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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Wałczu1  

ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz 

 

dr Bogdan Wankiewicz, Starosta Powiatu Wałeckiego2, od 27 listopada 2006 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. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

 

Adam Milczarek, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/100/2021 z 14.06.2021 r.   

 (akta kontroli str.1, 19) 

 

                                                      
1 Dalej: Starostwo lub Urząd. 
2 Dalej: Starosta. 
3 Tj. do 15 września 2021 r.  
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm. dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
W latach 2019-2021 zachowana została ciągłość działalności Urzędu oraz realizacji 
zadań objętych kontrolą. Pomimo ograniczeń w bezpośrednim dostępie do Urzędu 
wynikających z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii 
COVID-19, nie opracowano i nie wdrożono procedur wewnętrznych w obszarze 
informatyzacji Urzędu, w tym świadczenia e-usług. 

W badanym okresie wdrożono regulacje pozwalające na właściwe wypełnianie przez 
Urząd zadań, w tym świadczenie usług wobec mieszkańców Starostwa. 
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. Udzielano pomocy podmiotom, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niewypełnienia obowiązku opracowania, 
ustanowienia i wdrożenia w Urzędzie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji6 oraz niezamieszczenia w aktach osobowych 28 z 30 objętych kontrolą 
pracowników potwierdzenia zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego. W trakcie 
kontroli NIK uzupełniono akta osobowe o wymagane potwierdzenia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

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

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

1. Starostwo nie posiadało dokumentu strategicznego w zakresie informatyzacji 
Urzędu oraz elektronicznego świadczenia usług publicznych.  

(akta kontroli str. 2-3, 5, 11-17,91-92) 

2.  W okresie od styczna 2019 r. do marca 2020 r. obowiązywały w Starostwie 
procedury dotyczące zapewnienia ciągłości działania Urzędu, na które składały się 
m.in. Statut Starostwa8, Regulamin Organizacyjny Starostwa9, instrukcja 
kancelaryjna. W Regulaminie Organizacyjnym określono przypisane zadania 
poszczególnym komórkom organizacyjnym, jak również zasady podpisywania pism 
pod nieobecność Starosty. W Planie Zarządzania Kryzysowego Starostwa10 
zidentyfikowano potencjalne zagrożenia dla zapewnienia ciągłości działania Urzędu.  

(akta kontroli str. 69-70) 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Dalej: SZBI. 
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 Uchwała Rady Powiatu w Wałcz nr XXVII/243/2006 z 30 sierpnia 2006 r. 
9 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu – załącznik do uchwały Zarządu Powiatu 
w Wałczu nr 36/87/2015 z 10 grudnia 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 38/98/2019 z 23 grudnia 
2019 r. 
10 W Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego dla Starostwa Powiatowego w Wałczu.  
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W Starostwie obowiązywał tradycyjny system wykonywania czynności 
kancelaryjnych. Przesyłki przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) były 
każdorazowo drukowane i poddawane tradycyjnym czynnościom kancelaryjnym11. 

(akta kontroli str. 83) 

3.  Według stanu na 31 marca 2021 r. Starostwo świadczyło łącznie 226 usług 
publicznych, z czego pięć było świadczonych w formie elektronicznej i tradycyjnej,  
a w jedna wyłącznie w formie elektronicznej12. Usługi, które były realizowane 
w formie elektronicznej nie wymagały podwójnego obiegu dokumentów.  

(akta kontroli str. 83, 85-86, 95, 125, 159) 

W Urzędzie od 2011 r. jako system uzupełniający funkcjonował elektroniczny obieg 
spraw13, który był zintegrowany z BIP, Elektroniczną Skrzynką Podawczą.  
W Urzędzie nie funkcjonował system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją14. 

(akta kontroli str. 18, 63, 94) 

Według stanu na 1 grudnia 2019 r. 17 pracowników15 posiadało podpis 
kwalifikowalny, z czego trzech kierowników komórek organizacyjnych i dwóch 
wchodzących w skład organu wykonawczego. Ponadto, 11 pracowników16 posiadało 
profil zaufany, w tym dwóch kierowników komórek organizacyjnych i jeden 
wchodzący w skład organu wykonawczego.  

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. 20 pracowników17 posiadało podpis 
kwalifikowalny, z czego trzech kierowników komórek organizacyjnych i dwóch 
wchodzących w skład organu wykonawczego. Nie zmieniła się liczba pracowników 
posiadających profil zaufany.  

 (akta kontroli str. 123)  

Sześciu pracowników (tj. 7,5% ogółu18) Starostwa w 2019 r.19 uczestniczyło 
w dwóch szkoleniach z zakresu systemów elektronicznych wykorzystywanych 
w ramach świadczenia usług publicznych o tematyce: Prezentacja nowych 
możliwości EWID 2007, geodezyjne aspekty pracy Ośrodków Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, warsztaty przy komputerach – wyjaśnienie 
problemowych kwestii zgłaszanych przez użytkowników).  W okresie od 1 stycznia 
2020 r. do 31 marca 2020 r. łącznie trzech pracowników (tj. 3,6% ogółu20 
uczestniczyło w dwóch szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa o tematyce: W jaki 
sposób zabezpieczyć wiadomości w home.pl?, Dostępne rozwiązania open 
sourcowych firewall'i.  

(akta kontroli str. 158) 

W Urzędzie nie opracowano i nie wdrożono SZBI, o czym szerzej w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”.  

(akta kontroli str. 63, 150) 

 

                                                      
11 Według § 44 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia 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. poz. 1467 ze zm.).  
12 Nie było możliwości skorzystania usługi w formie tradycyjnej.  
13 Dalej: EOD.  
14 Dalej: EZD.  
15 Z 80 pracowników. 
16 W tym cztery osoby, które posiadały również podpis kwalifikowalny.  
17 Z 86 pracowników. 
18 Według stanu na 1 stycznia 2019 r. pracowało 80 pracowników merytorycznych.  
19 Stan na 1 grudnia 2019 r.  
20 Według stanu na 31 marca 2020 r. pracowało 84 pracowników merytorycznych.  
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Strona internetowa Urzędu mogła być przeglądana na urządzeniach mobilnych, ale 
nie była responsywna21.  

