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Dotyczy: Wystąpienie pokontrolne z kontroli prowadzonej w trybie zwykłym  

w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.* 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2019.1464 t.j.) oraz art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092 zm.)  

w dniach od 3 czerwca 2019 r. do 29 listopada 2019 r. upoważnieni pracownicy 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie:  

- Robert Burek – starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu,  

- Agnieszka Mróz – kierownik Oddziału Kadr i Szkolenia w Biurze Organizacji i Kadr LUW, 

- Daniela Milczarczyk – główny specjalista w Biurze Organizacji i Kadr LUW, 

- Michał Szerwiński – inspektor wojewódzki w Biurze Organizacji i Kadr LUW, 

- Aleksandra Fąfara – starszy inspektor wojewódzki w Biurze Organizacji i Kadr LUW, 

- Przemysław Pikuła – samodzielne stanowisko pracy: ABI, 

- Michał Piaskowski – kierownik Oddziału Informatyki w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju 

Systemów Informatycznych LUW, 

- Izabela Milczarek – informatyka ds. administrowania systemami informatycznymi w 

Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych LUW, 

- Hanna Kamińska – starszy inspektor wojewódzki, 

przeprowadzili kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, ul. 

Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., z tym że:  

mailto:robert.burek@lubuskie.uw.gov.pl
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- optymalizacja zatrudnienia, zakres i szczegółowość informacji publicznych 

udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ich aktualizacja od 1 stycznia 2017 

r. do dnia rozpoczęcia kontroli, 

- ochrona danych osobowych od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, 

- działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do 

realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – stan obecny. 

 

Projekt wystąpienia pokontrolnego otrzymał Pan w dniu 6 kwietnia 2021 r., do którego  

w ustawowym terminie zostały zgłoszone pisemne zastrzeżenia. Zastrzeżenia zostały 

uwzględnione w części w zakresie obniżenia stawki za 1 km o 50 %, wykorzystywanej  

w celu rozliczenia użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych. Ponadto 

zastrzeżenia zostały uwzględnione w wynikach kontroli, wobec powyższego przekazuję 

Panu wystąpienie pokontrolne.** 

 

1. Zakres działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. 

objęty kontrolą. 

Kontrola obejmowała swym zakresem optymalizację zatrudnienia, realizację przepisów 

ustawy o służbie cywilnej (nabory na wolne stanowiska, służba przygotowawcza, oceny 

pracownicze) i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dokonywanie zamówień 

publicznych, zawieranie umów cywilnoprawnych. Gospodarowanie mieniem ruchomym, 

w tym środkami transportu samochodowego. Ochronę danych osobowych. Działanie 

systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej. 

2. Ocena skontrolowanej działalności. 

Kontrolowaną działalność oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 

Jednakże negatywnie należy ocenić dwa zakresy objęte kontrolą, tj.: 

- wykorzystywanie służbowego środka transportu, w szczególności do celów prywatnych; 

- zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach informatycznych. 

3. Zakres odpowiedzialności.  

Pracą Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. (dalej „WIIH”) 

kieruje Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jan Kaźmierczak (dalej „LWIIH”) 

przy pomocy zastępcy Krystiana Norka. 

 

4. Opis ustalonego stanu faktycznego. 

Optymalizacja zatrudnienia 

Stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce nie prowadzi się analizy w zakresie 

optymalizacji zatrudnienia z uwzględnieniem prawidłowego obciążenia zadaniami 

zaangażowanych etatów, a tym samym aktualizacji obciążenia zaangażowanych etatów 

w odniesieniu do zmieniających się zadań. Przyjęty Regulamin organizacyjny WIIH w 

Gorzowie Wlkp. reguluje kwestie zadań wspólnych wszystkich wydziałów jak i zadań 

szczegółowych dla poszczególnych wydziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy. 

Natomiast osoby wyznaczone do kierowania wydziałami odpowiadają za prawidłowy 

podział pracy, organizację i ciągłość pracy oraz prawidłowość realizowanych zadań. 
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Analiza zaangażowania stanu osobowego w realizację zadań ustawowych lub zleconych 

w stosunku do obsługi administracyjnej i funkcjonowania WIIH przedstawia się 

następująco: w roku 2017 był to stosunek 38/11, natomiast w 2018 odpowiednio 39/11. 

 

W toku czynności kontrolnych dokonano analizy zakresów czynności pracowników 

Wydziału Budżetowo-Administracyjnego, Wydziału Prawno-Organizacyjnego i 

Pozasądowego Rozwiazywania Sporów Konsumenckich, samodzielnych stanowisk pracy 

w stosunku do realizacji ustawowych zadań jednostki oraz zapisów regulaminu 

organizacyjnego, w tym schematu organizacyjnego. Kontrolujący ustalił, że zapisy  

w zakresach czynności są zgodne z zadaniami WIIH, zgodne z zadaniami wspólnymi  

i zakresami działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. Nie 

stwierdzono mnożenia tych samych czynności w odniesieniu do zadań merytorycznych 

zapisanych w zakresach obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach 

pracy. Analiza zapisów regulaminu organizacyjnego nie wykazała istnienia 

jednoczesności potrzeb, czy sytuacji, w których należy wykonać kilka rzeczy w tym samym 

czasie. 

Wydział Budżetowo-Administracyjny stanowi 6 osób, tj. Główny Księgowy, informatyk, 

obsługa sekretariatu i 3 osoby obsługi budżetowej. Dokonano analizy obciążenia 

stanowisk pracy w oparciu  o zakres czynności pracownika (pkt. pn. „Szczegółowy zakres 

czynności”) oraz dokumentację i dane źródłowe przedstawione kontrolującemu. 

Stwierdzono, że obsługą budżetową jednostki zajmują się łącznie 4 osoby, tj. Główny 

Księgowy i 3 osoby obsługi budżetowej. W oparciu o zbadaną dokumentację dokonano 

analizy czynności. Można stwierdzić, że te stanowiska pracy nie są optymalnie obciążone 

obowiązkami, gdyż jest bardzo dużo zadań i czynności, które wykonywane są 

sporadycznie i przy małym nakładzie pracy - różnego typu ewidencje, rejestry, wykazy, 

prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne oraz rozliczanie inwentaryzacji. 

Dodatkowo każdy pracownik ma przydzielone zadania współdzielone, jak prowadzenie 

korespondencji zewnętrznej, sprawozdania okresowe czy bilans roczny. Jedna z osób 

zajmuje się tylko i wyłącznie prowadzeniem spraw związanych z naliczaniem 

wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej oraz 

pozostałym pracownikom. W zakresie obowiązków kolejnej z osób ujęto zadanie, które nie 

jest już wykonywane, a dotyczyło naliczania opłaty za korzystanie ze środowiska  

i sporządzanie sprawozdań do WIOŚ i UM. Większość z zawartych w tym zakresie 

obowiązków zadań nie gwarantuje efektywnego wykorzystania potencjału pracownika  

z uwagi na niewielką czasochłonność i poziom trudności zadania oraz periodyczne ich 

wykonywanie, co w konsekwencji powoduje podwyższenie kosztów zatrudnienia. 

Analiza wykazuje nadwyżki kadrowe z uwagi na niewystarczające obciążenie pracą. Taka 

informacja może być wykorzystana do korekty nierówności kadrowych i wsparcia 

personelu najbardziej obciążonego pracą, a także do lepszej alokacji pracowników. 

Zapewnienie jakości wykonywanej pracy pozostaje przedmiotem odpowiedzialności 

przełożonych, którzy przy określaniu potrzeb kadrowych, muszą ustalić zakres potrzebnych 

umiejętności na drodze do zapewnienia odpowiedniej, bezpiecznej obsady kadrowej, 

mając na uwadze, że czas pracy zależy od poziomu doświadczenia, potencjału, 

produktywności każdego pracownika i poziomu kompetencji koniecznych dla wykonania 

czynności. Zachodzi więc, w tym omawianym przypadku, potrzeba optymalizacji i 



W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta  

z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 

4 
 

dokonanie korekty alokacji kadr w stosunku do potrzeb. Celowym wydaje się wykorzystać 

pracownika w innym wydziale bardziej obciążonym zadaniami i wymagającego 

doinwestowania personalnego. 

 

Sprawdzono, czy pracownicy biorą udział w dodatkowych zadaniach wykonywanych  

w czasie pracy, za które otrzymują dodatkowe wynagrodzenie. Ustalono, że w 

kontrolowanym okresie, przyznano pracownikom dodatki na łączną kwotę 165 877,26 zł,  

w tym na dodatki zadaniowe przeznaczono 151 117,26 zł, a na specjalne 14 760,00 zł.  

W poszczególnych latach przedstawiało się to odpowiednio: 2017 r. – 56 469,99 zł / 

7 310,00 zł; 2018 r. – 94 647,27 zł / 7 450,00 zł. Sprawdzono, czy zadania za które otrzymano 

dodatkowe wynagrodzenie nie pokrywają się z obowiązkami służbowymi określonymi w 

zakresach czynności poszczególnych pracowników. Dodatki zadaniowe zostały przyznane 

w związku z zaistniałymi bieżącymi potrzebami niezbędnymi do realizacji i wykonywania 

zadań, pełnienia określonych funkcji i prawidłowego funkcjonowania jednostki,  

a dotyczyły spraw w uogólnieniu dotyczących obronności i informacji niejawnych, 

przeszkolenia nowozatrudnionych pracowników, prowadzenia pojazdów służbowych, 

zastępstwa innego pracownika, weryfikacji prawnej spraw. Uwag nie wniesiono. 

