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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (dalej: Starostwo), ul. Michała Drzymały 30, 
05-800 Pruszków 

 

Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski od 20 listopada 2018 r.1 (dalej: Starosta) 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
Maksym Gołoś od 14 grudnia 2015 r. do 19 listopada 2018 r.2, Zdzisław Sipiera 
od 1 grudnia 2014 r. do 13 grudnia 2014 r.3, Elżbieta Smolińska od 2 grudnia 2010 r. 
do 30 listopada 2014 r.4 
 

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 Kontroli5 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 

Paweł Łukasiewicz, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/44/2022 z 6 maja 2022 r. 

 (akta kontroli str. 1) 

Magdalena Wardzyńska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KAP/49/2022 z 6 maja 2022 r. 

 (akta kontroli str. 2) 

 

                                                      
1  Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty 

Pruszkowskiego. 
2  Uchwała Nr XVI/110/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru 

Starosty Pruszkowskiego. 
3  Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty 

Pruszkowskiego 
4  Uchwała Nr I/2/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty 

Pruszkowskiego. 
5  Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK. 
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kontrolowanej  
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kontroli  
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podjęcia kontroli  
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II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
Powiat Pruszkowski (dalej: Powiat) zrealizował projekt pn. Rozwój e-usług w 
Powiecie Pruszkowskim (dalej: Projekt) w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM) na 
podstawie umowy o dofinansowanie z 20 września 2016 r. Projekt wpisywał się w 
Strategię Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego do 2025 r. Wydatki poniesiono zgodnie 
z zakresem rzeczowym Projektu i na cele określone w umowie i wniosku o 
dofinansowanie. Wydatki te spełniały także wymogi kwalifikowalności. Wskaźniki 
produktu i rezultatu określone we wniosku o dofinansowanie zostały w pełni 
i terminowo zrealizowane oraz utrzymane w okresie trwałości. Stwierdzone 
nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na osiągnięcie zaplanowanych 
wskaźników Projektu. 

W ramach Projektu Starostwo udostępniło 30 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości. 
Kontrola wykazała, że pomimo przeprowadzonych działań promocyjno-
informacyjnych oraz monitorowania poziomu wykorzystania e-usług, w latach 2019-
2022 zainteresowanie odbiorców e-usługami było niewielkie, z tendencją spadkową, 
a niektóre e-usługi nie funkcjonowały sprawnie7. W okresie tym interesanci nie 
skorzystali w ogóle z 15 e-usług. Stwierdzone problemy z funkcjonowaniem dwóch 
zbadanych e-usług udostępnionych w ramach Projektu, mogły mieć negatywny 
wpływ na ich wykorzystanie. 

W Starostwie stosowano tradycyjny system obiegu dokumentów wspomagany 
narzędziami informatycznymi, w tym elektronicznym systemem obiegu i zarządzania 
dokumentami. Realizując obowiązek określony w §20 ust. 2 pkt 14 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 
teleinformatycznych8 (dalej: rozporządzenie KRI), przeprowadzono dwa audyty 
z zakresu bezpieczeństwa informacji.  

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

 nierzetelnego przygotowania wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych (dalej: MJWPU)9 o przedłużenie terminu realizacji 
Projektu, 

 niezapewnienia właściwego działania dwóch e-usług funkcjonujących w ramach 
Projektu, co było działaniem nierzetelnym, 

 podania nierzetelnych informacji w Regulaminie oraz Instrukcji dotyczących 
sposobu korzystania z e-usług funkcjonujących w ramach Projektu, 

 zapłaty całości wynagrodzenia wykonawcy przed zrealizowaniem w pełni 
przedmiotu umowy, co było działaniem nierzetelnym, 

 nieustalenia kary umownej wykonawcy, pomimo wykonania przedmiotu umowy 
po terminie wynikającym z umowy. 

 

 

                                                      
6  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
7  Dotyczyło to dwóch usług zbadanych w trakcie kontroli. 
8  Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. 
9  Zgodnie z umową o dofinasowanie Projektu w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Zarządu Województwa Mazowieckiego) działała MJWPU, zmiany 
umowy o dofinansowanie Projektu mogły być dokonywane za jej akceptacją.   

OCENA OGÓLNA 
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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, Powiat realizował następujące projekty dotyczące rozwoju 
e-administracji, w tym wdrożenia e-usług: 

 Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost 
e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E-usługi 
dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w okresie 
od 1 września 2015 r. do 30 września 2019 r., 

 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt był w trakcie realizacji. 

(akta kontroli str. 3-12, 492-542) 

Szczegółową kontrolą objęto realizację przez Powiat projektu Rozwój e-usług 
w Powiecie Pruszkowskim. Projekt realizowany był na podstawie umowy 
o dofinansowanie Projektu10 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a beneficjentem – 
Powiatem Pruszkowskim11. W umowie oraz we wniosku o dofinansowanie 
(po zmianach wprowadzonych aneksami), stanowiącym integralną część umowy 
podano m.in.: 

 Cel Projektu – uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej: 
ZSI) w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w celu rozpoczęcia 
świadczenia usług publicznych przez Powiat Pruszkowski na rzecz jego 
mieszkańców oraz przedsiębiorców za pomocą Internetu. Do wdrożenia 
w ramach Projektu, zaplanowano 31 e-usług publicznych. Jako główne zadania 
w Projekcie wskazano: 

a) budowę infrastruktury sprzętowej na potrzeby ZSI, 

b) wdrożenie ZSI, 

c) szkolenia podnoszące kwalifikacje z obszaru technik informatycznych, 

d) promocję i zarządzanie projektem. 

 Planowany okres realizacji Projektu – od 1 września 2015 r. do 30 września 
2019 r.  

                                                      
10  Umowa nr RPMA.02.01.01-14-2746/15-00 z 20 września 2016 r. zmieniona aneksami: nr RPMA.02.01.01-

14-2746/15-01 z 26 maja 2017 r., nr RPMA.02.01.01-14-2746/15-02 z 27 kwietnia 2018 r., nr 
RPMA.02.01.01-14-2746/15-03 z 4 lutego 2019 r., nr RPMA.02.01.01-14-2746/15-04 z 15 lipca 2019 r., 
RPMA.02.01.01-14-2746/15-05 z 30 września 2019 r. 