(akta kontroli str. 63-64) 

Starostwo według stanu na 1 grudnia 2019 r. zapewniało jeden publiczny punkt 
dostępu do internetu, znajdujący się w holu Urzędu.  

(akta kontroli str. 49-50, 84) 

1.2 Przygotowanie urzędu do realizacji zadań w kresie od marca 
2020 r. do zakończenia czynności kontrolnych  

1. W Starostwie do zakończenia czynności kontrolnych NIK, nie opracowano i nie 
wdrożono odrębnego dokumentu strategicznego dotyczącego informatyzacji, w tym 
świadczenia e-usług.   

(akta kontroli str. 2-3, 5, 11-17,85, 91-92) 

2. W Starostwie od marca 2020 r. nie dokonywano aktualizacji procedur 
zapewniających ciągłość pracy Urzędu oraz w zakresie obiegu dokumentów 
i sporządzania ich wykazu. Główny Specjalista ds. Kontroli i Audytu wyjaśniła: 
W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 dokonano przeglądu procedur 
obowiązujących w urzędzie (…). W wyniku przeprowadzonych czynności nie 
zauważono potrzeby (…) ich aktualizacji.                                                                                                                                                             

(akta kontroli str. 61, 125) 

W sierpniu 2020 r. dokonano aktualizacji występujących i potencjalnych ryzyk dla 
życia i zdrowia na wszystkich stanowiskach pracy w związku z narażeniem na 
COVID-19. W szczególności określono potencjalne źródła zarażenia, m.in. kontakt 
ze współpracownikami, kontakt z osobami z zewnątrz podczas pracy. 
W szczególności wskazano na zagrożenie wystąpienia stresu związanego 
z możliwością zarażenia koronawirusem. Wyszczególniono symptomy 
charakterystyczne dla zarażenia COVID-19 oraz środki profilaktyczne, jakie powinny 
być zastosowane w tym m.in. zakrywanie górnych dróg oddechowych, zachowanie 
dystansu, dezynfekcja rąk, unikanie dotykania nosa, oczu i ust rękami. W zakresie 
obsługi interesariuszy stosowane były osłony z plexi, minimalizacja osób 
przebywających w obiekcie, rękawice ochronne jednorazowe, częsta dezynfekcja 
rąk.  

(akta kontroli str. 30-35, 44, 101-115)  

Od 18 marca 2020 r.22 w Urzędzie zostały wprowadzone zmiany w zakresie obsługi 
interesantów oraz sposobu jego funkcjonowania, mające na celu zapobieganie 
rozprzestrzeniania się COVID-19. W szczególności w holu budynku została 
umieszczona urna do składania pism. Ograniczono możliwość bezpośredniego 
załatwiania spraw do wyłącznie w zakresie odbioru: prawa jazdy, dowodów 
rejestracyjnych i paszportów. Ograniczona została również możliwość swobodnego 
wejścia do budynku, w holu ustanowiono strefę ochronną. Decyzja o wpuszczeniu 
interesanta do budynku była podejmowana przez wyznaczonego do tego 
pracownika. Od 22 kwietnia 2020 r.23 rozszerzono zakres realizowanych spraw do 
zadań związanych z decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innymi związanymi 
z inwestycjami.  

Od 9 października 2020 r.24 wdrożono zaopatrywanie w środki ochrony tj.: 
pracowników w maski lub przyłbice, płyny dezynfekcyjne i rękawiczki przy 
maszynach kopiujących, środki myjące w toaletach, płyny dezynfekujące przy 

                                                      
21 Układ strony nie dostosowywał się samoczynnie do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest wyświetlany.  
22 Zarządzenie nr 10/2020/ORP Starosty z 17 marca 2020 r. 
23 Zarządzenie nr 12/2020/ORP Starosty z 22 kwietnia 2020 r.  
24 Zarządzenie nr 21/2020/ORP Starosty z 9 października 2020 r.  

Opis stanu 
faktycznego 
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wejściach do budynku, rękawiczek jednorazowych dla pracowników bezpośrednio 
obsługujących interesantów. Zalecono również regularne wietrzenie pomieszczeń, 
w pomieszczeniach socjalnych, higieniczno-sanitarnych. W punkcie obsługi 
interesanta oraz w pomieszczeniach, gdzie umieszczono urządzenia kopiujące mógł 
przebywać tylko jeden pracownik25. Na pracowników nałożono obowiązek 
zakrywania ust i nosa, jak i nakazano ograniczenie bezpośredniego załatwiania 
spraw służbowych. W przypadku przebywania w częściach wspólnych budynku 
pracownicy zobowiązani byli do zachowania co najmniej 1,5 m odległości.  

(akta kontroli str. 20, 128-129) 

W okresie od 3 listopada do 4 grudnia 2020 r. polecono pracownikom wykonywanie 
pracy w formie pracy zdalnej. Naczelnicy wydziałów byli zobowiązani do 
opracowania harmonogramu zapewniającego obsadę kadrową na stanowiskach 
pracy realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub 
inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby Urzędu, jeżeli 
nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej26.  

W okresie od 7 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. wprowadzono mieszaną 
organizację pracy, w ramach której podzielono pracowników na dwie grupy 
pracujących w różnych godzinach. Przy podziale na grupy naczelnicy komórek 
organizacyjnych zobowiązani byli uwzględnić ciągłość pracy oraz zastępowalność 
na poszczególnych stanowiskach pracy27. 

(akta kontroli str. 7-9) 

Za opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących ciągłości działania Urzędu w 
czasie epidemii COVID-19 odpowiadał Sekretarz Powiatu przy współudziale m.in 
Wydziału Organizacyjno-Prawnego. 