 

W kontrolowanej jednostce zostały utworzone samodzielne stanowiska pracy. Dokonano 

oceny zasadności utworzenia tych stanowisk oraz ilościowej obsady zasobami ludzkimi.  

W okresie objętym kontrolą funkcjonowały następujące stanowiska: 

- samodzielne stanowisko pracy ds. prawnych, 

- samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Archiwum Zakładowego, 

- samodzielne stanowisko pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Stanowiska zostały obsadzone jednoosobowo. 

Zadania przypisane do poszczególnych samodzielnych stanowisk są realizowane. 

Kontrolujący nie wnoszą uwag do kontrolowanego zakresu. 

 

Skontrolowano zaangażowanie stanowisk pomocniczych i obsługi WIIH w strukturze 

całego Inspektoratu. Kontrola wykazała, że w strukturze organizacyjnej przewidziano 

stanowiska pracy przeznaczone dla kierowcy samochodu służbowego. W okresie objętym 

kontrolą zatrudniono 2 osoby do wykonywania zadań kierowcy, tj. po jednej osobie w WIIH 

w Gorzowie Wlkp.  i Delegaturze w Zielonej Górze. 

 

Realizacja przepisów ustawy o służbie cywilnej 

Zasady organizacji służby przygotowawczej. W kontrolowanej jednostce, w zakresie 

organizacji służby przygotowawczej skontrolowano wszystkie dokumenty dotyczące ww. 

obszaru. W kontrolowanej jednostce służba przygotowawcza odbywa się zgodnie  

z przepisami z art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2015.1144). 

Obowiązują również wewnętrzne zasady organizowania i przeprowadzania służby 

przygotowawczej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., 

stanowiące załącznik do zarządzenia nr 3 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 

Handlowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

wprowadzenia procedur do Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim 

Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. W okresie objętym kontrolą 

obowiązkowi odbycia służby podlegało 10 pracowników. Wszyscy pracownicy zostali 
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zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej, co dopuszcza ustawa o służbie cywilnej, 

tj. art. 37 ust. 7. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ww. ustawy, pracownicy przystąpili do egzaminu  

w ustawowym terminie, który zdali z wynikiem pozytywnym. Wszystkie dokumenty 

potwierdzające powyższe fakty znajdują się w aktach osobowych pracownika. 

 

Oceny w służbie cywilnej. W kontrolowanej jednostce, w zakresie terminowości i zgodności 

z prawem przeprowadzania pierwszej oceny w służbie cywilnej skontrolowano wszystkie 

dokumenty dotyczące ww. obszaru. Kontroli podlegały 4 pierwsze oceny. 

W toku kontroli stwierdzono, że pierwsza ocena w służbie cywilnej została dokonana 

prawidłowo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny służbie cywilnej 

(Dz.U.2015.1144). W toku kontroli ustalono, że arkusze I oceny w służbie cywilnej dla 6 

pracowników zostały wypełnione prawidłowo. Całość dokumentacji związanej z pierwszą 

oceną przechowywana jest w aktach osobowych pracowników objętych obowiązkiem 

przeprowadzenia pierwszej oceny. 

W kontrolowanej jednostce, w zakresie terminowości i zgodności z prawem 

przeprowadzania ocen okresowych w służbie cywilnej skontrolowano wszystkie oceny tj. 

26 arkuszy ocen okresowych pracowników. Oceny dokonywane były na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków  

i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej 

(Dz.U.2015.1143) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r.  

w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby 

cywilnej i pracowników służby cywilnej (Dz.U.2016.470). 

We wszystkich przypadkach, oceny okresowe zostały sporządzone prawidłowo zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. W jednym przypadku termin oceny został przyspieszony 

zgodnie z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, natomiast  

w innym przesunięto termin oceny w związku z długotrwałą usprawiedliwioną 

nieobecnością, zgodnie z art. 81 ust. 7 ww. ustawy. Stwierdzono również, że w okresie 

kontrolowanym nie wystąpiły przypadki przyznania ocen negatywnych, stąd też brak jest 

możliwości sprawdzenia czy została zachowana procedura w momencie przyznania 

takowej oceny. 

Nie stwierdzono odwołania od jakiejkolwiek oceny okresowej przez pracownika do 

pracodawcy, czy też Sądu Pracy. 

W toku kontroli stwierdzono, że każdemu z 26 pracowników podlegającym ocenie 

okresowej, bezpośredni przełożeni ustalili na osobnym druku Indywidualny Program 

Rozwoju Zawodowego. Obowiązek ten wynika z art. 108 ustawy dnia 21 listopada 2008 

roku o służbie cywilnej. W Inspektoracie obowiązuje także Wewnętrzna Procedura 

Ustalania Indywidulanych Programów Rozwoju Zawodowego członkom Korpusu Służb 

Cywilnej zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gorzowie 

Wlkp., stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 3 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 marca 2015 r. zmieniającego zarządzenie 
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w sprawie wprowadzenia procedur do Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi  

w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. 

W toku kontroli stwierdzono, że w Inspektoracie nie wprowadzono Programu Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi, którego obowiązek sporządzenia wynika z art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. A 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz zarządzenia nr 3 Szefa Służby 

Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarzadzania zasobami ludzkimi  

w służbie cywilnej. Ostatni obowiązujący Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi był 

sporządzony na lata 2013-2015. 

Ocena rzetelności i legalności przeprowadzanych naborów. W kontrolowanej jednostce 

wprowadzono Zarządzenie Nr 3 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 

Handlowej z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia 

procedur do Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie 

Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. w którym ujęte są zasady rekrutacji członków 

korpusu służby cywilnej. Zapisy ww. programu są zgodne z zapisami rozdziału 3 ustawy  

z dnia 21 listopada 2008 r. służbie cywilnej. 

W okresie objętym kontrolą ogłoszono łącznie 15 naborów, tj. 4 w 2017 r. oraz 11 w roku 

2018, z tego skontrolowano 11 naborów – 4 z 2017 r. i 7 z 2018 roku. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że nabory do służby cywilnej 

zostały przeprowadzane zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem oraz ustawą o służbie 

cywilnej. Prawidłowo dokonano formalnej weryfikacji ofert pracy, wymagania związane 

ze stanowiskiem wskazane w ogłoszeniu są zgodne z opisem danego stanowiska. 

Informacje o naborach oraz wynikach naborów zostały upowszechnione zgodnie  

z zapisami art. 28 oraz art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej. 

Przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

W toku kontroli ustalono, iż w latach 2017 i 2018 do jednostki wpłynęło 16 wniosków  

o udostępnienie informacji publicznej. Kontrolą objęto wszystkie wnioski. 

Podczas wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że jednostka była właściwa do 

załatwienia wszystkich skontrolowanych wniosków. Kontrolujący stwierdził, iż 2 wnioski  

o udostępnienie informacji publicznej zostały załatwione nieprawidłowo, tj.: 

- wniosek zarejestrowany pod sygnaturą: PO.1331.2.2017 został nieprawidłowo 

zakwalifikowany jako wniosek o udzielenie informacji publicznej, 

- wniosek zarejestrowany pod sygnaturą: PO.1331.6.2018 – przekroczono 14-dniowy termin 

na udzielenie odpowiedzi. 

W trakcie kontroli poddano również analizie informacje zamieszczane na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. 

BIP jednostki kontrolowanej w dniu kontroli nie spełniała wszystkich wymogów ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Stwierdzono: 

-  brak aktualnego regulaminu i statutu jednostki na stronie BIP, 

- niewłaściwy sposób oznaczenia informacji w tzw. „metryczkach” – wytyczne, w tym 

zakresie określa art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. 
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Sposób i zakres udostępniania informacji w BIP, w tym terminy publikacji danych, 

uprawniają do wydania pozytywnej oceny. 

Dokonywanie zamówień publicznych.  

WIIH jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest przy udzielaniu 

zamówień publicznych do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164). W jednostce obowiązuje również zarządzenie nr 

15 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. z dnia  

8 grudnia 2014 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych  

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, które 

reguluje postępowanie w zakresie planowania, rozliczania i dokonywania wydatków 

publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Za 

przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia odpowiada 

LWIIH. Oceniono zgodność udzielania zamówień publicznych (dostaw, usług) podmiotom 

zewnętrznym, z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i regulacjami 

wewnętrznymi.  

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. 

Prawidłowość udzielania przez jednostkę tych zamówień oceniono w oparciu o oba 

przeprowadzone w 2018 r. postępowania. Wydatki publiczne pokrywały zakup sprzętu 

komputerowego oraz usługi prowadzenia obsługi prawnej WIIH na łączną kwotę 77 166,00 

zł. 

Badanie spraw wykazało, że: 

- w jednym przypadku zastosowano druk zapotrzebowania na usługę niezgodny ze 

wzorem przyjętym do stosowania, a stanowiącym załącznik nr 1 do ww. zarządzenia; 

- w obu przypadkach nie udokumentowano przeprowadzenia rozeznania rynku, 

oszacowania wartości zamówienia oraz zabezpieczenia środków finansowych na 

realizację zamówienia. 

Powyższe narusza postanowienia § 2.2 oraz § 3.1 ww. zarządzenia nr 15 LWIIH. Pomijając 

wyżej opisane uchybienia, przy dokonywaniu zamówień przestrzegano wewnętrznych 

uregulowań. Zamówień udzielono zgodnie z obowiązującym w WIIH zarządzeniem, 

bowiem do ich wykonawców wysłano zapytania, spośród otrzymanych ofert wybrano 

ofertę z najniższą ceną, udokumentowano przebieg postępowania, a umowa w sprawie 

zamówienia została zawarta na piśmie. 

