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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Miejski w Połczynie Zdroju1, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn Zdrój. 

 

Sebastian Witek, Burmistrz2 od 23 listopada 2018 r. 

 

1. Przygotowanie Urzędu do realizacji zadań w okresie epidemii COVID-19. 
2. Realizacja przez Urząd zadań w zakresie 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 

 

Jarosław Tarasewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LSZ/102/2021 z 15 czerwca 2021 r.  

 (akta kontroli str.1, 2) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 

W Urzędzie podejmowano prawidłowe działania organizacyjne i prawne w celu 
zapewnienia ciągłości działania. W latach 2019-2021 nie opracowano i nie wdrożono 
odrębnego dokumentu strategicznego lub procedur wewnętrznych w obszarze 
informatyzacji Urzędu, w tym świadczenia e-usług. W okresie zagrożenia 
epidemicznego COVID-19 wdrożono regulacje pozwalające na właściwe 
wypełnianie przez Urząd zadań, w tym świadczenia usług wobec mieszkańców 
Gminy. Urząd zapewnił swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
oraz podjął właściwe działania w ramach zarządzania kryzysowego w okresie 
zagrożenia epidemicznego lub w okresie epidemii COVID-19.  

Podjęte przez Urząd działania pozwoliły na zapewnienie właściwej pomocy społecznej, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji wybranych zadań oświatowych 
wynikających z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 
COVID-19.  

                                                      
1 Dalej: Urząd 
2 Dalej: Burmistrz. 
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. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 

cząstkowe6 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 do marca 2020 r. 

1.1.1. W okresie od stycznia 2019 r. do marca 2020 r. w Urzędzie nie opracowano i 
nie przyjęto do stosowania odrębnego dokumentu strategicznego  dotyczącego 
informatyzacji urzędu i rozwoju e-usług (w tym w zakresie elektronicznego obiegu 
dokumentów, świadczenia usług w formie elektronicznej). 

                                                                                                 (akta kontroli str.48,51) 

Burmistrz, wyjaśnił, że kierownictwo nie dopatrzyło się takiej potrzeby ze względu na 
niewielką skalę organizacji. Komputery wymieniane są na bieżąco, w miarę 
zgłaszanych przez pracowników potrzeb. 

                                                                                            (akta kontroli str. 407,411)                                                                                       

Burmistrz Zarządzeniem z 12 marca 2018 r.7 na podstawie §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z 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 teleinformatycznych8 
wprowadził system zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie zgodny 
z normą ISO/IEC 27001/2014, na który składały się:- deklaracja stosowania, 
- polityka bezpieczeństwa informacji, 
- instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz procedury bezpieczeństwa 
informacji, 
- plan ciągłości działania na wypadek dysfunkcji systemu informatycznego, 
- klasyfikacja informacji i aktywów informacyjnych, 
- metodyka szacowania i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim, 
- procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
                                                                                       (akta kontroli str.25-41,42-43) 

1.1.2. Na dokumentację regulującą sposób funkcjonowania Urzędu 
w kontrolowanym okresie składały się m.in.: statut Gminy Połczyn Zdrój9, regulamin 
organizacyjny Urzędu10; zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia obiegu 
korespondencji, osób uprawnionych do przyjmowania i otwierania korespondencji 

                                                      
6 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. 
7 Nr 167/W/2018   
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. Dalej: rozporządzenie KRI. 
9 Wprowadzony uchwałąa Rady Miejskiej Nr IX/84/2011 r. z 29 czerwca 2011 r. ze zmianami: z 31 sierpnia 2011 

r. – uchwała Rady Miejskiej Nr XII/107/2011, z 21 grudnia 2017 r. – uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/435/2017, 
z 19 września 2018 r. – uchwała Rady Miejskiej Nr LV/530/2018. W §117 statutu zapisano, że organizacje  

izasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze 

zarządzenia.  
10 Wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Połczyna Zdroju Nr 112/W/2017 z 16 lutego 2017 r. zmienione 

Zarządzeniem Nr 60/W/2019 z 19 grudnia 2019  r. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu (§14) do 
zadań Sekretarza Urzędu należało zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności m.in. 
„opracowanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz kontrola realizacji przez pracowników 
postanowień regulaminu, sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności 
kancelaryjnych i obiegiem dokumentów w Urzędzie, nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy 
załatwianiu spraw w trybie postepowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji i zapytań radnych.” 
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oraz wzoru pieczęci obowiązujących w Urzędzie11(w którym określono, że 
podstawowym systemem czynności kancelaryjnych obowiązującym w Urzędzie jest 
system tradycyjny, wspierany systemem elektronicznego obiegu dokumentów „E-
kancelaria” wraz z internetowym systemem obsługi obywatela), zarządzenie 
w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie z regulaminem funkcjonowania 
kontroli zarządczej12, Polityka bezpieczeństwa informacji z instrukcją zarządzania 
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 
w Urzędzie.  

                                                                                              (akta kontroli str.7-24) 

W badanym okresie w Urzędzie określono kluczowe zadania dla zapewnienia 
ciągłości działania Urzędu, które zostały wyszczególnione w arkuszach zarządzania 
ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Połczynie – Zdroju na lata 2019 – 2021. Jednym 
z najważniejszych zadań na rok 2021 jest: Zapewnienie właściwego funkcjonowania 
instytucji w związku z sytuacją nadzwyczajną - pandemią COVID-19. 
W wewnętrznych procedurach Urzędu zostały zdefiniowane występujące, jak 
i potencjalne zagrożenia, w tym dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. 
Zagrożenia te zdefiniowane zostały przy dokonywaniu analizy zadania p.n. 
„Zapewnienie właściwego funkcjonowania instytucji w związku z sytuacją 
nadzwyczajną  - pandemią COVID-19”.  Wskazano na ryzyko związane z brakiem 
właściwej analizy zmieniających się uregulowań prawnych i wytycznych 
odnoszących się do funkcjonowania instytucji. 
Komisja ds. kontroli zarządczej Urzędu,  9 marca 2021 r. wskazała cztery kluczowe 
ryzyka, z punktu widzenia funkcjonowania Urzędu Jednym z wyszczególnionych 
ryzyk było ryzyko operacyjne, w rozumieniu ryzyka techniczno – organizacyjnego 
z uwagi na sytuację epidemiczną kraju oraz na prawdopodobieństwo trudności 
w zapewnieniu ciągłości działalności jednostki.  
Ryzyka i zagrożenia zostały zdefiniowane w arkuszu zarządzania ryzykiem w UM 
w Połczynie – Zdroju w 2021 r. Ponadto zdefiniowane ryzyka zostały poddane 
analizie, uwzgledniającej prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz skutki 
wynikające z realizacji . Po dokonaniu według powyższych kryteriów analizy ryzyka 
związanego z zadaniem p.n. Zapewnienie właściwego funkcjonowania instytucji 
w związku z sytuacją nadzwyczajną - pandemią COVID-19  wskazano na najwyższy 
poziom istotności ryzyka, a jako reakcję na ryzyko wskazano przeciwdziałanie 
wystąpieniu ryzyka. 
                                                                 (akta kontroli str.134-206,207-272,273-288) 

W badanym okresie w Urzędzie przeprowadzono 11 zadań audytowych 
dotyczących m.in. bezpieczeństwa informacji (audyt informatyczny, prawny, 
organizacyjny), wniesionych skarg i wniosków (audyt prawny, organizacyjny), oceny 
funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju 
(audyt kompleksowy), systemów informatycznych/KRI (audyt informatyczny, prawny, 
organizacyjny). 

                                                                                            (akta kontroli str. 131-133) 

1.1.3. W okresie od stycznia 2019 r. do marca 2020 r. Urząd nie zapewnił 
świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej.  