11  Reprezentowanym przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego Pana Maksyma Gołosia oraz Wicestarostę 
Powiatu Pruszkowskiego Pana Krzysztofa Rymuzę. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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 Całkowita wartość Projektu – 2 389,1 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowalne 
2 355,1 tys. zł, z tego dofinansowanie ze środków EFRR12 1 884,0 tys. zł oraz 
wkład własny Powiatu 505,1 tys. zł., 

 Wskaźniki produktu - zaplanowano osiągnięcie w 2019 r. następujących 
wskaźników: 

a) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
– 1, 

b) Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego – 300, 

c) Liczba uruchomionych systemów informatycznych w podmiotach 
wykonujących zadanie publiczne – 1, 

d) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 
co najmniej 4 (transakcja) – 30, 

e) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 
co najmniej 3 (dwustronna interakcja) – 1,  

a także osiągnięcie w 2017 r. wskaźnika - Przestrzeń dyskowa serwerowni – 70 TB. 

 Wskaźnik rezultatu – zaplanowano osiągnięcie w 2020 r. wskaźnika pn. Liczba 
pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 
200, a także osiągnięcie w 2019 r. wskaźnika pn. Liczba jednostek sektora 
publicznego korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych – 1. 

(akta kontroli str. 3-12, 16-491, 1221-1230) 

W kwestii przyjętych w Projekcie wskaźników produktu i rezultatu Starosta 
poinformował, że wskaźniki zostały sformułowane zgodnie z wykazem wskaźników 
określonych w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z 22 września 
2015 r.”, i nie ma możliwości dodania innego wskaźnika, np. liczby świadczonych 
poszczególnych e-usług, gdyż stanowią one katalog zamknięty. 

(akta kontroli str. 1873-1877, 1881-1888) 

2. Zagadnienia dotyczące e-administracji, w tym wdrożenia elektronicznej obsługi 
mieszkańców zostały ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego do 2025 
roku przyjętej uchwałą nr XXXI/220/2005 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 
24 maja 2005 roku oraz w Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-
2025 przyjętej uchwałą nr XXIII/174/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 
28 czerwca 2016 r. (dalej: Strategie). 

W Strategii z 24 maja 2005 r., w celu strategicznym nr 5 Rozwój samorządności 
i społeczeństwa obywatelskiego został wskazany cel operacyjny nr 4 Podniesienie 
poziomu pracy administracji powiatowej, w którym zawarto zadanie do realizacji 
polegające na wdrożeniu procedur elektronicznej obsługi mieszkańców.  

W Strategii z 28 czerwca 2016 r., w podrozdziale dotyczącym obszaru Sprawnej 
i otwartej na mieszkańców administracji został zawarty m.in. cel strategiczny 
Otwarcie urzędu na mieszkańców dzięki partycypacji, rozwiązaniom informatycznym 
i jawności informacji, za którego koordynację został wskazany Sekretarz Powiatu 
Pruszkowskiego. W ramach tego celu zostały wyszczególnione takie działania 
operacyjne jak: wdrożenie kompleksowej obsługi mieszkańców przez Internet, 
ograniczenie konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie i innych 
jednostkach starostwa oraz informatyzacja usług i procesów świadczonych przez 
jednostki powiatowe w celu ich usprawnienia (m.in. e-administracja, e-medycyna, 

                                                      
12 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  
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elektroniczny dostęp do informacji), z zapewnieniem równej jakości obsługi osób 
niekorzystających z Internetu. 

W obydwu Strategiach nie zostały określone mierniki osiągania rezultatów 
w ww. zakresie. 

(akta kontroli str. 3-12, 1944-2219) 

3. W celu zapewnienia realizacji Projektu Starosta powołał zespół13, do którego 
zadań należało m.in. prawidłowe, terminowe, efektywne i rzetelne realizowanie 
zadań określonych we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie 
projektu. W zarządzeniu nie określono szczegółowego harmonogramu prac zespołu, 
a jedynie podano, że w miarę potrzeb koordynator będzie zwoływał spotkania. W 
latach 2016-2018 odbyło się pięć spotkań, na których omawiano sprawy związane z 
realizacją Projektu. 

(akta kontroli. 1030-1043, 1944-1949, 2220-2232) 

4. Realizacja Projektu przebiegała na podstawie wniosku o dofinansowanie, który 
był sześciokrotnie aktualizowany. Data zakończenia realizacji Projektu, pierwotnie 
ustalona na 30 listopada 2017 r., została ostatecznie wydłużona do 30 września 
2019 r. Aktualizacje wniosku wynikały w szczególności z powodu wydłużenia 
terminu realizacji Projektu, przesunięcia środków pomiędzy wydatkami w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym, wykorzystania oszczędności w wydatkach 
powstałych w trakcie realizacji Projektu, przesunięcia terminów osiągnięcia 
wskaźników produktu i rezultatu oraz korekty liczby e-usług o stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 z 31 na 30. 

Powiat niezasadnie wystąpił w lutym 2018 r. do MJWPU o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu realizacji Projektu, co opisano szerzej w sekcji stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 16-491, 850-989, 1054-1124) 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie głównym celem Projektu była Poprawa 
jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej poprzez wdrożenie 
e-usług publicznych, opartych na potencjale technologii cyfrowych, świadczonych 
przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie na rzecz mieszkańców i obywateli 
powiatu pruszkowskiego, w tym o najwyższym stopniu dojrzałości – umożliwiających 
załatwianie danej sprawy na odległość, które realnie wpłyną na oszczędność czasu 
i kosztów oraz poprawę komfortu mieszkańców i przedsiębiorców w kontakcie 
z urzędem. Cel główny Projektu realizowany był poprzez trzy cele szczegółowe14. 

W ramach Projektu został osiągnięty cel główny oraz cele szczegółowe projektu, 
a także wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu określone we wniosku 

                                                      
13  Zarządzenie Nr 32/2016 z 2 listopada 2016 r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie powołania zespołu 

ds. realizacji trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. „Rozwój e-usług 
w Powiecie Pruszkowskim”, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)”, „Budowa zintegrowanego Systemu 
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego”, zmienione 
Zarządzeniem Nr 32/2017 z 13 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 14/2018 z 18 kwietnia 2018 r. 