Zasada pisemności ma swoje odzwierciedlenie w zachowaniu formy pisemnej 

prowadzonego postępowania publicznego. Pisemność w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego służy realizacji zasady jawności oraz transparentności. Ponadto 

wpisuje się w ogólną zasadą jawności i przejrzystości gospodarki finansowej jednostek 

sektora publicznego. 

Kontrola wykazała, że ustalanie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia odbywało 

się przede wszystkim w oparciu o rozeznanie rynku, jednak nie było to udokumentowane 

w taki sposób by można było zweryfikować przeprowadzone analizy. Opierało się również 

na przedłożonych ofertach cenowych uzyskanych w wyniku wysłanego do 

potencjalnego oferenta zapytania cenowego. Można zatem stwierdzić, że  
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w skontrolowanych zamówieniach nie dochowano należytej staranności  

w dokumentowaniu czynności szacowania wartości zamówienia. Brak jest regulacji 

prawnych co do formy przedmiotowej czynności. Przyjąć jednak należy, iż na potrzeby 

ewentualnych kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych czynność 

szacowania wartości zamówienia należy bardzo dokładnie udokumentować na piśmie 

dołączając przy tym oferty handlowe, tj. np. foldery, wydruki ze stron internetowych, 

cenniki, pisemne oferty, itp., tak aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym 

zakresie możliwe było prześledzenie przyjętego toku rozumowania. 

Ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia jest jedną z podstawowych 

czynności dokonywanych na etapie przygotowania zamówienia publicznego, która 

determinuje dalsze działania zamawiającego. Wartość zamówienia ustala się zatem 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. 

Stwierdzono, że we wszystkich postępowaniach nie udokumentowano czynności 

szacowania wartości zamówienia – nie załączono bowiem do dokumentacji materiałów 

analitycznych dotyczących np. rozpoznania rynku czy weryfikacji cen. Mimo, że 

dokumentowanie procedur związanych z szacowaniem wartości zamówienia nie jest 

obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z przepisów wewnętrznych obowiązujących  

w jednostce, stanowi jednak ważny element, który służy wykazaniu, że przeprowadzono 

szacunki z należytą starannością, w określonym terminie i by dokonywane zamówienia 

przeprowadzone zostały w sposób oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów, czyli zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 j.t.). 

Ponadto podnieść należy, że prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia ma 

znaczenie dla samego zamawiającego, bowiem na bazie ustalonych kwot 

wynagrodzenia / cen obowiązujących na danym rynku, jest on zdolny ocenić, czy 

posiadane przez niego w budżecie środki, będą wystarczające do zapłaty 

wynagrodzenia dla wykonawcy zamówienia oraz może określić jakie przyjąć procedury 

przy realizacji zamówienia. 

W otrzymanym pisemnym wyjaśnieniu czytamy, że: „Zamówienia do postepowań: 

BA.272.1.2018 i BA.272.2.2018 prowadzone były w oparciu o zarządzenie nr 15 Lubuskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. w sprawie ramowych 

procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

równowartości kwoty 30 000 euro. W w/w zarządzeniu nie zostało wskazane, że z procesu 

szacowania wartości zamówienia należy sporządzić dokument stanowiący załącznik do 

prowadzonych postępowań. Podobnie brak zastosowania druku zapotrzebowania 

zgodnego ze wzorem wprowadzonym danym zarządzeniem wynika mały, 

doświadczeniem w tym zakresie pracownika prowadzącego postępowania oraz 

spiętrzeniem pilnych zadań do wykonania”. 

Kontrolujący zwrócił także uwagę na fakt, że przy zamówieniach na obsługę prawną WIIH, 

zapytania ofertowe wysyłane są ciągle do tych samych kancelarii prawnych, co może  

w skuteczny sposób ograniczać efektywne wydatkowanie środków publicznych. 

W otrzymanych pisemnych wyjaśnieniach czytamy, że: „Specyfikacja instytucji utrudnia 

wybór odpowiedniej kancelarii do prowadzenia obsługi prawnej. Poprzednicy LWIIH  
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w Gorzowie Wlkp. korzystali z usług Kancelarii Radcy Prawnego Marcina Kurczyny, ze 

względu na jego wiedzę i doświadczenie związane z realizacją zadań ustawowych IH 

(zatrudniony początkowo jako starszy specjalista ds. prawnych), a następnie w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne już jako kancelaria radcy 

prawnego. Zatrudnienie kancelarii, która ma doświadczenie w obsłudze administracji 

rządowej, a w naszym przypadku wiedzę z zakresu ustaw prowadzonych przez IH kontroli 

jest bardzo ważne, gdyż współpraca ta jest szybsza i bardziej efektywna. Zwracając 

szczególną uwagę na koszty związane z prowadzeniem obsługi prawnej wystąpiliśmy  

z zapytaniem do innych kancelarii prawnych o których wiedzieliśmy, że zajmują się 

prowadzeniem spraw administracji rządowej. Po analizie stwierdziliśmy, że najlepszą ofertą 

cenową jest ta złożona przez Kancelarię Radcy Prawnego Marcina Kurczyny. Przy 

wyborze oferty zwróciliśmy również uwagę, że Kancelaria ta prowadzi – w naszym imieniu 

– bardzo zaawansowane sprawy sądowe i komornicze na rzecz Skarbu Państwa. Interes 

Skarbu Państwa dla Inspekcji Handlowej zapisany jest w ustawie.” 

W świetle zebranych materiałów, otrzymanego wyjaśnienia i dokonanych ustaleń, 

kontrolujący nie dopatrzył się okoliczności, które uzasadniały by takie postepowanie. 

Zawieranie umów cywilno-prawnych. 

Zawieranie umów cywilnoprawnych i prowadzenie rejestru umów w WIIH nie zostało 

uregulowane w Regulaminie Organizacyjnym, jak również żadnym aktem kierownictwa 

wewnętrznego. 

Rejestr umów o dzieło i umów zlecenia prowadzi pracownik zatrudniony na stanowisku 

starszego inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym. W kontrolowanym okresie 

zawarto łącznie 10 umów zleceń, tj. w 2017 r. - 7, a w 2018 r. - 3, żadna z tych umów nie 

była zawarta z pracownikiem Inspektoratu. Umowy zostały podpisane przez LWIIH. W 

jednostce nie zostały określone procedury postępowania dotyczące rozliczania umów 

cywilno-prawnych w aspekcie finansowym. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

gospodarności i celowości zawierania umów cywilnoprawnych. 

Kontrola wykazała, że płatności wynagrodzeń za wykonane zlecenia dokonywane były 

każdorazowo przelewem na wskazane konta bankowe, po wcześniejszym wystawieniu 

rachunku. 

Uwagi wniesiono do dwóch umów w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi 

rozliczania płatności. W przypadku umowy zlecenia nr 2 z dnia 4 stycznia 2018 r., której 

przedmiotem było wykonywanie czynności Przewodniczącego Stałego Sądu 

Polubownego, rachunki za wykonane zlecenie wystawione zostały jeszcze przed 

zakończeniem obowiązywania okresu rozliczeniowego, który przypadał na ostatni dzień 

miesiąca. Rachunki wystawiono z następującymi datami: 24 października 2018 r.,  

23 listopada 2018 r., 17 grudnia 2018 r., natomiast przelewy zostały dokonane 

odpowiednio: 26 października, 26 listopada i 21 grudnia 2018 r. Analogiczna sytuacja 

dotyczy także umowy zlecenia nr 3 z dnia 4 września 2018 r., której przedmiotem było 

wykonywanie czynności Rzecznika Prasowego WIIH. Zgodnie z zapisami, umowa 

obowiązywała od 7 września do 31 grudnia 2018 r., a zleceniobiorca zobowiązał się do 

wystawiania rachunków za wykonane zlecenia na ostatni dzień miesiąca. Jak ustalono 

rachunki wystawiano niezgodnie z zapisami umowy, tj. z następującymi datami:  
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26 września 2018 r., 24 października 2018 r., 23 listopada 2018 r., 21 grudnia 2018 r., 

natomiast przelewy zostały dokonane odpowiednio: 27 września, 26 października,  

26 listopada i 21 grudnia 2018 r. 

Łącznie niezgodnie z zapisami zawartych umów rozliczono i wypłacono 4 443,00 zł. 

Z przedstawionych pisemnie wyjaśnień wynika, że: „Wynagrodzenia dla zleceniobiorców 

wypłacone zostały po potwierdzeniu wykonania zleceń i w dniach w których WIIH  

w Gorzowie Wlkp. dysponował środkami na rachunku bankowym, tj. w dniach 

zapotrzebowania środków na wynagrodzenia oraz pochodnych od nich, które ze względu 

na obowiązujące przepisy i ustalenia wyznaczane są na ostatnie dni miesiąca. Od 2019 r. 

wypłaty są dokonywane zgodnie z zapisami umowy.” 

Gospodarowanie mieniem ruchomym, w tym środkami transportu samochodowego. 

Ewidencjonowanie środków trwałych. Gospodarowanie składnikami majątku ruchomego 

WIIH zostało uregulowane zarządzeniem nr 3 LWIIH w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 maja 2017 

r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej w sprawie sposobu gospodarowania 

składnikami majątku ruchomego oraz powołania komisji do oceny przydatności 

składników rzeczowych majątku ruchomego oraz komisji likwidacyjnej w WIIH w Gorzowie 

Wlkp.  