                                                      
11 Zarządzenie Burmistrza Połczyna Zdroju Nr 158/W/2013 z 10 lipca 2013 r. i zarządzenie Nr 174/W/2018 z 11 
czerwca 2018 r. w sprawie uszczegółowienia zasad obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Połczynie 
Zdroju. 
12 Zarządzenie Burmistrza Połczyna Zdroju Nr 5/W/2010 z 22 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad 

funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju.  
 



 

Liczba wszystkich usług publicznych świadczonych przez Urząd według stanu na 
1 stycznia 2019 r. i 31 marca 2020 r. wynosiła odpowiednio: 244 i 216. Według 
stanu na 31 grudnia 2020 r. i 31 marca 2021 r. odpowiednio po 220. Liczba usług 
publicznych świadczonych wyłącznie w formie papierowej według stanu na 
1 stycznia 2019 r. i 31 marca 2020 r. wynosiła odpowiednio: 202,172, a według 
stanu na 31 grudnia 2020 r. i 31 marca 2021 r. 175 i 174, Liczba usług 
świadczonych  wyłącznie elektronicznie innych niż oparte o tz. Wzór pisma 
ogólnego według stanu 1 stycznia 2019 r., 31 marca 2020 r., 31 grudnia 2020r. i 31 
marca 2021 r. wyniosła odpowiednio: osiem, 13, 15 i 14.  
W okresie tym stwierdzono podwójny obieg dokumentów (papierowy i elektroniczny) 
– wg stanu na: 1 stycznia 2019 r. – 12, 31 marca 2020 r. – 19, 31 grudnia 2020 r. – 
15 i 31 marca 2021 r. – 14 usług. 
                                                                                                 (akta kontroli str.59,65) 
W Urzędzie od stycznia 2011 r. funkcjonował 
 elektroniczny obieg spraw. Odbywał się z wykorzystaniem systemu eKancelaria, 
jako systemu wspomagającego pracę Urzędu. 
Poza usługami centralnymi realizowanymi w ramach ePUAP, w 2020 r. Urząd 
udostępnił jedną usługę lokalną w zakresie składania deklaracji dotyczącej odpadów 
komunalnych i automatycznej jej rejestracji.  
Do systemu eKancelaria miały dostęp osoby wyznaczone przez kierowników 
wydziałów, osoby na samodzielnych stanowiskach, kierownictwo oraz osoby przez 
nich wskazane.        
 
W okresie od stycznia 2019 r. do marca 2020 r. nie był prowadzony audyt lub 
kontrola (zewnętrzna lub wewnętrzna) dotyczący zapewnienia ciągłości działalności 
Urzędu. 
                                                                                        (akta kontroli str.65,289-305) 

Liczba pracowników merytorycznych pracujących w Urzędzie według stanu na  
1 stycznia 2019 r. i 31 marca 2020 r., wynosiła 60 osób. Wszyscy pracownicy 
posiadali konto w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją13. Według 
stanu na 1 stycznia 2019 r. i 31 marca 2020 r. imienny podpis kwalifikowany 
posiadało siedmiu pracowników, a profil zaufany również siedmiu pracowników 
(osoby wchodzące w skład organów wykonawczych).    

              (akta kontroli str. 59-60) 

Pracownicy Urzędu w okresie od stycznia 2019 r. do marca 2020 r. obsługujący e-
usługi uczestniczyli w szkoleniach dotyczących systemów (aplikacji) elektronicznych 
wykorzystywanych w ramach świadczenia usług publicznych w formie webinariów14. 
Ponadto każdy pracownik był zaznajamiany z wymogami dotyczącymi 
przetwarzania danych osobowych oraz zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i ochrony informacji.  
                                                                               (akta kontroli str.306-316,425-426) 

Strona internetowa Urzędu nie była przystosowana do obsługi przez urządzenia 
mobilne, w tym telefony komórkowe. Istniała możliwość umówienia się  na wizytę 
w Urzędzie za pomocą Internetu. Brak było stałych publicznych punktów dostępu do 
Internetu. 
                                                                                             (akta kontroli str.301-305) 

                                                      
13 Dalej: EZD.  
14 (bezpłatnych niecertyfikowanych tj. aplikacji „Źródło”, System Rejestrów Państwowych:  
- Rejestr dowodów osobistych, 
- Rejestr danych kontaktowych 
- Powszechny elektroniczny system ewidencji ludności, 
- Baza usług stanu cywilnego. 



 

1.2. Przygotowanie Urzędu do realizacji zadań w okresie od  marca 

2020 r. do zakończenia czynności kontrolnych. 

1.2.1 W okresie od marca 2020 r. do zakończenia czynności kontrolnych NIK 
w Urzędzie nie opracowano odrębnego dokumentu dotyczącego informatyzacji 
Urzędu, w tym świadczenia e-usług. Podstawowe zadania związane 
z informatyzacją samorządów nałożone zostały ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne15.  
                                                                                             (akta kontroli str.411-413) 

1.2.2. W okresie od marca 2020 r. do zakończenia czynności kontrolnych Urząd 
dokonywał analizy występujących oraz potencjalnych zagrożeń, w tym dla 
zapewnienia ciągłości działania Urzędu. 
Sekretarz Miasta wyjaśnił, że: Po raz pierwszy dokonano jej już 13 marca 2020 
roku, podczas posiedzenia komisji ds. kontroli zarządczej Urzędu Miejskiego 
w Połczynie-Zdroju. Na posiedzeniu wskazano, że „Poważnym ryzykiem może 
okazać się ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 i jego wpływ 
nie tylko na realizację założonych celów i zadań, a także na sprawne 
funkcjonowanie jednostki, jako całości, w tym zwłaszcza w zakresie skutecznej 
współpracy z innymi instytucjami i urzędami. Skala ryzyka w tym aspekcie jest 
bardzo duża, zatem w Urzędzie podejmowane są niezbędne kroki mające na celu 
zminimalizowanie skutków tego ryzyka zewnętrznego i zapewnienie nieprzerwanego 
funkcjonowania jednostki”. Ponadto, służba bhp w Urzędzie dokonała w dn. 
27.08.2020 r. oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie 
zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2. W ocenie uwzględniono również 
czynniki psychospołeczne, jak stres związany z epidemią.  
Wypisano tam także środki ograniczające ryzyko zawodowe, jak dezynfekcja 
powierzchni, ograniczanie kontaktów, stosowanie środków ochrony i wiele innych.  
Elementem oceny była procedura postępowania BHP 1/2020 w sytuacji identyfikacji 
ryzyka zarażenia czynnikiem epidemiologicznym Covid-19 pracownika oraz 
Procedura dotycząca ochrony pracowników przed koronawirusem Covid-19. 
W trakcie trwania pandemii, w dniu 9 marca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie 
komisji ds. kontroli zarządczej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju. 
W załączonym protokole z narady poświęconej zarządzaniu ryzykiem na 2021 rok 
wskazano na kilka kluczowych ryzyk z punktu widzenia funkcjonowania całej 
jednostki. Jednym z nich było ryzyko operacyjne w rozumieniu ryzyka techniczno – 
organizacyjnego – z uwagi na sytuację epidemiczną kraju oraz na 
prawdopodobieństwo trudności w zapewnieniu ciągłości działalności jednostki. 
                                                                                             (akta kontroli str.412-413) 

W Urzędzie w zakresie działań zapewniających bezpieczeństwo i optymalne 
warunki organizacyjno-prawne pracy w okresie epidemii COVID-19 stosowano się 
do wytycznych rządowych i przepisów prawa wydawanych w tym zakresie”16. 