(akta kontroli str. 6) 

Do wystawionej od 18 marca 2020 r. w holu Starostwa urny mogły być wrzucane 
wszystkie pisma przyniesione osobiście przez interesantów. Podania zawierające 
załączniki musiały być z nimi trwale złączone28. Nie określono formalnie sposobu 
postępowania ze złożonymi w urnie pismami, na potrzeby przyjmowania pism była 
przeznaczona jedna urna, która każdego dnia po godzinie 15.00 była opróżniana, 
a korespondencja z całego dnia była przesypywana do worków. Następnie worek 
był zabezpieczany taśmą klejącą, a do worka przytwierdzano kartkę z informacją 
o dacie, z której pochodzi korespondencja. Po dwudniowej kwarantannie 
korespondencja była przyjmowana zgodnie z datą faktycznego złożenia w urnie. 
W trakcie dwudniowej kwarantanny worki były zamykane na klucz w szafie 
znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta. 

(akta kontroli str. 7, 152-152a) 

3.  Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w Starostwie świadczono 224 usługi 
publiczne, z czego 24 również w formie elektronicznej. Na 31 marca 2021 r. wzrosła 
ogólna liczba świadczonych usług do 225. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. 
świadczono 226 usług publicznych, z czego 26 świadczono w formie elektronicznej.  

Usługi, które były realizowane w formie elektronicznej nie wymagały podwójnego 
obiegu dokumentów. 

(akta kontroli str. 85) 

                                                      
25 Do tego limitu nie wliczano pracowników obsługujących interesantów.  
26 Zarządzenie nr 24/2020/ORP Starosty z 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej 
w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 
27 Zarządzenie nr 27/2020/ORP Starosty z 2 grudnia 2020 r. w sprawie wdrożenia mieszanej organizacji pracy. 
28 Zarządzenie nr 10/2020/ORP Starosty z 17 marca 2020 r., Zarządzenie nr 12/2020/ORP Starosty z 22 
kwietnia 2020 r. 
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W Starostwie od 2011 r. funkcjonował EOD. Według stanu na 30 grudnia 2020 r. 21 
pracowników29 posiadało podpis kwalifikowalny, w tym trzech kierowników komórek 
organizacyjnych i dwóch wchodzących w skład organów wykonawczych. Ponadto 
11 pracowników30 posiadało profil zaufany, w tym jeden wchodzący w skład organu 
wykonawczego.  

Według stanu na 31 marca 2021 r. 22 pracowników31 posiadało popis 
kwalifikowalny, w tym czterech kierowników komórek organizacyjnych i dwóch 
wchodzących w skład organów wykonawczych. Ponadto 10 pracowników32 
posiadało profil zaufany, w tym jeden wchodzący w skład organu wykonawczego 
i dwóch kierowników komórki organizacyjnej.  

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. 22 pracowników33 posiadało popis 
kwalifikowalny, w tym czterech kierowników komórek organizacyjnych i dwóch 
wchodzących w skład organów wykonawczych. Ponadto 11 pracowników34 
posiadało profil zaufany w tym jeden wchodzący w skład organu wykonawczego 
i dwóch kierowników komórki organizacyjnej 

 (akta kontroli str. 123) 

W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. jeden pracownik (1,2% ogółu 
pracowników) wziął udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa o tematyce: 
Ryzyko i zabezpieczenie zdarzeń cybernetycznych. 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. pracownicy Starostwa nie 
uczestniczyli w szkoleniach z zakresu systemów (aplikacji) elektronicznych 
wykorzystywanych w ramach świadczenia usług publicznych, ani z zakresu 
bezpieczeństwa.  

(akta kontroli str. 158)  

W Urzędzie nie wdrożono SZBI. 

(akta kontroli str. 63, 150)  

Osoby, które wykorzystywały do pracy laptopy służbowe35 miały zapewniony dostęp 
do poczty służbowej oraz niezbędne oprogramowanie, tj. edytor tekstu i arkusz 
kalkulacyjny. Główna księgowa miała dodatkowo zainstalowany na laptopie system 
finansowo-księgowy. Dostęp do zasobów sieci był zapewniony tylko za 
pośrednictwem kanałów VPN oraz klientów VPN zainstalowanych na komputerach.  

 (akta kontroli str. odp. 116-117) 

Strona internetowa Urzędu mogła być przeglądana na urządzeniach mobilnych, ale 
nie była responsywna36. Od kwietnia 2021 r. strona posiadała aplet do strony 
umożliwiający umawianie wizyt za pomocą internetu, który był dostosowany do 
urządzeń mobilnych. Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki wyjaśnił, Urząd niedługo 
uruchomi nową stronę w pełni responsywną i dostosowaną do ustawy z dnia 
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych37. 

(akta kontroli str. 63-65) 

                                                      
29 Na 86 pracowników. 
30 W tym cztery osoby, która posiadały również podpis kwalifikowalny.  
31 Na 86 pracowników.  
32 W tym 5 osób, które posiadały również podpis kwalifikowalny.  
33 Na 86 pracowników.   
34 W tym 5 osób, które posiadały również podpis kwalifikowalny.  
35 Dla każdego wydziału lub samodzielnego stanowiska był do dyspozycji przynajmniej jeden laptop. Podczas 
pracy zdalnej z laptopów służbowych korzystało 8 pracowników. 
36 Tj. układ strony nie dostosowywał się samoczynnie do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest wyświetlany.  
37 Dz.U z 2019 poz. 848 
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Starostwo w okresie od marca 2020 r. do 1 października 2020 r. zapewniało jeden 
publiczny punkt dostępu do interentu. Punkt ten został zlikwidowany 1 października 
2020 r. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego wyjaśniła, iż powodem 
likwidacji był koniec umowy z operatorem punktu, której z uwagi na okres 
pandemiczny i ograniczoną prace urzędu nie przedłużono.  

(akta kontroli str. 49-50, 84) 
4. W okresie do marca 2020 r. do maja 2021 r. Starosta wprowadził zmiany 
w sposobie obsługi interesantów, nie doszło do całkowitego zamknięcia Urzędu. 
W badanym okresie Starosta podejmował decyzje o ograniczeniu wykonywania 
przez Urząd zadań wyłącznie do niezbędnych dla zapewnienia pomocy obywatelom. 
Od 18 marca 2020 r. wprowadzone zostały przez Starostę ograniczenia. 
Bezpośrednia możliwość załatwienia sprawy przez interesantów była możliwa po 
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w następującym zakresie: odbioru prawa 
jazdy, odbioru dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, odbioru 
paszportów, poboru dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, przeglądania 
aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych, udziału w posiedzeniach 
projektantów sieci uzbrojeniowej, odbioru kart parkingowych, odbioru legitymacji 
dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dodatkowo 
zamówione wypisy i wyrysy oraz mapy do celów opiniodawczych były wysyłane na 
adresy podane we wnioskach.  
Od 22 kwietnia 2020 r. do 30 marca 2021 r. dodatkowo możliwe było załatwienie 
sprawy w zakresie: uzgodnienia terminu rejestracji pojazdu, realizacji zadań 
związanych z decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innych związanych 
z inwestycjami. 

