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I. Dane identyfikacyjne 

Starostowo Powiatowe w Szczecinku 
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek1. 
 
Krzysztof Lis, Starosta Szczecinecki2 od 28 listopada 2018 r.  

 
 
1. Przygotowanie urzędu do realizacji zadań w okresie epidemii COVID-19. 
2. Realizacja przez urząd zadań w okresie epidemii COVID-19. 
 
 
Lata 2019-2021 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych3), z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych przed tym okresem dotyczących zakresu kontroli.  
 
Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie. 
 
1. Maciej Mikulski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LSZ/116/2021 z 5 lipca 2021 r.,  
2. Sławomir Żudro, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia 

do kontroli nr LSZ/112/2021 z 28 czerwca 2021 r. i LSZ/161/2021 z 22 września 
2021 r.   

 (akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 

W latach 2019-2021 zapewniona została ciągłość działalności Urzędu oraz realizacji 
objętych kontrolą zadań, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19 oraz zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego. Program Rozwoju Powiatu Szczecineckiego6 
uwzględniał kwestię działań w zakresie zastosowania technologii informatyczno-
komunikacyjnych w rozwoju nowoczesnych usług w sferze publicznej. 

W badanym okresie wdrożono regulacje pozwalające na właściwe wypełnianie 
przez Urząd zadań, w tym świadczenie usług wobec mieszkańców. Pracownikom 
zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz podjęto właściwe działania 
w ramach zarządzania kryzysowego w okresie zagrożenia epidemicznego.  

Dostosowano sposób realizacji wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadań oświatowych do zmieniającej się 
sytuacji epidemicznej i związanych z nią ograniczeń.  

                                                      
1 Dalej: Starostwo lub Urząd. 
2 Dalej: Starosta. 
3 Tj. do 22 października 2021 r. 
4 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
6 Dalej: Powiat. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie urzędu do realizacji zdań w okresie 
epidemii COVID-19 

1.1. Przygotowanie urzędu do realizacji zadań w okresie od 
stycznia 2019 r. do marca 2020 r. 

1.1.1. W okresie od stycznia 2019 r. do marca 2020 r. Starostwo nie posiadało 
odrębnego dokumentu strategicznego dotyczącego informatyzacji Urzędu, w tym 
świadczenia e-usług.  
Powiat zawarł 16 maja 2019 r. umowę na przygotowanie w terminie do 31 lipca 
2020 r. Programu Rozwoju Powiatu, który zakładał zastosowanie działań w zakresie 
rozwoju technologii informatyczno-komunikacyjnych w rozwoju nowoczesnych usług 
w sferze publicznej.  

(akta kontroli str. 8-9)    

1.1.2.  W Urzędzie obowiązywały procedury dotyczące ciągłości jego działania. Były 
to m.in.: Statut Powiatu8, Regulamin organizacyjny9, Regulamin kontroli 
zarządczej10, Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów11 i procedury obiegu lub 
zarządzania dokumentami regulującymi komunikację elektroniczną i załatwianie 
spraw w formie elektronicznej12. 

(akta kontroli str. 58-59, 61-261) 

W okresie od stycznia 2019 r. do marca 2020 r. zagadnienia ciągłości działań 
Urzędu nie były przedmiotem audytów prowadzonych przez audytora wewnętrznego 
ani kontroli wewnętrznych. 

(akta kontroli str. 461)  

1.1.3. Liczba wszystkich usług publicznych świadczonych w Starostwie wyniosła: 

 wg stanu na 1 stycznia 2019 r.: - 174, z tego liczba usług realizowanych przez 
Urząd wyłącznie w formie papierowej wyniosła: 91 (52,3% usług), wyłącznie  
w formie elektronicznej - pięć (2,9%), usług wymagających podwójnego obiegu 
dokumentów (papierowego i elektronicznego) - 78 (44,8%); 

 wg stanu na 31 marca 2020 r. - 173, z tego liczba usług realizowanych przez 
Urząd wyłącznie w formie papierowej wyniosła: 92 (53,2% usług), wyłącznie  
w formie elektronicznej - siedem (4%), usług wymagających podwójnego obiegu 
dokumentów (papierowego i elektronicznego) - 74 (42,8%); 

(akta kontroli str. 30-35)  

                                                      
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Obwieszczenie nr VI/38/2019 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Szczecineckiego.. 
9 Przyjęty uchwałą Nr XIX/135/2011 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu organizacyjnego Starostwa. 
10 Wprowadzony uchwałą nr 139/2019 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 
systemu kontroli zarządczej w Powiecie Szczecineckim.   
11 Określona załączniku 2 do zarządzenia nr 23/2018 Starosty Szczecineckiego z dnia 5 czerwca 2018 r.  
w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie. 
12 Wprowadzone zarządzeniem nr 49/2019 Starosty Szczecineckiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie 
wykonywania czynności kancelaryjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznego eKancelaria w Starostwie. 

OBSZAR  
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W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w Starostwie nie funkcjonował 
system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją13 a czynności kancelaryjne 
wykonywane były w systemie tradycyjnym. Od 2008 r. Starostwo posiadało 
elektroniczną skrzynkę podawczą, umiejscowioną na platformie ePUAP, zaś od 
2016 r. stosowało system elektronicznego obiegu dokumentów e-Kancelaria14.  
Zgodnie z zarządzeniem Starosty nr 49/2019 z 22 sierpnia 2019 r. podstawowym 
sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw  
w Starostwie był system tradycyjny, rozumiany jako system wykonywania czynności 
kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia  
i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej15. System tradycyjny 
wspomagany był przy pomocy narzędzi informatycznych (elektroniczny obieg 
dokumentów e-Kancelaria oraz ePUAP) w zakresie dopuszczonym przez instrukcję 
kancelaryjną i zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Starosta wyznaczył koordynatora 
czynności kancelaryjnych w Starostwie (pracownik Biura Administracyjno- 
Gospodarczego) i koordynatora ds. elektronicznego systemu obiegu dokumentów 
(pracownik Biura Obsługi Interesanta16). 

(akta kontroli str. 30-35, 260-261)  

W latach 2019-2020 (do 31 marca 2020 r. ): 

 wszyscy pracownicy merytoryczni mieli zapewniony zdalny dostęp do systemu 
poczty elektronicznej spoza sieci Starostwa, 

 1917 z 89 (wg stanu na 1 stycznia 2019 r.) i 91 (stan na 31 marca 2020 r.) 
merytorycznych pracowników Starostwa posiadało profil zaufany lub imienny 
podpis kwalifikowalny. 

(akta kontroli str. 30-35)  

System e-Kancelaria zintegrowany był ze skrzynką e-PUAP (od 1 sierpnia 2016 r.), 
systemem e-Deklaracje (od 2 grudnia 2016 r.) i Platformą Elektronicznego 
Fakturowania (od 30 kwietnia 2019 r.). 

(akta kontroli str. 23, 30-35)  

W ww. okresie pracownicy Starostwa obsługujący lub realizujący e-usługi 
uczestniczyli w szkoleniach dotyczących: 

 systemów (aplikacji) elektronicznych wykorzystywanych w ramach świadczenia 
usług publicznych - sześć szkoleń18, w których uczestniczyło 14 pracowników 
świadczących e-usługi,  

 bezpieczeństwa informacji - jedno szkolenie, w którym uczestniczyło dwóch 
pracowników. 

