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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta i Gminy Glinojeck (dalej: Urząd), ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck 

 

Łukasz Kapczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, od 25 czerwca 2017 r. 

Wcześniej obowiązki pełnili: Artur Gabriel Wiśniewski od 10 maja 2017 r. 
i Waldemar Jerzy Gogolewski, od 25 listopada 2010 r. do 17 listopada 2016 r. 

 

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

 

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

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 

Zbigniew Jachimowicz, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr KAP/47/2022 z dnia 6 maja 2022 r. 
Krzysztof Matuszek, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 
KAP/50/2022 z dnia 6 maja 2022 r. 

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności 
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zrealizował projekt pn. Wdrożenie e-usług 
cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych 

(dalej: Projekt) mający na celu udostępnienie 25 usług elektronicznych dla obywateli 
i podmiotów gospodarczych. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Spośród 25 e-usług udostępnionych przez Urząd mieszkańcom w ramach Projektu, 
w okresie objętym kontrolą korzystano tylko z trzech z nich. W Urzędzie 
podejmowane były działania mające na celu promocję wdrożonych e-usług dla 
mieszkańców Gminy Glinojeck, poprzez publikowanie ich na stronach internetowych 
oraz w lokalnej prasie. Zakupione podczas realizacji Projektu przez Urząd 
oprogramowanie i sprzęt informatyczny były wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem. Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 nieprzeprowadzeniu w latach 2020-2021 corocznego audytu bezpieczeństwa 
informacji, co było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (dalej: 
rozporządzenie KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych2; 

 niedokonaniu zapłaty za korzystanie z domeny, za pomocą której następował 
dostęp do e-usług, co było działaniem nierzetelnym. Wskutek tego dostęp do  
e-usług był ograniczony. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Ocena realizacji wybranych projektów w zakresie  
e-administracji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  
2014-2020 

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, działanie 2.1.1, Urząd w okresie objętym kontrolą zrealizował 
projekt pn. Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz 
w jednostkach podległych, o sygnaturze RPMA.02.01.01-14-2871/15. Umowa na 
realizację Projektu została zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim, 
reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, a Gminą 
Glinojeck, reprezentowaną przez Burmistrza w dniu 14 czerwca 2017 r. Celem 
głównym Projektu było zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych 
do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck 
oraz jednostki podległe. Drugim celem Projektu było poprawienie przepływności 
działającej w Gminie sieci bezprzewodowej, która została zrealizowana w ramach 
projektu RPO WM 2007-2013 działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci 
szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta 
i Gminy Glinojeck. W 2015 r. przed przystąpieniem do realizacji Projektu zostało 
wykonane Studium wykonalności (dalej: Studium). Na potrzeby Studium 
przeprowadzono wśród mieszkańców Gminy 100 ankiet, których wyniki wskazywały 

                                                      
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. 
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na zainteresowanie lokalnej społeczności załatwianiem spraw przez Internet. We 
wniosku o dofinansowanie jako argumenty przemawiające za zaimplementowaniem 
czynności związanych z obsługą interesantów za pośrednictwem Internetu były m.in. 
wymienione: skrócenie czasu obsługi klientów, ułatwienie dostępu zwłaszcza 
osobom z ograniczonymi możliwościami przemieszczania się oraz podniesienie 
jakości obsługi. 

W ramach Projektu zostały zakupione licencje na moduły oprogramowania, za 
pomocą którego świadczono e-usługi. Wdrożono system elektroniczny służący do 
zarządzania dokumentacją w jednostkach objętych Projektem. Projekt zakładał 
udostępnienie 24 usług elektronicznych, ułatwiających załatwianie spraw 
urzędowych przez Internet oraz modułu e-rada, który umożliwiał m. in. 
komentowanie i publikowanie uchwał podejmowanych przez Radę Miasta i Gminy 
Glinojeck. Petentom udostępniono dziewięć usług3 o poziomie dojrzałości 5, 
dziewięć usług4 o poziomie dojrzałości 4 i siedem usług5 o poziomie dojrzałości 3. 