 (akta kontroli str.7, 128-129) 

Informacja o sposobie obsługi, zasadach i godzinach przyjmowania interesantów 
podawana była na stronie BIP Powiatu oraz na drzwiach wejściowych do budynków 
Starostwa.  

(akta kontroli str. 5, 7,126) 

W Starostwie nie wystąpiły przypadki przeniesienia pracownika samorządowego do 
wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę, w innej jednostce oraz 
nie wystąpiły przypadki tymczasowego przeniesienia pracownika samorządowego 
do wykonywania innej pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej. 

(akta kontroli str. 162, 163) 

W badanym okresie Starostwo nie zlecało realizacji zadań publicznych w celu 
przeciwdziałania COVID-19 organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego 
konkursu ofert, tj. na podstawie art. 15 zzm ustawy o zapobieganiu COVID-1938. 

(akta kontroli str. 116-117) 

Od marca 2020 r. w Starostwie zapewniono osobom głuchym i słabosłyszącym lub 
osobom wykluczonym cyfrowo dostęp do Urzędu, w szczególności poprzez:  
- zamieszczenie na drzwiach wejściowych do budynku informacji w zakresie 
zmiany obsługi interesantów, 
- wyznaczenie pracownika Urzędu, który przy wejściu do Urzędu udzielał 
stosownych informacji oraz czuwał nad stosowaniem się osób do wprowadzanych 
obostrzeń, w tym obowiązkowej dezynfekcji i zachowania bezpiecznej odległości, 
- odbycie przez sześciu pracowników szkolenia z języka migowego i pozostawanie 
ich w stałej gotowości, 

                                                      
38 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.); dalej: ustawa o zapobieganiu COVID-19. 
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- możliwość zgłaszania przez interesantów przyjścia do Urzędu za pomocą 
zamontowanego przy drzwiach dzwonka. 
Na podstawie oględzin strony internetowej Urzędu ustalono, iż posiadała ona 
funkcjonalności przeznaczone dla osób z ograniczeniami, tj. możliwość zmiany 
kontrastu strony oraz możliwość zmiany rozmiaru czcionki. Strona nie była w pełni 
dostosowana pod względem dostępności dla osób z ograniczeniami, co zostało 
wykazane w zamieszczonej na stronie deklaracji dostępności strony internetowej39, 
w szczególności obiekty graficzne będące strukturą strony nie posiadały tekstu 
alternatywnego, stosowany był przestarzały system kodu html. 

(akta kontroli str. 20, 132-144) 
Na rozwój informatyczny Urzędu oraz rozwój usług elektronicznych wydatkowano: 
466,7 tys. zł w 2018 r.; 462,1 tys. zł w 2019 r. (spadek o 1%), 628,2 tys. zł w 2020 r. 
(wzrost o 35,94%); 103,5 tys. zł w 2021 r. (do 30 czerwca). W latach 2018-2019 
wydatkowano na:  
- podróże służbowe odpowiednio: 3,3 tys. zł i 13,1 tys. zł; 
- szkolenia odpowiednio: 34,8 tys. zł i 37,0 tys. zł; 
- internet odpowiednio 24,6 tys. zł i 27,4 tys. zł; 
- materiały biurowe odpowiednio: 20,6 tys. zł, 19,0 tys. zł; 
- zakup energii odpowiednio 382,4 tys. zł i 339,1 tys. zł; 
- niezbędny sprzęt odpowiednio: 1,0 tys. zł i 7,0 tys. zł. 
W 2019 r. ponadto na oprogramowanie wydatkowano 19,6 tys. zł. 
W latach 2020 i 2021 wydatkowano na:  
- podróże służbowe odpowiednio: 13,7 tys. zł i 2,1 tys. zł; 
- szkolenia odpowiednio: 29,8 tys. zł i 5,3 tys. zł; 
- internet odpowiednio 17,1 tys. zł i 6,7 tys. zł; 
- materiały biurowe odpowiednio: 19,3 tys. zł, 5,3 tys. zł; 
- zakup energii odpowiednio 344,8 tys. zł i 84,1 tys. zł;  
W 2020 r. ponadto wydatkowano na: 
- oprogramowanie: 32,1 tys. zł, 
- niezbędny sprzęt odpowiednio: 5,9 tys. zł. 
- środki ochrony indywidualnej: 164,6 tys. zł, 
- środki do dezynfekcji: 61,2 tys. zł,  

 (akta kontroli str. 9) 

5. W Starostwie w badanym okresie dokonano oceny zarówno występujących, jak 
i potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. Określono m.in. 
zagrożenia dotyczące bezpośredniego zarażenia, jak i stresu związanego 
z możliwością zarażenia. Ponadto określono rodzaje objawów zarażenia się COVID-
19, częstotliwość ich występowania oraz możliwe powikłania.  

(akta kontroli str. 30-35) 

W sierpniu 2020 r. w Starostwie dokonano aktualizacji ocen ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy w związku z narażeniem na COVID-19. Na podstawie 30 akt 
osobowych ustalono, iż pomimo zapoznania się przez pracowników z ww. oceną 
ryzyka zawodowego w okresie od 25 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r. w 28 
przypadkach w aktach osobowych nie umieszczono stosownego potwierdzenia, co 
zostało opisane szerzej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  

(akta kontroli str. 71-82) 

Starosta w okresie od 3 listopada do 4 grudnia 2020 r. polecił pracownikom 
wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej. Zobowiązał naczelników wydziałów do 
opracowania harmonogramu zapewniającego obsadę kadrową na stanowiskach 

                                                      
39 https://powiatwalecki.pl/deklaracja-dostepnosci-strony-internetowej/ 
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pracy, w szczególności realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy 
obywatelom, które nie mogą być wykonywane w formie pracy zdalnej. 