(akta kontroli str. 30-35, 325-326)  

                                                      
13 Dalej: EZD.  
14 Wdrożony i obsługiwany na podstawie umowy w sprawie wdrożenia, szkolenia i serwisu systemu obiegu 
dokumentów e-Kancelaria, Nr BO/121/2016 z 16 czerwca 2016 r.; dalej: system e-Kancelaria. 
15 Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.). 
16 Dalej: BOI. 
17 W tym pięciu członków Zarządu Powiatu i pięciu kierowników komórek organizacyjnych. 
18 Szkolenia p.n. Przebieg sesji oraz prac komisji rady z uwzględnieniem pracy zdalnej organu stanowiącego 
(udział jednego pracownika), XML Legislator (dwóch pracowników), Aspekty prawne, techniczne I wykonawcze 
zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w pomiarach geodezyjnych (jeden pracownik), Wdrożenie 
innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek 
pływających o długości do 24m (czterech pracowników), Środkowopomorskie Seminarium Informatyczne (jeden 
pracownik) Zintegrowany system EWID 2007 (pięciu pracowników). 
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W Starostwie funkcjonował system zarządzania bezpieczeństwem informacji19 
opracowany w celu ochrony aktywów informacyjnych. Na SZBI składał się zbiór 
procedur zatwierdzony Zarządzeniem Starosty nr 6/2019 z 28 stycznia 2019 r., tj.: 

 Polityka ochrony danych osobowych w Starostwie, w której zawarto zbiór zasad  
i regulacji, m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, ich przetwarzania, 
rejestrowania przetwarzania, obowiązków informacyjnych, obsługi praw osób, 
których dane są przetwarzane, sposobu prowadzenia dokumentacji danych 
osobowych, monitoringu przestrzegania tych zasad i reagowania na podejrzenia 
naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz organizacji szkoleń w tym 
zakresie; 

 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, która stanowiła całościowy 
zbiór wymogów dotyczących bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 
wykorzystywanego w Starostwie, w tym procedurę nadawania i odbierania 
uprawnień, metody i środki uwierzytelniania, zasady zarządzania uprawnieniami 
administratorów, tworzenia kopii zapasowych, zabezpieczenia systemu 
informatycznego, likwidacji nośników danych oraz wykonywania przeglądów  
i konserwacji tego systemu; 

 Regulamin ochrony danych osobowych w Starostwie, zawierający, m.in. zasady 
bezpiecznego użytkowania sprzętu informatycznego, pracy w systemach 
informatycznych, korzystania z internetu i poczty elektronicznej, ochrony 
antywirusowej, bezpiecznego korzystania z urządzeń przenośnych. 

 (akta kontroli str. 11, 22-23, 269-313, 352-353) 

Zasady ewidencji sprzętu informatycznego zostały określone w Zasadach ogólnych 
ewidencji i metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 
zatwierdzonych zarządzeniem Starosty z 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 
polityki rachunkowości w Starostwie. 

(akta kontroli str. 24, 187-224) 

Strony internetowe Starostwa (www.powiat.szczecinek.pl) i Biuletynu Informacji 
Publicznej20 (www.powiatszczecinecki.bip.net.pl.) były przystosowane do obsługi 
przez urządzenia mobilne, w tym telefony komórkowe21. Od 7 listopada 2018 r. 
funkcjonowała Internetowa rezerwacja wizyt Starostwa  umożliwiająca umówienie 
się przez internet na wizytę w określonym terminie w celu załatwienia sprawy  
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg.  Istniała też możliwość umówienia 
wizyty za pomocą e-maila, telefonów komórkowych i stacjonarnych  
w pozostałych wydziałach. Strona internetowa Starostwa zawierała informację 
o numerach telefonów oraz adresach poczty elektronicznej pracowników. 

(akta kontroli str. 22-23, 452-459)  

1.2. Przygotowanie Urzędu do realizacji zadań w okresie od 
 marca 2020 r. do zakończenia czynności kontrolnych  

1.2.1. W grudniu 2020 r. Rada Powiatu w Szczecinku22 uchwaliła Program Rozwoju 
Powiatu na lata 2020-202723. Jednym z celów strategicznych Programu Rozwoju 
była poprawa jakości życia i integracja społeczna, a sposobem realizacji tego celu 
ma być wzrost i dostępności usług społecznych obejmujących m.in. sprawną  
i przyjazną administracja w Powiecie poprzez: 

 podniesienie jakości obsługi interesantów w urzędach administracji publicznej, 

                                                      
19 Dalej: SZBI. 
20 Dalej: BIP. 
21 W oparciu o technologię Responsive Web Design. 
22 Dalej: Rada. 
23 Uchwała Nr XXXI/2014/2020 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 4 grudnia 2020 r., dalej: Program Rozwoju. 

http://www.powiat.szczecinek.pl/
http://www.powiatszczecinecki.bip.net.pl/


 

6 

 

 rozwój cyfrowych zasobów Powiatu w zakresie geodezji, kartografii, mienia 
nieruchomości, edukacji i ochrony zdrowia, 

 wzmocnienie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w rozwoju 
nowoczesnych usług w sferze publicznej: e-administracja, e-zdrowie, e-kultura, 
e-learning, 

 podnoszenie kwalifikacji kadr administracji samorządowej. 
(akta kontroli str. 256-259) 

1.2.2. W okresie epidemii, w Starostwie nie aktualizowano procedur dotyczących 
ciągłości jego działania wymienionych w punkcie 1.1.2. wystąpienia pokontrolnego. 

Starosta wyjaśnił, że nie było konieczności wprowadzania nowych ani zmiany 
istniejących procedur. Zgodnie z regulaminem kontroli zarządczej wszyscy 
pracownicy byli zobowiązani do wykonywania analizy ryzyka w celu zapewnienia 
ciągłości działania Urzędu poprzez planowanie zastępstw i urlopów oraz 
opracowanie planu działania na wypadek nadzwyczajnych zdarzeń. W regulaminie 
określono politykę celów i zarządzania ciągłością działania, zapewniono system 
monitoringu i ocenę efektywności prowadzonych działań, gwarantujących 
prawidłowość ciągłości działania Starostwa i jednostek organizacyjnych. Kierownicy 
komórek organizacyjnych zobowiązani byli do zarządzania ryzykiem, w tym do 
informowania kierownictwa Starostwa o istotnych zagrożeniach dla realizacji celów  
i zadań oraz wprowadzenia działań korygujących. W procesie zarządzania 
uwzględniono również ciągłość działania systemów informatycznych: przyjęto 
procedury przydzielania i cofania uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów, 
kluczowe operacje zostały rozdzielone na kilku pracowników, wejścia pracowników 
do oprogramowania są monitorowane, używane aplikacje zostały zatwierdzone do 
użytku przez uprawnionego pracownika na samodzielnym stanowisku informatyka, 
stosowane jest oprogramowanie antywirusowe, na bieżąco robione są kopie 
awaryjne, Urząd posiada zasilanie awaryjne. 

(akta kontroli str. 11-12)  

Wprowadzono procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracowników 
i odpowiednich warunków organizacyjnych funkcjonowania Urzędu, tj.: 

 zarządzenie nr 6/2020 Starosty z 17 marca 2020 r. w sprawie powołania 
doraźnej grupy operacyjno-wspomagającej powiatowy zespół ds. zarządzania 
kryzysowego w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19,  

 zarządzenie nr 36/2020 Starosty z 6 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
procedur bezpieczeństwa dotyczących ochrony pracowników i interesantów 
Starostwa przez COVID-19, opracowane zgodnie z zaleceniami Głównego 
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

 ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych 
koronawirusem SARS-CoV-2 bez względu na miejsce ich realizacji, 
obowiązującą od 6 września 2020 r., 

 zarządzenie nr 44/20 Starosty z 6 listopada 2020 r. w sprawie zasad 
wykonywania pracy zdalnej w Starostwie. 

 (akta kontroli str. 26-268, 314-319)  

W Starostwie nie wyznaczono pracownika ani komórki organizacyjnej 
odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących zapewnienia 
ciągłości działania Urzędu w czasie epidemii COVID-19. Starosta zarządzeniem 
wydanym 17 marca 2020 r. powołał doraźną trzyosobową grupę operacyjno-
wspomagającą zespół ds. zarządzania kryzysowego w związku  
z rozprzestrzenianiem się epidemii. 

(akta kontroli str. 262) 
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Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że nie było konieczności wyznaczania jednego 
pracownika. Z treści Regulaminu kontroli zarządczej, wynikało, że w przypadku 
wystąpienia zagrożenia każda komórka organizacyjna była zobowiązana do 
przygotowania ewentualnych procedur w obszarze swojego działania, a każdy  
z pracowników zobowiązany był do inicjowania działań zapobiegających skutkom 
zagrożenia w przypadku ich zauważenia.  