Urząd posiadał opracowany w 2019 roku Plan Zarządzania Kryzysowego, który 
w części głównej zawierał Kategorie Zagrożeń (KZ-2) Epidemia, w której określono 
charakterystykę zdarzenia, jego skutki oraz możliwości reagowania. Plan główny 
zawierał również opis działań we wszystkich fazach reagowania kryzysowego 
uwzględniając podmioty wiodące i wspomagające w realizacji zadań. Część druga 

                                                      
15 Dz. U. z 2021 r., poz. 670 ze zm 
16 w szczególności do kolejnych wersji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Stosowano również przepisy Ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, jak również kolejnych wydanych w tej kwestii Rozporządzeń 
oraz wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego 



 

planu zawiera Procedury Reagowania Kryzysowego PRK 19-PRK22, które były 
ukierunkowane na działania od pojawienia się stanu zagrożenia epidemicznego do 
ogłoszenia stanu epidemii. Procedury zostały rozszerzone o pojawiające się na 
bieżąco nowe akty prawne regulujące działania w stanie epidemii i na podstawie 
tych aktów Urząd prowadził działania zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19. 

(akta kontroli str.414-415,422) 

W celu zapewnienia ochrony pracownikom Urząd zakupił maseczki ochronne, 
przyłbice, rękawice oraz płyny dezynfekcyjne, z których każdy pracownik miał prawo 
korzystać według potrzeb. Wszystkie środki ochrony przekazywano wydziałom oraz 
poszczególnym pracownikom zgodnie z ich indywidualnym zapotrzebowaniem. 
Działanie to miało na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród 
pracowników oraz petentów. 

(akta kontroli str.415) 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnych warunków organizacyjno-
prawnych w okresie epidemii COVID-19 przyjęto ograniczenia bezpośredniej obsługi 
interesantów do pomieszczenia punktu obsługi interesanta na parterze. Decyzja 
została ogłoszona 12 marca 2020 r. na stronach internetowych Gminy, wraz 
z prośbą do klientów o ograniczenie osobistych wizyt w ratuszu i jego jednostkach 
organizacyjnych i o załatwianie spraw telefonicznie lub elektronicznie. 
Wprowadzono system telefonicznego umawiania się petentów na wizyty w Urzędzie. 
Ponadto zalecano interesantom załatwianie spraw przy użyciu platformy ePUAP, 
kontakt telefoniczny lub elektroniczny z pracownikami urzędu. 
Sekretarz Miasta wyjaśnił, że tego typu organizacja pracy miała za zadanie 
zminimalizować ryzyko zachorowania wszystkich pracowników, ewentualnie 
rozciągnąć zachorowania w czasie, a tym samym zapewnić ciągłość działania 
urzędu. Został zmieniony jedynie sposób funkcjonowania urzędu, lecz możliwość 
dostępu mieszkańców do realizacji usług nie została zablokowana; urząd nie 
przerwał pracy.  
Dodatkowo, 13 marca 2020 r. rozpoczęto wprowadzanie pracy zdalnej dla 
pracowników Urzędu.  
                                                                           (akta kontroli str.416-417,421-422) 

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że: w trakcie trwania pandemii, biorąc pod uwagę 
publikowane w mediach wyniki badań oraz kierując się chęcią zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników, wydałem w dniu 6 kwietnia 2020 r. polecenie 
dotyczące nałożenia trzydniowej kwarantanny na wszystkie wpływające do urzędu 
dokumenty. (email z dnia 06.04.2020 r.). Przyjęta procedura polegała na przyjęciu 
od daty maila następującego systemu odbioru poczty przychodzącej do Urzędu: na 
koniec dnia pracownik wyposażony w środki ochrony osobistej wyciąga dokumenty 
z urny, 
- wkłada je do worka, i zakleja go taśmą, 
- na worek nakleja kartkę z datą wyjęcia, 
- po trzech dobach dokumenty są wyciągane i znakowane datą wpływu, według 
kartki na worku. 
Nie dotyczyło to dokumentów, na których obywatel musiał złożyć własnoręczny 
podpis przy pracowniku np. wnioski o dowód osobisty, zgłoszenia pobytu stałego lub 
czasowego, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp. 
Sekretarz Miasta wyjaśnił, że opisane działania nie wpłynęły na terminowość 
załatwiania spraw, na dowód przedkładając sprawozdania z pracy burmistrza za lata 
2019 i 2020. 
                                                                                             (akta kontroli str.411-420)  

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że „w momencie rozpoczęcia epidemii w Urzędzie nie 



 

wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie procedur 
dotyczących zapewnienia ciągłości działania Urzędu w czasie epidemii COVID-19. 
Pracownicy działali na podstawie dotychczasowych zakresów czynności 
(z wyjątkiem sekretarza, któremu rozszerzono upoważnienia), które przewidywały 
zapewnienie ciągłości działalności poprzez system zastępstw. Jest on 
podstawowym mechanizmem zapewniającym ciągłość pracy Urzędu. Sposób 
zastępowania określono w regulaminie pracy Urzędu i w zakresach czynności 
pracowników, gdzie wskazano, kto kogo zastępuje w przypadku nieobecności. 
W zarządzie Gminy zapewniono zastępstwa poprzez udzielenie szerokich 
pełnomocnictw dla zastępcy burmistrza oraz sekretarza Gminy, w tym w celu 
zapewnienia ciągłości działania Urzędu w związku z COVID-19. W zakresie spraw 
finansowych, na wypadek nieobecności Skarbnika pełnomocnictwo do 
kontrasygnaty oraz podpisywania dokumentów otrzymała Kierownik Wydziału 
Finansów.” 
                                                                                             (akta kontroli str.423-434)  

W Urzędzie w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń, co miałoby bezpośredni 
wpływ na zapewnienie ciągłości działania Urzędu stosowano przede wszystkim: 

- system zastępstw opisany w regulaminie pracy Urzędu Miejskiego oraz 
w zakresach czynności, 
- wprowadzenie pracy zdalnej dla pracowników, którzy mogli ją wykonywać, 
- wprowadzenie pracy na zmianę dla poszczególnych grup pracowników 
- gdzie nie możliwa była praca rotacyjna – wprowadzanie pracy na zasadzie 
gotowości, z oczekiwaniem na polecenie stawienia się w pracy,  
- wprowadzenie zasady „jeden pracownik na jedno biuro”, w momencie dużego 
wzrostu zakażeń, 
- wprowadzenie zasad tzw. „DDM” (Dystans, Dezynfekcja, Maseczka), 
- zabezpieczenie pracowników w środki ochrony osobistej, 
- wywieszenie odpowiednich informacji na wejściu do Urzędu oraz na każdych 
drzwiach, pomieszczeń biurowych w Urzędzie. 
Ponadto w Urzędzie dwukrotnie zorganizowano badania pracowników pod kątem 
przebytej infekcji SARS-CoV-2.  
                                                                                             (akta kontroli str.423-434) 

W badanym okresie Urząd nie był całkowicie zamknięty dla osób z zewnątrz. 
W przypadku spraw pilnych, interesanci byli obsługiwani przez pracownika 
w wyznaczonym punkcie na parterze budynku Urzędu z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności, przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Na stronach 
internetowych Urzędu publikowano informacje dotyczące zakresu ograniczeń 
w bezpośrednim dostępie do pracowników oraz numery telefonów, na które można 
było dzwonić w celu uzyskania informacji dotyczących załatwiania spraw 
w Urzędzie, a także adresy e-mail i e-puap. 
Z dniem 19 kwietnia 2020 r. uszczegółowiono rodzaj zadań niezbędnych do 
zapewnienia pomocy obywatelom, do których zaliczono m.in. sprawy z zakresu: 
rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pomocy 
społecznej, świadczeń usług komunalnych, działań urzędów pracy (w tym wsparcia 
przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-
2), wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów 
komunikacyjnych, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska 
oraz korzystania z wód (w zakresie zgody wodnoprawnej). 
Sekretarz Miasta wyjaśnił, że w badanym okresie Burmistrz nie skorzystał 
z uprawnień i nie podjął decyzji o ograniczeniu pracy Urzędu wyłącznie do spraw, 
których listę zakreślały obowiązujące przepisy. Takie działanie spowodowałoby 



 

utrudnienia w funkcjonowaniu ludności, a także spowodowałoby spiętrzenie zadań 
do wykonania w okresie po pandemii lub po zniesieniu przepisów.  
                                                                                             (akta kontroli str.425-434) 

