynika, że pracownicy Urzędu poinformowali 
lidera, że nie wnoszą uwag do SIWZ. Ograniczenie wdrożenia systemu EZD tylko 
do Urzędu Gminy było też niespójne z celem strategicznym Projektu, który 
określony był jako „Połączenie jednostek biorących udział w Projekcie systemem 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją”. 

Ponadto w SIWZ wskazano m.in., że realizowany Projekt zakładał wykonanie zadań 
i wdrożenie systemów w tym m.in. systemu elektronicznego zarządzania 
dokumentami (EZD) wraz z elektronicznym archiwum zakładowym Urzędów 
i jednostek podległych (zał. nr 4_Opis przedmiotu zamówienia w pkt 3.3 str. 11). 

Zdaniem NIK ww. zapisy wskazywały na wdrożenie i integrację systemu EZD 
w Urzędzie i jednostkach podległych, do realizacji których Gmina Pomiechówek była 
zobowiązana, jako partner. 

W związku z zakończeniem realizacji Projektu NIK odstępuje od formułowania 
wniosku pokontrolnego.  

(akta kontroli str. 41-62, 257-499, 520-525, 530-541, 652-656, 730-747, 758, 759, 
763, 766, 767, 775-783, 758-769, 825-833) 

3. Nie zapewniono ciągłości dostępu do e-usług z wykorzystaniem powszechnie 
akceptowanych elektronicznych form potwierdzania tożsamości, co było działaniem 
nierzetelnym. Stwierdzono brak możliwości zarejestrowania się na portalu                      
e-usług z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. 

Przez blisko 4 miesiące (od 11 grudnia 2021 r. do 13 kwietnia 2022 r.) nie działał 
certyfikat ePUAP umożliwiający zarówno rejestrację, jak i dostęp do                                    
e-usług z wykorzystaniem Profilu Zaufanego przez mieszkańców Pomiechówka.  

W wyjaśnieniach Wójt podał m.in., że „dostęp dla interesantów e-usług, był możliwy 
jednak tylko za pomocą e-maila. Nie działała opcja logowania przez Profil Zaufany”. 
(…) „Przyczyną braku zapewnienia ciągłości certyfikatu do integracji z ePUAP było 
przeoczenie pracownika (głównego specjalisty do spraw informatyki) o kończącym 
się terminie wygaśnięcia ww. certyfikatu”.  

Z dniem 14 kwietnia 2022 r. została przywrócona możliwość korzystania 
z potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, w związku z tym, 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosku pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 14-19, 180, 197, 203-214, 652, 654, 700, 702-704, 711, 712)  

4. Nie prowadzono wystarczających działań informacyjnych w Gminie 
Pomiechówek promujących udostępnione w ramach Projektu e-usługi, co było 
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działaniem nierzetelnym. W celu informowania i promocji Projektu w okresie objętym 
kontrolą w Gminie Pomiechówek: 

- zamieszczono cztery artykuły w Gazecie Pomiechowskiej (numer: listopad 
2016/14, kwiecień 2020/28, wrzesień 2020/29, kwiecień 2022/33), w których 
informowano o Profilu Zaufanym oraz udostępnieniu e-usługi „e-dziennik”. Żaden z 
artykułów nie zawierał informacji o wszystkich e-usługach udostępnionych przez 
Gminę oraz o sprawach, jakie obywatele mogą załatwić za ich pośrednictwem; 

- jednorazowo wysłano sms do mieszkańców (w dniu 25 stycznia 2022 r.) 
informujący o otwarciu w Urzędzie punktu obsługi, wskazując aby sprawy w miarę 
możliwości załatwiać on-line. Z treści smsa (wysłanego w okresie pandemii Covid 
19) nie wynika, aby informowano o stworzonych w ramach projektu e-usługach, 
bo żadnej nie wymieniono, ani nie poinformowano, że były dostępne na stronie 
internetowej; 

- na stronie internetowej www.pomiechowek.pl podano w zakładce dotyczącej 
aktualności i komunikatów (z 7 kwietnia 2016 r., 28 listopada 2016 r., 22 maja 
2020 r. 23 listopada 2021 r.) informacje o Projekcie, głównie w zakresie kwoty 
Projektu, kwoty dofinansowania, że Projekt jest/był realizowany wspólnie z innymi 
gminami, informując o „wdrożeniu szeregu elektronicznych usług” i e-dziennika w 
szkołach podstawowych. W żadnej z informacji nie wskazano wszystkich e-usług, 
jakie sprawy można dzięki nim załatwić w Urzędzie, ani strony internetowej, na 
które zostały one udostępnione, tj. https://pomiechowek.eboi.pl/.  