Rzeczowa realizacja Projektu rozpoczęła się w dniu 14 lutego 2019 r. podpisaniem 
trzech umów dotyczących: wdrożenia e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy 
Glinojeck oraz w jednostkach podległych, zakupu środków trwałych i 
oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług oraz połączenia jednostek 
podległych siecią. Zakończenie rzeczowej realizacji Projektu nastąpiło w dniu 30 
grudnia 2019 r. podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego 
wdrożenia e-rady w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck. Całkowite rozliczenie 
Projektu, a tym samym ostatnia płatność miała miejsce w dniu 31 grudnia 2019 r. 
Całkowita wartość projektu RPMA.02.01.01-14-2871/15 wyniosła 1 494 014,40 zł, w 
tym kwota dofinansowania w wysokości 1 195 211,52 zł, co stanowiło 80% wartości 
Projektu. 

Wymagane we Wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 wskaźniki produktu zostały osiągnięte i dotyczyły: 

a) liczby aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora 
publicznego i e-usług publicznych - 1 szt., 

b) liczby uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne - 1 szt., 

                                                      
3 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, z możliwością składania i otrzymywania spersonalizowanych 

elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności; Podatek od nieruchomości 
od osób prawnych, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z 
możliwością realizacji elektronicznych płatności; Podatek rolny, z możliwością składania spersonalizowanych 
elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności; Podatek leśny, z 
możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji 
elektronicznych płatności; Podatek od środków transportu, z możliwością składania spersonalizowanych 
elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności; Opłata za wywóz odpadów 
komunalnych, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością 
realizacji elektronicznych płatności; Opłata za reklamę, z możliwością składania spersonalizowanych 
elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności; Wniosek o rozłożenie na 
raty podatku oraz zaległości podatkowych wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności; Wniosek o 
odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z możliwością realizacji elektronicznych 
płatności. 

4 Wniosek o przyjęcie do przedszkola; Deklaracja rodzica o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej; Wniosek 
o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola; Wniosek o przyjęcie do szkoły; Deklaracja rodziców w sprawie 
uczęszczania ich dziecka na religie/etykę.; Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji; Wyrażenie zgody na 
wycieczkę szkolną; Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa; Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego. 

5 Ewidencja oraz wyszukiwarka e-rejestry stowarzyszenia - udostępnianie informacji na wniosek klienta; 
Ewidencja oraz wyszukiwarka e-rejestry fundacje - udostępnianie informacji na wniosek klienta; Konsultacje 
społeczne: możliwość publikowania i komentowania uchwał; e-rezerwacja; e-interwencje drogowe; e-
przedsiębiorca;  
e-rada. 
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c) liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 
(dwustronna interakcja) - 7 szt., 

d) liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 (transakcja) - 18 szt., 

e) przestrzeni dyskowej serwerowni - 6,1 TB. 

Ustanowiono dla Projektu dwa wskaźniki rezultatu w postaci: liczby jednostek 
sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług 
teleinformatycznych oraz liczby pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym 
wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych, które zostały 
osiągnięte. 

(akta kontroli str. 94-99, CD 1 pliki 11, 445-472) 

2. Realizacja Projektu była powiązana z działaniami wskazanymi w Strategii 
Rozwoju Gminy Miejsko-Wiejskiej Glinojeck do roku 2030 (dalej: Strategia), która 
m.in. uwzględniała rozwój e-administracji. Strategię przyjęto w dniu 10 listopada 
2015 r. Zawarto w niej działania priorytetowe związane z e-rozwojem Gminy. 
Dokument ten nie prezentował szczegółowego zakresu działań związanych z e-
usługami, jednak w ramach celu nr 6 dotyczącego doskonalenia funkcjonowania 
administracji samorządowej oraz innych instytucji świadczących usługi publiczne, 
odniesiono się do rozwoju e-administracji jako jednego z istotnych warunków 
efektywnego zarządzania gminą. Strategia Gminy nie precyzowała szczegółowych 
terminów realizacji ww. działań. Mierniki osiągnięcia celów nie miały odniesień do 
konkretnych wartości i były wymienione jako następujące zagadnienia: zmiany 
jakościowych zasobów pracy, poziomu i dynamiki zatrudnienia, poziomu 
bezpieczeństwa obywateli, rozwoju usług pozarolniczych, efektywności 
pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych, efektywności współdziałania z 
partnerami samorządowymi oraz z innymi organizacjami i instytucjami. 