(akta kontroli str. 7-8, 61) 

W okresie od 7 grudnia 2020r. do 15 stycznia 2021 r. dla pracowników Starostwa 
wprowadzono mieszaną organizację pracy40. Pracownicy podzieleni zostali na dwie 
grupy określane odpowiednio I grupą oraz II grupą pracowników. Pracownicy mogli 
przynależeć wyłącznie do jednej spośród grup. Praca obu grup została tak 
zorganizowana, że jedna grupa od 7.30 do 12.30 pracowała w siedzibie Urzędu, 
a od 12.31 do 15.30 w formie pracy zdalnej, natomiast druga grupa od 10.00 do 
12.59 pracowała w formie pracy zdalnej, a od 13.00 do 18.00 świadczyła pracę 
w siedzibie Urzędu41.  

(akta kontroli str. 7-8) 

Przed skierowaniem pracowników do wykonywania pracy zdalnej Starosta wydał 
stosowne zarządzenia o zasadach i warunkach jej udzielania. W okresie objętym 
kontrolą ośmiu pracownikom wydano komputer służbowy do wykonywania pracy 
zdalnej, laptopy przed wydaniem były sprawdzane, konfigurowane i wyposażane 
w oprogramowanie. Każdy laptop był zabezpieczony hasłem koniecznym do 
uruchomienia systemu. Dostęp do sieci Urzędu odbywał się za pomocą sieci VPN. 
Pracownicy mieli ograniczone uprawnienia do instalacji oprogramowania na 
komputerach42. Dodatkowo komputery wyposażono w firewall i program 
antywirusowy.  

(akta kontroli str. 64-65, 116-117) 

Sekretarz wyjaśnił: Żaden pracownik nie wystąpił o wyrażenie zgody na korzystanie 
z komputera prywatnego do wykonywania pracy zdalnej. Pracownicy natomiast 
korzystali ze sprzętu prywatnego w zakresie niewymagającym przetwarzania 
danych osobowych ani informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę 
na szkodę (tj. w zakresie niewymagającym konfiguracji sprzętu komputerowego), 
w tym w szczególności uczestnictwo w szkoleniach online, analiza bazy informacji 
prawnej, BIP Starostwa Powiatowego w Wałczu, korzystanie z ogólnodostępnych 
baz (np. geoportal) oraz sporządzanie projektów dokumentów.    

(akta kontroli str. 151) 

W związku z wprowadzeniem pracy zdalnej Starosta 22 października 2020 r. wydał 
zarządzenie43 w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie ochrony danych 
osobowych oraz obiegu dokumentacji podczas pracy zdalnej. Na podstawie 
wytycznych przetwarzanie danych osobowych podczas pracy zdalnej mogło się 
odbywać wyłącznie na komputerach dostarczonych i skonfigurowanych przez 
pracodawcę. Przetwarzanie danych osobowych mogło się odbywać przez 
pracowników posiadających odpowiednie upoważnienie do przetwarzania danych 
osobowych.  

(akta kontroli str. 24) 

W Starostwie nie dokonano aktualizacji zastępstw kierownictwa i poszczególnych 
pracowników Urzędu. W ww. zakresie aktualny pozostał regulamin organizacyjny, 
który w szczególności określał sposób zastępowania kierownictwa Urzędu oraz 
wskazywał sposób organizacji zastępstw pracowników poszczególnych wydziałów.  

(akta kontroli str. 69-70) 

                                                      
40 Zarządzenie Starosty Nr 27/2020/ORP.  
41 Powyższe reguły nie miały zastosowania do pracowników otwierających budynek i pracowników 
sprzątających, dla których indywidualny harmonogram pracy ustalał Naczelnik Wydziału Administracyjno-
Gospodarczego, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia zabezpieczenia wejścia i wyjścia 
pracowników do i z pracy oraz wejścia i wyjścia z budynku obsługiwanych obywateli oraz do Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 
42 Laptopach i komputerach stacjonarnych.  
43 Nr 22/2020/IDO z 22 października 2020 r.  
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W Starostwie od marca 2020 r. nie dokonywano aktualizacji procedur 
zapewniających ciągłość pracy Urzędu.  

(akta kontroli str. 60) 

W Starostwie nie zapewniono wsparcia psychologicznego dla pracowników. 
Pracownicy mieli prawo zgłaszania sugestii i obaw związanych ze stanem epidemii 
COVID-1944. Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego wyjaśniła, iż w okresie 
trwania epidemii45 pracownicy nie zgłaszali konieczności uzyskania wsparcia 
psychologicznego.  

(akta kontroli str. 26) 

6. Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Informatyki w związku z ogłoszeniem stanu 
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19 podjęto następujące 
działania z zakresu zarządzania kryzysowego:  
- wyznaczono i przygotowano miejsca kwarantanny zbiorowej. Łącznie 
przygotowano 80 miejsc. Miejsca kwarantanny nie zostały uruchomione przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego. 
- prowadzono transport osób do kwarantanny zbiorowej zlokalizowanej poza 
terenem Powiatu. Wykonano trzy transporty. 
- sześciokrotnie dokonano odbioru z Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej 
w Lubieszynie środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, termometrów 
oraz pulsoksymetrów z przeznaczeniem dla placówek oświatowych, okręgowych 
komisji wyborczych oraz podmiotów leczniczych z terenu Powiatu.  

(akta kontroli str. 157) 

7. W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono kontroli ani audytu w zakresie 
utrzymania ciągłości działania Urzędu 

(akta kontroli str. 22, 46-48) 

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

1. Brak opracowania, ustanowienia i wdrożenia w Starostwie SZBI, o którym 
stanowi przepis § 20 ust. 1 rozporządzenia w sprawie KRI46 - Podmiot realizujący 
zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje 
i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem 
informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji 
z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, 
niezaprzeczalność i niezawodność.  