(akta kontroli str. 351-352) 

Starosta 17 marca 2020 r. powołał doraźną grupę operacyjno-wspomagającą 
powiatowy zespół ds. zarządzania kryzysowego, którego zadaniem była m.in. 
ocena skuteczności prowadzonych działań i wnioskowanie o ich zmianę lub korektę 
w zależności od stwierdzonego stanu faktycznego. 

(akta kontroli str. 262) 

Starosta wyjaśnił, że od początku epidemii pracownicy byli informowani za 
pośrednictwem poczty elektronicznej o nowych zasadach funkcjonowania Urzędu, 
możliwości pracy w formie zdalnej, działaniach mających na celu ograniczenie 
niebezpieczeństwa kontaktu z osobami chorymi. 

(akta kontroli str. 323-324) 

Starostwo nie posiadało odrębnej regulacji dotyczącej szczególnych zasad 
przyjmowania korespondencji w okresie epidemii. Starosta wyjaśnił, że w budynku 
Starostwa, przy BOI była wystawiona skrzynka, do której można było wrzucać 
dokumenty. Rejestracja dokumentów była dokonywana po dwudniowej kwarantannie, 
przy czym rejestracja była dokonywana z datą faktycznego wpływu pisma.  

(akta kontroli str. 56)   

1.2.3. Liczba wszystkich usług publicznych świadczonych w Starostwie wyniosła: 

 wg stanu na 31 grudnia 2020 r.: 173, z tego liczba usług realizowanych przez 
Starostwo wyłącznie w formie papierowej wyniosła: 86 (49,7% usług), wyłącznie 
w formie elektronicznej - dziewięć (5,2%), zaś usług wymagających podwójnego 
obiegu dokumentów (papierowego i elektronicznego) - 78 (45,1%); 

 wg stanu na 31 marca 2021 r. - 173, z tego liczba usług realizowanych przez 
Starostwo wyłącznie w formie papierowej wyniosła: 72 (41,6% usług), wyłącznie 
w formie elektronicznej – dziewięć (5,2%) zaś usług wymagających podwójnego 
obiegu dokumentów (papierowego i elektronicznego) - 92 (53,2%); 

 wg stanu na 30 czerwca 2021 r. - 172, z tego liczba usług realizowanych przez 
Urząd wyłącznie w formie papierowej wyniosła 74 (43% usług), wyłącznie  
w formie elektronicznej – 11 (6,4%), usług wymagających podwójnego obiegu 
dokumentów (papierowego i elektronicznego) wyniosła 87 (50,6%).  

(akta kontroli str. 30-35)  

W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do dnia zakończenia kontroli NIK w Urzędzie nie 
funkcjonował system EZD, a czynności kancelaryjne wykonywane były w systemie 
tradycyjnym24. W ww. okresie: 

 wszyscy pracownicy merytoryczni mieli zapewniony zdalny dostęp do systemu 
poczty elektronicznej spoza sieci Starostwa, 

 2325 z 90 (wg stanu na 1 stycznia 2019 r.), 2426 z 91 (stan na 31 marca 2020 r.)   
i 2527 z 92 (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.) merytorycznych pracowników 
Starostwa posiadało profil zaufany lub imienny podpis kwalifikowalny, 

                                                      
24 Zgodnie z zarządzeniem Starosty nr 49/2019 z 22 sierpnia 2019 r. 
25 W tym pięciu członków Zarządu Powiatu i pięciu kierowników komórek organizacyjnych. 
26 W tym pięciu członków Zarządu Powiatu i pięciu kierowników komórek organizacyjnych. 
27 W tym pięciu członków Zarządu Powiatu i pięciu kierowników komórek organizacyjnych. 
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 pracownicy merytoryczni Starostwa oddelegowani do pracy w formie zdalnej 
posiadali zdalny dostęp do systemu e-Kancelaria (od 17 listopada 2020 r.). 

(akta kontroli str. 22-23, 30-35)  

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że planowane jest dostosowanie systemów 
informatycznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej 
usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (EZD). System ten zostanie 
wprowadzony najpóźniej do końca 2023 r.  

(akta kontroli str. 352)  

W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. pracownicy Starostwa 
obsługujący lub realizujący e-usługi uczestniczyli w szkoleniach dotyczących 
systemów (aplikacji) elektronicznych wykorzystywanych w ramach świadczenia 
usług publicznych; zorganizowano pięć szkoleń28, którymi objęto ośmiu 
pracowników świadczących e-usługi. 

 (akta kontroli str. 324-325)  

W Starostwie wdrożono SZBI.   
(akta kontroli str. 11, 22-23, 269-313, 352-353)  

Zgodnie z regulaminu organizacyjnym29 określono odpowiedzialność za: 

 zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach 
teleinformatycznych, przeprowadzanie okresowych analiz systemu  
i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w celu zmniejszenia zagrożenia  
i podatności systemu na naruszanie bezpieczeństwa informacji, prowadzenie 
ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych  
w poszczególnych systemach - należała do obowiązków informatyka, 

 utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 
w zakresie zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych  
w Starostwie - odpowiadał Inspektor ochrony danych ,  

 zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane 
informacje niejawne, zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji 
niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka, kontrola ochrony informacji 
niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,  
w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, 
materiałów i obiegu dokumentów - odpowiadał Pełnomocnika ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych.  

(akta kontroli str. 138-186)  

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii Covid-19, dokonano analizy ryzyka funkcjonowania 
systemów teleinformatycznych i stwierdzono, że nie było potrzeby ustanawiania 
w tym zakresie dodatkowych zabezpieczeń i aktualizacji procedur w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 353)  

Starostwo dysponowało następującym sprzętem do wykorzystania przez 
pracowników delegowanych do pracy w formie zdanej: 38 laptopami, 17 telefonami 
komórkowymi oraz 21 tabletami mobilnymi z dostępem do internetu (na potrzeby 
radnych Rady i pracowników Biura Obsługi Rady).  

(akta kontroli str. 23)  

 

                                                      
28 Szkolenia doskonalące obsługi systemów informatycznych w zakresie prognozowania skażeń, obsługi 
inwestycji projektów szerokopasmowych, elektronicznych zamówień publicznych. 
29 Zatwierdzonego uchwałą Zarządu Powiatu nr 138/2020 z 20 sierpnia 2020 r. 
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Informatyk wyjaśnił, że wszystkie służbowe laptopy były wyposażone  
w automatyczne aktualizowane oprogramowanie antywirusowe. 

(akta kontroli str. 25-26)  

Starosta zarządzeniem z 6 listopada 2020 r. określił zasady wykonywania pracy 
zdalnej. Zgodnie z ww. zasadami: 

 pracowników świadczących pracę zdalną wyznaczały osoby kierujące 
komórkami organizacyjnymi, 

 dysk sprzętu komputerowego, przy pomocy którego pracownik wykonywał pracę 
zdalną musiał zostać zabezpieczony loginem oraz co najmniej ośmioznakowym 
hasłem30 (pracownik był zobowiązany do zmiany hasła do systemu regularnie co 
siedem dni oraz niezwłocznie w przypadku podejrzenia, że hasło mogło zostać 
ujawnione), 

 zabronione było zapisywanie haseł w sposób jawny oraz przekazywanie ich 
innym osobom, 

 pracując na komputerze w miejscu pracy zdalnej, pracownik zobowiązany był do 
chronienia wyświetlanych danych osobowych na monitorze przed wglądem osób 
nieupoważnionych; w przypadku kradzieży/zgubienia lub naruszenia ochrony 
danych osobowych, ww. pracownik zobowiązany był zgłosić zdarzenie/problem 
Administratorowi Danych Osobowych lub Inspektorowi Ochrony Danych, 

 w przypadku przetwarzania danych osobowych należało kierować się zasadą 
minimalizacji tzn., że dane powinny być ograniczone do tego co niezbędne do 
celów, w których są przetwarzane, a okres przechowywania powinien być 
ograniczony do niezbędnego minimum. 