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki przeniesienia (w związku ze stanem 
epidemii) pracownika do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, 
w innej jednostce. 
Sekretarz Miasta w tym zakresie wyjaśnił, że wystąpił przypadek odwrotny, gdy 
pracownika innej jednostki w związku ze stanem epidemii przeniesiono do 
tymczasowej pracy w Urzędzie.  
W badanym okresie nie wystąpił przypadek tymczasowego przeniesienia 
pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy w jednostce 
organizacyjnej pomocy społecznej. 
                                                                                             (akta kontroli str.426-434) 

W 2020 r. i 2021 r. do zakończenia czynności kontrolnych organy Gminy nie 
wykorzystały dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na cele 
związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 
Organizacjom pozarządowym nie zlecono realizacji zadań publicznych 
z pominięciem otwartego konkursu ofert. W przedmiocie zapewnienia dostępu do 
Urzędu osobom głuchym, słabosłyszącym lub osobom wykluczonym cyfrowo 
(dostosowanie przekazu do możliwości i oczekiwań osób z różnymi ograniczeniami), 
Sekretarz Miasta wyjaśnił, że Gmina Połczyn-Zdrój w listopadzie 2012 roku 
zorganizowała kurs Polskiego Języka Migowego oraz Systemu Językowo - 
Migowego na poziomie podstawowym, współfinansowany przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem Kursu było zdobycie 
kwalifikacji potrzebnych w komunikacji i obsłudze osób niedosłyszących i głuchych 
na poziomie podstawowym. W Kursie uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego 
oraz przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Połczyn-Zdrój. 
Po ukończeniu Kursu z dniem 6 lutego 2013 roku inspektor ds. oświaty (obecnie 
inspektor ds. edukacji) uzyskała wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka 
migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób 
głuchoniemych prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod 
numerem 14/2013. 
W czerwcu 2020 roku ponownie zorganizowany został kurs Polskiego Języka 
Migowego na poziomie podstawowym współfinansowany przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wzięło w nim udział 14 pracowników Urzędu 
Miejskiego w Połczynie-Zdroju W tej sytuacji w Urzędzie praktycznie w każdym 
Wydziale była osoba potrafiąca porozumieć się w języku migowym. 
Osoby głuche i słabosłyszące chcące skorzystać z usług urzędu mogły  wyrazić taką 
chęć poprzez wysłanie zapotrzebowania na stworzony specjalnie adres mailowy: 
niepełnosprawni@polczyn-zdroj.pl, w celu zapewnienia przez Urząd pomocy 
w zakresie tłumaczenia z języka migowego, tłumaczenia z języka migowego. 
Ponadto osoby niedowidzące mogły korzystać ze specjalnych wersji BIP-u i nowo 
oddanej w 2020 r. strony internetowej Urzędu dostosowanych do wymogów ustawy 
o dostępności m.in. w zakresie zmiany kontrastu strony oraz skalowalności tekstu. 
Na BIP-ie zamieszczono szczegółowy spis spraw (z podziałem na wydziały) łącznie 
z dokładnym opisem procedur, formularzami do pobrania, aby w jak największym 
stopniu ograniczyć ilość wizyt w Urzędzie. 
Na rozwój informatyczny oraz rozwój usług elektronicznych Urząd poniósł wydatki, 
które wynosiły według stanu na: 
- 31 grudnia 2018 r. – 138, 3 tys. zł, 
- 31 grudnia 2019 r. – 151,9 tys. zł, 
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- 31 grudnia 2020 r. – 111,3 tys. zł. 
- 30 czerwca 2021 r. – 90,9 tys. zł. 
Wydatki te dotyczyły zakupów oprogramowania, aplikacji, aktualizacji, dostępu do 
internetu, niezbędnego sprzętu w tym komputerów przenośnych.  
W okresie 2018 – 2021(30 czerwca) wydatkowano odpowiednio: 
- na podróże służbowe – 30,1 tys. zł., 42,1 tys. zł, 33,0 tys. zł, 14,2 tys. zł.; 
- na szkolenia – 34,8 tys. zł, 56,7  tys. zł., 21,5 tys. zł, 27,6 tys. zł.; 
- zakup energii – 75,2 tys. zł, 78,0 tys. zł., 79,1 tys. zł, 60,2 tys. zł.; 
- materiały biurowe – 62,1 tys. zł., 44,0 tys. zł., 29,2 tys. zł., 15,7 tys. zł. 
                                                                                       (akta kontroli str. 63,426-434) 

W wewnętrznych procedurach Urzędu zdefiniowano występujące i potencjalne 
zagrożenia, w tym dla zapewnienia ciągłości działania Urzędu. przy dokonywaniu 
analizy zadania p.n. „Zapewnienie właściwego funkcjonowania instytucji w związku 
z sytuacją nadzwyczajną - pandemią COVID-19”.  Wskazano na ryzyko związane 
z brakiem właściwej analizy zmieniających się uregulowań prawnych i wytycznych 
odnoszących się do funkcjonowania instytucji·. Pracownicy na bieżąco byli 
informowani w zakresie zasad higieny i zapobiegania rozprzestrzeniania się 
epidemii (rozmieszczono w toaletach plakaty informacyjne o zasadach i technice 
dezynfekcji rąk, na drzwiach wejściowych do pomieszczeń wisiały tabliczki 
przypominające o zakrywaniu nosa i ust przy wejściu do pomieszczeń. Pracownicy 
otrzymali maseczki oraz płyny do dezynfekcji. Stosowana była zasada 1,5 metra 
odstępu pracownik od pracownika.  
W Urzędzie Miejskim dokonano oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może 
być narażony pracownik, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego 
oraz stanu COVID-19 (ocena ryzyka z dnia 27.08.2020 r.). W dokumencie opisano 
potencjalne źródła zagrożenia i możliwe skutki zagrożenia. Oszacowano ryzyko oraz 
środki ograniczające ryzyko. Wszyscy pracownicy zostali emailowo zapoznani 
z oceną ryzyka zawodowego, co potwierdzili pisemnie.  
Na podstawie wyjaśnień Sekretarza Urzędu i przedłożonych emaili do wszystkich 
pracowników Urzędu ustalono, że w Urzędzie polecenie wykonywania pracy 
w formie zdalnej mogło być wydawane pracownikom naprzemiennie albo 
jednorazowo. Kierownicy komórek organizacyjnych byli zobowiązani do 
nadzorowania rezultatów pracy zdalnej wykonywanej w kierowanej przez siebie 
komórce organizacyjnej.  
Bezpośredni przełożony pracownika wykonującego pracę zdalną odpowiadał za 
bieżącą współpracę i utrzymanie stałego kontaktu z pracownikiem, przekazywał 
zadania nadzorował i dokumentował rezultaty wykonywanej przez pracownika pracy 
zdalnej.     
- jeżeli do pracy zdalnej były niezbędny dostęp do dokumentów papierowych, 
dokumenty te były skanowane, nie można było zabierać oryginałów dokumentów 
papierowych lub ich kopii poza siedzibę pracodawcy,   
- do wykorzystywania powierzonych narzędzi i materiałów wyłącznie do celów 
związanych z wykonywana pracą zdalną oraz do ich ochrony przed uszkodzeniem, 
kradzieżą, zniszczeniem, przed nieuprawnionym użyciem. Do wykonywania pracy 
zdalnej Urząd przygotował zasoby informatyczne w tym laptopy z oprogramowaniem 
niezbędnym do wykonywania takiej pracy.  
                                                                                             (akta kontroli str.407-434) 

Burmistrza wyjaśnił, że zasady i warunki pracy zdalnej były określone ustnie przez 
Burmistrza oraz uszczegóławiane przez kierowników wydziałów. Podstawowym 
warunkiem wykonywania pracy w formie zdalnej było złożenie wniosku przez 
pracownika. W miarę możliwości kadrowych zasadą było, że pracownicy świadczyli 
pracę w formie zdalnej przemiennie, w celu ograniczenia kontaktu z innymi osobami. 