W zarządzeniu powołano stałą komisję do oceny przydatności składników rzeczowych 

majątku ruchomego oraz stałą komisję likwidacyjną w skład której wchodzi Michał 

Szymankiewicz z funkcją zastępcy przewodniczącego, który nie był zatrudniony w WIIH 

 w okresie objętym kontrolą. 

 

Ewidencja środków trwałych stanowiących majątek WIIH prowadzona jest w specjalnie 

do tego celu przeznaczonym programie komputerowym p.n. ”LIDER EST” z podziałem na 

Wojewódzki Inspektorat i Delegaturę w Zielonej Górze. Właścicielem licencji do tego 

programu jest WIIH. Obecna wersja to 6.14.1. 

Program pozwala na wygenerowanie zestawienia wartościowych środków trwałych 

zawierającego m.in. nazwę środka, nr ewidencyjny, datę przyjęcia i osobę 

odpowiedzialną. 

Do składników rzeczowych majątku ruchomego przekazanego pracownikom w celu 

realizacji zadań należą m.in.: środki transportu, nawigacje, laptopy, drukarki przenośne, 

aparaty fotograficzne i telefony komórkowe. 

Ww. zarządzenie nie reguluje sposobu przekazania pracownikom mienia ruchomego jak 

również odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, zniszczenie czy kradzież.  

Z przyjętego wyjaśnienia od pracownika odpowiedzialnego za ewidencję środków 

trwałych wynika, że w okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki uszkodzenia, 

zniszczenia czy kradzieży mienia ruchomego przekazanego pracownikom WIIH. 

 

W kontrolowanym okresie przeprowadzono procedurę likwidacji składników majątku 

ruchomego. Po analizie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że przyjęta ww. 

zarządzeniem procedura wewnętrzna została zachowana, tj. komisja dokonała oceny 

przydatności składników majątku do dalszego użytkowania, jak również dokonała 

stosownej kwalifikacji tych składników. Sporządzono protokół z przeprowadzonej oceny, 

dokonano likwidacji składników majątku, z czego sporządzono także protokół, część 
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majątku przekazano do utylizacji, co potwierdzone zostało protokołem przekazania 

sprzętu. W dokumentacji była również karta przekazania odpadów nr 52/19 wraz  

z potwierdzeniem przekazania sprzętu do przedsiębiorstwa uprawnionego do jego 

utylizacji. 

 

Korzystanie z telefonów służbowych. Zasady wykorzystania telefonów komórkowych 

zostały określone w zarządzeniu nr 25 LWIIH z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zasad 

wykorzystania telefonów komórkowych służbowych w WIIH w Gorzowie Wlkp.; zarządzeniu 

nr 3 LWIIH z dnia 1 marca 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad wykorzystania 

telefonów komórkowych służbowych w WIIH w Gorzowie Wlkp.; zarządzeniu nr 7 LWIIH  

z dnia 17 lipca 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad wykorzystania telefonów 

komórkowych służbowych w WIIH w Gorzowie Wlkp. Kontrola wykazała, że  

w kontrolowanym okresie jednostka posiadała 4 numery abonenta sieci komórkowej.  

W tym okresie wystawiono jedną notę obciążeniową – nota księgowa nr 1/2017 z dnia  

8 marca 2017 r. na kwotę 2,46 zł. Należność została uregulowana w tym samym dniu. 

Kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego zakresu. 

 

Wykorzystanie samochodów służbowych. Zasady korzystania ze służbowych środków 

transportu zostały uregulowane w zarządzeniu nr 12 LWIIH z dnia 31 października 2013 r.  

w sprawie zasad wykorzystania samochodów służbowych w WIIH w Gorzowie Wlkp. 

Nadzór na wykonaniem zarządzenia zlecono Główniej Księgowej. 

Kontrolą objęto wykorzystanie samochodu osobowego Chevrolet Cruze nr rejestracyjny 

FG 2059A o pojemności silnika 1598 cm3, napędzanym benzyną bezołowiową. Analizie 

poddano karty drogowe, polecenia wyjazdu służbowego oraz miesięczne karty 

eksploatacyjne. Skontrolowano całą dokumentację. Osobą odpowiedzialną za 

użytkowanie ww. pojazdu służbowego jest LWIIH. 

W toku kontroli ustalono, że LWIIH wykorzystuje przedmiotowy pojazd do celów 

prywatnych. W związku z powyższym koszty użytkowania samochodu do celów 

prywatnych (za przejechane kilometry) pokrywane są przez użytkującego. 

Kontrolującemu okazano pismo z dnia 4 maja 2016 r. skierowane do Wicewojewody 

Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na stałe korzystanie z samochodu służbowego 

Skoda Superb o numerze rejestracyjnym FG 55007 do celów prywatnych (dojazd do i z 

pracy) na trasie Deszczno-Gorzów Wlkp. i Gorzów Wlkp. – Deszczno (22 km w obie strony). 

W piśmie napisano także, że koszty używania pojazdu do celów nie służbowych 

pokrywane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Nie zacytowano 

tutaj jednak żadnego przepisu prawnego. Zgoda została udzielona – umieszczono 

odpowiednią adnotację na przedłożonym piśmie. 

Wraz z pismem okazano również umowę użytkowania samochodu służbowego z dnia  

4 maja 2016 r., w której określono stawkę za kilometr przebiegu pojazdu, zgodną  

z określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy. Ponadto w umowie uregulowano zasady wyliczania 

miesięcznych kosztów za użytkowanie pojazdu oraz określono warunki sprawowania 

należytej pieczy nad powierzonym samochodem służbowym.  

W związku z rozbieżnością co do marki pojazdu obecnie użytkowanego przez LWIIH do 
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celów prywatnych, a tą która została określona w piśmie do Wicewojewody Lubuskiego 

przyjęto pisemne wyjaśnienia, w których czytamy: „Po zbyciu powyższego pojazdu,  

w trakcie służbowego spotkania zwróciłem się do Pana Wicewojewody z pytaniem, czy 

ponownie mam wystąpić na piśmie o zgodę na używanie innego służbowego 

samochodu, w tym samym zakresie. Otrzymałem odpowiedź, że zgoda została udzielona 

na używanie samochodu służbowego w celach prywatnych w określonym zakresie i w 

powyższym zakresie obowiązuje do odwołania bez względu na markę samochodu.” 

Wyjaśnienia złożył LWIIH. 

 

Kontrola kart drogowych wykazała, że zdecydowana większość okazanych kart 

drogowych wystawionych do przejazdu samochodem służbowym Chevrolet Cruze o nr 

rej. FG2059A, nie została w pełni wypełniona zgodnie z przyjętym do stosowania wzorem 

karty drogowej SM/101. Stwierdzono brak wypełnienia kart drogowych w następujących 

rubrykach: odjazd, przyjazd, podpis jadącego lub też występowały przypadki 

całkowitego braku wypełnienia drugiej strony karty drogowej. Powyższe narusza 

postanowienia § 4.1 zarządzenia nr 12 LWIIH z dnia 31 października 2013 r., gdzie zapisano, 

że korzystanie z samochodów służbowych powinno być udokumentowane w karcie 

drogowej prowadzonej przez kierowcę pojazdu. Sporządzono wykaz nie wypełnionych 

kart drogowych, z czego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przyjęto pisemne wyjaśnienie w którym 

czytamy, że: „Braki rozpisania trasy na odwrotnej stronie karty drogowej w prowadzonej 

ewidencji przebiegu pojazdu nie powodują zmiany sposobu wykorzystania samochodu.” 

Na pierwszej stronie przedłożonych kart drogowych, gdzie zaznaczony był „promień 

wyjazdu” Deszczno-Gorzów Wlkp., w rubryce „Przebieg w km” wykazywano od 22 do 55 

km. Jeśli druga strona tych kart nie została wypełniona to trudno określić, kto użytkował 

samochód, skąd i dokąd i w jakich godzinach nim przejechał oraz jaki zrobił przebieg  

w tym czasie wyrażony w km. W każdej ze skontrolowanych kart wpisywane przebiegi 

wskazywały, że samochodem poruszano się także poza trasę Deszczno-Gorzów Wlkp.-

Deszczno. Jeżeli dysponentem samochodu jest LWIIH i nie ma rozpisanego wykorzystania 

samochodu w danym dniu to należy przyjąć, że cały dzienny przebieg wpisany w karcie 

został wykorzystany co celów nie służbowych, gdyż nie ma żadnego udokumentowania 

do wykorzystania pojazdu w celach służbowych.  

W związku z tymi ustaleniami wystąpiono pisemnie do LWWIH o udokumentowanie 

wykorzystania samochodu w celach służbowych. Odpowiedz otrzymano następującą: 

„Wykazanie przebiegu ilości kilometrów w zakresach wskazanych w piśmie wiąże się z 

wykorzystaniem auta służbowego marki Chevrolet Cruze o nr  rej. FG2059A zarówno  

w celu prywatnym – przejazd pojazdem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca 

pracy oraz wykonywania zadań służbowych związanych z działalnością Inspektoratu, tj. 

wyjazdy do instytucji publicznych takich jak Lubuski Urząd Wojewódzki, ZUS itp., jak również 

wyjazdy związane m.in. z obchodami świąt państwowych, konferencjami, wydarzeniami 

lokalnymi. Jednocześnie wyjaśniam, że ze względu na charakter pracy liczba 

przejechanych kilometrów w danym dniu używania samochodu służbowego do celów 

prywatnych jak i służbowych są zsumowane łącznie na pierwszej stronie karty drogowej  

z danego dnia w rubryce (przebieg w km), co jest udokumentowane w karcie drogowej. 