(akta kontroli str. 314-316)  

W Starostwie 28 pracowników wykonujących w ww. okresie pracę zdalną zostało 
wyposażonych w laptopy.  Wszyscy pracownicy merytoryczni Starostwa pracujący  
w systemie pracy zdalnej mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją 
prowadzonych spraw i przekazywania rozstrzygnięć z wyłączeniem dokumentów 
zawierających dane prawnie chronione (za pośrednictwem poczty e-mail i systemu 
e-Kancelaria31).  
Starostwo zapewniło możliwość zdalnego dostępu do niezbędnych zasobów 
służbowych, w tym do poczty elektronicznej, systemu e-Kancelaria powiązanego  
z e-PUAP, systemów dziedzinowych i dokumentów w postaci elektronicznej 
(również w przypadku pracy na prywatnym sprzęcie) poprzez platformę DWSerwice. 

(akta kontroli str. 22-26, 260-262, 324)  

Informatyk wyjaśnił, że ww. rozwiązanie zapewniało bezpieczeństwo danych 
poprzez zastosowanie szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem dowolnej 
przeglądarki internetowej, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i konfigurowane 
harmonogramy dostępu.  

(akta kontroli str. 25-26)  

Starostwo w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. dokonało zakupów 
sprzętu na potrzeby pracy w czasie pandemii w postaci: siedmiu laptopów, 
dziewięciu telefonów komórkowych oraz programu do wideokonferencji Zoom.  

(akta kontroli str. 23-26) 

Informatyk wyjaśnił, że zasób sprzętowy (stanowiska komputerowe  
i serwery z oprogramowaniem) oraz pozostałe urządzenia infrastruktury 

                                                      
30 Duże, małe litery, cyfry lub znaki specjalne. 
31 Od 17 listopada 2020 r. 
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informatycznej były wymieniane  na bieżąco w razie ich zużycia, awarii lub potrzeb 
w zakresie zwiększenia wydajności w zależności od możliwości finansowych.  

(akta kontroli str. 22-23)  

Strony internetowe Starostwa oraz BIP były przystosowane do obsługi przez 
urządzenia mobilne.  

 (akta kontroli str. 22, 452-459)  

1.2.4. W okresie od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. Starostwo nie zostało 
zamknięte dla osób z zewnątrz. W ww. okresie Starosta nie podejmował decyzji 
o ograniczeniu wykonywania przez Starostwo zadań wyłącznie do niezbędnych dla 
zapewnienia pomocy obywatelom. Wszystkie zadania Starostwa były w tym okresie 
realizowane w warunkach dostosowanych do okoliczności spowodowanych 
epidemią COVID-19. Wszystkie komórki organizacyjne realizowały przypisane im 
zadania w ramach świadczonego katalogu usług publicznych. Zmianie uległ 
natomiast sposób przyjmowania klientów. Praca odbywała się w reżimie sanitarnym.  
Na cyklicznych spotkaniach Starosty z członkami powołanej32 doraźnej grupy 
operacyjno-wspomagającej, kierownikami komórek organizacyjnych, pracownikami 
zatrudnionymi na stanowiskach ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych 
i obrony cywilnej oraz przedstawicielami inspekcji sanitarnej, w okresie  marzec-
kwiecień 2020 r. ustalano sposób postępowania w sytuacji związanej ze stanem 
zagrożenia, w tym: 

 zwrócono się do mieszkańców z apelem, o ograniczenie osobistych wizyt  
w Starostwie do minimum, wskazując możliwość kontaktu telefonicznego, 
mailowego lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP; mieszkańcy mieli być 
przyjmowani w wyjątkowych sytuacjach po umówieniu telefonicznym  
z pracownikiem merytorycznym, 

 wprowadzono m.in. zasadę, że w przypadku realizacji przez wydział/biuro 
osobistej obsługi interesantów, limity: osób przebywających w tym samym czasie 
w jednym pomieszczeniu (z wyłączeniem pracowników) i osób na korytarzu 
oczekujących w tym samym czasie na obsługę wynosiły jedna osoba na jedno 
stanowisko obsługi,  

 zdecydowano o wprowadzeniu możliwości pracy w formie zdalnej. 
(akta kontroli str. 56, 356-357)  

Zgodnie z zarządzeniem nr 36/2020 z 7 września 2020 r.33 Starosta, m.in.: 

 zobowiązał pracowników BOI do wpuszczania do budynku Urzędu jedynie 
interesantów mających prawidłowo zasłonięte usta i nos, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych przepisami, 

 wprowadził zasadę, że w przypadku realizacji przez wydział/biuro osobistej 
obsługi interesantów, dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym 
czasie w jednym pomieszczeniu (z wyłączeniem pracowników) nie mogła być 
większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi; podobnie na korytarzu 
przed pomieszczeniem biurowym, limit oczekujących w tym samym czasie na 
obsługę wynosił jedna osoba na jedno stanowisko; 

 zalecił regularne wietrzenie pomieszczeń biurowych, w tym każdorazowo po 
wizycie w pomieszczeniu interesanta Starostwa. 

O zmianie obsługi klientów i zasadach przyjmowania interesantów każdorazowo 
informowano z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji w lokalnej prasie 

                                                      
32 Zarządzeniem Starosty nr 6/2020 z 17 marca 2020 r. 
33 W sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa dotyczących ochrony pracowników i interesantów 
Starostwa przed Covid-19. 
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na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń i drzwiach wejściowych do budynków 
Starostwa. 

(akta kontroli str. 57, 263-265)  

W okresie od marca 2020 r. nie wystąpiły przypadki przeniesienia pracownika 
samorządowego zatrudnionego w Starostwie do wykonania innej pracy niż 
określona w umowie o pracę w innej jednostce, jak również tymczasowego 
przeniesienia pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy w jednostce 
organizacyjnej pomocy społecznej. 

(akta kontroli str. 30-35)  

Starostwo w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii COVID-19 nie zlecało realizacji zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym w trybie przewidzianym przez art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych34, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

(akta kontroli str. 30-35)  

Strony internetowe Starostwa oraz BIP posiadały funkcjonalności z zakresu 
dostępności dla osób słabowidzących, możliwość zmiany kontrastu na kontrast 
wysoki (czarno-żółty)35 oraz (czarno-zielony, czarno-biały, żółto-niebieski)36, zmiany 
układu strony z szerokiego na wąski, w tym zwiększania odstępów między literami, 
słowami, wierszami i akapitami, zmniejszania i powiększania czcionki (mała, 
średnia, duża)37. 

(akta kontroli str. 452-454)  

Budynek Starostwa zapewniał swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, bez 
ograniczeń architektonicznych, tj. zamontowana była platforma schodowa i podjazd 
dla osób niepełnosprawnych na wózkach, zapewniono osobom ze szczególnymi 
potrzebami możliwości ewakuacji, dostępne były szerokie korytarze schody, winda 
(wyposażona w komunikator dla osób niewidzących). Istniała możliwość 
skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz możliwość wstępu 
z psem asystującym. Informacji o ww. możliwościach oraz o ewentualnych 
uzasadnionych ograniczeniach udzielali pracownicy zatrudnieni w BOI, gdzie 
znajdowała się pętla indukcyjna, która miała za zadanie wspomagać słyszenie. 

(akta kontroli str. 452-459)  

Starosta wyjaśnił, że Starostwo, w celu poprawy bariery komunikacyjnej, planuje  
w 2022 r. zakupić i uruchomić na swojej stronie internetowej aplikację tłumacza 
migowego, która zapewni usługę natychmiastowego połączenia wideo osoby głuchej  
z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej 
oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę, podłączone do internetu.  