 

Wykonywali oni wówczas w szczególności prace analityczne i przygotowawcze, 
niewymagające dostępu do zasobów danych znajdujących się w urzędzie (np. 
przygotowywanie dokumentacji przetargowej, pisanie artykułów, sporządzanie tabel, 
zestawień, analiz przepisów), a także doszkalali się. 
System zastępstw zapewniający ciągłość pracy Urzędu opisany był w Regulaminie 
pracy Urzędu w § 43 ust.1 . 
W Urzędzie Miejskim nie tworzono planu urlopów, Z uwagi na absencję (izolacje 
domowe, kwarantanna, zwolnienia lekarskie, opieka nad dzieckiem i inne) w okresie 
epidemii w celu zachowania ciągłości działania urzędu, pracodawca ustalał termin 
urlopu w porozumieniu z pracownikiem oraz kierownikiem danego wydziału, który 
zapewnia i wyznacza zastępstwo (zgodnie z zapisami wynikającymi  
z zakresów czynności pracowników). W czasie epidemii nie kierowano pracowników 
na przymusowe urlopy wypoczynkowe. 
                                                                                             (akta kontroli str.407-434) 

W zakresie wsparcia psychologicznego pracownicy UM mogli skorzystać z pomocy 
oferowanej przez osoby z przygotowaniem psychologicznym w ramach akcji 
Połczyński Parasol Ochronny - akcji Gminy dla mieszkańców. 

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

 
 
Urząd prawidłowo i skutecznie prowadził działania, pomimo utrudnień wynikających 
ze stanu zagrożenia epidemicznego. Urząd zachował ciągłość działania. Wdrożone 
w okresie epidemii COVID-19 regulacje pozwoliły na właściwe wypełnianie zadań, 
w  tym świadczenia usług wobec mieszkańców. Urząd zapewnił pracownikom 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz podjął skuteczne działania w ramach 
zarządzania kryzysowego w okresie zagrożenia epidemicznego. 
W Urzędzie wprowadzono właściwe rozwiązania organizacyjne zapewniające 
bezpieczeństwo przetwarzania informacji zgodnie z wymogiem § 20 ust. 1 
rozporządzenia KRI. 

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

2.1. Analiza dokumentacji 30 zrealizowanych usług publicznych17 wykazała, że: 
- od czasu wpływu lub rejestracji sprawy do jej dekretacji na pracownika 
prowadzącego daną sprawę, upłynęło od jednego do dwóch dni, lub czynność 
następowała niezwłocznie po otrzymaniu wniosku drogą elektroniczną.  
- we wszystkich badanych 30 sprawach, dokumenty (wnioski, formularze) nie 
wymagały korekt,   
- 10 spraw (wniosków) wpłynęło elektronicznie, 20 w formie papierowej. Wnioski, 
które wpłynęły elektronicznie zostały elektronicznie przekazane do załatwienia 
w elektronicznym obiegu dokumentów. Wnioski papierowe były procedowane 
papierowo,  
- we wszystkich badanych 30 sprawach Urząd umożliwił telefonicznie lub e-mail, 
uzyskanie informacji na temat aktualnego stanu załatwianej sprawy,  
- przeciętny czas załatwiania badanych spraw wynosił: od jednego do ośmiu dni 
(w przypadku 25 spraw)18  oraz od dwóch do trzech miesięcy w przypadku pięciu 
badanych spraw)19, 

                                                      
17 Pięć w kategorii aktów urodzenia, pięć w kategorii dowodów osobistych, pięć zaświadczeń z ewidencji 

działalności gospodarczej, pięć wpisów do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pięć 
w kategorii wpisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, pięć decyzji o warunkach zabudowy. 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

          OCENA CZĄSTKOWA 



 

- pięć badanych spraw dotyczących warunków zabudowy była realizowana w części 
przez pracowników w ramach pracy zdalnej. Pracownicy świadczący pracę w formie 
zdalnej mieli możliwość przygotowania dokumentacji bez konieczności pobytu 
w siedzibie Urzędu, w tym wyposażeni byli w niezbędny sprzęt, mieli zdalny 
i odpowiednio zabezpieczony dostęp do wymaganych systemów (poczty 
elektronicznej, zasobów danych).                                                                                               
                                                                                             (akta kontroli str.328-406) 

2.2. Zadania dotyczące zapewnienia pomocy społecznej osobom starszym, chorym, 
niepełnosprawnym i samotnym oraz zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom 
i młodzieży uwzględniające ograniczenia wynikające z ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii COVID-19 realizowane były poprzez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju20  
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, Dyrektor MGOPS poinformował, 
że: z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz aktów wykonawczych do niej, zmianie uległa praca z klientem pomocy 
społecznej. Zostały ograniczone bezpośrednie kontakty. Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, z uwagi na zaistniałą sytuację, zmienił 
sposób działania. Ograniczono bezpośrednie kontakty z klientami. Podania 
o udzielenie świadczeń w formie papierowej zbierane były do skrzynki 
korespondencyjnej, ustawionej przy wejściu głównym do ośrodka. Został 
zamontowany domofon przed wejściem, w celu usprawnienia pracy. Pracownicy 
ośrodka (pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz pracownicy świadczeń 
rodzinnych), pomimo ograniczeń w kontaktach bezpośrednich spowodowanych 
pandemią, w przypadkach trudnych, niecierpiących zwłoki, z zachowaniem 
wymogów dotyczących obostrzeń związanych z COVID-19, przyjmowali podania 
o udzielenie świadczeń oraz rozmawiali z klientami w pomieszczeniu do tego 
przystosowanym (ustawiono biurka w odległości wymaganej przepisami, na 
biurkach została umieszczona pleksa oddzielająca klienta od pracownika). 
Pracownicy oraz klienci, wyposażeni byli w rękawiczki jednorazowe i maseczki 
ochronne, przed wejściem do budynku oraz na korytarzach umieszczone zostały 
pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. 
a/ Pracownicy ośrodka, w ramach swoich zadań kontaktowali się w okresie epidemii 
COVID-19 ze służbami medycznymi, Policją, placówkami wsparcia dziennego, firmą 
świadczącą usługi opiekuńcze, w celu rozeznania potrzeb osób starszych, chorych, 
niepełnosprawnych, samotnych i rodzin z dziećmi.  
b/ Służby społeczne, dyrektorzy szkół oraz firmy współpracujące, zostały 
zobligowane do ciągłego wzajemnego kontaktu w celu zapewnienia ciągłości 
pomocy na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży w czasie 
trwania COVID-19. 
Pomoc w postaci dożywiania dzieci oraz osób tego wymagających realizowana była 
w sposób ciągły. Rodzice uczniów, którzy ze względu na naukę zdalną przebywali 
w miejscu zamieszkania, mieli możliwość odbierania posiłków w Restauracji. 
Rodziny z terenów wiejskich, które nie miały możliwości dotarcia po odbiór posiłków, 
w sytuacjach wymagających wsparcia finansowego na zakup żywności, taką pomoc 
otrzymały.  

                                                                                                                                       
18 akty urodzenia, pobyt stały, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej 
19 dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy terminy wynosiły od dwóch do trzech miesięcy 
20 Dalej: MGOPS. 