W trakcie kontroli (8 czerwca 2022 r.) na stronie internetowej Gminy zamieszczono 
informację o Projekcie. Informacja ta nie wskazywała jakie e-usługi obywatel może 
załatwić na pomocą formularzy, zamieszczono natomiast link do strony 
https://pomiechowek.eboi.pl/, gdzie dostępne są usługi elektroniczne . 

W Gminie Pomiechówek nie korzystano z mediów społecznościowych, broszur 
i ulotek w celu zachęcenia mieszkańców do skorzystania z e-usług.  

W wyjaśnieniach Wójt podał, m.in., że „nie dokonywano analizy potrzeb w zakresie 
działań informacyjno-promocyjnych” (…), „nie przyjęto i nie wdrożono programu 
promocji w Gminie Pomiechówek”. Wójt dodał, że nie monitorowano oraz nie 
oceniano rezultatów podjętych działań promocyjnych głównie z powodu długotrwałej 
absencji pracownika Wydziału Promocji, a zastępujący go pracownik zajmował się 
innymi sprawami, natomiast w 2020 r. nie zatrudniono pracownika w tym wydziale.  

Zdaniem NIK przekazane informacje dla obywateli w zakresie informowania 
i zachęcania do korzystania z e-usług były ograniczone do minimum, a treść 
informacji była niepełna, mało czytelna, nie zachęcająca do skorzystania z e-usług. 
Po przeczytaniu informacji dotyczącej e-usług w Gazecie Pomiechowskiej, czy 
stronie internetowej, obywatel miał wiedzę o realizacji Projektu w Gminie 
Pomiechówek do czego zobowiązywały wytyczne informacji i promocji MJWPU, ale 
nie poinformowano obywatela z jakich e-usług w ramach Projektu i w jakich 
sprawach może z nich skorzystać (np. podatkowe, obywatelskie, zagospodarowanie 
przestrzenne) i na której stronie www. zostały one udostępnione, bez potrzeby 
analizy treści oraz zakładek strony głównej Urzędu.  

Dane zebrane w toku kontroli za okres objęty kontrolą wskazały na brak 
zainteresowania mieszkańców 11 e-usługami oraz bardzo niskie zainteresowanie 
ośmioma e-usługami.  

(akta kontroli str. 199-202, 520, 521, 525-528, 598-612, 646-648, 651, 652, 654, 
656-739, 734, 737-739, 743, 744, 811-820, 831-833) 

5. Zamieszczono na stronie www.pomiechowek.pl, niepełne i niedokładne 
informacje o zrealizowanym Projekcie w zakresie kwot dofinansowania (wskazano w 
poz. „Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 256 761,68 zł”, a powinna być 

http://www.pomiechowek.pl/
https://pomiechowek.eboi.pl/
https://pomiechowek.eboi.pl/
http://www.pomiechowek.pl/
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kwota 5 260 464,00 zł) oraz nie wskazano pozycji „Wartość projektu”, co było 
niezgodne z wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych32 
dotyczących minimalnych informacji, które powinny występować na stronie 
internetowej korzystającego z dofinansowania (pkt 13.3. „Podręcznika 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” z 2015 r. w 
zakresie informacji i promocji). Wymóg przestrzegania obowiązków informacji i 
promocji, zgodnie z wytycznymi MJWPU wynikał z §4 ust. 2 lit. c) umowy 
partnerskiej współpracy.  

W wyjaśnieniach Wójt podał, m.in., że na „na stronie internetowej 
www.pomiechowek.pl zamieściliśmy informację, którą otrzymaliśmy od lidera jako 
załącznik do maila z dnia 27 sierpnia 2020 roku. wraz ze wskazaniem umieszczenia 
na stronie”. „Możemy jedynie domyślać się, które kwoty projektu są ostateczne”. 
„Dane zostaną poprawione jeżeli lider projektu przekaże konieczność zmiany 
danych Gminie Pomiechówek”. 
Zdaniem NIK otrzymanie danych w 2020 r. od lidera nie zwalniało Gminy jako 
partnera z obowiązku ich uaktualnienia, np. w oparciu o dane z rozliczenia 
końcowego lub z aneksu z 15 października 2021 r., który podpisał Wójt Gminy 
Pomiechówek. Wskazano w nim m.in. dane w zakresie całego Projektu oraz dane 
dotyczące Gminy Pomiechówek.  
Po zakończeniu czynności kontrolnych w Urzędzie Wójt Gminy przesłał 4 lipca 
2022 r.33 wyjaśnienia w których poinformował, że „w toku kontroli dokonano 
uaktualnienia informacji na stronie internetowej odnośnie realizowanego projektu”. 
W związku z tym Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosku pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 41-62, 651, 699, 758, 763, 811-820, 825-827, 831-833) 

6. W Urzędzie Gminy nie zrealizowano sześciu34 z 12 rekomendacji 
sformułowanych po audycie w zakresie bezpieczeństwa informacji z 2020 r.35, 
pomimo upływu ponad 2 lat od przeprowadzonego audytu. Było to działanie 
nierzetelne.  