14  Cel szczegółowy 1 – Przygotowanie technicznego zaplecza informacyjnego urzędu oraz wdrożenie 
najnowszych rozwiązań informatycznych w celu udostępnienia wysokiej jakości usług publicznych 
świadczonych dla mieszkańców i przedsiębiorców, także osób dotkniętych niepełnosprawnościami w 
oparciu o rozwiązania elektroniczne (e-usługi); cel szczegółowy 2 – Rozwój i upowszechnianie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, w tym wdrożenie standardów WCAG 2.0 oraz ułatwienia i uproszczenia 
w dostępie do informacji publicznej w postaci elektronicznej dla mieszkańców i przedsiębiorców powiatu, 
także dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzące do rozwoju społeczeństwa informacyjnego; cel 
szczegółowy nr 3 – Wdrożenie standardów operacyjności baz danych i informacji publicznej oraz 
zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji będących w zasobach starostwa pruszkowskiego 
umożliwiających ponowne ich elastyczne wykorzystanie. 
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o dofinansowanie Projektu. W zakresie wskaźników produktu uruchomiono 30 e-usług 
o stopniu dojrzałości co najmniej 4 oraz jedną e-usługę o stopniu dojrzałości co 
najmniej 3, zostało udostępnione on-line nie mniej niż 300 dokumentów15 
zawierających informacje sektora publicznego przez Starostwo, a przestrzeń dyskowa 
serwerowni wyniosła 77,4 TB (wartość docelowa wynosiła 70 TB). W zakresie 
wskaźników rezultatu została osiągnięta liczba 200 pobrań/odtworzeń dokumentów16 
zawierających informacje sektora publicznego oraz została uruchomiona aplikacja na 
urządzenia mobilne. Wskaźniki te zostały osiągnięte w terminach określonych we 
wniosku o dofinansowanie Projektu. 

W ramach Projektu zakupiono sprzęt teleinformatyczny, na który składała się 
platforma wirtualizacyjna oraz dziewięć skanerów o łącznej wartości 1 031,1 tys. zł 
(w tym wydatki kwalifikowalne stanowiły łącznie 1 026,5 tys. zł), co stanowiło 43,2% 
całkowitej wartości Projektu. 

(akta kontroli str. 1847-1877, 1880-1888, 1938-1949, 2233-2262) 

5. Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że w latach 2019-2022 
(do 30.04.2022 r.) liczba zrealizowanych spraw w Starostwie z wykorzystaniem 
e-usług uruchomionych w ramach Projektu wyniosła: 

 w 2019 r. – 16, 

 w 2020 r. – 176, 

 w 2021 r. – 50, 

 w 2022 r. (do 30.04.2022 r.) – 1. 

Spośród 30 e-usług funkcjonujących w ramach Projektu, w okresie 2019 – 30 
kwietnia 2022 r. z 15 e-usług17 w ogóle nie korzystano, natomiast korzystanie 
z pozostałych 15 e-usług było niewielkie18, z tendencją spadkową19. 

Ponadto interesanci korzystali z usług uruchomionych centralnie na platformie 
e-PUAP, tożsamych z usługami wdrożonymi w ramach badanego Projektu, a także 
korzystali z metody tradycyjnej załatwienia sprawy20. Liczba zrealizowanych usług 

                                                      
15  Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. udostępniono on-line 753 dokumenty. 
16  Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. pobrano/odtworzono 130 158 dokumentów. 
17  Dotyczyło to następujących e-usług: 1. Rejestracja pojazdu zabytkowego; 2. Rejestracja pojazdu marki 
„SAM”; 

3. Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą; 4. Rejestracja pojazdu nowego zakupionego 
w Polsce; 5. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie 
drogowym; 6. Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 7. Wydanie licencji 
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, 
pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób 
łącznie z kierowcą; 8. Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
pośrednictwa przy przewozie rzeczy; 9. Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych / przewozów 
regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym; 10. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów; 11. Wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów; 12. Wydanie zezwolenia na zbieranie 
odpadów; 13. Wydanie pozwolenia zintegrowanego; 14. Wykreślenie z rejestru zwierząt; 15. Wydanie 
pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 

18  Dotyczyło to następujących e-usług: 1. Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy; 
2. Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce; 3. Wydanie wtórnika prawa jazdy; 4. Wydanie lub 
rozszerzenie prawa jazdy po egzaminie; 5. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy; 6. Rejestracja sprzętu 
pływającego do połowu ryb; 7. Zmiana, wydanie wtórnika, wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 8. Rejestracja czasowa na wniosek właściciela (wywóz 
pojazdu za granicę; przejazd pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru, związany z koniecznością wykonania 
badania technicznego lub naprawy); 9. Petycja; 10. Udostępnienie informacji publicznej; 11. Wystąpienie 
Rzecznika Konsumentów (wnioski o pomoc prawną, porady); 12. Udzielenie informacji dot. interpretacji 
z zakresu Prawa budowlanego; 13. Udzielenie informacji dot. wydawanych zgód budowlanych, 
prowadzonych lub wykonywanych inwestycji na terenie Powiatu Pruszkowskiego; 14. Wpis do rejestru 
zwierząt; 15. Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna lub decyzji określającej zadania z zakresu 
gospodarki leśnej. 

19  W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. złożono jeden wniosek w ramach wszystkich e-usług. 
20  Dane nie uwzględniają usług zrealizowanych w salach obsługi mieszkańców w budynku Starostwa. 
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innymi metodami, niż z wykorzystaniem e-usług uruchomionych w ramach Projektu 
wyniosła: 

 w 2019 r. – z wykorzystaniem platformy e-PUAP – 42, a metodą tradycyjną 783, 

 w 2020 r. z wykorzystaniem platformy e-PUAP – 82, a metodą tradycyjną 895, 

 w 2021 r. z wykorzystaniem platformy e-PUAP – 95, a metodą tradycyjną 1041, 

 w 2022 r. (do 30.04.2022 r.) - z wykorzystaniem platformy e-PUAP – 27, a 
metodą tradycyjną 220. 