 

c/ Ośrodek przystąpił do „Programu Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów” Program zakładał pomoc w dostarczeniu niezbędnych 
produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób 
starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. 
Program ośrodek realizował w ramach środków własnych. Ośrodek korzystał także 
z Aplikacji „Kwarantanna Domowa”, która wskazywała osoby będące na 
kwarantannie lub izolacji domowej w związku z COVID-19.  Rolą ośrodka było 
podjęcie kontaktu telefonicznego, rozeznanie czy osoba ta wymaga pomocy 
w zakupie artykułów pierwszej potrzeby, a w razie konieczności udzielenie jej. 
d/Gmina wszystkim mieszkańców po 60 roku życia przekazała nieodpłatnie 
maseczki ochronne. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie wspierał seniorów w zakresie: 
- dystrybucji maseczek ochronnych, 
- współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy wykazali chęć świadczenia 
osobom potrzebującym wsparcia w postaci dokonania niezbędnych zakupów 
i dostarczenia ich pod wskazany adres, 
- wsparcia w postaci zakupów lub dostarczenia posiłków. Pomocą objęto również 
osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji domowej., 
- prowadzony był stały monitoring osób, które otrzymywały wsparcie w postaci usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 
- ośrodek udzielał pomocy w formie posiłków osobom potrzebującym tej formy 
wsparcia. Posiłki dostarczane były do miejsca zamieszkania osób starszych, 
niepełnosprawnych,  
- od 24 października 2020 r. podczas zamknięcia decyzją Wojewody ośrodków 
wsparcia tj. Klubu Seniora i Środowiskowego Domu Samopomocy, przez 
zatrudnionych tam opiekunów dokonywany był codzienny telefoniczny monitoring 
uczestników. W razie konieczności, opiekunowie dokonywali niezbędnych zakupów , 
- nawiązano współpracę z harcerzami w celu pomocy przy wyprowadzaniu na 
spacer zwierząt domowych osób zagrożonych COVID-19 i seniorów, 
- ośrodek  zakupił świąteczne paczki z potrawami wigilijnymi i dystrybuował je wśród 
osób starszych, samotnych, 
- ośrodek podjął współpracę z lokalnym restauratorem, który w ramach 
prowadzonego projektu COVID – 19 „Wsparcie dla najbardziej potrzebujących 
i narażonych na zakażenia”, nieodpłatnie przygotowywał gorące posiłki na „wynos” 
dla 20 osób w okresie od 23.06.2020r do 22.09.2020r., - na stronie internetowej 
ośrodka został zamieszczony komunikat o  możliwości zgłaszania osób starszych, 
samotnych wymagających pomocy lub wsparcia w kontekście zagrożeń związanych 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, i możliwości skorzystania 
z nieodpłatnego wsparcia psychologicznego,, 
- ośrodek w trakcie pandemii zajmował się także dystrybucją żywności w ramach 
„Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020”.  
Pomoc w zakresie żywności otrzymało: 
na dzień: 31 marca 2019- 1000 osób; 31 marca 2020- 1000 osób; 30 czerwca 2021- 
960 osób. 
MGOPS  w okresie epidemii COVID-19 kontroluje potrzeby osób starszych, chorych, 
niepełnosprawnych i samotnych poprzez stały kontakt ze służbami medycznymi, 
Policją, placówkami wsparcia dziennego (Środowiskowy Dom Samopomocy), firmą 
świadczącą usługi opiekuńcze na zlecenie tut. Ośrodka. W przypadku osób i rodzin, 
które były objęte kwarantanną domową lub izolacją, z powodu braku możliwości 
udzielenia pomocy przez rodzinę lub sąsiadów, pomoc w zakresie dowozu środków 
pierwszej potrzeby. Pomoc w tej formie realizowana była przez pracowników 
Ośrodka. Osoby, które mają przyznane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 



 

objęte były pomocą ze strony firmy świadczącej usługi opiekuńcze na zlecenie 
Ośrodka. Pomoc obejmowała dowóz gorących posiłków, zakupu leków oraz innych 
niezbędnych produktów. 
e/ Pomoc w zakresie dożywiania w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31marca 
2020 r.: 
- w formie posiłku otrzymało 313 osoby w tym 280 dzieci. 
- w formie zasiłku celowego na żywność otrzymały 262 rodziny - 667 osób.  
Pomoc w zakresie dożywiania w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 
czerwca 2021r.: 
- w formie posiłku otrzymało 301 osób w tym 264 dzieci. 
- w formie zasiłku celowego na żywność otrzymały 274 rodzin – 635 w rodzinach. 
f/ Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny zwracali szczególną uwagę na sposób 
zaopiekowania się rodziców dziećmi przedszkolnym. Dzieci, które mogły skorzystać 
z pomocy w postaci pobytu w przedszkolu były tam kierowane. Rodziny, które miały 
na utrzymaniu dzieci, a nie mogły skorzystać z pomocy w formie posiłków, 
otrzymywały pomoc pieniężną na zakup żywności. Ponadto, pomimo ogłoszonego 
stanu epidemii, ośrodek pomocy wydawał żywność otrzymaną z Banku Żywności 
w Starych Bielicach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020. 
                                                                              (akta kontroli str. 321-327,438-442) 

Zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy wyjaśniła, że w związku z epidemią wirusa 
SARS-CoV-2 zostały wprowadzone do stosowania instrukcję dotycząca sposobu 
organizacji prac Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, realizacji 
procedury „Niebieskie Karty”. Prace ZI /GR były głównie organizowane za pomocą 
zdalnych środków komunikacji. Jeżeli istniała konieczność zorganizowania 
posiedzenia ZI/GR w sposób tradycyjny wówczas stosowano podstawowe zasady 
reżimu sanitarnego i zasady dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa 
COVID-19 tj. ograniczenie czasu spotkania do minimum, zachowanie dystansu, 
dezynfekcja rąk i sprzętu, korzystanie z maseczek. 
a/ W okresie wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii 
stosowano następujące procedury: 
- monitorowanie sytuacji rodziny w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne 
zarówno przedstawicielom służb realizującym procedurę „Niebieskie Karty”, jak 
i osobom i rodzinom doświadczającym przemocy; 
- jeżeli było to możliwe zastąpienie kontaktów osobistych, kontaktami telefonicznymi,  
- obejmowano szczególną ochroną i prowadzono bieżący monitoring sytuacji rodzin, 
w których została wdrożona procedura „Niebieskie Karty” w odniesieniu do dzieci 
doświadczających przemocy, poprzez: systematyczne monitorowanie stanu 
bezpieczeństwa dzieci, systematyczne motywowanie osób podejrzanych 
o stosowanie przemocy do powstrzymywania się od zachowań przemocowych oraz 
informowanie ich o konsekwencjach czynów przemocowych, utrzymywanie 
systematycznych kontaktów z osobami ze środowiska dziecka, które mogą mieć 
wiedzę na temat stanu jego bezpieczeństwa dziecka, (np.: nauczyciel, 
wychowawca, babcia, ciocia, sąsiadka);  
- w przypadkach podejrzenia eskalacji przemocy zgłaszanie Policji konieczności 
podjęcia interwencji w środowisku; 
- włączanie do pracy z rodziną asystentów rodziny. 
 b/ Wiedza o zachowaniach przemocowych była pozyskiwana od specjalistów 
pracujących w obszarze przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, którzy maja 
uprawnienia do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” tj.: dzielnicowych, 
pracowników pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, służby zdrowia, członków 
GKRPA. 



 

c/ liczba interwencji i założonych niebieskich kart według stanu na: 31 marca 2019 
r., 31 marca 2020 r., 31 marca 2021 r. oraz 30 czerwca 2021 r. 
wniosła: 31 marca 2019- 20; 31 marca 2020-11; 31 marca 2021-14, 30 czerwca 
2021- 31. 
d/ działania podejmowanie w okresie objętym kontrolą przez zespół 
interdyscyplinarny: 

- diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy w rodzinie, 
- prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 
wsparcia, 

- zapewnienie dostępu do pomocy terapeutycznej i prawnej dla rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie, 

- podejmowanie działań służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych 
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

- oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich 
i kierowanie do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym, 

- organizowanie szkoleń, warsztatów i superwizji dla kadry pracującej w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- upowszechniani materiałów informacyjnych o instytucjach udzielających pomocy 
w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie, 

- podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i Kościołem na rzecz 
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,” 
                                                                       (akta kontroli str. 325-327,442-443,444) 

2.4. Procedura naboru dzieci do trzech przedszkoli funkcjonujących na terenie 
Gminy na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzona została zgodnie z zasadami 
rekrutacji określonymi w regulaminach tych placówek. We wszystkich placówkach 
oświatowych Gminy Połczyn-Zdrój rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 przebiegała 
zdalnie, w formie elektronicznej. Rodzice lub opiekunowie prawni składali 
oświadczenie o zameldowaniu lub zamieszkiwaniu na terenie Gminy. Szkoły same 
weryfikowały te dane w Urzędzie. 