W wyjaśnieniach Wójt Gminy podał, m.in. że „rekomendacje audytowe ustanowione 
25 lutego 2020 r. zostały wdrożone częściowo. Spośród 12 punktów rekomendacji – 
6 z nich została zrealizowana, natomiast 6 jest w trakcji realizacji (…) wymagały 
znacznych nakładów finansowych z budżetu gminy, dlatego przystąpiono do 
projektu Cyfrowa Gmina i pozyskano dofinansowanie na wdrożenie pozostałych 
rekomendacji (…)”. „W grudniu 2021 r. przesłano firmie zewnętrznej skan 
rekomendacji w celu, opracowania Dokumentu Bezpieczeństwa Informacji pod 
kątem RODO, w którym będą umieszczone punkty dot. bezpieczeństwa systemów 
informatycznych, które to mieliśmy w zaleceniach po audytowych”. 

Wójt dodał m.in., że „prace zawieszono w związku z sytuacją wystąpienia              
COVID 19”(…) „pracownicy urzędu jak i zespół ds. informatyki w danym okresie byli 
w pełni zaangażowani w organizację pracy zdalnej pracowników urzędu jak 
i monitorowanie bieżących zagrożeń związanych z tym stanem”.(…)„Wdrożenie 

                                                      
32  https://www.funduszedlamazowsza.eu/promocja/ 
33  Wyjaśnienia Wójta Gminy z 4 lipca 2022 r. przesłane e-mailem do kontrolera. 
34  Dotyczy to rekomendacji: 

(1)  rozszerzenie wewnętrznych procedur dot. ochrony danych osobowych o procedury chroniące inne 
kategorie pozostających w dyspozycji urzędu informacji”, (2) „zapewnienie przestrzegania procedur dot. 
nadawania, odbierania oraz ograniczania uprawnień w zakresie dostępu do poszczególnych elementów 
systemu”, (3) „opracowanie i wprowadzenie procedury bezpiecznego przekazywania haseł startowych”,                               
(4) „opracowanie i wprowadzenie standardów bezpiecznego przechowywania kopii zapasowych danych”,      
(5) „wyposażenie użytkowanych w urzędzie stanowisk komputerowych w urządzenia UPS, których 
zadaniem jest czasowe zasilanie sprzętu w razie przerw w dopływie energii elektrycznej”, (6) „opracowanie 
i wprowadzenie procedur regulujących tryb postępowania przy zamieszczaniu informacji na stronie 
internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu”.  

35  Sprawozdanie z audytu bezpieczeństwa informacji z 25 lutego 2020 r. 
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rekomendacji po audytowych wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy w 
zakresie informatyki. W Urzędzie zatrudniony jest jeden specjalista w tym zakresie. 
Duża ilość bieżących zadań, które były przez niego realizowane oraz wystąpienie 
wielu sytuacji związanych z COVID-19 determinowały późniejsze terminy wykonania 
rekomendacji po audytowych”. 

(akta kontroli str. 520, 521, 525, 529, 700, 702, 704, 710, 713-729, 734, 739, 740, 
758, 763, 764, 775-780, 825-827) 

7. W 2021 r. w Urzędzie nie przeprowadzono corocznego audytu z zakresu 
bezpieczeństwa informacji, mimo takiego obowiązku określonego w §20 ust. 2 pkt 
14 rozporządzenia KRI.  

Wójt Gminy podał m.in., że „w roku 2021 ze względu na sytuację pandemiczną 
i zaangażowanie zespołu ds. informatyki w organizację pracy zdalnej pracowników 
urzędu i monitorowanie bieżących zagrożeń z tym związanych, nie przeprowadzono 
audytu bezpieczeństwa informacji”. 

(akta kontroli str. 520, 521, 525, 529, 700, 702, 704, 710, 713-729, 734, 739, 740, 
758, 763, 764, 775-780, 825-827) 

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Udostępnienie mieszkańcom zakupionej w ramach Projektu aplikacji mobilnej. 1.

 Przeprowadzenie szerszych działań informacyjno-promocyjnych celem 2.
zwiększenia zainteresowania mieszkańców udostępnionymi e-usługami.  

 Sfinalizowanie podjętych prac mających na celu wdrożenie rekomendacji po 3.
audycie bezpieczeństwa informacji przeprowadzonym w 2020 r.  

 Zapewnienie przeprowadzania nie rzadziej niż raz na rok audytu wewnętrznego 4.
w zakresie bezpieczeństwa informacji, zgodnie z §20 ust. 2 pkt 14 
rozporządzenia KRI.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika 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 Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania  

wniosków 
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Warszawa,          lipca 2022 r. 
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