(akta kontroli str. 3-15, 1029) 

W kwestii niewielkiego zainteresowania e-usługami funkcjonującymi w ramach 

Projektu, Starosta poinformował m.in., że: (…) Część oferowanych e-usług 

świadczonych przez administrację publiczną równolegle jest udostępniana na 

ogólnopolskiej platformie ePUAP lub poprzez inne formy świadczenia usług drogą 

elektroniczną (…). Ponadto Starosta poinformował, że niewielkie zainteresowanie 

wynika z niskiego poziomu wiedzy na temat technologii informacyjnych wśród 

indywidualnych odbiorców, braku zaufania społeczeństwa do elektronicznej 

komunikacji i korzystania z e-usług, oraz że w opinii klientów istniejące rozwiązania 

techniczne w zakresie e-usług nie są w pełni intuicyjne i są oceniane jako 

wymagające zbyt zaawansowanej wiedzy informatycznej (…). Dodał także, iż 

stopień wykorzystania e-usług zależny jest przede wszystkim od indywidualnego 

zainteresowania ze strony interesantów. 

(akta kontroli str. 1800-1807) 

6. Uruchomione w ramach Projektu 31 e-usługi charakteryzowały się następującym 
modelem dojrzałości: 

a) 30 e-usług charakteryzowało się modelem dojrzałości o stopniu dojrzałości 
co najmniej 4 – transakcja, 

b) jedna e-usługa charakteryzowała się modelem dojrzałości o stopniu dojrzałości 3 
– dwustronna interakcja. 

(akta kontroli str. 429-491) 

7. W kwestii monitorowania poziomu wykorzystania udostępnionych przez 
Starostwo e-usług w ramach Projektu, Starosta poinformował, że pracownicy 
Starostwa raz w roku dokonują przeglądu udostępnionych e-usług i na tej podstawie 
formułowane są planowane zmiany i zadania do realizacji. W latach 2021-2022 
odbyły się dwa spotkania pracowników Starostwa, w wyniku których sformułowali 
oni następujące zalecenia: 

 po spotkaniu w styczniu 2021 r. - zintensyfikowanie promocji e-usług 
w środkach komunikacji elektronicznej oraz poprzez działania informacyjne. 

 po spotkaniu w styczniu 2022 r. - zintensyfikowanie promocji e-usług 
w środkach komunikacji elektronicznej oraz poprzez działania informacyjne. 
Ponadto zalecono przeprowadzenie analizy unowocześnienia portalu e-Urząd 
lub połączenia z portalem ePUAP w celu zapewnienia synchronizacji usług 
świadczonych drogą elektroniczną. 

(akta kontroli str. 3-12, 1052-1053) 

W kwestii zintensyfikowania promocji e-usług Starosta poinformował, że W związku 
z wystąpieniem pandemii COVID-19 promocja e-Usług została ograniczona tylko do 
mediów elektronicznych: strona internetowa Powiatu Pruszkowskiego oraz 
Facebook, gdzie były publikowane materiały informacyjne zachęcające do 
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skorzystania z portalu e-Urząd (liczba wyświetleń/zasięg: na stronie internetowej – 2 
550, Facebook – 1 606). Natomiast cały czas działania informacyjno-promocyjne 
odbywają się w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie w Wydziale Obsługi 
Mieszkańców. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem na bieżąco 
udzielają osobom zainteresowanym szczegółowe informacje dotyczące e-Usług. Od 
momentu uruchomienia Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego e-PUAP, każdy 
klient otrzymuje ulotkę dotyczącą e-Usług (w okresie od 19.07.2021 r. do 
31.05.2022 r. z usługi potwierdzenia profilu zaufanego skorzystało 649 osób). (…) 
Ponadto informacje dotyczące cyfryzacji w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie 
były również omawiane podczas wywiadu udzielonego w telewizji Tel-Kab w 
sierpniu 2021 r. przez Sekretarza Powiatu – Michała Landowskiego. 

(akta kontroli str. 1800-1807) 

Odnośnie przeprowadzenia analizy unowocześnienia portalu e-Urząd lub połączenia 
z portalem ePUAP, Starosta poinformował, że Powiat Pruszkowski przystąpił do 
projektu  „GovTech by Unicorn Hub” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału 
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca 
w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz  
i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż „GovTech inno_LAB”. Wyzwanie 
pn. „Stworzenie wirtualnego asystenta w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie 
(WASPP)” ma na celu wdrożenie pakietu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla 
administracji. Na etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego przeprowadzono 
analizę funkcjonowania, dostępności oraz sprawności wypełniania i składania 
wniosków w portalu e-Urząd. Dokonano również analizy statystycznej spraw 
wpływających do urzędu. Podczas prac nad planem wdrożenia innowacji odbyły się 
m.in. spotkania z przedstawicielem firmy COIG S.A., który poinformował, że firma 
nie planuje wdrażania nowych funkcjonalności systemu. Rozważano nad 
przeniesieniem formularzy e-usług z .xml na interaktywny .pdf oraz wdrożenie 
„wirtualnego asystenta”, który usprawniłby kontakt z klientem oraz załatwianie spraw 
drogą elektroniczną.  

(akta kontroli str. 1800-1807) 

8. Zasady dokonywania zgłoszeń o problemach technicznych związanych 
z funkcjonowaniem portalu e-Urząd, w ramach którego funkcjonowały e-usługi, 
zostały określone w Regulaminie świadczenia i korzystania z usług portalu e-
Urząd21. 

W okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. na platformie udostępniającej e-usługi 
w ramach Projektu, odnotowano tylko jedno zgłoszenie interesanta o braku 
możliwości wysłania wniosku elektronicznie. Problem został rozwiązany po dwóch 
dniach od chwili zgłoszenia. 

(akta kontroli str. 544-550, 1018-1028, 1045-1051) 

Przeprowadzone przez kontrolerów NIK oględziny funkcjonowania dwóch 
wybranych e-usług wykazały, że skorzystanie z nich nie było możliwe (szczegółowy 
opis w sekcji stwierdzone nieprawidłowości).  