Realizację Strategii przewidziano w dwóch etapach: etap I (od roku 2014 do roku 
2020) oraz etap II (od roku 2020 do roku 2030). W założeniach przyjęto, że cel nr 6 
będzie osiągany w jak najkrótszym terminie bez wskazania konkretnej daty. 

(akta kontroli str. 271-273, CD 1 plik 419) 

3. W zarządzeniu nr 133/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 
2 października 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) 
prowadzenia rachunkowości w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze 
środków unijnych Działanie 2.1 Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta 
i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych zostały wskazane osoby 
odpowiedzialne za realizację Projektu oraz przydzielone im zakresy zadań. 
Zarządzenie regulowało również sposób i zasady prowadzenia księgowości na 
potrzeby Projektu. 

Załącznikiem do umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.01-14-2871/15 był 
harmonogram rzeczowo finansowy realizacji Projektu. W trakcie realizacji Projektu 
umowę trzykrotnie aneksowano, co przekładało się również na zmiany 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Pierwotnie realizacja Projektu (zgodnie 
z umową) przewidziana była od 26 października 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. 
Okres jednego roku od podpisania umowy do zakładanego terminu zakończenia 
Projektu okazał się zbyt krótki, co stanowiło zagrożenie dla jej realizacji, ze względu 
na trudności ze znalezieniem potencjalnych wykonawców. Po uzyskaniu zgody6 od 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (dalej: MJWPU), Gmina 
podpisała w dniu 13 kwietnia 2018 r. pierwszy Aneks do umowy (nr RPMA.02.01.01-

                                                      
6 Pismem WWR-2.420-2871/15 z dnia 15 lutego 2018 r. 
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14-2871/15-01) na przedłużenie terminu realizacji Projektu z 30 czerwca 2018 r. na 
31 grudnia 2019 r. 

Po przeprowadzonych w ramach Projektu postępowaniach przetargowych, Gmina 
wystąpiła do MJWPU o zgodę na wykorzystanie oszczędności i rozszerzenie 
zakresu rzeczowego Projektu o: zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Miasta i 
Gminy Glinojeck (e-rada), rozbudowę sieci bezprzewodowej w placówkach 
oświatowych w Glinojecku oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej dla 
powyższych dostaw i robót. Po uzyskaniu akceptacji od MJWPU7 podpisany został 
Aneks nr RPMA.02.01.01-14-2871/15-02 w dniu 23 października 2019 r., który 
wprowadził zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, harmonogramie 
płatności oraz wniosku o dofinansowanie. 

W trakcie realizacji Projektu na skutek niewykorzystania całej kwoty pojawiła się 
oszczędność w kwocie 14 580,60 zł, która wynikała z niższej kwoty całkowitej 
uzyskanej po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień. Zmianie 
uległa kwota wydatków kwalifikowanych z zaplanowanych 1 508 595,00 zł na 
1 494 014,40 zł. Zmiana ta została uwzględniona w ostatnim Aneksie 
nr RPMA.02.01.01-14-2871/15-03 z dnia 9 marca 2020 r. oraz powiązanych 
dokumentach. 

Postęp realizacji prac w ramach Projektu był monitorowany i oceniany kwartalnie 
w trakcie składania wniosków o płatność, przez osoby wyznaczone do prowadzenia 
Projektu. Informacje dotyczące m.in. postępu rzeczowego, wskaźników, postępu 
finansowego zawarte ww. wnioskach przekazane były terminowo do MJWPU. 