Braki rozpisania trasy na odwrotnej stronie karty drogowej w prowadzonej ewidencji 

przebiegu pojazdu nie powodują zmiany sposobu wykorzystania samochodu. Samochód 
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użytkowany jest także do celów służbowych przez innych upoważnionych pracowników 

inspekcji wg. potrzeb i sytuacji w danym dniu.” Jednak do wyjaśnień nie dołączono 

żadnego udokumentowania potwierdzającego otrzymane wyjaśnienia. 

Z przedłożonych nie opisanych w pełni kart drogowych SM/101 wynika, że w 

kontrolowanym okresie LWIIH przejechał samochodem Chevrolet Cruze o nr  rej. FG2059A 

łącznie 9 902 km. 

 

Sprawdzono jak przebiega realizacja Umowy użytkowania samochodu służbowego z dnia 

4 maja 2016 r. w zakresie pokrywania kosztów za użytkowanie samochodu i stwierdzono, 

że do 26 września 2017 r. stawkę za 1 km stosowano w wysokości 0,8358 zł, natomiast od 27 

września 2018 r. przyjęto nowa stawkę, tj. 50% niższą od dotychczasowej, czyli 0,4179 zł. Na 

tę okoliczność sporządzono notatkę służbową do umowy użytkowania samochodu 

służbowego z dnia 4 maja 2016 r. uzasadniając w niej obniżenie stawki. Zastosowanie 

niższej stawki jest niezgodne z zapisami § 6.2 zarządzenia nr 12 LWIIH z dnia 31 października 

2013 r., gdzie zapisano, że koszty pokrywane są zgodnie ze stawką określoną w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy. W ww. zarządzeniu określono, że za 1 kilometr przebiegu pojazdu o 

pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, stawka nie może być wyższa niż 0,8358 zł.  

W związku z powyższym przyjęto pisemne wyjaśnienia w których czytamy, że „Zmiana 

przyjętej stawki została wyjaśniona w notatce służbowej sporządzonej do Umowy 

użytkowania samochodu służbowego z dnia 4 maja 2016 r. (kserokopia w załączeniu).  

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy mowa jest o stawkach maksymalnych, zatem ustalając stawki nie można 

przekroczyć wskazanych w ww. rozporządzeniu, natomiast możne ona być niższa.” 

W świetle zebranych materiałów, otrzymanego wyjaśnienia i dokonanych ustaleń, 

kontrolujący nie dopatrzył się okoliczności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami 

uzasadniały zasadność zmiany stawki, tym bardziej że powoływane w wyjaśnieniach 

rozporządzenie dotyczy samochodów osobowych niebędących własnością 

pracodawcy, a w analizowanym przypadku samochód osobowy Chevrolet Cruze o nr  

rej. FG2059A, stanowi własność pracodawcy. Oczywiście do wyliczenia kosztów używania 

samochodu służbowego do celów prywatnych można przyjąć kwotę bazową określoną  

w ww. przepisach, ale już stosowanie niższych stawek staje się bezprzedmiotowe, gdyż 

taka możliwość dotyczy jedynie pojazdów nie będących własnością pracodawcy.  

W związku z powyższym za sam okres objęty kontrolą do uregulowania pozostaje jeszcze 

kwota w wysokości 1 429,218 zł.  

Realizując postanowienia § 6.3 zarządzenia nr 12 LWIIH z dnia 31 października 2013 r., na 

podstawie kart drogowych przedstawionych przez LWIIH korzystającego z samochodu 

służbowego do celów nie służbowych, Główna Księgowa wystawia obciążenie notą 

księgowa. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że pomimo, że w kartach wykazywany był 

przebieg od 22 do 55 km, w celu rozliczenia LWIIH przyjmowano 18 km przebiegu, jedynie 

w 11 przypadkach w miesiącu maju 2017 r. przejęto do rozliczenia 20 km. Do ustalenia 

kosztów przyjmowano również karty drogowe, które nie miały wypełnionej drugiej strony, 
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czyli tak naprawdę nie wiadomo było ile km przejechał LWIIH w celach nie służbowych.  

W konsekwencji takie postępowanie powoduje, że nie można prawidłowo i rzetelnie 

wystawiać not księgowych. W związku z powyższym przyjęto pisemne wyjaśnienia,  

w których czytamy, że: „Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Pan Jan Kaźmierczak 

wykazywał liczbę przejechanych kilometrów w danym dniu używania samochodu 

służbowego do celów prywatnych jak i wyjazdów służbowych w promieniu Deszczno-

Gorzów Wlkp. łącznie na pierwszej stronie karty drogowej z danego dnia, w rubryce 

„przebieg km”. Braki rozpisania trasy na odwrotnej stronie karty drogowej w prowadzonej 

ewidencji przebiegu pojazdu nie powodują zmiany sposobu wykorzystania samochodu, 

ponieważ do celów prywatnych samochód jest wykorzystywany wyłącznie zgodnie  

z posiadaną zgodą. Zgoda na użytkowanie auta służbowego do celów prywatnych 

dotyczyła wyłącznie drogi do i z pracy (trasa Deszczno - Gorzów Wlkp. - Deszczno).  

W związku z powyższym do rozliczenia kosztów użytkowania auta do ww. celów przyjęto 

liczbę kilometrów pokonanych na tej trasie. Początkowo wynosiła ona łącznie 22 km, 

następnie po zmianie drogi dojazdu 18 km. Pozostałe kilometry rozliczane na karcie 

drogowej dotyczyły spraw służbowych. W swojej pracy Lubuski Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej bierze udział m.in. w uroczystościach państwowych, konferencjach, 

wydarzeniach lokalnych, częste są także wizyty w instytucjach publicznych takich jak 

Lubuski Urząd Wojewódzki, ZUS itp. To takich wyjazdów dotyczą wykazane w kartach 

drogowych pozostałe kilometry. Ponadto wyjazdy służbowe poza promień wyjazdu 

Deszczno-Gorzów Wlkp. były rozpisywane na odwrocie kart drogowych.” 

Wg. sporządzonych wyliczeń LWIIH  powinien pokryć koszty użytkowania samochodu 

służbowego do celów prywatnych jeszcze o 5 317 km, czyli na łączną kwotę 4 443,9504 zł, 

przy zastosowaniu stawki za 1 km na poziomie 0,8358 zł. Uwzględniam Pana wyjaśnienia 

odnośnie obniżenia stawki za 1 km w kontekście faktu, że rozwiązanie umowy najmu 

miejsca postojowego przyniosło jednostce oszczędności, tylko w samym okresie objętym 

kontrolą, na kwotę 4428,00 zł. W świetle zebranych materiałów oraz złożonych wyjaśnień 

uznaję, że ogólna kwota wyliczona za użytkowanie pojazdu Chevrolet Cruze o nr rej. 

FG2059A do celów prywatnych zostaje pomniejszona o 4428,00 zł.  

Podsumowując wyniki kontroli w powyższym zakresie do uregulowania pozostaje jeszcze 

należność w wysokości 1445,1684 zł wynikająca z ilości wpisanych km w nieopisanych 

kartach drogowych. 

 

Skontrolowano przestrzeganie § 4.2 zarządzenia nr 12 LWIIH z dnia 31 października 2013 r.  

i stwierdzono, w przypadku wyjazdów poza miejscowość, w której znajduje się siedziba 

WIIH, każdorazowo do karty drogowej wydawano polecenie wyjazdu służbowego, które 

było podpisane przez Wojewodę Lubuskiego lub Wicewojewodę Lubuskiego. Kontrolujący 

nie wnosi uwag do kontrolowanego zakresu. 

Ochrona danych osobowych. 

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o formularz oceny spełniania obowiązków 

wynikających z rozporządzenia ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, który został 

przekazany do dokonania samooceny przez Lubuski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Gorzowie Wlkp. 
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Formularz został podzielony na siedem obszarów: 

- organizacja systemu ochrony danych osobowych; 

- prawo do przetwarzania danych osobowych; 

- realizacja praw osoby, której dane dotyczą; 

- inspektor ochrony danych; 

- rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych; 

- ocena skutków przetwarzania danych osobowych; 

- naruszenie ochrony danych osobowych. 

Zgodnie z dokonaną samooceną żaden element z listy nie uzyskał oceny negatywnej, 

czterem zagadnieniom został przypisany statut w realizacji, a w pięciu przypadkach 

wskazano na zastrzeżenia. 