(akta kontroli str. 1005-1008) 

9. Na podstawie przeprowadzonych oględzin portalu e-Urząd ustalono, że dostęp do 
e-usług możliwy był zarówno po założeniu konta użytkownika na portalu e-Urząd 

                                                      
21  Stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 53/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia e-usług świadczonych przez portal e-Urząd oraz zatwierdzenia regulaminu 
świadczenia i korzystania z usług portalu e-Urząd. 
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oraz z wykorzystaniem profilu zaufanego. Na stronie głównej portalu e-Urząd zostały 
zamieszczone Regulamin portalu e-Urząd22 (dalej: Regulamin) oraz Instrukcja 
użytkownika portalu e-Urząd (dalej: Instrukcja), a także informacja, że portal 
umożliwia załatwianie spraw za pośrednictwem wniosków składanych w formie 
elektronicznej (e-usługi), których wykaz znajduje się w zakładce „Katalog usług”.  

Kontrola wykazała, że w Regulaminie zamieszczonym na portalu e-Urząd podano 
nierzetelne informacje, wskazując, że warunkiem korzystania z portalu e-Urząd jest 
założenie konta użytkownika, pomimo, że możliwe było także zalogowanie się w 
inny sposób poprzez profil zaufany. W Regulaminie wskazano również, że wniosek 
na portalu e-Urząd może być złożony wyłącznie za pośrednictwem tego konta. 
Nierzetelne informacje zawarto także w Instrukcji, podając np. inny zakres zakładek 
niż ten, który został zamieszczony na portalu e-Urząd (opis w sekcji stwierdzone 
nieprawidłowości).   

 (akta kontroli str. 544-550, 990-1004, 1045-1051, 1800-1807,1873-1879, 1944-
1949) 

10. W okresie realizacji Projektu, Starostwo podejmowało działania promocyjne 
związane z udostępnieniem e-usług. Działania te w szczególności polegały na: 

 zamieszczeniu na stronie internetowej www.powiat.pruszkow.pl oraz 
Facebook informacji o realizacji Projektu, 

 przygotowaniu materiałów promocyjnych dotyczących realizowanego 
Projektu, tj. m.in. tablic, plakatów i ulotek informacyjnych, bannerów do 
promocji w Internecie oraz roll-up'ów do wykorzystania podczas eventów 
promocyjnych, 

 przeprowadzeniu kampanii promocyjnej w mediach tradycyjnych (zlecono 
publikację materiału promocyjnego - plakat w 5 wydaniach 3 lokalnych 
gazet bezpłatnych dystrybuowanych na terenie powiatu pruszkowskiego i 
powiatów ościennych) oraz w mediach elektronicznych (publikacja banneru 
na stronach internetowych lokalnych gazet w okresie od 1 do 14 września 
2019 r. w postaci przycisku przekierowującego do strony portalu e-Urząd, 
za pomocą którego świadczone były e-usługi), 

 zorganizowaniu w sali obsługi interesantów Starostwa „dni otwartych”, 
podczas których na jednym ze stanowisk mieszkańcy mogli zapoznać się 
z działaniem portalu e-Urząd i zarejestrować konto.  

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, od 2020 r. informacja i promocja 
Projektu została ograniczona tylko do mediów elektronicznych (strona internetowa 
Powiatu Pruszkowskiego oraz Facebook), gdzie były publikowane materiały 
informacyjne zachęcające do skorzystania z portalu e-Urząd.  

(akta kontroli str. 3-12, 678-741) 

Jak poinformował Starosta, liczba wniosków złożonych przez portal e-Urząd była na 
bieżąco weryfikowana. Powołany w 2019 r. Zespół ds. portalu e-Urząd analizował 
stan wykorzystania e-usług oraz wydawał zalecenia dotyczące podjęcia 
dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych. Rezultaty działań promocyjnych 
były monitorowane na podstawie np. liczby odtworzeń informacji zamieszczonych na 
Facebook i na stronie Powiatu Pruszkowskiego oraz portalu e-Urząd (liczba 
złożonych wniosków przez portal, liczba zdarzeń). 

(akta kontroli str. 3-12) 

                                                      
22  Patrz przypis nr 21. 

http://www.powiat.pruszkow.pl/
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11. W Starostwie podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania 
i rozstrzygania spraw był tradycyjny system wykonywania czynności kancelaryjnych. 
Zakupiony w ramach Projektu system elektronicznego obiegu dokumentów 
i zarządzania dokumentami IntraDok, jak poinformował Starosta, funkcjonował jako 
system wspomagający podstawowy obieg dokumentów w Starostwie. W przyjętym 
przez Starostwo modelu obiegu dokumentów, elektroniczny system IntraDok 
wykorzystywany był do prowadzenia rejestrów przesyłek wpływających 
i wychodzących oraz spisów spraw, a także innych rejestrów i ewidencji; 
udostępniania i rozpowszechniania pism wewnątrz podmiotu; przesyłania przesyłek; 
dokonywania dekretacji, pod warunkiem przeniesienia jej następnie na dokument 
nieelektroniczny.  

Kwestie dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Starostwie 
zostały uregulowane w zarządzeniach Starosty23, a wraz z uruchomieniem 
elektronicznego obiegu dokumentów została sporządzona instrukcja obiegu 
korespondencji i dokumentów w systemie elektronicznym24. Instrukcja ta, jak 
poinformował Starosta, została przesłana do wszystkich pracowników Starostwa, 
umieszczona w systemie IntraDok oraz zamieszczona na zasobach wspólnych 
w systemie informatycznym.  

(akta kontroli str. 3-12, 543-550, 1800-1833, 1835-1846) 

12. W latach 2020-2021 w każdym roku przeprowadzono w Starostwie audyt 
z zakresu bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w §20 ust. 2 pkt 14 
rozporządzenia KRI. Zalecenia wskazane w dokumencie z 2020 r. (Raport 
z przeglądu infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
z dnia 28 grudnia 2020 r.) oraz z 2021 r. (Wnioski z audytu Bezpieczeństwa 
Informacji na podstawie Krajowych Ram Interoperacyjności dla Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie przeprowadzonego w dniach 19-20 września 2021 r.) 
zostały przyjęte do realizacji. 

(akta kontroli str. 3-12, 551-629, 1009-1016) 

13. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie w 
ramach Projektu zaplanowano realizację czterech głównych zadań: 

 Nr 1 - Budowa infrastruktury sprzętowej na potrzeby Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego, 

 Nr 2 - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, 

 Nr 3 - Szkolenia podnoszące kwalifikacje z obszaru technik 
informatycznych, 

 Nr 4 - Promocja i zarządzanie projektem. 