Sekretarz Powiatu wyjaśnił, że działania składające się na zarządzanie 
bezpieczeństwa informacją były wykonywane w Starostwie Powiatowym w Wałczu 
w sposób faktyczny, a większość znajduje umocowanie w Polityce Bezpieczeństwa. 
Celem usunięcia braku powołany zostanie Zespół, którego celem będzie 
opracowanie zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 

 (akta kontroli str. 63, 87-88, 150) 

2. Niezamieszczenie w aktach osobowych 28 z 30 objętych badaniem pracowników 
potwierdzenia zapoznania z przyjętą we wrześniu 2020 r. oceną ryzyka 

                                                      
44 § 12 zarządzenia nr 21/2020/ORP Starosty z 9 października 2020 r. w sprawie określenia działań 
podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka zakażenia się SARS-CoV-2 oraz określenia rozwiązań 
organizacyjnych. 
45 W tym również przed wprowadzeniem zarządzenia.  
46Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U z 2017 r., poz. 2247); dalej: rozporządzenie w sprawie KRI. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

12 

zawodowego określoną w dokumencie „Ocena ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy w związku z narażeniem na COVID-19”. 

Na podstawie art. 226 ust. 2 Kodeksu pracy47 pracodawca informuje pracowników 
o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami. Natomiast na podstawie § 3 pkt 2 lit. f tiret trzecie 
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 
2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej48, w części B akt osobowych znajduje 
się potwierdzenie o poinformowaniu pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże 
się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego wyjaśniła, iż potwierdzenie 
zapoznania się z ryzykiem zawodowym znajdowało się na liście, stanowiącej 
załącznik do ww. dokumentu. W trakcie trwania czynności kontrolnych NIK 
dokonano uzupełnienia akt osobowych o wymagane potwierdzenia. 

(akta kontroli str. 71-82) 

Urząd prawidłowo realizował zadania, pomimo utrudnień wynikających ze stanu 
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19. Wdrożone regulacje 
pozwoliły na właściwe wypełnianie zadań, w tym świadczenie usług wobec 
mieszkańców. Urząd zapewnił pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
oraz podjął skuteczne działania w ramach zarządzania kryzysowego w okresie 
zagrożenia epidemicznego. 

Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące niewypełnienia obowiązku opracowania, 
ustanowienia i wdrożenia w Urzędzie SZBI oraz niezamieszczenia w aktach 
osobowych 28 z 30 objętych kontrolą pracowników potwierdzenia zapoznania się 
z oceną ryzyka zawodowego. W trakcie kontroli NIK uzupełniono akta osobowe 
o wymagane potwierdzenia. 
 

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

1. Z siedmiu rodzaju spraw49 objętych przedmiotową kontrolą w okresie od 1 marca 
2019 r. do 29 lutego 2020 r. Starostwo zrealizowało łącznie 9 412 spraw, w tym 
- 40250 dotyczące pozwolenia na budowę, średni czas załatwienia sprawy 28 dni,  
- 2 626 dotyczących zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu, średni czas 

załatwienia sprawy 10 minut,  
- 123 dotyczących zaświadczenia o przekształceniu prawa wieczystego 

użytkowania w prawo własności, 7 dni,  
- 104 dotyczących zaświadczeń do ksiąg wieczystych o spłacie roszczenia, 7 dni,  
- 503, w tym trzy załatwione w formie e-usługi, dotyczących zaświadczenia 

o objęciu działki uproszczonym planem lasu, 3 dni,  
- 2 369 dotyczących udostępnionych wypisów z operatu ewidencyjnego, 3 dni,  
- 3 285 dotyczących wprowadzonych zmian do operatu ewidencji gruntów 

i budynków, 54 dni. 
 (akta kontroli str. 131) 

W okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Starostwo zrealizowało łącznie 
11 573 sprawy, w tym:  

                                                      
47 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320).  
48 Dz. U. poz. 2369. 
49 Pozwolenia na budowę, zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem lasu, zawiadomienia o zbyciu 
lub nabyciu pojazdu, zaświadczenia o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 
zaświadczenia do ksiąg wieczystych o spłacie roszczenia, liczba udostępnionych wypisów z operatu 
ewidencyjnego, liczba wprowadzonych zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków 
50 W tym jedna realizowana częściowo elektronicznie.  
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- 35551 dotyczące pozwolenia na budowę, średni czas załatwienia sprawy 26 dni,  
- 4 88552 dotyczących zawiadomienia a zbyciu lub nabyciu pojazdu, 10 minut,  
- dwie dotyczące zaświadczenia o przekształceniu prawa wieczystego 

użytkowania w prawo własności, 7 dni,  
- pięć dotyczących zaświadczeń do ksiąg wieczystych o spłacie roszczenia, 7 dni,  
-  548 dotyczących zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem lasu, 3 dni,  
- 2 259, w tym 52 załatwionych w formie e-usługi, dotyczących udostępnionych 

wypisów z operatu ewidencyjnego, 3 dni,  
- 3 519 dotyczących wprowadzonych zmian do operatu ewidencji gruntów 

i budynków, 92 dni.  
 (akta kontroli str. 131) 

Szczegółowym badaniem objęto 30 spraw53 z ww. zakresu, które wpłynęły do 
Urzędu po 13 marca 2020 r., z czego trzy wpłynęły za pośrednictwem ePUAP, pięć 
za pośrednictwem portalu interesanta, a 22 drogą tradycyjną. W ośmiu przypadkach 
sprawy były realizowane przynajmniej w części w formie pracy zdalnej:  
- dekretacja sprawy na pracownika prowadzącego następowała od dnia 

wpływu/rejestracji sprawy54 do 16 dni. Średni czas wynosił dwa dni.  
- w dwóch przypadkach55, w których złożone wniosku wymagały uzupełnienia 

Urząd wzywał wnioskodawcę. Poprawienie wniosku nie wymagało osobistego 
stawiennictwa.  

- w badanych przypadkach nie stwierdzono by EOD komunikował się z innymi 
systemami informatycznymi celem pobrania danych niezbędnych do załatwienia 
sprawy.  

- w dwóch z 30 przypadków załatwienie sprawy wymagało dostarczenia danych 
lub informacji będących w posiadaniu innego urzędu administracji publicznej56. 