W przedszkolach deklaracje o kontynuacji rodzice dzieci uczęszczających do 
przedszkola złożyli przed zamknięciem przedszkola w marcu 2020 r. Nowe 
zgłoszenia dzieci rodzice przekazywali za pomocą e-mila przedszkola, składając 
stosowne dokumenty rekrutacji, a następnie telefonicznie potwierdzali wolę przyjęcia 
oraz telefonicznie lub e-mailowo uzyskiwali odpowiedzi na zadawane pytania.  
W szkołach podstawowych, wnioski o przyjęcie do szkoły również były składane 
elektronicznie na adresy e-mail szkół, wszystkie zasady rekrutacji, formularze 
zgłoszeniowe, obowiązujące terminy były dostępne na stronach internetowych szkół, 
w związku z tym nie było konieczności bezpośredniego kontaktu rodzica ze szkołą.  
W niektórych szkołach były również wystawione urny, do których rodzice mogli 
składać wnioski w formie papierowej. 
                                                                                                    (akta kontroli str.444)  

Gmina przystąpiła do projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”, w ramach których 
Gmina zakupiła łącznie 66 komputerów. Z rodzicami uczniów, którzy nie posiadali 
własnego sprzętu komputerowego  podpisano umowy użyczenia na okres nauki 
zdalnej.  

W badanym okresie w czterech szkołach, dla których Gmina była organem 
prowadzących 373 uczniów użytkowało wypożyczone komputery. 

(akta kontroli str.445) 

Burmistrz wyjaśnił, że we wszystkich szkołach na terenie Gminy Połczyn-Zdrój 
zdarzało się, że w okresie od marca 2020r. do października 2021r. jeden komputer 



 

był w użytkowaniu więcej niż jednego ucznia, tzn., kiedy rodzic zakupił nowy sprzęt 
dla swojego dziecka lub naprawił zepsuty, komputer wracał na stan Szkoły i był 
przekazywany kolejnemu uczniowi. Ponadto warto zauważyć, że przed otrzymaniem 
komputerów z programów rządowych Szkoły wypożyczały uczniom własny sprzęt 
komputerowy z wyposażenia sal komputerowych. 
Dla uczniów, którzy mieli trudności z przesyłaniem potrzebnych materiałów, 
łączeniem się na zajęciach, zapewniono udział w zajęciach na terenie szkoły. 
W czterech szkołach na terenie Gminy w czasie nauki zdalnej część uczniów 
realizowała obowiązek szkolny na terenie szkoły (łącznie 413 uczniów).  

(akta kontroli str.452-453)   

W czterech szkołach, dla których Gmina Połczyn-Zdrój jest organem prowadzącym, 
wypłacono w okresie od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. dla 111 nauczycieli 
wynagrodzenie w kwocie 1 222 448 zł z tytułu realizacji 25 361 godzin 
ponadwymiarowych. W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1921 w okresie od marca 
do czerwca 2020 r. w tygodniowych planach pracy dyrektorzy nie uwzględniali 
nieuzasadnionych godzin ponadwymiarowych, głównie z tyt. zajęć świetlicowych, 
godzin w bibliotece szkolnej, godzin nauczyciela wspomagającego i wynikających 
z podziału na grupy na zajęciach komputerowych. Zawieszono również dodatkowe 
godziny rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia chóru w Szkole Podstawowej 
nr 2 w klasach I-III, zajęcia socjoterapeutyczne, część zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych i zajęć logopedycznych, na prośbę nauczycieli. Wynikało to głównie 
z trudności w przekazywaniu uczniom materiałów. W związku z tym liczba godzin 
ponadwymiarowych w czterech szkołach zmniejszyła się łącznie o 617 godzin. 
Ponadto zmieniono zasady wypłacania dodatku za trudne warunki w nauczaniu 
indywidualnym - dodatek nie był wypłacany, ponieważ zajęcia odbywały się online, 
tak jak pozostałe. 
Wszystkie inne obowiązkowe zajęcia odbywały się w takim wymiarze, jaki zakładały 
arkusze organizacyjne. Pozostałe zajęcia obywały się zgodnie z zatwierdzonymi 
arkuszami organizacyjnymi. W roku szkolnym 2020/2021 nauka zdalna odbywała 
się głównie w klasach IV-VIII, natomiast w klasach I-III - stacjonarnie. Podobnie jak 
w poprzednim roku szkolnym, zasadniczo nie były uruchamiane wszystkie 
planowane godziny ponadwymiarowe w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2. 
Realizowane były tylko wówczas, gdy była potrzeba opieki nad dziećmi. Podobnie 
zajęcia z socjoterapii - w związku z trudnościami z uzyskaniem połączenia zdalnego 
z uczniami korzystającymi z tych zajęć, nie wszystkie zajęcia były realizowane. 
Łączna liczba niewypłaconych godzin ponadwymiarowych wyniosła w badanym 
okresie 202. 
Nadzór nad organizacją pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Połczynie-Zdroju 
w zakresie pełnej realizacji zajęć wynikających z arkuszy organizacyjnych i wypłaty 
wynagrodzenia nauczycielom w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii 
tj. od marca 2020 do czerwca 2021 polegał na weryfikacji realizacji wykonywania 
zadań poprzez analizę i zatwierdzanie ośmiu aneksów do arkusza organizacji 
szkoły, w tym m. in. na weryfikacji liczby godzin zajęć świetlicowych pod kątem 
faktycznych potrzeb w tym względzie (do 25 uczniów pod opieką jednego 
nauczyciela na każdej godzinie zajęć świetlicowych - § 7 ust. 1 rozporządzenia MEN 
z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 
i publicznych przedszkoli22.  

                                                      
21 Dz. U. poz. 493, ze zm. 
22 Dz.U. poz. 502 



 

                                                                                                    (akta kontroli str.492) 

Analiza prawidłowości realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie – Zdroju przeprowadzona 
przez biegłych w zakresie oświaty wykazała, że: w zarządzeniu Nr 5/2020 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Połczynie – Zdroju z dnia 23 marca 2020r. w sprawie 
organizacji zdalnego nauczania w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych: 
a) nie uregulowano kwestii wskazanych w § 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,  
b) w sposób niewyczerpujący określono metody i techniki kształcenia na 
odległość (§ 2 w/w rozporządzenia MEN), 
c) w sposób niewystarczający zapewniają właściwą koordynację współpracy 
nauczycieli z uczniami lub rodzicami – nie uwzględniono sytuacji braku dostępu 
ucznia i rodziców do internetu lub braku sprzętu komputerowego (nie wprowadzono 
alternatywnego rozwiązania w zakresie dostarczania materiałów i alternatywnego 
sposobu realizowania nauczania na odległość);  
1) Udostępniona do analizy dokumentacja uniemożliwia wytypowanie 5 
nauczycieli, którzy w badanym okresie zrealizowali największą liczbę godzin 
ponadwymiarowych; 
2) Udostępniona do analizy dokumentacja uniemożliwia przeprowadzenie 
weryfikacji prawidłowości rozliczania zrealizowanych godzin zajęć (w tym godzin 
ponadwymiarowych);  
3) Udostępniona do analizy dokumentacja uniemożliwia weryfikację 
prawidłowości realizacji podstawy programowej w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Połczynie – Zdroju tj. od 25 marca 
do 26 czerwca 2020r. oraz prawidłowości dokumentowania realizacji zadań tej 
szkoły w badanym okresie. 
                                                                                             (akta kontroli str.501-504) 