W okresie realizacji Projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 389,1 tys. zł, 
z tego wydatki kwalifikowalne wyniosły 2 355,1 tys. zł, w tym współfinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 884,0 tys. zł, a wkład 
własny Powiatu wyniósł 505,1 tys. zł.  

(akta kontroli str. 3-12, 16-491, 1221-1230) 

                                                      
23  Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Pruszkowskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie wskazania 

podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, wyznaczania 
koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia listy rodzajów przesyłek, które nie są otwierane 
przez punkt kancelaryjny w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie i Zarządzenie nr 27/2017 Starosty 
Pruszkowskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania podstawowego 
sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw (…). 

24  Instrukcja obiegu korespondencji i dokumentów w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie oraz zasad pracy 
w systemie elektronicznego obiegu dokumentów intraDok, służącego do wspomagania procesu obiegu 
dokumentacji w systemie tradycyjnym. 
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Powiat złożył cztery wnioski o płatność do MJWPU, z tego dwa wnioski 
o refundację25 i dwa wnioski o zaliczkę26.  

(akta kontroli str. 850-927) 

Kontrola wszystkich wydatków ujętych we wnioskach o płatność wykazała, 
że w ramach zadania Nr 1 zostały wydatkowane środki na zakup platformy 
wirtualizacyjnej27, w skład której weszły systemy: serwerowe, macierzowe, kopii 
zapasowych, przełączników dystrybucyjnych, przełączników rdzenia oraz 
oprogramowanie do wirtualizacji. Zakup platformy wirtualizacyjnej został dokonany 
po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego. Ponadto w ramach zadania Nr 1, w związku z powstałymi 
oszczędnościami w Projekcie, zostały zakupione skanery w liczbie dziewięciu 
sztuk28. 

(akta kontroli str. 1125-1136, 1149-1157, 1618-1706, 1708-1726) 

W ramach zadania Nr 2 został zakupiony zintegrowany system informatyczny w 
skład, którego weszły systemy: elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania 
dokumentami, platformy komunikacyjnej, finansowo-księgowy, dziedzinowy, 
powiadamiania klienta, obsługi płatności elektronicznych, ewidencji i udostępniania 
aktów prawnych, administracji bezpieczeństwem informacji, analitycznego 
zarządzania procesami oraz aplikacja e-Urząd na urządzenia mobilne.  

Zakup ZSI został dokonany po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach 
postępowania złożono jedną ofertę, na podstawie której została podpisana 
z Wykonawcą umowa, przedmiotem której była dostawa, instalacja i konfiguracja 
ZSI w siedzibie Starostwa, a także przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa z zakresu obsługi 
wszystkich dostarczonych funkcjonalności ZSI. Zgodnie z umową oraz jej 
załącznikami, tj. Studium wykonalności oraz Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej: SIWZ) system platformy komunikacyjnej miał udostępniać e-
usługi oparte o ustandaryzowane formularze wniosków, a w ramach systemu 
dziedzinowego miały być obsługiwane wszystkie e-usługi objęte Projektem. W 
umowie zostało również zawarte, że dostawa, instalacja i konfiguracja ZSI, a także 
przygotowanie i przedłożenie Starostwu do akceptacji dokumentacji powykonawczej 
(jako etap I realizacji umowy) zostaną zrealizowane w terminie 30 dni od dnia 
podpisania umowy, natomiast szkolenia dla pracowników (jako II etap realizacji 
umowy) zostaną przeprowadzone w terminie kolejnych 30 dni. W umowie 
wskazano, że w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy 
wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 0,5% łącznego 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 

Kontrola wykazała, że ZSI został odebrany od Wykonawcy protokołem odbioru 
końcowego w grudniu 2017 r., natomiast e-usługi zostały uruchomione w sierpniu 

                                                      
25  Wniosek o płatność refundacyjną za okres od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 790,1 tys. zł oraz 

wniosek za okres od 27.04.2019 r. do 30.09.2019 r. – wniosek o refundację, sprawozdawczy i końcowy, 
wnioskowana kwota wyniosła 4,0 tys. zł. 

26  Wniosek o płatność zaliczkową za okres od 01.01.2018 r. do 05.02.2018 r. w wysokości 1 058,8 tys. zł 
i wniosek o płatność zaliczkową za okres od 01.01.2019 r. do 10.04.2019 r. w kwocie 31,1 tys. zł. 

27  Wydatek udokumentowany fakturą VAT (S)FS-148/12/2015/F z 29.12.2015 r. w kwocie brutto 987,7 tys. zł 
zrefundowany na podstawie wniosku za okres od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 790,1 tys. zł. 

28  Wydatek udokumentowany fakturą VAT nr 81/03/2019 z 29.03.2019 r. na wartość brutto 43,4 tys. zł kwota 
wypłaconej zaliczki na podstawie wniosku o płatność zaliczkową za okres od 01.01.2019 r. do 10.04.2019 r. 
wyniosła 31,1 tys. zł. 
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2019 r., a Starostwo dokonało zapłaty za cały przedmiot umowy w lutym 2018 r.29 
(opis w sekcji stwierdzone nieprawidłowości).  

(akta kontroli str. 1137-1148, 1231-1617, 1727-1799, 1800-1807, 1834-1834, 1847-
1850, 1858-1863) 

W ramach zadania Nr 3 Wykonawca ZSI przeprowadził szkolenia dla pracowników 
Starostwa z zakresu obsługi funkcjonalności ZSI. Wydatki na szkolenia wyniosły 
29,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1137-1148, 1834-1834, 1859-1859, 1889-1937) 

W ramach zadania Nr 4 zakupiono materiały promocyjne, tj. ulotki, plakaty, tablice 
informacyjne, rollupy, banery do promocji w Internecie, a także promowano projekt 
w gazecie lokalnej. Wydatki na te cele wyniosły 5,1 tys. zł. 

Kontrola wykazała, że wszystkie wydatki zostały poniesione zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym w umowie i wnioskiem 
o dofinansowanie Projektu oraz spełniały wymogi kwalifikowalności. 