(akta kontroli str. 15)  

Starostwo w okresie 2018-2021 (I półrocze) poniosło wydatki dotyczące: 

 zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i aktualizacji, dostępu do 
internetu  w: 2018 r. – 72,1 tys. zł, 2019 r. – 182 tys. zł, 2020 r. – 248,2 tys. zł, 
2021 r. (do 30 czerwca) – 64 tys. zł; 

 podróży służbowych w: 2018 r. – 28,7 tys. zł, 2019 r. – 26,4 tys. zł, 2020 r. – 
14,4 tys. zł, 2021 r. (do 30 czerwca) – 2,3 tys. zł; 

                                                      
34 Dz. U. poz. 1842 ze zm.; dalej: ustawa o zapobieganiu COVID-19.  
35 Strona www.powiat.szczecinek.pl i www.powiatszczecinecki.bip.net.pl. 
36 Strona www.powiatszczecinecki.bip.net.pl.  
37 Strona www.powiat.szczecinek.pl. 

http://www.powiat.szczecinek.pl/
http://www.powiatszczecinecki.bip.net.pl/
http://www.powiatszczecinecki.bip.net.pl/
http://www.powiat.szczecinek.pl/
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 szkoleń w: 2018 r. – 31,5 tys. zł, 2019 r. – 48,6 tys. zł,  2020 r. – 17,7 tys. zł, 
2021 r. (do 30 czerwca) – 8,9 tys. zł; 

 zakupu energii w: 2018 r. – 97,1 tys. zł, 2019 r. – 83,5 tys. zł,  2020 r. – 
100,3 tys. zł, 2021 r. (do 30 czerwca) – 36,2 tys. zł; 

 zakupu materiałów biurowych w: 2018 r. – 15,8 tys. zł, 2019 r. – 20,1 tys. zł,  
2020 r. – 20,6 tys. zł, 2021 r. (do 30 czerwca) – 8,5 tys. zł; 

 zakupu środków ochrony osobistej w: 2018 r. – 27,3 tys. zł, 2019 r. – 536,8 tys. zł 
2020 r. – 525 tys. zł, 2021 r. (do 30 czerwca) – 7,8 tys. zł. 

(akta kontroli str. 28) 

1.2.5. W zarządzeniu Starosty nr 36/2020 zostały wprowadzone m.in. następujące 
praktyki i zasady:  

 obowiązek dezynfekcji rąk przez pracowników przed rozpoczęciem pracy i przez 
wszystkie osoby wchodzące do budynku Starostwa, 

 dopuszczanie do czynności zawodowych pracowników, tylko wtedy, kiedy ich 
temperatura nie przekracza 37,3 C oraz nie wykazują jednocześnie innych 
objawów zakażenia (kaszel, duszność, katar, problemy z oddychaniem); kadra 
kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia 
podległych pracowników i udzielenia im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność, 

 wpuszczanie do budynku interesantów mających prawidłowo zasłonięte usta 
i nos, z zastrzeżeniem z wyjątków przewidzianych przepisami, 

 dopuszczono bezdotykowy pomiar temperatury pracownikom i interesantom po 
wejściu na teren Urzędu, 

 w przypadku realizacji przez wydział/biuro osobistej obsługi interesantów, 
dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym czasie w jednym 
pomieszczeniu (z wyłączeniem pracowników) nie mogła być większa niż jedna 
osoba na jedno stanowisko obsługi, 

 limit oczekujących w tym samym czasie na obsługę na korytarzu przed 
pomieszczeniem biurowym, wynosił jedną osobę na jedno stanowisko, 

 stanowiska pracy na których obsługiwani byli bezpośrednio interesanci, należało 
zorganizować z uwzględnieniem dystansu minimum 1,5 m między pracownikami; 
w przypadku braku możliwości zachowania tej odległości, należało zastosować 
przesłony ochronne (pleksi), 

 pracownicy obsługujący bezpośrednio klientów, powinni zostać zaopatrzeni 
w przyłbice ochronne lub maseczki oraz dostęp do rękawiczek ochronnych lub 
środków do dezynfekcji rąk, 

 zalecono stosowanie kontaktu między pracownikami za pośrednictwem telefonu, 
poczty elektronicznej, komunikatorów wewnętrznych oraz ograniczenie 
osobistego kontaktu do sytuacji niezbędnych, związanych z realizacją zadań 
służbowych,  

 w kontaktach bezpośrednich zalecono zachowanie 1,5 m odstępu od rozmówcy, 

 ograniczono do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych i zalecono 
zastąpienie ich przez tele/wideokonferencje, 

 nakazano częste mycie rąk wodą z mydłem, a także dezynfekcję środkiem 
odkażającym na bazie alkoholu (min. 60%),  

 w ogólnodostępnych pomieszczeniach umieszczono pojemniki z płynem 
dezynfekcyjnym wraz z instrukcją dotyczącą prawidłowej dezynfekcji rąk,  

 zalecono regularne wietrzenie pomieszczeń biurowych, w tym każdorazowo po 
wizycie w pomieszczeniu interesanta Urzędu,  
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 wprowadzono obowiązek systematycznej dezynfekcji powierzchni dotykowych, 
pomieszczeń wspólnych, toalet, klamek, poręczy i windy, komputerów 
i telefonów,  

 nakazano umieszczenie na terenie Starostwa informacji i instrukcji 
bezpieczeństwa zastosowanych w związku z choroba COVID -19 w czytelnej 
i przejrzystej formie graficznej. 

(akta kontroli str. 263-265) 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19  
w Starostwie zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy, m.in.: 

 środki dezynfekcyjne zostały rozmieszczone przy wejściach do budynku, na 
korytarzach, w pomieszczeniach biurowych i toaletach, 

 pracownikom przekazano maseczki ochronne wielokrotnego użytku  
i jednorazowe oraz rękawiczki nitrylowe i lateksowe, 

 trzy razy dziennie odkażano pomieszczenia Starostwa (dwa razy w ciągu dnia 
pracy i po zakończeniu pracy), 

 raz w tygodniu odkażano i dezynfekowano wszystkie pomieszczenia 
urządzeniem do dezynfekcji, 

 na biurkach zainstalowano osłony z pleksi. 
(akta kontroli str. 329) 

Starosta wielokrotnie38 kierował, za pośrednictwem poczty e-mail, do wszystkich 
pracowników wiadomości informujące o podjętych działaniach mających na celu 
ograniczenie ryzyka zakażenia, zobowiązujące do szczególnej ostrożności, 
zachowania dystansu i przestrzegania zasad higieny oraz wzywające do wymagania 
od interesantów noszenia maseczek i dezynfekcji. 

 (akta kontroli str. 332-337, 373-379)   

Po ogłoszeniu stanu epidemii, w Urzędzie dokonano39 oceny ryzyka zawodowego 
wynikającego z zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 dla wszystkich 
stanowisk pracy40.  Karta oceny została zatwierdzona 7 września 2020 r. przez 
Starostę. W ocenie: 

 oszacowano jako „istotne” ryzyko biologiczne i psychospołeczne wynikające 
z kontaktu ze współpracownikami oraz interesantami i wynikającego 
bezpośredniego narażenia na zakażenie, 

 wskazano środki ograniczające ryzyko zawodowe m.in. dezynfekcja powierzchni, 
toalet, urządzeń, ograniczenie kontaktów z pracownikami i petentami, 
wprowadzenie pracy zdalnej, stosowanie środków ochrony indywidualnej, częste 
mycie i dezynfekcja rąk, niezwłoczne informowanie przełożonych o objawach 
zakażeniach lub o kontaktach z osobami zakażonymi, zachowanie szczególnej 
ostrożności i ogólnych zasad higieny, przestrzeganie obowiązujących instrukcji  
i procedur higieniczno-sanitarnych, 

 oszacowano jako „małe” ryzyko zawodowe po zastosowaniu ww. środków 
profilaktycznych. 

(akta kontroli str. 266-268)        

Pracownicy Starostwa złożyli oświadczenia, że zostali zapoznani z oceną ryzyka 
zawodowego, przyjęli do wiadomości zakres i rolę środków prewencyjnych 

                                                      
38 M.in. 17, 18, 23 marca 2020 r., 2, 8 i 22 października 2020 r. 
39 Z zastosowaniem metody RISK-SCORE, wykorzystującej trzy parametry mierzenia ryzyka: skutki/straty (S), 
ekspozycję € i prawdopodobieństwo (P), w której wartościowanie ryzyka następuje poprzez przemnożenie 
wartości punktacyjnych z każdego parametru.  
40 Administracyjno-biurowych, robotniczych i strażników miejskich. 
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mających na celu obniżenie ryzyka zawodowego i zobowiązali się do ich 
stosowania.  