(akta kontroli str. 18-93, CD 1 pliki 421,445-472) 

4. Realizacja Projektu przebiegała zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami 
projektowymi, tj.: wnioskiem o dofinansowanie (ze zmianami) oraz 
harmonogramami. Cel główny polegający na zwiększeniu dostępu obywateli i 
podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez 
Urząd Miasta i Gminy Glinojeck oraz jednostki podległe został osiągnięty. W 
zakresie celów cząstkowych takich jak: podniesienie świadomości społeczności 
lokalnej oraz rozwoju społeczeństwa informatycznego nie zostały one w pełni 
osiągnięte, ponieważ wykorzystanie wdrożonych e-usług w Gminie było niewielkie. 
Jak wyjaśnił Burmistrz najprawdopodobniej jednym z głównych powodów niskiego 
wykorzystania e-usług jest niska świadomość informatyczna mieszkańców w małych 
samorządach (…), a także słaba umiejętność posługiwania się komputerem oraz 
chęć do bezpośredniego kontaktu z urzędem, ponieważ często zauważamy 
sytuację, w której petent chcąc złożyć formularz, bądź wniosek do urzędu, wypełnia 
go papierowo tylko w zakresie danych „sztywnych”, natomiast do niektórych pól 
formularza petent często w kontakcie bezpośrednim z urzędnikiem szuka 
potwierdzenia co do prawidłowości wypełnienia danego pola (…). Burmistrz 
stwierdził, iż często w rozmowie z petentami pojawia się błędny argument, że 
wniosek złożony w sposób elektroniczny daje mniejszą pewność prawidłowego 
wypełnienia wniosku, ponieważ przed złożeniem takowego w formie papierowej, 
często mieszkańcy udają się do urzędnika merytorycznie odpowiedzialnego za daną 
sprawę w celu upewnienia się, że wniosek wypełniony jest prawidłowo. 

W ramach realizacji Projektu został zakupiony i uruchomiony następujący sprzęt 
informatyczny: 

− serwery model Fujitsu Primergy RX1330M3 - 3 szt., 

− router model Stormshield UTM SN310 - 1 szt., 

− komputery All-in-one Acer Veriton - 30 szt., 

                                                      
7 Pismo MJWPU nr WWR-2.420-2871/15 z dnia 18 września 2019 r. 
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− urządzenia wielofunkcyjne Brother MFC-L2712 - 5 szt., 

− skanery Epson Perfection V370 Photo - 5 szt., 

na łączną kwotę 192 347,40 zł, co stanowiło 12,9% całej kwoty wydatkowanej na 
Projekt. 

Według stanu na dzień 30 kwietnia 2022 r. wszystkie założone w Projekcie 
wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte i utrzymane. Zgodnie z § 19 ust. 10 
umowy o dofinansowanie, Gmina przesłała do MJWPU sprawozdania za lata 2020 i 
2021, które potwierdzają zachowanie trwałości Projektu. 

(akta kontroli str. 190-193, 225, 255-259, CD 1 pliki 12-418, 436-444) 

5. Spośród 25 e-usług udostępnionych przez Urząd w ramach Projektu w okresie od 
1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r. wykorzystywane były tylko trzy usługi, tj. 
deklaracja na podatek od nieruchomości (wpłynęło pięć spraw w 2022 r.8), 
deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (wpłynęła jedna sprawa w 2020 r., dwie sprawy w 2021 r. i jedna w 
2022 r.) oraz  
e-rada (24 sesje w latach 2020-2022). Procentowy udział spraw wpływających drogą 
elektroniczną w dwóch pierwszych usługach w stosunku do ogółu zarejestrowanych 
spraw z tego zakresu wynosił w latach 2020, 2021 i 2022 odpowiednio: 0,3%, 0,5% 
i 3,0%. Jak wyjaśniła osoba odpowiedzialna za realizację Projektu (zatrudniona na 
stanowisku Specjalisty ds. pozyskiwania środków finansowych), mały udział spraw 
załatwianych drogą elektroniczną wynika również z tego, iż e-usługi dziedzinowe 
zrealizowane w ramach projektu zostały w znacznym stopniu „przykryte” usługą 
centralną pismo ogólne stary wzór. 

Ustalono ponadto, że na znikome zainteresowanie udostępnionymi e-usługami miał 
również wpływ fakt, że wdrożone w ramach projektu e-usługi były niedostępne od 
początku 2020 r. do połowy czerwca 2022 r. poprzez domenę glinojeck.com.pl, 
ponieważ Gmina Glinojeck nie wniosła opłaty za jej dzierżawienie (opis w sekcji 
stwierdzone nieprawidłowości). Mieszkańcy mieli ograniczony dostęp do e-usług 
wdrożonych w ramach Projektu tylko przez uwierzytelnienie się profilem zaufanym 
na portalu ePUAP. Ponadto, na stronie internetowej Gminy oraz podległych 
placówek oświatowych brak było też odsyłaczy do świadczonych e-usług. 