  

Organizacja systemu ochrony danych osobowych. W celu weryfikacji deklaracji 

zawartych w formularzu do wyglądu zostały udostępnione następujące dokumenty: 

- Zarządzenie Nr 11 Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 23 listopada 

2018 r. pn. „Polityka bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Wojewódzkim 

Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim”; 

- Instrukcja zarządzania RODO – wykaz zabezpieczeń w Wojewódzkim Inspektoracie 

Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., (dokument zawiera opis zabezpieczeń fizycznych, 

zabezpieczenia techniczne, procedurę nadawania uprawnień do przetwarzania danych 

osobowych, metody i środki uwierzytelnienia, procedurę tworzenia kopii zapasowych, 

metody utylizacji elektronicznych nośników i wydruków oraz czyszczenia danych, 

procedurę zabezpieczenia systemu informatycznego, zasady bezpiecznego 

przetwarzania danych poza organizacją, metody ochrony przed nieautoryzowanym 

dostępem do sieci lokalnej, zabezpieczenia infrastruktury IT, zabezpieczenia aplikacji, 

procedurę wykonywania przeglądów i konserwacji); 

- Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Lubuskim Wojewódzkim Inspektoracie 

Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. (dokument zawiera m. in. zasady bezpiecznego 

użytkowania sprzętu IT, programów, zarządzanie uprawnieniami - procedurę rozpoczęcia, 

zawieszenia i zakończenia pracy, politykę haseł, zasady zabezpieczania dokumentacji 

papierowej, zasady korzystania z nośników danych, zasady korzystania z Internetu, zasady 

korzystania z poczty elektronicznej, instrukcję postępiania w przypadku naruszenia ochrony 

danych, zobowiązanie do poufności i ochrony danych); 

- Polityka kluczy; 

- Regulamin użytkowania komputerów przenośnych; 

- Plan ciągłości działania. 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez zespół kontrolny przeszkolenia z zakresu ochrony 

danych dla nowo przyjętych pracowników dokonuje inspektor ochrony danych, lecz 

potwierdzenie przeszkolenia pracowników przyjętych przed wdrożeniem „Polityki” nie 

figuruje we wszystkich aktach osobowych. 

 

Prawo do przetwarzania danych osobowych. W celu weryfikacji deklaracji zawartych  

w formularzach do wyglądu zostały udostępnione następujące dokumenty: 

- Arkusz analizy ryzyka RODO; 

- Rejestr czynności i kategorii przetwarzania WIIH. 

Jednostka nie wdrożyła natomiast systemu rejestrowania i zarządzania bieżącą zgodą na 
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przetwarzanie danych osobowych, który wskazuje się jako dobrą praktykę w przypadku 

gdy organizacja wykorzystuje przesłankę zgody w procesie przetwarzania danych. 

 

Realizacja praw osoby, której dane dotyczą. Zastrzeżenie w tym zakresie wskazują na 

koniczność kompleksowego uregulowania realizacji praw osób, których dane dotyczą  

w tym w szczególności: 

- zasad/procedur realizacji obowiązku informacyjnego; 

- zasad/procedur dostępu do danych osobowych; 

- pozostałych zasad/procedur korzystania z praw osób których dane dotyczą. 

 

Inspektor ochrony danych. Jednostka wyznaczyła i powołała Inspektora Ochrony 

Danych. Natomiast wątpliwości budzi realizacja funkcji IOD z pełnieniem obowiązków 

starszego informatyka. Szczególnie istotne w tym kontekście jest stanowisko Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w którym łączenie podobnych funkcji zostało uznane za 

niezgodne z RODO. Pełnienie funkcji ASI jest najczęściej powierzane informatykowi lub 

kierownikowi działu IT, a do jego głównych zadań należy: administrowanie serwerami 

służącymi przetwarzaniu danych, wdrożenie zabezpieczeń systemów informatycznych, 

identyfikacja potencjalnych zagrożeń i podatności dla systemów informatycznych, 

wykrycia nieautoryzowanego dostępu do systemu, zachowanie ciągłości ich 

funkcjonowania, konfigurowanie kont użytkowników. Z tego powodu, łączenie funkcji IOD 

i ASI w konkretnych przypadkach może być uznane za niezgodne z RODO. Oceny w tym 

zakresie należy dokonywać z punktu widzenia spełnienia wymogów, jakie w RODO 

wskazano w odniesieniu do IOD, w tym w szczególności jego niezależności, właściwego 

umiejscowienia w strukturze organizacyjnej administratora oraz realnej możliwości 

prawidłowego wykonywania wyznaczonych mu zadań. Z tej perspektywy konsolidacja 

funkcji IOD z funkcją ASI może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa przetwarzania 

danych osobowych. Osoba odpowiadająca za bieżące prowadzenie przetwarzania 

danych osobowych i bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych będzie 

bowiem sprawować jednocześnie nadzór nad zgodnością z prawem wykonywanych 

przez siebie działań. Sytuacja taka powoduje zatem faktyczny brak nadzoru nad 

zgodnością przetwarzania danych z przepisami prawa, w tym przepisami określającymi 

wymogi co do bezpieczeństwa danych osobowych. (…) 

Zgodnie z art. 38 ust. 6 RODO IOD może wykonywać inne zadania i obowiązki przy czym 

administrator lub podmiot przetwarzający powinni zapewnić, by takie zadania i obowiązki 

nie powodowały konfliktu interesów. RODO nie precyzuje w jakich sytuacjach będzie 

zachodził, wskazany w art. 38 ust. 6 RODO, konflikt interesów. Wymóg niepowodowania 

konfliktu interesów jest ściśle związany z wymogiem wykonywania zadań w sposób 

niezależny. Oznacza to, że IOD nie może zajmować w organizacji stanowiska, na którym 

określa się sposoby i cele przetwarzania danych. 

(…)Dlatego też ww. konflikt interesów może obejmować również stanowiska związane  

z bezpieczeństwem w organizacji, o ile z ich piastowaniem wiąże się decydowanie -  

w jakikolwiek sposób o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych  

w organizacji. 

Podsumowując, ocena czy w przypadku konkretnej osoby i wykonywanych przez nią 

zadań nie występuje konflikt interesów, powinna być dokonywana indywidualnie z 

uwzględnieniem konkretnych okoliczności. Oznacza to, że możliwość zaistnienia konfliktu 
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powinna być stale monitorowana, ponieważ przyczyny zaistnienia takiego konfliktu mogą 

występować również w późniejszym czasie, po rozpoczęciu pełnienia funkcji przez IOD. 

Z uwagi na powyższe stanowisko zaleca się sporządzenie udokumentowanej oceny w w/w 

zakresie. 

 

Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych. W celu weryfikacji deklaracji 

zawartych w formularzy do wyglądu został udostępniony Rejestr czynności i kategorii 

przetwarzania w WIIH. Prowadzony rejestr spełnia wymagania wskazane w art. 30 RODO, 

ale zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaleca się 

rozbudowanie treści rejestru o informacje zawarte w publikacji „Wskazówki i wyjaśnienia 

dotyczące obowiązku rejestrowania czynności i kategorii czynności przetwarzania 

określonego w art. 30 ust. 1 i 2 RODO”. 

 

Ocena skutków przetwarzania danych osobowych. Jednostka nie posiada adekwatnych 

mechanizmów (wyrażonych w stosownej dokumentacji), które zapewniłyby realizację 

zasad ochrony danych w fazie projektowani oraz domyślnej ochrony danych. W realizacji 

jest ponadto proces oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych (art. 35 RODO).  

 

Naruszenie ochrony danych osobowych. Jednostka nie odnotowała w rejestrze 

incydentów żadnych zdarzeń. Fakt ten może budzić wątpliwości w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania procedur postępowania w sytuacjach naruszenia. Ponadto rozbudowy 

wymaga zestaw procedur związanych z postępowaniem w sytuacjach naruszeń. 

 

Działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do 

realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 

Wymiana informacji w postaci elektronicznej, w tym współpraca z innymi 

systemami/rejestrami informatycznymi i wspomaganie świadczenia usług drogą 

elektroniczną. 

Usługi elektroniczne. Zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: Podmiot 

publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone  

i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz 

zapewnia jej obsługę. 

§ 5 ust. 2 pkt 1 i 4 rozporządzenia 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: Interoperacyjność na poziomie organizacyjnym osiągana jest 

przez, m.in.: 

• informowanie przez podmioty realizujące zadania publiczne, w sposób umożliwiający 

skuteczne zapoznanie się, o sposobie dostępu oraz zakresie użytkowym serwisów dla 

usług realizowanych przez te podmioty; 

• publikowanie i uaktualnianie w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmiot 

realizujący zadania publiczne opisów procedur obowiązujących przy załatwianiu 

spraw z zakresu jego właściwości drogą elektroniczną. 
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Jednostka nie publikuje na stronach BIP sposobu załatwienia spraw w formie 

elektronicznej. Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej 

umożliwia jedynie przekierowanie na platformę ePUAP i skorzystanie z usługi „Pismo 

ogólne do urzędu”. 

Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Zgodnie z art. 19 b ust. 3 

ustawy: Organy administracji publicznej przekazują do centralnego repozytorium oraz 

udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej wzory dokumentów elektronicznych. Przy 

sporządzaniu wzorów dokumentów elektronicznych stosuje się międzynarodowe 

standardy dotyczące sporządzania dokumentów elektronicznych przez organy 

administracji publicznej, z uwzględnieniem konieczności podpisywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym. 

Ustalono, iż w badanym okresie jednostka nie przekazywała do centralnego repozytorium 

wzorów dokumentów nowych wzorów dokumentów.   

Model usługowy. Zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia: Zarządzanie usługami 

realizowanymi przez systemy teleinformatyczne ma na celu dostarczanie tych usług na 

deklarowanym poziomie dostępności i odbywa się w oparciu o udokumentowane 

procedury. 

W jednostce nie funkcjonują formalne opisy usług elektronicznych oraz nie są one 

monitorowane. Jest to spowodowane ograniczoną ilością usług, które świadczy 

jednostka. 

Współpraca systemów teleinformatycznych z innymi systemami. Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 

rozporządzenia: Interoperacyjność na poziomie semantycznym osiągana jest przez m.in. 

stosowanie w rejestrach prowadzonych przez podmioty publiczne odwołań do rejestrów 

zawierających dane referencyjne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań. 