(akta kontroli str. 380-386) 

Informację o możliwości pracy zdalnej Starosta przekazał 27 marca 2020 r. 
pracownikom drogą mailową, wraz z materiałem ze strony internetowej Państwowej 
Inspekcji Pracy41.   
Pisemne zasady pracy zdalnej w Starostwie zostały określone przez Starostę, 
zarządzeniem nr 44/2020 wydanym 6 listopada 2020 r. na podstawie art. 24a ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  
z wystąpieniem stanu epidemii42. Podstawą wykonywania pracy w tej formie, było 
polecenie określające miejsce, okres i narzędzia pracy (telefon, komputer). 
Zarządzenie określało warunki korzystania ze sprzętu komputerowego. Pracownik 
był zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami 
wykonywania pracy zdalnej oraz ewidencjonowania czasu pracy. 

(akta kontroli str. 314-316, 337-342) 

Praca zdalna była wykonywana głównie w 2020 r. (w marcu, kwietniu i od 
października do grudnia) oraz w 2021 r. (w marcu i kwietniu). W tej formie,  
w poszczególnych miesiącach pracowało od 11 do 72 pracowników, z czego 28 
pracowników zostało wyposażonych w laptopy stanowiące własność Starostwa, 
pozostali pracowali na swoich prywatnych komputerach. Ogółem w okresie 
kontrolowanym pracownicy Starostwa wykorzystali 1 013 dni pracy zdalnej.  
W okresie kontrolowanym Urząd dysponował 38 laptopami wykorzystywanymi do 
pracy zdalnej, w tym siedmioma kupionymi w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2021 r.  

(akta kontroli str. 22-23, 27) 

Zastępstwa pracowników na poszczególnych stanowiskach były określone 
w zakresach ich czynności, a w przypadku Starosty – w Regulaminie 
Organizacyjnym43. Starosta wyjaśnił, że w okresie epidemii prowadzono analizę 
konieczności zastępstw poprzez monitorowanie absencji. W przypadku choroby 
pracownika, kierownik komórki organizacyjnej wskazywał zastępstwo. 

(akta kontroli str. 329) 

Na podstawie art. 15 gc ustawy o zapobieganiu COVID-19 na przymusowe urlopy 
wypoczynkowe zostało skierowanych 20 pracowników . 

(akta kontroli str. 30-35)   

W okresie epidemii w Starostwie nie zapewniono wsparcia psychologicznego. 
Starosta wyjaśnił, że informacja o możliwości skorzystania w okresie izolacji 
społecznej z pomocy psychologa ukazała się w prasie lokalnej na stronie 
internetowej44. Ponadto taką pomoc można było uzyskać m.in. w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Szczecinku45 oraz Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego  
i Psychoterapii Drzwi Otwarte w Szczecinku. 

(akta kontroli str. 13-14)  

                                                      
41 https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19. 
42 Dz.U. poz. 1758 ze zm. 
43 Wprowadzonym uchwałą nr 138/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2020 r.: § 27 ust. 5 W czasie 
nieobecności w pracy kierownika z powodu urlopu lub z innych przyczyn, wszystkie jego uprawnienia wykonuje 
zastępca, jeśli został powołany przez Starostę lub pracownik, któremu powierzono pełnienie zastępstwa.  
44 https://szczecinek.com/artykul/izolacja-w-czasie-pandemii/1152987. 
45 Dalej: PCPR. 
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1.2.6. Starosta zarządzeniem wydanym 17 marca 2020 r. powołał doraźną 
trzyosobową grupę operacyjną wspomagającą powiatowy zespół ds. zarządzania 
kryzysowego. Zadania tej grupy obejmowały m.in.: gromadzenie danych 
monitorowanie oraz ocenę zagrożeń związanych z epidemią na terenie Powiatu; 
współpracę z wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi zespołami oraz centrami 
zarządzania kryzysowego; realizację stałego dyżuru oraz dostarczanie informacji 
dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa.  

(akta kontroli str. 262)  

Członkowie grupy, tj. zatrudnieni w Starostwie - inspektor ds. zarządzania 
kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej46 oraz główny specjalista ds. 
kontroli wyjaśnili, że działania realizowane w ramach zarządzania kryzysowego,  
w związku z epidemią, m.in. polegały na:  

 pełnieniu dyżurów od 7:00 do 21:00 w budynku Starostwa, w trakcie których 
utrzymywano kontakt online z Wojewódzkim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego47; w porze nocnej sprawowano dyżury domowe z wykorzystaniem 
telefonów, 

 zbieraniu informacji o sytuacji epidemicznej i ilości zachorowań na terenie 
poszczególnych gmin w celu ustalenia, czy na terenie Powiatu nie powstają 
ogniska epidemii wymagające podjęcia szczególnych działań,    

 przekazywaniu właściwym adresatom otrzymywanych z WCZK decyzji i zaleceń 
dotyczących zasad bezpieczeństwa w funkcjonowaniu obiektów opiekuńczych 
o szczególnym stopniu ryzyka, np. Domu Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie48, domów seniora warsztatów terapii zajęciowej, 

 zorganizowaniu na polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego miejsca 
kwarantanny w schronisku młodzieżowym49; prace organizacyjne polegały m.in. 
na opracowaniu we współpracy z pracownikami Szpitala Powiatowego  
w Szczecinku50 i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku 
regulaminu pobytu, przeszkoleniu pracowników wybranego obiektu w zakresie 
postępowania z osobami podlegającymi kwarantannie, przygotowaniu umów 
z firmami cateringowymi na dostawy posiłków, 

 uruchomieniu punktu szczepień powszechnych w sali gimnastycznej51; prace 
koncepcyjne oraz organizacyjne z tym związane obejmowały m.in. określenie 
populacji przewidzianej do zaszczepienia w każdej z gmin Powiatu, wybranie 
obiektu, wyposażenie w niezbędny sprzęt, który częściowo pozyskano ze szkół 
i Szpitala, a częściowo kupiono, 

 dystrybucji środków ochrony indywidualnej, tj. maseczek, rękawiczek, płynu 
dezynfekcyjnego, strojów ochronnych, pobieranych w Wojewódzkim Magazynie 
Obrony Cywilnej w Lubieszynie i przekazywanych do powiatowych jednostek 
organizacyjnych,  

 dystrybucji materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących epidemii, 
otrzymywanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

 udzielaniu informacji osobom powracającym z zagranicy o regułach 
bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w Polsce oraz o miejscach 
kwarantanny i zasadach tam obowiązujących, 

 zorganizowaniu miejsca noclegowego dla pracowników medycznych ze Szpitala, 
głównie ratowników medycznych, którzy ze względu na bezpieczeństwo swoich 

                                                      
46 Pełniący jednoosobowo funkcję Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
47 Dalej WCZK. 
48 Dalej: DPS. 
49 W Szczecinku przy ul. Kościuszki, dalej: Schronisko. 
50 Dalej: Szpital. 
51 W Szczecinku przy ul Artyleryjskiej.   
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rodzin, obawiali się powrotu bezpośrednio z dyżuru do domu; na ich prośbę, 
urządzono miejsca noclegowe i pomieszczenia socjalne w Schronisku. 

Ponadto inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej 
od kwietnia 2020 r. samodzielnie wykonywał cotygodniową dezynfekcję  
w budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu. 

(akta kontroli str. 262, 387-388) 

1.2.7. W okresie od stycznia 2019 r. do końca czerwca 2021 r. nie prowadzono 
zadania audytowego dotyczącego ciągłości działań Starostwa. Audytor wewnętrzny 
Starostwa wyjaśniła, że w tym okresie prowadzona była kontrola wewnętrzna 
wykonywana przez pracowników w formie samokontroli oraz kontrola funkcjonalna 
sprawowana przez kierownictwo Starostwa i kierowników komórek organizacyjnych. 

(akta kontroli str. 40, 461)   

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
  
Zachowało ciągłość działalności Urzędu, pomimo utrudnień wynikających ze stanu 
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19. Wdrożone w badanym 
okresie regulacje pozwoliły na właściwe wypełnianie zadań. Starostwo zapewniło 
pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz podjęło skuteczne 
działania w ramach zarządzania kryzysowego. 
 