W trakcie kontroli, tj. 13 czerwca 2022 r. odpowiednie odsyłacze zostały 
zamieszczone na stronach ww. podmiotów. 

Dobrą praktyką było uruchomienie przez Urząd punktu potwierdzania profili 
zaufanych dla obywateli. W okresie objętym kontrolą z tej możliwości skorzystały 
394 osoby, które stanowią docelową grupę klientów dla wdrożonych e-usług. 
Ponadto, Burmistrz wyjaśnił, że ze względu na znaczne zainteresowanie usługą 
potwierdzania profili zaufanych, zamierza podczas weryfikacji tożsamości, 
przekazywać ulotki zachęcające do korzystania z e-usług (…) oraz, że dodatkowo 
skorzysta z istniejących baz subskrybentów (e-mail, sms) do informowania (…) o 
możliwości załatwiania spraw przez Internet. 

(akta kontroli str. 258-259, 265-270, 303, CD 1 plik 11) 

6. W informacji9 do MJWPU wskazano, że w ramach Projektu w Urzędzie wdrożono 
siedem e-usług o stopniu dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) oraz 18 usług 
publicznych o stopniu dojrzałości co najmniej 4 (transakcja). 

(akta kontroli str. 193, 215-222, CD 1 pliki 142 i 143) 

                                                      
8 Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 r. 
9 Pismo przekazane drogą elektroniczną 30 stycznia 2020 r. 
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7. W okresie od wdrożenia e-usług, poziom ich wykorzystania był objęty bieżącym 
monitoringiem. Urząd nie dysponował systemem monitorowania ilości świadczonych 
usług w formie elektronicznej. 

(akta kontroli str. 98, 191) 

8. Awarie dotyczące działania platformy udostępniającej e-usługi najczęściej 
zgłaszane były telefonicznie, a w przypadku braku natychmiastowej reakcji serwisu 
zgłoszenie było przekazywane poprzez pracowników Urzędu pocztą elektroniczną. 
W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 r. zgłoszono cztery problemy 
techniczne, które miały miejsce w dniach: 12, 21 i 31 stycznia oraz 16 marca 2022 r. 
Dotyczyły one: 

− błędów przy pobieraniu dokumentów z ePUAP, 

− integracji systemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją z ePUAP, 

− problem z wysyłką dokumentu poprzez system Elektronicznego 
Zarzadzania Dokumentacją na ePUAP. 

Termin rozwiązania powyższych problemów wynosił od 1 do 8 dni10, co naruszało 
warunki umowy nr ZP.272.28.201911, która określała czas na usunięcie awarii 
zgłoszenia krytycznego poniżej 24 h, a dla pozostałych zgłoszeń poniżej 72 h. 
Ponieważ przyczyny awarii były niezależne od dostawcy usług, nie naliczono kar 
umownych. Jak wyjaśnił Informatyk z Urzędu (Kierownik Projektu) nie było 
przypadku aby zgłoszenie awarii e-usług nie zostało rozwiązane. 

(akta kontroli str. 193-214, 275) 

9. Kontrola wykazała, że dostęp do e-usługi był możliwy poprzez profil zaufany lub 

lokalny system potwierdzania tożsamości na portalu E-Usługowym gminy Glinojeck. 

W przypadku lokalnego uwierzytelnienia użytkownika, tożsamość przed nadaniem 

loginu i hasła była weryfikowana na podstawie gminnego systemu „Podatki” i po 

pozytywnej weryfikacji konto było aktywowane. 

(akta kontroli str. 238-239) 

10. Działania promocyjne zachęcające do korzystania z e-usług były prowadzone 

poprzez gminne strony internetowe12, media społecznościowe, lokalne gazety13, 

oraz w trakcie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. W ramach promocji Projektu 

przekazano informację, że będzie on realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi Priorytetowej II Wzrost 

e-potencjału Mazowsza - Działania 2.1, Poddziałania 2.1.1 e-usługi dla Mazowsza. 