(akta kontroli str. 1009-1016, 1054-1124, 1158-1220) 

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

1. Powiat nierzetelnie przygotował wniosek do MJWPU o przedłużenie terminu 
realizacji Projektu. Jako argument podano, że opracowanie i wdrożenie e-usług jest 
procesem długotrwałym, ponieważ wymaga odpowiedniej ścieżki formalnej 
polegającej na zatwierdzeniu i opublikowaniu elektronicznych formularzy 
w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE). 

Kontrola NIK wykazała, że w odpowiedzi na ww. wniosek MJWPU wyraziła zgodę 
na przedłużenie terminu, jednakże po przygotowaniu formularzy nie zostały one w 
ogóle wysłane do zatwierdzenia w CRWDE. 

(akta kontroli str. 959-960, 1076-1083, 1847-1850) 

Starosta wyjaśnił, że Na dzień składania pisma do MJWPU w sprawie obowiązku 
publikacji formularzy w CRWDE, pracownicy Starostwa dysponowali wiedzą, z której 
wynikało, że istnieje taki obowiązek. Po przygotowaniu tych formularzy przez 
Wykonawcę okazało się jednak, że takiego obowiązku nie ma, tym bardziej, że te 
formularze będą dostępne tylko na wewnętrznym systemie e-Urząd, a nie na 
ogólnodostępnej platformie e-PUAP. 

(akta kontroli str. 1873-1877) 

W ocenie NIK, wniosek do MJWPU oparty na takiej argumentacji był niezasadny, 
co skutkowało przedłużeniem terminu realizacji Projektu. 

2. Starostwo nie zapewniło właściwego funkcjonowania dwóch e-usług. W wyniku 
przeprowadzonych oględzin funkcjonowania dwóch wybranych e-usług30, 
stwierdzono, że skorzystanie z nich nie było możliwe. Proces złożenia e-wniosku był 
długotrwały i ostatecznie nie umożliwił wysłania wypełnionego formularza. 

(akta kontroli str. 1005-1008) 

                                                      
29  Na podstawie faktury VAT nr F21/591/17/00087 z 22.12.2017 r. na wartość brutto 1 353,0 tys. zł, w tym 

w ramach realizacji etapu I umowy została wyszczególniona kwota 1 323,5 tys. zł oraz w ramach II etapu 
umowy (szkolenia z ZSI) została wyszczególniona kwota 29,5 tys. zł. 

30  Wybrano e-usługi: Sprawy obywatelskie →Petycja oraz Budownictwo, architektura →Udzielenie informacji 
dot. interpretacji z zakresu Prawa budowlanego. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Starosta wyjaśnił, że Podczas przeprowadzonej przez kontrolerów NIK próby 
skorzystania z wybranej losowo e-usługi Petycja wystąpił problem z realizacją tej 
e-usługi z uwagi na problemy wydajnościowe związane z konserwacją systemu 
przez producenta oprogramowania. W dniu 08.06.2022 r. pracownik Wydziału (…) w 
ciągu kilku minut złożył wniosek e-usługę z zakresu Petycji, która następnie została 
zarejestrowana w systemie elektronicznego obiegu dokumentów IntraDok. Obecnie 
nie występują już problemy związane z wydajnością systemu. (…).  

W związku z faktem, iż w trakcie kontroli przywrócono prawidłowe funkcjonowanie 
objętych badaniem e-usług, NIK nie formułuje wniosku pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 1005-1008) 

3. W Regulaminie zamieszczonym na portalu e-Urząd podano nierzetelne 
informacje, gdyż wskazano, że skorzystanie z e-usługi i złożenie wniosku możliwe 
jest wyłącznie po utworzeniu konta użytkownika. Kontrola NIK wykazała, że 
utworzenie takiego konta nie jest konieczne, gdyż w celu dostępu do e-usług można 
skorzystać także z profilu zaufanego. 

Nierzetelne informacje podano także w Instrukcji, gdyż zawierała ona m.in. inny 
zakres zakładek niż został zamieszczony na portalu e-Urząd powiatu 
pruszkowskiego31. Ponadto, przy informacji dotyczącej logowania do systemu za 
pomocą hasła użytkownika została przedstawiona strona startowa województwa 
kujawsko-pomorskiego, a zakładka Katalog usług w Instrukcji zawierała inny katalog 
usług niż zamieszczony w portalu e-Urząd Starostwa. 

(akta kontroli str. 990-1004) 

Starosta wyjaśnił, że Regulamin świadczenia i korzystania z usług portalu e-Urząd 
przyjęty Zarządzeniem nr 53 Starosty Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
został opracowany dla użytkowników nieposiadających profilu e-PUAP. Natomiast 
logowanie do systemu może odbywać się za pomocą konta użytkownika portalu 
e-Urząd lub profilu e-PUAP. Sposób logowania do systemu widoczny jest na stronie 
głównej portalu. W przypadku logowania do portalu przez e-PUAP automatycznie 
tworzy się konto użytkownika portalu e-Urząd. Wszelkie operacje wykonuje się na 
istniejącym koncie e-Urzędu. Sposób logowania zawarty jest w instrukcji 
użytkownika. 

Ponadto Starosta poinformował, że Na portalu e-Urząd Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie podczas ostatniej aktualizacji danych na przełomie maj/czerwiec 
omyłkowo została zamieszczona instrukcja zawierająca niewłaściwe PrintScreeny. 
Omyłkowo wprowadzony do Instrukcji fragment zostanie poprawiony.   

W związku z tym, że na dzień zakończenia czynności kontrolnych, tj. na 30 czerwca 
2022 r. Instrukcja została poprawiona, NIK nie formułuje wniosku pokontrolnego 
w zakresie dotyczącym informacji zawartych w Instrukcji.  

(akta kontroli str. 1800-1807, 1944-1949) 

4. Starostwo dokonało zapłaty całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
cały przedmiot umowy przed jego wykonaniem w całości, co było działaniem 
nierzetelnym. Kontrola wykazała, że przedmiotem umowy z Wykonawcą było 
wdrożenie ZSI, zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz Studium wykonalności, 
będącymi załącznikami do umowy. Przedmiot umowy został odebrany bez uwag 
protokołem odbioru końcowego 22 grudnia 2017 r., a zapłaty dokonano w dniu 28 
lutego 2018 r. pomimo, iż uruchomienie e-usług nastąpiło dopiero 29 sierpnia 
2019 r. 