- w 15 z 30 przypadków umożliwiono interesariuszom uzyskanie informacji na 
temat aktualnego stanu załatwienia sprawy. W 10 przypadkach był to kontakt 
telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę, w pięciu umożliwiono sprawdzenie 
przez portal WEBEWID. 

- w Starostwie nie funkcjonuje EZD, w związku z tym wszystkie sprawy były 
procedowane w sposób tradycyjny z użyciem EOD jako systemu wspierającego.  

- średni czas załatwienia sprawy w badanej próbie wynosił 46,4 dnia.  
- w ośmiu przypadkach realizacji pracy w formie pracy zdalnej nie było możliwości 

załatwienia sprawy bez konieczności pobytu w siedzibie Urzędu. Każdorazowo 
pracownik musiał przygotować przesyłkę z rozstrzygnięciem/ zaświadczeniem do 
interesariusza.  

- średni czas załatwienia sprawy zainicjowanej drogą elektroniczną wynosił 14 dni, 
a drogą tradycyjną ok. 58 dni.  

(akta kontroli str. 100) 

Sekretarz wyjaśnił, iż procedowanie zadań w ramach prowadzenia spraw, których 
realizacja należała do nieobecnych pracowników, zapewniono w ramach 
normalnego systemu zastępstw w wieloosobowych komórkach organizacyjnych.  

(akta kontroli str. 119-120) 

2. Na podstawie informacji uzyskanych przez Urząd z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wałczu57 działania pomocowe w zakresie dożywiania oraz 

                                                      
51 W tym trzy realizowane częściowo elektronicznie.  
52 W tym 184, które wpłynęły za pośrednictwem ePUAP.  
53 Dobór celowy według osądu kontrolera.  
54 W 15 przypadkach dekretacja następowała w dniu wpływu/rejestracji sprawy.  
55 Dotyczących pozwoleń na budowę.  
56 Lasów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Architektury.  
57 Dalej: PCPR. Wykonujący na podstawie § 4 Regulaminu Organizacyjnego PCPR stanowiącego załącznik do 
uchwały nr 159/62/2012 Zarządu Powiatu z 15 listopada 2012 r. określone przepisami prawa zadania publiczne 
Powiatu z zakresu pomocy społecznej. 



 

14 

pomocy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym były realizowane 
przez ośrodki pomocy społecznej prowadzone przez gminy z terenu Powiatu.  

(akta kontroli str. 42-43) 

PCPR realizowała Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III. Program 
skierowany był do osób niepełnosprawnych, które na skutek pandemii koronawirusa 
utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, 
tj. podopiecznych warsztatu terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy, 
dziennego domu pomocy społecznej oraz placówek edukacyjnych. W 2021 r. 
ponownie aplikowano o środki w ramach Modułu IV. 

(akta kontroli str. 42-43) 

Powiat prowadził w PCPR Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej.                         
W okresie od marca do maja 2020 r. pomoc udzielana była telefonicznie. Od 
czerwca 2020 r. do zakończenia czynności kontrolnych NIK, pomoc udzielana była 
dodatkowo osobiście zarówno na terenie PCPR, jak i w miejscu zamieszkania osób 
potrzebujących, przy zachowaniu zasad ostrożności.   

(akta kontroli str. 42-43) 

3. W okresie objętym kontrolą stosowano procedury wynikające z ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie58. W ww. okresie 
w szczególności: 

 udzielana była pomoc specjalistyczna, psychologiczna i terapeutyczna, prawna, 
terapeuty ds. uzależnień oraz w zakresie pracy socjalnej dla ofiar 
bezpośredniej przemocy w rodzinie, jak i dla świadków przemocy, w tym dzieci;  

 w celu integracji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
pracownicy PCPR współpracowali z zespołami interdyscyplinarnymi ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz gminnymi komisjami rozwiązywania 
problemów alkoholowych;  

 pracownicy PCPR uruchamiali procedurę „Niebieskiej Karty” w sytuacji 
powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie;  

 we współpracy z Policją pracownicy PCPR realizowali procedurę zapewniania 
bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ww. ustawy, 

 w PCPR realizowany był Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób 
Stosujących Przemoc w Rodzinie (także w 2020r.). 

(akta kontroli str. 42-43) 
W takcie trwania epidemii COVID-19 PCPR uzyskiwało wiedzę o przemocy 
w rodzinie poprzez zgłoszenia telefoniczne, osobiste oraz z notatek służbowych 
z Komend Powiatowej Policji w Wałczu.  

(akta kontroli str. 42-43) 
4. Powiat nie prowadził oświatowych jednostek specjalistycznych dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym i głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

Starostwo dotowało niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy w Wałczu59 na zasadach ustalonych w przepisach ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych60. 

(akta kontroli str. 54) 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju Powiatu wyjaśnił, że wszystkim uczniom ze 
szkół, dla których Powiat był organem prowadzącym61 zapewniono dostęp do 

                                                      
58 Dz.U. z 2021 r. poz. 1249.  
59 Prowadzony przez Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia”. 
60 Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.  
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sprzętu (…). Dostęp do sprzętu szkoły zapewniły uczniom poprzez wypożyczenie 21 
laptopów62 oraz przygotowanie 12 stanowisk komputerowych63. 

(akta kontroli str. 55) 

W trzech szkołach, dla których Powiat był organem prowadzącym od marca  
2020 r.64 do 30 czerwca 2021 r. wypłacono łącznie 2 140,1 tys. zł z tytuły godzin 
ponadwymiarowych. Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju Powiatu wyjaśnił, iż 
godziny ponadwymiarowe wynikały z zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 
szkół. 

(akta kontroli str. 56, 127, 164) 

Z opinii biegłych65 sporządzonej 13 października 2021 r. (na podstawie 
dokumentacji przekazanej przez Urząd w zakresie prawidłowości realizacji zajęć 
edukacyjnych w okresie od 25 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 
realizacji zajęć w Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Władysława Broniewskiego w Wałczu66) wynika, że podstawa programowa 
realizowana była na bieżąco; dyrektor przeprowadzał jej monitorowanie. 
Nauczyciele szkoły w badanym okresie zrealizowali wszystkie godziny wynikające 
z pensum i przydzielonych godzin ponadwymiarowych zgodnie z arkuszem 
organizacyjnym szkoły. Szkoła nie pracowała na jednolitej zintegrowanej platformie 
edukacyjnej. Korzystała z dostępnych komunikatorów, a głównym do kontaktów 
z uczniami i rodzicami był dziennik elektroniczny. 