Poinformowano mieszkańców Gminy, że zakres Projektu będzie obejmował 

modernizację zaplecza informatycznego, wdrożenie systemu elektronicznego 

zarządzania dokumentami oraz pozwoli petentom na zarządzanie swoimi 

zobowiązaniami finansowymi wobec Urzędu. Wdrożenie e-usług miało zapewnić 

mieszkańcom możliwość: konsultacji społecznych, publikowania i komentowania 

uchwał, a także wdrożenie wielu usług, które ułatwią załatwienie urzędowych spraw 

przez Internet. 

                                                      
10 Dla zgłoszenia dotyczącego integracji systemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją z ePUAP. 
11 Umowa z firmą KABECOM Sp. z o.o. na wdrożenie e-usług, w ramach której udzielono 36 miesięcznej 

gwarancji. 
12 http://www.glinojeck.net/asp/wdrozenie-e-uslug-w-urzedzie-miasta-i-gminy-glinojeck,63,artykul,49,1006, 

http://www.glinojeck.net/asp/wdrozenie-e-uslug-cyfrowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-glinojeck-oraz-w-
jednostkach-podleglych,56,artykul,4,1032, https://ciechanowinaczej.pl/artykul/ponad-12-mln-zl-dla/257404 

13 „Wieści Glinojecka” - Nr 1/2018 styczeń – luty (str.5), Nr 1/2019 styczeń – luty (str. 7) oraz Nr 3/2019 maj – 
czerwiec (str. 7). 

http://www.glinojeck.net/asp/wdrozenie-e-uslug-w-urzedzie-miasta-i-gminy-glinojeck,63,artykul,49,1006
http://www.glinojeck.net/asp/wdrozenie-e-uslug-cyfrowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-glinojeck-oraz-w-jednostkach-podleglych,56,artykul,4,1032
http://www.glinojeck.net/asp/wdrozenie-e-uslug-cyfrowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-glinojeck-oraz-w-jednostkach-podleglych,56,artykul,4,1032
https://ciechanowinaczej.pl/artykul/ponad-12-mln-zl-dla/257404
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Ponadto, w celu zwiększenia zainteresowania mieszkańców wykorzystaniem e-
usług, Gmina zaplanowała dalszą kampanię promocyjną poprzez rozpropagowanie 
materiałów w postaci m.in. instrukcji „krok po kroku” oraz ogłoszeń w prasie lokalnej 
i na stronie internetowej. Dodatkowo, ze względu na znaczne zainteresowanie 
usługą potwierdzania profili zaufanych, pracownicy Urzędu zamierzają podczas 
weryfikacji tożsamości, przekazywać ulotki zachęcające do korzystania z e-usług. 
Burmistrz stwierdził, że „w celu zapewnienia łatwiejszej analizy danych związanych 
z wykorzystaniem e-usług, planuje wdrożyć system monitoringu zbierający dane 
(statystyki, logi itp.) z poszczególnych podsystemów. Pozwoli to lepiej 
zoptymalizować proces podejmowania decyzji w zakresie powstawania nowych  
e-usług, modyfikacji już istniejących oraz zwiększenia poziomu interakcji 
z użytkownikami". 

(akta kontroli str. 191-192, 272, CD 1 plik 425-431) 

11. W Urzędzie obowiązuje zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Miasta i Gminy 
Glinojeck z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wskazania sposobów wykonywania 
czynności kancelaryjnych, w którym jako obowiązujący wskazano tradycyjny system 
obiegu dokumentów. Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zarządzeniem nr 118/2015 
z dnia 22 września 2015 r. wprowadził w Urzędzie procedury Elektronicznego 
Zarządzania Dokumentacją (EZD), jako oprogramowania wspomagającego 
wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym. 

(akta kontroli str. 236-254) 
12. W latach 2020-2021 w Urzędzie nie przeprowadzono corocznego audytu 
w zakresie bezpieczeństwa informacji (opis w sekcji stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 99, 272) 

13. Kontrola wykazała, że wydatki w kwocie 1 494 tys. zł14 zostały dokonane 
zgodnie z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie. Wszystkie skontrolowane 
wydatki były poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie oraz na 
cele określone w 10 wnioskach o płatność wraz z towarzyszącymi im załącznikami. 
Urząd przy dokonywaniu wydatków stosował zasadę konkurencyjności. Wydatki 
spełniały kryteria kwalifikowalności. Kontrola przeprowadzona przez MJWPU w 
dniach od 8 do 10 stycznia 2020 r. w zakresie udzielania zamówień nie stwierdziła 
nieprawidłowości, a wydatki poniesione w ramach projektu były zgodne z ewidencją 
księgową. 