                                                      
31  Pasek górny portalu e-Urząd powiatu pruszkowskiego zawierał zakładki: strona główna, katalog e-usług 

oraz moje konto, natomiast w Instrukcji opis paska górnego zawierał cztery zakładki: strona główna, katalog 
usług, moje konto, pomoc. 
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(akta kontroli str. 1137-1148, 1231-1617, 1727-1799, 1800-1807, 1834-1834, 1847-
1850, 1858-1863) 

Starosta wyjaśnił, że Przedmiot umowy z Wykonawcą nie obejmował przygotowania 
formularzy do e-usług. Zamawiający nie brał pod uwagę realizacji tej usługi przez 
Wykonawcę (…). W dniu 22 grudnia 2017 r. podczas spotkania z Wykonawcą 
doszło do ustaleń, podczas których Wykonawca zadeklarował, że w ramach 
wsparcia technicznego wesprze Zamawiającego w przygotowaniu formularzy e-
usług.  

Ponadto wyjaśnił, że Formularze e-usług zostały przygotowane nieodpłatnie 
w ramach wsparcia technicznego przez firmę (…) wraz z merytorycznymi 
pracownikami Starostwa Powiatowego w Pruszkowie z wydziałów, których dotyczyły 
e-usługi. (…). 

(akta kontroli str. 1800-1807,1847-1850, 1873-1877, 1938-1943) 

NIK nie podziela wyjaśnień Starosty. Zdaniem NIK,  przedmiotem umowy w zakresie 
ZSI było m.in. wdrożenie e-usług. W Studium wykonalności na str. 48 wskazano 
m.in., że dzięki wdrożonemu ZSI zostanie uruchomionych 31 usług o stopniu 
dojrzałości 5 oraz jedna usługa o stopniu dojrzałości 3. E-usługi zostały wymienione 
zarówno w Studium wykonalności, jak i w SIWZ. Należy wskazać, że bez 
przygotowania e-formularzy, nie było możliwości rozpoczęcia świadczenia e-usług. 

(akta kontroli str. 1137-1148, 1231-1617, 1727-1807, 1834-1834, 1847-1850, 1858-
1863, 1873-1877, 1938-1943) 

5. Starostwo nie ustaliło wysokości kary umownej od Wykonawcy ZSI za 
niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy. Zgodnie z § 2 pkt 1 umowy 
I etap, tj. realizacja ZSI miał zostać wykonany w terminie 30 dni od dnia jej 
podpisania, tj. do 20 września 2017 r., natomiast zgodnie z §2 pkt 2 umowy, II etap 
umowy, tj. przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi wszystkich funkcjonalności 
ZSI, miał zostać przeprowadzony w terminie następnych 30 dni, tj. do 20 
października 2017 r. 

Kontrola wykazała, że I etap umowy został odebrany 2 października 2017 r., 
a gotowość do odbioru II etapu została zgłoszona przez Wykonawcę 13 listopada 
2017 r. 

(akta kontroli str. 1137-1148, 1834-834, 1858-1859) 

Starosta wyjaśnił, że (…) termin wykonania umowy przypadał odpowiednio na 30 i 
60 dzień roboczy, zatem końcowy termin wykonania przedmiotu umowy przypadał 
na 14 listopada 2017 r. W dniu 13 listopada 2017 r. Wykonawca powiadomił 
Zamawiającego o gotowości przekazania przedmiotu umowy. (…) W konsekwencji 
w dniu 14 listopada 2017 r. doszło do wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. Zgodnie z zawartą umową na Wykonawcy spoczywał ciężar 
terminowego wykonania przedmiotu umowy pod sankcją kar umownych. Natomiast 
w umowie nie ma zapisów dotyczących obligu odbioru pracy przez Zamawiającego 
w określonym terminie. Z uwagi na fakt, że konieczne było sprawdzenie licznych 
funkcjonalności kilku systemów, nie było możliwe dokonanie weryfikacji w krótkim 
czasie, tak jak ma to miejsce np. przy odbiorze sprzętu, gdzie sprawdzeniu 
poddawana jest ilość i numery seryjne dostarczanych urządzeń. Tym samym nie 
można wskazać, że doszło do zwłoki w wykonaniu umowy – zwłoka mogła by 
dotyczyć jedynie Wykonawcy, a nie Zamawiającego. (…) Wykonawca zatem nie 
pozostawał w zwłoce, ponieważ wykonał umowę w terminie. (…). 

(akta kontroli str. 1800-1807) 

NIK nie podziela wyjaśnień Starosty, gdyż w umowie, a także w SIWZ nie 
wskazano, że terminy realizacji umowy podane w dniach należy liczyć jako dni 



 

16 
 

robocze. W takim przypadku, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 111 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny32, terminy realizacji wynikające z umowy 
należy liczyć jako dni kalendarzowe.  

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych33, Starostwo było obowiązane do ustalenia 
przypadających mu należności pieniężnych z tytułu kary umownej za nieterminowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Ponadto NIK zauważa, że faktyczne udostępnienie e-usług nastąpiło dopiero 29 
sierpnia 2019 r., co zostało opisane w pkt 4 Stwierdzonych nieprawidłowości. 

Z uwagi na fakt, że roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
zgodnie z art. 118 ustawy Kodeks cywilny, przedawniają się z upływem 3 lat, NIK 
nie formułuje wniosku pokontrolnego dotyczącego naliczenia Wykonawcy kar 
umownych, lecz formułuje uwagę w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 1137-1148, 1399-1498) 

IV. Uwagi i wnioski 

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

NIK zwraca uwagę, aby: 

 Dokonywać płatności dopiero po faktycznym zrealizowaniu prac. 1.

 Zapewnić naliczanie kar umownych wykonawcom umów w przypadku 2.
zaistnienia przesłanek przewidzianych w umowach.  

1. Rzetelne podawanie informacji w dokumentach przeznaczonych dla 
interesantów o zasadach funkcjonowania e-usług w ramach Projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
32  Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm. 
33  Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. 

Uwagi 

Wnioski 
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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 
wykorzystania uwag i 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 

Departament Administracji Publicznej 

   Kontroler                       Dyrektor 

  Paweł Łukasiewicz             Bogdan Skwarka 

Doradca ekonomiczny 
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