Burmistrz wyjaśnił m.in., że nadzór nad pracą szkoły w okresie epidemii polegał 
głównie na „(…) instruowaniu i uzyskiwaniu informacji zwrotnych dotyczących 
wydatkowania środków finansowych (…)”. Odnosząc się do uwag biegłego 
opisanych w opinii stwierdził, że przygotowano procedury przeprowadzania 
egzaminu ośmioklasisty obowiązujące w szkole podstawowej nr 1 i dodatkowe 
zalecenia dla przewodniczącego i członków zespołu nadzorującego egzamin 
ośmioklasisty. W Zarządzeniu nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 
w Połczynie-Zdroju z dnia 23.03.2020 r. w sprawie organizacji zdalnego nauczania 
w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
określono metody i techniki kształcenia na odległość w oparciu o dostępne przez 
szkołę narzędzia pracy w trybie zdalnym. W w/w zarządzeniu, wprawdzie nie 
uwzględniono sytuacji braku dostępu ucznia i rodziców do Internetu lub 
braku sprzętu komputerowego nie wprowadzając w nim alternatywnego rozwiązania 
w okresie, o którym mowa na wstępie, to jednak w praktyce 35 uczniom 
wypożyczono sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu pracowni 
komputerowych w szkole nie czekając na zakup sprzętu z programów „Zdalna 
Szkoła i Zdalna Szkoła +”.  Ponadto w ramach alternatywnych form komunikowania 
się nauczycieli z rodzicami umożliwiono, w koniecznych sytuacjach, dostarczanie 
materiałów uczniom w formie papierowej i odbieranie kart pracy i zadań 
w ćwiczeniach w sekretariacie szkoły. W § 9 zarządzenia umożliwiono udzielanie 
porad również telefonicznie. 



 

Na dokumentację dot. realizacji podstawy programowej oraz realizacji zadań szkoły 
składały się wydruki z dziennika elektronicznego librus gromadzone w wydziale 
Edukacji Urzędu. 
                                                                                       (akta kontroli str.454-468,494) 

Umowa na dowóz oraz odwóz uczniów i dzieci do i ze szkół i przedszkoli na rok 
szkolny 2020/2021 była kontynuacją umowy zawartej na okres 1 stycznia 2019 do 
31 grudnia 2020, z przerwami wakacyjnymi. W związku z wystąpieniem epidemii 
koronawirusa oraz zawieszeniem zajęć szkolnych i wprowadzeniem nauczania 
zdalnego, umowa była renegocjowana – aneksowana, gdyż usługi transportowe, 
z przyczyn niezależnych od stron  nie były świadczone.  
W okresie kwiecień – maj 2020 przewoźnik nie świadczył usług i nie otrzymywał 
wynagrodzenia. Dnia 17 czerwca 2020, zawarto aneks nr 2 do umowy. Dokonano 
w niej zmian dot. okresu trwania umowy tj. od 1 stycznia 2019 do czasu całkowitego 
wykorzystania środków obejmujących wynagrodzenie wykonawcy, które 
jednocześnie podniesiono o 49%, do kwoty brutto 1.145.156,61zł.  
Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, w związku z wprowadzaniem kolejnych 
okresów nauki zdalnej, Gmina Połczyn-Zdrój wprowadzała zmiany do umowy na 
świadczenie usług przewozowych. Związane one były z wprowadzeniem nauki 
zdalnej w klasach IV-VIII szkół podstawowych. Dowozem objęte były tylko klasy I-III, 
a co za tym idzie, znacząco zmniejszyła się liczba dowożonych uczniów. W/w 
zmiany każdorazowo wprowadzane były aneksem do umowy.   
                    (akta kontroli str.449) 

2.5. Przed epidemią COVID-19 w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
nie było izolacji domowej i kwarantann, z opieki nad dzieckiem korzystało 19 
pracowników przez 23 dni, zwolnień lekarskich 1264 dni – 92 pracowników., Urlopy 
2119 dni. 

W okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 było: 
- 122 dni izolacji domowej – 15 pracowników, 
- 14 dni kwarantanny - 2 pracowników, 
- 26 dni opieki nad zdrowym dzieckiem - 12 pracowników.  
- 699 dni zwolnień lekarskich – 80 pracowników, nastąpił spadek w stosunku do 
analogicznego okresu 2019 r. (1264 dni – 92 pracowników), 
- 26 dni opieki nad dzieckiem (12 pracowników) – zmalała absencja pracowników 
z tytułu opieki nad chorym dzieckiem niż w analogicznym okresie 2019 r. – 23 dni – 
19 pracowników). 
- 2696 dni urlopów, nastąpił wzrost do poprzedniego analogicznego okresu  
2019 r. (2119 dni), 
- liczba dni opieki nad dzieckiem, urlopów okolicznościowych, rodzicielskich, 
wychowawczych nie uległa zwiększeniu w odniesieniu do analogicznego okresu 
2019 r.   

                                                                                          (akta kontroli str. 55-57) 

2.6. Z prawa do emerytury skorzystało w Urzędzie w 2020 r. pięć osób (według 
stanu na 31 grudnia), nie było pracowników, którzy skorzystali z prawa do emerytury 
bez wcześniejszej deklaracji. Według stanu na koniec 2018 r. i 2019 r. z prawa do 
emerytury skorzystało odpowiednio sześć i pięć osób. 
W latach 2019-2021 (do 30 czerwca) zatrudniono odpowiednio: dwóch, czterech 
oraz siedmiu nowych pracowników. 

                                                                                       (akta kontroli str. 450-451) 

2.7. - Gmina wystąpiła o przyznanie środków z budżetu Państwa na zakup laptopów 
umożliwiających naukę zdalną dzieciom z terenu gminy. Otrzymane środki w kwocie 
70 000 zł przeznaczono na zakupu sprzętu komputerowego (laptopów), które 



 

zostały przekazane na czasu nauki zdalnej dzieciom z rodzin, które nie mogły 
zakupić sprzętu we własnym zakresie.  
                                                                                                   (akta kontroli str. 475) 

Ponadto Gmina otrzymała w roku 2020 środki europejskie na przeciwdziałanie 
COVID-19, w ramach projektu grantowego: „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna 
Edukacja w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program 
Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020) w wys. 160.286,75 zł. Środki 
zostały przeznaczone na zakup maszyn czyszczących oraz na wyposażenie 
w środki ochrony osobistej. W roku 2021 Gmina otrzymała środki pochodzące 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dopłat do czynszu z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 503,56 zł oraz refundację kosztów przewozu 
na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 11 389,86 zł.  
Łączna kwota otrzymanej pomocy finansowej na przeciwdziałanie skutkom epidemii 
COVID-19 wyniosła 172 180,17 zł. 
                                                                               (akta kontroli str.499-500,509-515) 

2.8. Rada Miejska w Połczynie-Zdroju 29 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę23 
w sprawie przesunięcia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych 
w maju i czerwcu 2020r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COViD-19. 
W badanym okresie wpłynęło dziewięć wniosków, z czego: siedem wniosków 
rozpatrzono pozytywnie, łączna kwota udzielonej pomocy w formie przesunięcia 
terminów płatności wyniosła 24.938,00 zł. Dwa wnioski rozpatrzono negatywnie - 
jeden wniosek złożony po terminie płatności raty podatku i jeden wniosek - podatnik 
dokonał zapłaty raty podatku. 
                                                                                                    (akta kontroli str.499) 

 2.9.   W latach 2020-2021 do Urzędu wpłynęło łącznie 20 skarg. Żadna nie 
dotyczyła spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu w okresie epidemii COVID-
19. 
                                                                                             (akta kontroli str.505-508) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresienie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
 
NIK pozytywnie ocenia działania Urzędu w badanym obszarze. Podjęte przez Urząd 
działania pozwoliły na zapewnienie właściwej pomocy społecznej, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz realizacji zadań oświatowych wynikających z ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19. 

IV. Uwagi i wnioski 

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

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

OCENA CZĘSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 



 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora 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. 
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, 22 października 2021 r. 
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