Zakupiony sprzęt na potrzeby wdrożenia e-usług w Gminie Glinojeck spełniał lub 

przewyższał15 warunki zawarte w Studium. Wydatki poniesione na realizację 

Projektu (w 80% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 

zostały prawidłowo rozliczone i były zgodne z zakresem rzeczowym Projektu. 
W związku z realizacją Projektu w Urzędzie prowadzona była wydzielona ewidencja 
księgowa (plan kont) oraz oddzielne konta bankowe, zgodnie z umową 
o dofinansowanie. 

(akta kontroli str. 226-235, 276-302, 353-381, CD 1 pliki 6-9, 142-228) 

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

                                                      
14 Badanie przeprowadzono na próbie wydatków, ujętych w trzech fakturach o największej wartości ujętych 

w złożonych wnioskach o płatność. 
15 Np. zamiast dysków starszego typu HDD (przewidzianych w Studium wykonalności) zakupiono dyski nowszej 

generacji typu SSD. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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 W Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck w latach 2020-2021 nie przeprowadzono 1.
corocznego audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji, co było niezgodne z § 20 
ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI. 

Burmistrz wyjaśnił, że brak audytu wynikał ze „skomplikowanej sytuacji związanej 
z pandemią oraz relatywnie długą nieobecnością Informatyka związaną z 
problemami zdrowotnymi oraz zwiększoną ilość zadań spowodowaną 
przygotowaniem Urzędu do zdalnej pracy (...) Zadania związane z 
bezpieczeństwem i rejestracją zdarzeń oraz wykrywanie anomalii wykonywane było 
na bieżąco za pomocą oprogramowania Axence nVision. Audyt zewnętrzny 
planowany jest w 2022 roku w ramach projektu Cyfrowa Gmina”. 

(akta kontroli str. 184-187) 

 Urząd nie dokonał zapłaty za korzystanie z domeny, za pomocą której 2.
następował dostęp do e-usług, co było działaniem nierzetelnym. W okresie od 3 
stycznia 2020 r. do 24 czerwca 2022 r. domena glinojeck.com.pl dzierżawiona przez 
Urząd na potrzeby e-usług była niedostępna. Tym samym mieszkańcy Gminy, nie 
mogli skorzystać z e-usług poprzez portal gminny, ponieważ wykupiona w tym celu 
domena glinojeck.com.pl wygasła. Wskutek tego mieszkańcy mogli korzystać z e-
usług wdrożonych w ramach Projektu tylko przez profil zaufany. Jak wyjaśnił 
Burmistrz wygaśnięcie domeny nastąpiło na skutek przeoczenia faktury przesłanej 
drogą elektroniczną, co spowodowało ograniczenie dostępu do wdrożonych w 
ramach Projektu e-usług. 

 
W związku z podjętymi przez Burmistrza działaniami polegającymi na dodaniu 
odsyłaczy do wdrożonych e-usług16 na stronie Urzędu i podległych placówek 
oświatowych i umożliwieniu tym samym dostępu do świadczonych elektronicznie 
usług Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od sformułowania wniosku pokontrolnego 
w sprawie usunięcia niniejszej nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 223-224, 265-269, 303)  

                                                      
16 Usługi zintegrowane z portalem ePUAP. 
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IV. Wniosek 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o zapewnienie przeprowadzania 
nie rzadziej niż raz na rok audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa 
informacji, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa,    lipca 2022 r. 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 

Kontrolerzy: Departament Administracji Publicznej 

Dyrektor 

Krzysztof Matuszek 

Doradca ekonomiczny 

 
........................................................ 

podpis 

Bogdan Skwarka 

 
 

........................................................ 
Podpis 

Zbigniew Jachimowicz 

Główny specjalista k.p. 

 
........................................................ 

podpis 

 

 

 

Wniosek 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosku 