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia: Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty 

realizujące zadania publiczne wyposaża się składniki sprzętowe lub oprogramowanie 

umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą 

protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w obowiązujących przepisach, 

normach, standardach lub rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę 

normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej. 

Z uwagi na ograniczony zasób systemów informatycznych kłopotliwe jest zdefiniowanie 

interoperacyjności pomiędzy nimi. 

 

Obieg dokumentów w WIIH. Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia: Zarządzanie 

bezpieczeństwem informacji realizowane jest szczególność przez zapewnienie przez 

kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizacją  

i egzekwowanie, min. zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający 

nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie. 

W Urzędzie w celu zarządzania obiegiem dokumentów i dokumentacją stosowane są 

procedury i zasady postępowania z dokumentami wpływającymi do Urzędu zawarte  

w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych  

i rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych.  
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System Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją wersja 3.92.3.3 funkcjonuje  

w jednostce jako podstawowy sposób dokumentowania i dekretowania pism i spraw.  

Ma ono charakter podstawowy i stanowi istotny element pracy urzędu. 

 

Formaty danych udostępniane przez systemy teleinformatyczne. Zgodnie z § 17 ust. 1 

rozporządzenia: Kodowanie znaków w dokumentach wysyłanych z systemów 

teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne lub odbieranych przez 

takie systemy, także w odniesieniu do informacji wymienianej przez te systemy z innymi 

systemami na drodze teletransmisji, o ile wymiana ta ma charakter wymiany znaków, 

odbywa się według standardu Unicode UTF-8 określonego przez normą ISO/1EC 10646 

wraz ze zmianami lub normę ją zastępującą. 

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia: Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących 

zadania publiczne udostępniają zasoby informacyjne co najmniej w jednym z formatów 

danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

Zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia: Jeżeli z przepisów szczegółowych albo 

opublikowanych w repozytorium interoperacyjności schematów XML lub innych wzorów 

nie wynika inaczej, podmioty realizujące zadania publiczne umożliwiają przyjmowanie 

dokumentów elektronicznych służących do załatwiania spraw należących do zakresu ich 

działania w formatach danych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia. 

W toku kontroli dokonano weryfikacji kodowania znaków, w odniesieniu do informacji 

wymienianych przez systemy Urzędu z innymi systemami zewnętrznymi, na drodze 

teletransmisji, która wykazała stosowanie standardu Unicode UTF-8. 

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach informatycznych. 

Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa informacji. Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia: 

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. 

Zgodnie z § 20 ust. 2 rozporządzenia: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu 

publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie działań związanych 

z  bezpieczeństwem informacji. 

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

realizowane jest w szczególności przez m.in. zapewnienie aktualizacji regulacji 

wewnętrznych w zakresie - dotyczącym zmieniającego się otoczenia. 

Zarządzeniem Nr 11 Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 23 listopada 

2018 r. wdrożono „Politykę bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych 

w  Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim”.  

Przeszkolenia z tego zakresu nowo przyjętych pracowników dokonuje Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych, lecz potwierdzenie przeszkolenia pracowników przyjętych przed 

wdrożeniem „Polityki” nie figuruje we wszystkich aktach osobowych.  

Analiza zagrożeń związanych z przetwarzaniem informacji. Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności 

przez m.in. przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności 



W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta  

z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 

20 
 

lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, 

stosownie do wyników przeprowadzonej analizy. 

W jednostce nie przeprowadzono analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub 

poufności informacji za rok ubiegły, co skutkowało niepodjęciem działań 

minimalizujących to ryzyko.  

Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania informatycznego. Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności 

przez m.in. utrzymanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do 

przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację. 

Inwentaryzacja zasobów informatycznych w jednostce prowadzona jest przez Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym.  

W zestawieniach brakuje części sprzętu oraz ewidencji oprogramowania zainstalowanego 

na komputerach. 

Zarządzanie uprawnieniami. Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia: Zarządzanie 

bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez min. podejmowanie 

działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji 

posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do 

realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa informacji. 

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

realizowane jest w szczególności przez min. zapewnienie bezzwłocznej zmiany 

uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób o których mowa w pkt 4. 

Nadawanie uprawnień inicjuje w jednostce pismo w EZD, złożone do informatyka przez 

bezpośredniego przełożonego nowo zatrudnionego pracownika, z którego wynikają 

zakres i uprawnienia zatrudnionego. Powyższa procedura jest uregulowana w „Instrukcji 

wprowadzenia RODO”. 

Szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji. Zgodnie z § 

20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest  

w szczególności przez m.in. zapewnienie szkolenia osób zaangażowanych w proces 

przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: 

a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji,  

b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,  

c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, 

w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Jednostka prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych. Procesem 

szkolenia zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który przeprowadza również 

instruktaż stanowiskowy. Fakt ten jest potwierdzony dokumentami, lecz nie we wszystkich 

przypadkach.  

Praca na odległość i mobilne przetwarzanie danych. Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 8 

rozporządzenia: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności 

przez m.in. ustanowienie podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy 

przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość. 
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Posiadane przez Wojewódzkiego Inspektora urządzenia mobilne nie są szyfrowane. 

Użytkownicy nie mają wyłączonych portów USB. Przekazane do użytkowania urządzenia 

wymienne są ewidencjonowane. Na urządzeniach mobilnych przetwarzane są wyłącznie 

dane jawne. Lubuski Urząd Wojewódzki świadczy usługę dostępu do systemu EZD dla 

kontrolowanej jednostki z wykorzystanie szyfrowanych połączeń VPN. 

Serwis sprzętu informatycznego i oprogramowania. Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 10: 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez m.in. 

zawieranie w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów 

gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji. 

Inspektorat nie zawierał umów outsourcingowych dotyczących opieki nad sprzętem i 

oprogramowaniem. 

Procedury zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji. Zgodnie z § 20 

ust. 2 pkt 13 rozporządzenia: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest 

 w szczególności przez m.in. bezzwłoczne zgłaszanie incydentów naruszenia 

bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie 

podjęcie działań korygujących. 

W jednostce miały miejsce poszczególne incydenty o niskim stopniu zagrożenia, lecz nie 

zostały one udokumentowane. W jednostce nie funkcjonuje Rejestr Incydentów.  

Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji. Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 14 

rozporządzenia: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności 

przez m.in. zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa 

informacji, nie rzadziej jednak, niż raz na rok. 

W jednostce nie są przeprowadzane corocznie audyty wewnętrzne z zakresu 

bezpieczeństwa informacji, toteż brak sprawozdań końcowych z realizacji zadania 

audytowego, w których winny się znajdować szczegółowe zalecenia i harmonogram 

działań naprawczych. 

Kopie zapasowe. Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 12 lit. b rozporządzenia: Zarządzanie 

bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez m.in. minimalizowanie 

ryzyka utraty informacji w wyniku awarii. 

Polityka bezpieczeństwa informacji nie reguluje wykonywanie kopii zapasowych. Kopie 

zapasowe są realizowane w systemie kadrowo-płacpwucj przez Księgową WIIH na 

pendrive`ie, przechowywanym w zamykanej szafie w tym samym pomieszczeniu,  

w którym znajduje się jednostka komputerowa. Nie istnieją procedury wykonywania oraz 

odtwarzania kopii zapasowych. W praktyce tworzenie kopii ma miejsce w każdy roboczy 

poniedziałek o godz. 1000. Nie jest dokumentowane testowe lub awaryjne odtwarzanie 

kopii zapasowych. Kopie zapasowe dla systemu EZD wykonuje Lubuski Urząd Wojewódzki. 

 

Projektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych. Zgodnie z § 15 

ust. 1 rozporządzenia: Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty realizujące 

zadania publiczne projektuje się, wdraża oraz eksploatuje z uwzględnieniem ich 

funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności przenoszalności  
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i pielęgnowalności, przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym 

standardów i metodyk. 

Jednostka nie posiada żadnych formalnych regulacji wewnętrznych dotyczących 

projektowania, wdrażania, wprowadzania zmian i monitorowania systemów 

informatycznych. 

Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne informacji. Zgodnie z § 20 ust. 2 rozporządzenia: 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez m.in.: pkt 

7: zapewnienie ochrony przetwarzania informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym 

dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez:  

a) monitorowanie dostępu do informacji;  

b) czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z 

przetwarzaniem informacji;  

c) zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie 

systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji; 

pkt 9: zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej 

ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie. 

pkt 11 rozporządzenia: ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewniających 

minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji środków przetwarzania informacji,  

w tym urządzeń mobilnych. 

W jednostce istnieją zabezpieczenia fizyczne minimalizujące wystąpienie ryzyka kradzieży 

informacji i środków przetwarzania informacji. Formalnie nie wydzielono pomieszczenia 

serwerowni z uwagi na zdalny dostęp do aplikacji. Na stacji komputerowych pracownicy 

nie mają założonych loginów użytkowników, a jedynie hasła w BIOS komputera. Utrudnia 

to możliwość okresowej zmiany haseł, a także sprzyja przekazywaniu haseł pomiędzy 

użytkownikami. 

Wszystkie pomieszczenia w których przetwarzane są informacje są zabezpieczone i istnieje 

wykaz osób uprawnionych do wejścia do tych pomieszczeń, znajdujący się na portierni 

przy wejściu do budynku.  

Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne systemów informatycznych. Zgodnie z § 20 ust. 

2 pkt 12 rozporządzenia: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest  

w szczególności przez m.in. zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa  

w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:  

a) dbałości o aktualizację oprogramowania;  

b) minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii;  

c) ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją;  

d) stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub 

wymogów przepisu prawa;  

e) zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych; 

f) redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych 

systemów teleinformatycznych; 

g) niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności 

systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa;  

h) kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami 

bezpieczeństwa. 
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Zgodnie z § 20 ust. 4 rozporządzenia: Niezależnie od zapewnienia działań, o których mowa 

w ust. 2, w przypadkach uzasadnionych analizą ryzyka w systemach teleinformatycznych 

podmiotów realizujących zadania publiczne należy ustanowić dodatkowe 

zabezpieczenia. 

Na wszystkich komputerach jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe. Nie 

wszystkie systemy operacyjne posiadają bieżące aktualizacje systemowe. Dostęp do 

systemów jest zabezpieczony loginem i hasłem w BIOS-ie. Użytkownicy posiadają 

uprawnienia administracyjne. Kontrolujący zalecają utworzenie konta administratora i kont 

użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami. 

Rozliczalność działań w systemach informatycznych. Zgodnie z § 21 ust 2 rozporządzenia: 

IV dziennikach systemów odnotowuje się obligatoryjnie działania użytkowników lub 

obiektów systemowych polegające na dostępie do:  

1) systemu z uprawnieniami administracyjnymi;  

2) konfiguracji systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń;  

3) przetwarzanych w systemach danych podlegających prawnej ochronie w zakresie 

wymaganym przepisami prawa. 

Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia: w zakresie wynikającym z analizy ryzyka poza 

informacjami wymienionymi w § 21 ust. 2 rozporządzenia KRI są odnotowywane działania 

użytkowników lub obiektów systemowych, a także inne zdarzenia związane z eksploatacją 

systemu w postaci:  

1) działań użytkowników nieposiadających uprawnień administracyjnych,   

2) zdarzeń systemowych nieposiadających krytycznego znaczenia dla funkcjonowania 

systemu,  

3) zdarzeń i parametrów środowiska, w którym eksploatowany jest system 

teleinformatyczny — w zakresie wynikającym z analizy ryzyka. 

Zgodnie z § 21 ust. 4 rozporządzenia: informacje w dziennikach systemów przechowywane 

są od dnia ich zapisu, przez okres wskazany w przepisach odrębnych, a w przypadku 

braku przepisów odrębnych przez dwa lata. 

Systemy informatyczne stosowane w jednostce posiadają logi systemowe. Nie są 

zabezpieczone przed nadpisaniem i nie są nigdzie kopiowane. 

Zapewnienie dostępności informacji zawartych na stronach internetowych dla osób 

niepełnosprawnych. Zgodnie z § 19 rozporządzenia: W systemie teleinformatycznym 

podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy 

zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia. 

W toku kontroli dokonano weryfikacji zgodności strony BIP jednostki ze standardem WCAG 

2.0 poprzez wykorzystanie narzędzi dostępnych na stronie internetowej 

https://validator.w3.org. Strona zawiera dwa drobne błędy niezgodności ze standardem 

WCAG 2.0, a także w podstawowym stopniu jest dostosowana do dostępu dla osób 

niepełnosprawnych. 
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Wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli. 

Wojewoda Lubuski przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w dniach od 16 grudnia 2013 

r. do 28 lutego 2014 r., w toku której stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia. 

Sprawdzono realizację wydanych zaleceń i stwierdzono, że poza jednym wszystkie 

pozostałe zostały zrealizowane. W przesłanym do WIIH w Gorzowie Wlkp. Wystąpieniu 

pokontrolnym zalecono: „Systematyczne, rzetelne wypełnianie i rozliczanie kart 

drogowych samochodów służbowych WIIH.” Jak wykazały przeprowadzone czynności 

kontrolne powyższe zalecenie nie było i nie jest nadal realizowane. Dalej nie są 

przestrzegane przepisy wprowadzone aktem kierownictwa wewnętrznego i występują 

nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

 

Przedstawiając powyższe ustalenia, zalecam: 

1. opracować i wdrożyć program zarządzania zasobami ludzkimi dla pracowników 

służby cywilnej zatrudnionych w WIIH w Gorzowie Wlkp.; 

2. rozszerzyć zakres dokumentacji bezpieczeństwa ochrony danych osobowych  

o tematykę bezpieczeństwa informacji, w tym stworzenie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji; 

3. wykonywać audyty wewnętrzne z zakresu bezpieczeństwa informacji przynajmniej 

raz w roku; 

4. dokonać kompleksowego wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji, uwzględniając wszystkie informacje przetwarzane oraz przechowywane 

w jednostce; 

5. przeprowadzać okresową aktualizację dokumentacji SZBI oraz innych dokumentów 

stanowiących SZBI zgodnie z wymogami wskazanymi w § 20 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia KRI; 

6. badać podatności systemów informatycznych np. na postawie występujących 

incydentów i określać zagrożenia. Przeprowadzać okresowe udokumentowane 

analizy ryzyka i przedstawiać sposób postępowania z ryzykiem; 

7. uaktualnić ewidencję sprzętu i oprogramowania. Dokumentować inwentaryzację 

zasobów teleinformatycznych; 

8. prowadzić rejestr incydentów; 

9. opracować procedury zgłaszania incydentów oraz przeszkolić pracowników  

w tym zakresie; 

10. stworzyć procedury wykonywania kopii zapasowych; 

11. testowanie i dokumentowanie okresowego odtwarzania danych i opracowanie 

planów zapewnienia ciągłości działania; 

12. dostosować rozwiązania teleinformatyczne dla użytkowników przy wykonywaniu 

kopii zapasowych stacji roboczych; 

13. wdrożyć rozwiązania teleinformatycznego zapewniającego możliwość 

przechowywania logów systemowych przez okres minimum 2 lat; 

14. wdrożyć regulacje wewnętrzne dotyczące projektowania, wdrażania, 

wprowadzania zmian i monitorowania systemów informatycznych; 

15. zapewnienie zgodności ze standardem WCAG 2.0 strony BIP; 
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16. przeprowadzić działania zarządcze, które zapewnią szyfrowanie urządzeń 

mobilnych pracujących poza siedzibą jednostki; 

17. wprowadzić regulacje, które zapewnią cykliczność szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa informacji; 

18. przeprowadzić działania zarządcze, które zapewnią terminowe udzielanie 

informacji publicznej w trybie wnioskowym; 

19. opublikować na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki: statutu oraz 

aktualny regulamin organizacyjny, jak również dostosować zawartość strony do 

wymogów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

20. na stronie BIP stosować właściwe oznaczenia informacji w tzw. metryczkach; 

21. wprowadzić takie regulacje zarządcze, które określą zasady udokumentowania 

czynności szacowania wartości zamówienia; 

22. wprowadzić takie regulacje nadzorcze, które spowodują dokonywanie zamówień 

publicznych, jak i rozliczanie płatności za wykonane umowy zgodnie z przyjętymi 

regulacjami wewnętrznymi; 

23. dokonać aktualizacji składu komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku 

ruchomego powołanej zarządzeniem nr 3 z 2017 r.; 

24. na bieżąco dokonywać wpisów w wystawianych kartach drogowych zgodnie 

z  przejętymi regulacjami wewnętrznymi; 

25. wprowadzić takie regulacje zarządcze, które precyzyjnie określą m.in. warunki  

i zasady użytkowania, garażowania, rozliczania i odpowiedzialności za używanie 

samochodu służbowego do celów prywatnych przez kierownika jednostki; 

26. uregulować należność w wysokości 1445,17 zł wynikającą z ilości wpisanych km za 

używanie samochodu służbowego do celów prywatnych; 

27. dokonać w jednostce optymalizacji zadań na stanowiskach oraz dokonać 

aktualizacji zakresów czynności pracowników w stosunku i zgodnie z 

wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku pracy;  

28. w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym dokonać aktualizacji zakresów czynności 

oraz korekty alokacji kadr w stosunku do potrzeb i wykorzystać pracownika w innym 

wydziale bardziej obciążonym zadaniami i wymagającym doinwestowania 

personalnego; 

29. wdrożyć system rejestrowania i zarządzania bieżącą zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych; 

30. dokonać kompleksowego uregulowania realizacji praw osób, których dane 

dotyczą w tym w szczególności: 

- zasad/procedur realizacji obowiązku informacyjnego; 

- zasad/procedur dostępu do danych osobowych; 

- pozostałych zasad/procedur korzystania z praw osób, których dane dotyczą; 

31. dokonać rozdzielenia funkcji IOD z pełnieniem obowiązków starszego informatyka; 

32.  wdrożyć adekwatne mechanizmy oceny skutków przetwarzania danych 

osobowych (wyrażone w stosownej dokumentacji), które zapewnią realizację 

zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych; 

33. dokonać rozbudowy zestawu procedur związanych z postępowaniem  

w sytuacjach naruszeń ochrony danych osobowych; 

34. dokonać publikacji na stronie BIP sposobu załatwienia spraw w formie 

elektronicznej. 
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W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub 

o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

 

Podstawa prawna: 

*ustawa z dnia z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 tekst jedn.) oraz ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. 

o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224 tekst jedn.) 

** art. 47 o kontroli w administracji rządowej 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

Władysław Dajczak  

 