2. Realizacja przez urząd zadań w okresie epidemii COVID-
19 
 

2.1. W okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. i od 1 marca 2020 r. do 28 
lutego 2021 r. w Starostwie zrealizowano następujące wybrane sprawy: 

 pozwolenia na budowę: 759 i 945 (wzrost o 24,5%);  

 zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu: 3 150 i 3 462 (wzrost o 9,9%);  

 zaświadczenia o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo 
własności: 613 i 3 (ponad dwustukrotny spadek – zaświadczenia wydane od 
1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. dotyczyły przekształcenia z mocy prawa  od 
1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów52, zaświadczenia wydane od 1 marca 2020 r. do 
28 lutego 2021 r. dotyczyły przekształceń nieruchomości dokonanych na 
wniosek, po spełnieniu wymaganych przesłanek), 

 zaświadczenia do ksiąg wieczystych o spłacie roszczenia: 321 i 23 (spadek 
o 92,8%), 

 zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem lasu: 404 i 580 (wzrost 
o 43,6%), 

 udostępnienie wypisów z operatu ewidencyjnego: 3 010 i 3 027 (wzrost o 0,6%), 

 wprowadzone zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków: 4 916 i 4 869 
(spadek o 1%). 

(akta kontroli str. 30-35)  

Przeciętny czas załatwienia wybranych spraw wyniósł odpowiednio: 
- dla pozwoleń na budowę: 48 dni (od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.)  i 53 dni 
(od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.), 

                                                      
52 Dz.U. z 2020 r. poz. 2040. 
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- dla zaświadczeń do ksiąg wieczystych o spłacie roszczenia: 3 dni (od 1 marca 
2019 r. do 29 lutego 2020 r.)  i 16 dni (od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.). 

(akta kontroli str. 329-331)  

Szczegółowe badanie 30 wybranych uznaniowo spraw, które wpłynęły do Urzędu 
w okresie epidemii, wykazało co następuje: 

 pozwolenia na budowę (pięć spraw) – średni czas załatwienia sprawy – 42 dni, 

 zawiadomienia o nabyciu pojazdu (pięć spraw) – średni czas załatwienia sprawy 
– jeden dzień 

 zawiadomienia o zbyciu pojazdu (pięć spraw) – średni czas załatwienia sprawy – 
dwa dni, 

 zaświadczenia o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo 
własności – (trzy sprawy, tj. wszystkie sprawy, które wpłynęły w ww. okresie) – 
średni czas załatwienia sprawy – cztery dni, 

 zaświadczenia do ksiąg wieczystych o spłacie roszczenia (pięć spraw) – średni 
czas załatwienia sprawy – pięć dni, 

 zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem lasu (siedem spraw) – 
średni czas załatwienia sprawy – 3 dni, 

 wszystkie ww. sprawy były załatwiane w siedzibie Starostwa, 

 wnioski we wszystkich badanych sprawach były sporządzone prawidłowo i nie 
wymagały korekt. 

Wnioski dotyczące badanych spraw zostały złożone w Starostwie w formie 
papierowej i były niezwłocznie przekazywane do załatwienia pracownikowi 
merytorycznemu, z wyjątkiem wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, które 
pracownikowi przekazywano w terminie od 6 do 21 dni od wpływu wniosku do 
Wydziału Architektury i Budownictwa.  

(akta kontroli str. 389-394) 

Dyrektor Wydziału wyjaśniła, że termin przekazania był uzależniony od bieżącego 
obciążenia pracowników innymi sprawami. 

(akta kontroli str. 460) 

 2.2. Zadania dotyczące pomocy osobom starszym, chorym niepełnosprawnym 
i samotnym były realizowane przez PCPR oraz DPS. 

(akta kontroli str. 359-399) 

Dyrektor PCPR poinformowała, że w okresie epidemii przystąpiono do realizacji 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach programu Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomionego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych53. Wsparcie polegało na udzielaniu pomocy 
finansowej osobom niepełnosprawnym, które były: uczestnikami warsztatów terapii 
zajęciowej i środowiskowych domów pomocy społecznej, podopiecznymi dziennych 
domów pomocy społecznej i placówek rehabilitacyjnych, których działalność była 
finansowana ze środków PFRON, pełnoletnimi uczestnikami zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych  
i z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez 
placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej. Pomoc udzielana była w formie 
dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach 
domowych w kwocie 500 zł miesięcznie na jedną osobę, przez okres nie dłuższy niż 
pięć miesięcy. 

(akta kontroli str. 402-404, 407-408) 

                                                      
53 Dalej: PFRON. 
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W ramach tego programu udzielono pomocy 558 osobom, a wydatki ze  środków 
PFRON wyniosły 670 tys. zł. Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą 
Zachodniopomorskim, PCPR realizowało również projekt p.n. Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-1954 w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, działanie 2.8. 
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wydatki na 
realizację projektu wyniosły 398,7 tys. zł i zostały poniesione na zakup: 

 wyposażenia na cele realizowania zadań w formie zdalnego nauczania, 

 środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki 
z epidemią, 

 wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny / izolacji dla dzieci z pieczy 
zastępczej. 

(akta kontroli str. 404-409) 

Dyrektor DPS przekazała informację, że kierowana przez nią jednostka 
uczestniczyła w programach dotyczących działań pomocowych dla osób starszych, 
chorych i niepełnosprawnych:  

 Razem dla DPS, w ramach którego wydatkowano w 2020 r. 694,7 tys. zł na 
dodatki do wynagrodzeń dla pracowników – 687,1 tys. zł, zakupy środków 
ochronnych i sanitarnych, wsparcie terapeutyczne udzielane osobom na 
kwarantannie, 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów 
opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-
opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19, w ramach którego wydatkowano 
117,9 tys. zł55, na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek, środki ochrony 
osobistej oraz środki do dezynfekcji, 

 Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – moduł IV: 160,3 tys. 
zł56. 

 (akta kontroli str. 410-413) 

2.3. Sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie należały do 
właściwości Punktu Interwencji Kryzysowej57 funkcjonującego w strukturze PCPR. 

(akta kontroli str. 404-405) 

Dyrektor PCPR przekazała informację, że po wprowadzeniu stanu epidemii 
przeanalizowano procedury postępowania w przypadku wystąpienia przemocy 
w rodzinie, jednakże nie było konieczności zmieniania tych procedur. Pracownicy 
zostali zobowiązani, żeby ewentualne zgłoszenia telefoniczne traktować jak 
zgłoszenia osobiste i wszczynać procedurę Niebieska Karta58. 

(akta kontroli str. 405) 

W latach 2019-2021 (do 30 czerwca) nie wszczęto żadnej procedury NK. W tym 
okresie pracownicy PCPR przeprowadzili 2159 interwencji, z czego w dwóch 
przypadkach w związku z podejrzeniem krzywdzenia dzieci, co nie zostało 
potwierdzone. Pozostałe interwencje były spowodowane wystąpieniem zdarzeń, 
takich jak śmierć w rodzinie, głęboka depresja, brak możliwości porozumienia się 
między członkami rodziny.   Wiedza o przemocy w rodzinie była uzyskiwana od 

                                                      
54 Dalej: Wsparcie dzieci w pieczy. 
55 W 2020 r. 65,2 tys. zł, w 2021 r. – 52,7 tys. zł. 
56 W 2020 r. 60,7 tys. zł, w 2021 r. – 99,6 tys. zł. 
57 Dalej: PIK. 
58 Dalej: NK. 
59 W tym: do 31 marca 2019 r. - 3, od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. - 4, od 1 kwietnia 2020 r. do 31 
marca 2021 r. – 10 oraz od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. – 4. 
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osób, które korzystały z pomocy PCPR lub instytucji współdziałających w zakresie 
przeciwdziałania pomocy w rodzinie. W ww. okresie na bieżąco udzielano porad 
oraz prowadzono terapię dla osób tego potrzebujących. 

(akta kontroli str. 405-406)  

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że zadania te były realizowane w trybie stacjonarnym, 
przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa (dezynfekcja, maseczki, 
dystans, pleksa ochronna dzieląca terapeutę od klienta), a w okresie nasilenia 
pandemii i zwiększenia obostrzeń – w formie online, za pośrednictwem Skype’a lub 
telefonicznie. Numery telefoniczne specjalistów w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej były udostępnione na stronie 
internetowej PCPR. Dyrektor PCPR podkreśliła, że utrudnieniem w działalności PIK 
była niechęć osób potrzebujących wsparcia do korzystania z pomocy w sposób 
zdalny, m.in. z powodu braku odpowiedniego sprzętu, braku dostępu do dobrych 
łączy internetowych, trudności technicznych w połączeniach. Część klientów nie 
chciała korzystać z zajęć w formie online ze względu na brak prywatności w miejscu 
zamieszkania. 