(akta kontroli str. 169-171) 

5. W okresie od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. w Urzędzie wystąpiły 
absencje pracowników spowodowane izolacją domową, kwarantanną, opieką nad 
dzieckiem, zwolnieniami lekarskimi i urlopami wypoczynkowymi w łącznej wysokości 
5003,46 dni (średniomiesięcznie 312,71 dni). W ww. okresie największą liczbę 
absencji stwierdzono w sierpniu 2020 r. – 503,12 dni, w lipcu 2020 r. – 498,75 dni, 
w kwietniu 2020 r. – 401,37 dni oraz w marcu 2020 r. – 347 dni. W badanym okresie 
od marca 2020 r. do września 2020 r. utrzymywał się wysoki poziom absencji, tj. 
ponad 300 dni w miesiącu. Od października 2020 r. do grudnia 2020 r. nastąpił 
spadek i ilość nieobecności wynosiła od 233,8767 do 279,1268 dni. W styczniu 2021 
r. ponownie nastąpił wzrost do 319 dni, w okresie marzec-czerwiec 2021 r. nastąpił 
ponowny spadek absencji, który najniższy poziom osiągnął w maju 2021 r. – 188,12 
dni.  

W okresie 1 marca 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie wystąpiły absencje 
spowodowane opieką na dzieckiem, zwolnieniami lekarskimi i urlopami 
wypoczynkowymi w łącznej wysokości 2984,58 dni (średniomiesięcznie 298,458 
dni). W badanym okresie największą liczbę absencji stwierdzono w sierpniu 2019 r. 
– 497,25 dni, lipcu 2019 r. - 494,62 dni, kwietniu 2019 r. – 286,25 dni oraz marcu 

                                                                                                                                       
61 Tj. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu (dalej: PCKZU), Zespołu Szkół 
nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego (dalej: ZS nr 4) oraz I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu (dalej: I LO).  
62 Z tego cztery w PCKZU, 15 w ZS nr 4 i dwa w I LO.  
63 Z tego w osiem w PCKZU, jedno w ZS nr 4 i jedno w I LO.  
64 W okresie od 12 marca do 25 marca 2020 r. tj. ograniczenia edukacji szkolnej na podstawie rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 410 ze zm.), nauczycielom nie było wypłacane wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.  
65 Zleconej na potrzeby niniejszej kontroli przez NIK. 
66 Prowadzonych przez pięciu nauczycieli, którzy wykazali najwięcej godzin ponadwymiarowych. 
67 W grudniu 2020 r.  
68 W październiku 2021 r.  
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2019 r. 281,62 dni. W pozostałych miesiącach poziom absencji wynosił od 157,12 
dni69 do 276,75 dni70.  

(akta kontroli str. 145) 

6. Z prawa do emerytury w Urzędzie w 2020 r. skorzystała jedna osoba, a w 2021 r. 
(do 30 czerwca) dwie osoby. W latach wcześniejszych, tj. 2018 r. i 2019 r. z prawa 
do emerytury skorzystały kolejno trzy i dwie osoby. Na miejsce osób 
przechodzących na emeryturę zatrudniani byli nowi pracownicy.  

(akta kontroli str. 41) 

7. Starostwo od marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. otrzymało środki zewnętrzne 
na przeciwdziałanie COVID-19 w łącznej kwocie 3 471,3 tys. zł. Środki pochodziły 
z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia, z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Dotacje 
zostały udzielone w szczególności na dofinansowanie działalności domów pomocy 
społecznej, wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wsparcie edukacji 
zdalnej. 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Starostwo otrzymało środki 
zewnętrzne na przeciwdziałanie COVID-19, łącznie 240,7 tys. zł. Środki pochodziły 
z budżetu państwa, Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania – FMP i NFZ. 
Dotacje zostały udzielone na pomoc dla domów społecznej w przeciwdziałaniu 
skutkom COVID-19, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi 
zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów, zachowanie bezpieczeństwa w regionie 
transgranicznym.  

 (akta kontroli str. 57, 165)  

8. Starosta71 udzielił trzem użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych 
Skarbu Państwa zgody na pomniejszenie w 2021 r. opłaty rocznej w łącznej 
wysokości 66,8 tys. zł.  W powyższym zakresie cztery wnioski zostały rozpatrzone 
negatywnie z uwagi na złożenie wniosku po ustawowym terminie, brak spełnienia 
przesłanek ustawowych.  
Dodatkowo Zarząd Powiatu ustalił jednemu podmiotowi niższy o 80% czynsz 
z tytułu dzierżawy w okresie kwiecień – sierpień 2020 r. oraz drugiemu podmiotowi 
pomniejszony czynsz z tytuł najmu nieruchomości w łącznej kwocie 2,9 tys. zł.  
W powyższym zakresie jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na 
brak posiadania przez wnioskodawcę statusu przedsiębiorcy. 

(akta kontroli str. 58-59) 

9. W okresie objętym kontrolą nie wypłynęły skargi dotyczące braku lub 
ograniczenia świadczenia usług publicznych, w tym również dotyczące braku 
świadczenia takich usług w formie elektronicznej 

(akta kontroli str. 45)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Urząd właściwie realizował zadania, w tym świadczenia publiczne w okresie 
epidemii COVID-19. 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. Podjęto działania 
w celu udzielania pomocy podmiotom, których płynność finansowa uległą 

                                                      
69 W listopadzie 2019 r.  
70 W grudniu 2019 r.  
71 Realizujący zadania z zakresu administracji rządowej i reprezentujący Skarb Państwa. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. 

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

Opracowanie, ustanowienie i wdrożenie w Starostwie SZBI.  

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  

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 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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. 

Szczecin, 20 października 2021 r. 
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