(akta kontroli str. 404-406)  

2.4. Jednostką specjalistyczną Powiatu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi był Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Szczecinku60. W okresie zawieszenia pracy w związku 
z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, Starostwo 
w sposób ciągły przekazywało SOSW środki subwencji oświatowej. 

(akta kontroli str. 16)  

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat61:: 

 umożliwiono uczniom, którzy zgłosili brak odpowiedniego sprzętu, wypożyczenie 
komputerów, oraz przygotowano stanowiska do nauki zdalnej dla uczniów, którzy 
nie mogli pracować w domu; w czasie nauki zdalnej, lekcje były prowadzone 
przez nauczycieli za pomocą platformy MS Teams z terenu szkoły; zajęcia były 
ewidencjonowane w elektronicznym dzienniku lekcyjnym i były objęte nadzorem 
pedagogicznym,   

 w okresie od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. wypłacono wynagrodzenia 
z tytułu godzin ponadwymiarowych w łącznej kwocie 3 482,6 tys. zł,  

 w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciele realizowali podstawę 
programową kształcenia ogólnego i zawodowego oraz prowadzili zajęcia  
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; te godziny były 
ewidencjonowane w dzienniku elektronicznym oraz w miesięcznych kartach 
rozliczenia godzin ponadwymiarowych.  

 (akta kontroli str. 414-426)   

Przeprowadzona przez powołanych przez NIK biegłych analiza dokumentacji 
szkolnej zajęć edukacyjnych realizowanych w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Szczecinku w okresie od 25 marca do 26 czerwca 2020 r.  
w zakresie prawidłowości realizacji tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć wykazała, że: 

                                                      
60 Dalej: SOSW. 
61 I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Szczecinku, Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, Zespół Szkół nr 6 im. St. Staszica 
w Szczecinku, Zespół Szkół nr 7 w Białym Borze, Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku, 
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 w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa zostały opracowane 
dokumenty związane z procesem nauczania w czasie realizacji zajęć 
edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

 prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego w badanym okresie daje gwarancję 
realizacji podstawy programowej62, 

 szkoła realizowała w badanym okresie programy nauczania zatwierdzone do 
użytku szkolnego i nie wprowadzano tam zasadniczych zmian, lecz ich treści do 
realizacji były dobierane do form z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość,  

 nauczyciele przekazywali poprzez e- dziennik dyrektorowi tygodniowy zakres 
treści nauczania wynikający z programu nauczania każdego przedmiotu. 

(akta kontroli str. 427-436)   

2.5. W okresie od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. liczba dni absencji 
spowodowanych poniższymi przyczynami przedstawiała się następująco: 

 izolacja domowa – występowała od listopada 2020 r. do maja 2021 r.: 215 dni 
(średnio w miesiącu 31 dni), w poszczególnych miesiącach od jednego do 
14 osób,  

 kwarantanna – występowała w marcu i od września 2020 r, do maja 2021 r.: 
273 dni (27), od jednej do 20 osób, 

 opieka nad dzieckiem – 652 dni (43), od jednej do 13 osób, 

 zwolnienia lekarskie – 1 859 dni (124), od 4 do 30 osób, 

 urlopy – 2 479 dni (165), od sześciu do 63 osób. 
W okresie od marca do grudnia 2019 r. średniomiesięczna liczba dni absencji 
przedstawiała się następująco: 

 opieka nad dzieckiem – 14 dni i dotyczyła od dwóch do 15 osób, 

 zwolnienia lekarskie – 103 dni, od sześciu do 15 osób, 

 urlopy – 206 dni, od 38 do 71 osób. 
Z przedstawionych danych wynika, że w okresie epidemii wzrosła absencja 
spowodowana opieką nad dzieckiem i zwolnieniami lekarskimi oraz zmniejszyła się 
absencja spowodowana urlopami.     

(akta kontroli str. 29, 437) 

2.6. Z prawa do emerytury skorzystało w Starostwie (według stanu na 31 grudnia) w: 
2018 r. dwie osoby, 2019 r. – cztery osoby, 2020 r. - siedem osób. W 2021 r. 
(według stanu na 30 czerwca) z prawa do emerytury nie skorzystała żadna osoba. 
Nie wystąpiły przypadki skorzystania z prawa do emerytury bez wcześniejszego 
zadeklarowania takiego zamiaru.  
W 2021 r. (do 30 czerwca) w Urzędzie zatrudniono 11 nowych pracowników,  
w 2020 r. – pięć osób, w 2019 r. 16 osób, a w 2018 r. 19 osób. 

 (akta kontroli str. 41, 438)  

2.7. W okresie od marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. do budżetu Powiatu 
wpłynęły środki zewnętrzne na przeciwdziałanie na COVID-19, tj.: 

 w 2020 r. – w kwocie 2 266,1 tys. zł, z tego środki:  

 dotacji z budżetu państwa – 565,2 tys. zł, w tym na realizację projektu 
Bezpieczna Szkoła – 54,4 tys. zł, na potrzeby Szpitala – 51 tys. zł (zakup 
kombinezonów, defibrylatorów), na potrzeby DPS - 393,6 tys. zł (na realizację 
projektów p.n. Razem dla DPS – 109,2 tys. zł i Zapewnienie bezpieczeństwa 
i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-

                                                      
62 Z zastrzeżeniem, że pełen obraz stopnia realizacji podstawy programowej w badanym okresie dałoby badanie 
ankietowe nauczycieli i dyrektora szkoły. 
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leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i hospicjów na czas COVID-1963 – 284,4 tys. zł), na potrzeby PCPR – 
62,7 tys. zł, (na Wsparcie dzieci w pieczy) oraz na zakup środków ochrony 
osobistej dla szkół  – 3,5 tys. zł, 

 subwencji oświatowej z budżetu państwa – 223,5 tys. zł (na zakup sprzętu dla 
szkół i wsparcie dla nauczycieli w ramach programu p.n. Rządowe wsparcie dla 
nauczycieli), 

 z Funduszu Pracy – 128,1 tys. zł na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy  
w Szczecinku64 (koszty obsługi zadań związanych z Covid-19),  

 z Unii Europejskiej65 - 1 304,3 tys. zł, w tym na realizację projektu Bezpieczna 
Szkoła - 308 tys. zł, na potrzeby PCPR – 336 tys. zł,  (na Wsparcie dzieci 
w pieczy), na potrzeby DPS – 640,4 tys. zł (na realizację projektów p.n. Razem 
dla DPS – 585,5 tys. zł i Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom – 54,9 tys. zł) 
oraz na zakup środków ochrony osobistej dla szkół  – 19,9 tys. zł, 

 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 45 tys. zł (na zakup sprzętu 
medycznego na potrzeby Szpitala, 

 w 2021 r. – w kwocie 374,4 tys. zł, z tego środki:  

 dotacji z budżetu państwa - 344,3 tys. zł (na realizację inwestycji p.n. 
Rozbudowa i przebudowa instalacja tlenu medycznego w Szpitalu) – 332,4 tys. zł 
i na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenie dla DPS),  

 z Funduszu Pracy – 27,1 tys. zł na potrzeby PUP (koszty obsługi zadań 
związanych z Covid-19),  

 z UE – 3 tys. zł (na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Szczecinku). 

 (akta kontroli str. 439-440)  

 2.8. W okresie objętym kontrolą do Starostwa nie wpłynęły skargi ani wnioski 
dotyczące jakości świadczonych usług. 

(akta kontroli str. 329) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Urząd zachował ciągłość działalności oraz właściwie realizował zadania w zakresie 
świadczenia usług wobec mieszkańców w okresie epidemii. Dostosowano sposób 
realizacji wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz zadań oświatowych do zmieniającej się sytuacji epidemicznej 
i związanych z nią ograniczeń.  

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków ani uwag. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
63 Dalej: Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. 
64 Dalej: PUP. 
65 Dalej: UE. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 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. 

 
Szczecin, 21 października 2021 r. 
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