
i?i, €ffiJ ,i.]e_f#il :j § Z i;,; Z

WSOC.VILF,B0932 - 1 /08

\'',,;:'_. ,__ , ._ 
, , ,, i

-

PRoToKoŁ

z kontroli Problemowej w Punkcie Paszportowym Wydzińu Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewodzkiego w ńydgoszczy
mieszczącym się w siedzibie starostwa powiatowego w ctrudziądzu.

I. Sprawy organizacyjne
1. Jednostka kontrolowana Punkt Paszportowy w Grudziądzu

ul. MałomĘńska 1

Kierownik jednostki kontrolowanej: - Starosta Grudziądzki
Pan Marek Szczepanowski

Osobami odpowiedzialnymi za kontrolowany zakres spraw są: Iwona Dziarska i Marta
Bochen.

2, Kontrolę przeprowadztł zespoł kontrolujący w składzie,. Elżbieta Behrendt - kierownik
Oddziału Paszportów i Maria Rosenthal-Banaś - inspektor zWydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewodzkiego w Bydgoszczy na
Podstawie upowaznienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 143lO8 z dnia20 O2.2OO8 r.

3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 5 03 2008 r

4. WyjaŚnień w trakcie kontroli wyjaśnień udzielali pracownicy Starostwa Powiatowego
w Grudziądzu: Iwona Dziarska i Marta Bochen,

5. Przedmiotowy zakres kontroli:
- Przyjmowanie podań paszportowych i wydawanie paszportów zgodnie z ustawą z dńa

13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych ( Dr. U. Nr I43, poz. IO27) oraz
rozPorządzeniami: Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opł,at za
wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.IJ. Nr 153, poz. tO97) oraz
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie
dokumentow paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia
fałszerstw lub wad w tych dokumenta ch oraz w sytuacji tch zniszczenia ( Dz. IJ . Nr 152
poz.1090

- zabezpieczenie pomieszczeń przed pożarem i włamaniem.

6. Kontrola dotyczyłabieżącej pracy Punktu Paszportowego w dniu 5 03.2008 r,
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II. ocena kontrolowanej działalności wynikającej z ustaleń opisanych w pkt.I.
PrzeProwadzona kontrola w Punkcie Paszportowym w Grudziądzu wykonana byław ramach nadzor"l Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nad działalnością punktu
Paszportowego.
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Zespół Kontroluiacv stwierdził :

1. W zakresie PrzYjmowania wniosków paszportowych, ich rejestracji w paszportowym
systemie obsfugi obywateli ps2o oraz skanowania danych giaficznych.

- skontrolowano przyjęte wnioski paszportow e - zarówno w formie papierowej jak i w
Paszportowym Systemie Informatyc znym.

podczas kontroli zwrócono uwagę na prawidłowośc przyjmowania wniosków
paszportowych, tj.

- wYPełnianie wniosku paszpol-towego zgodnie z dowodem osobistym i stanem
faktycznym (w razie wystąpienia wątpliwości ządać aktu usc) )- sPrawdzanie Przedkładanego dowodu osobistego pod względem autentyczności zdjęcia,
zabezpieczeń i i zapisow;

- Przestrzeganie obowiązku obecności osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnio nej przy
składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego,

- PodPisYwanie Podania paszportowego przez posiadacza paszportu z uwzględnieniem
dzieci, ktore w dniu złożenia podania ukończyĘ 73lat, aw przypadku istniejących
przeszkód do ńożenia podpisu, podaniu ich przyczyn,

- PrzYjmowanie zdjęĆ posiadających właściwe parametry biometryczne, zgodniez PrzePisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji-z dn.
24.08.2006r- W sPrawie dokumentow paszportowych oraz trybu postępowania w
PrzYPadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich
zniszczęnia(Dz U. Nrl52, poz.7O9O ) i instrukcjąPS20,

- Pobieranie oŚwiadczeh o utracie paszportu zarowno ważnegojak i takiego, którego
w ażnośc juz się skończyła,

- nie wklejanie do podań paszportowych innych dokumentów niżwymagane,
- Pobieranie aktow urodzenia od małoletnich ubiegających się po raz pierwszy

o wydanie paszportu,
- przylmowanie opłat imiennych,
- Pobieranie opłat paszportowych wg zasad określonych w ustawie o dokumentach

PaszPortowych oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie
dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.lJ. Nr 153, poz. 1091 |- Prawidłowe udokumentowanie zntżekopłaty paszportowej ( nr legitymacji emeryta,
rencisty, nr legitymacji szkolnej z podaniem nazry szkĄ),

- składanie wniosku dla osoby małoletniej wspolnie przez oboje rodzicow
jednego rodzicawraz z pisemną zgodąpoświadczonąza zgodność podpisu

lub przez
przez organ

paszportowy lub notariusza,
- podpisywanie zgody rodziców na wydanie paszportu

i nazwiskiem,

i,,, '

małoletniemu pełnym imieniem
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wYPełnianie wszYstkich Punktow w kwestionariuszu paszportowym (łącznie z pkt. 2,3, -,

i 9),
przyjmowanie wnio skow z pominięciem właściwości miej scowej,
anulowanie pa lub są wymieniane z innych powodów
przed wydanie ać waznój wizy),umieszczaniu formacji o przyczynie wymian y ważnege

nia,
anych z systemem CEWiUP/PESEL,

edkładanych przez klienta z informacjami

konieczność sprawdzenia poprawności zeskanowego zdjęcia biometrycznego w
,,zaĘadce" : Dane biometryczne,
koni eczno ść wydani a kli ent o m wydruku p otwi erdze nia zło żeniawni o sku.

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przyjmowania wniosków
o wydanie paszportu

2. W zakresie wydawania paszportow:
- skontrolowano przechowyvanie paszportow wystawionych do dnia 27 sierpnia

2006 r., do wydania,
nie stwierdzono uchybień,

- sprawdzono przy1otowanie
biometrycznych,

nowoutworzonego stanowiska do wydania paszportów

stanowisko PrzYgotowane prawidłowo, pracownicy przeszkoleni do funkcji
wydawania paszportów.

3. w zakresie zabezpieczenia przetwarzaniadanych osobowych :- Starostwo Powiatowe posiada instrukcję zarządiania systemem informatycznym
sfu zącym do przetwa r zania danych o sob owych,

- PracownicY Punktu PaszPortowego posiad ająupoważnienie Starosty do przetwa rzania
danych osobowych,

- PracownicY Posiadalą zaPisy w indyrvidualnych zakresach czynności określające ich
zadania oraz odPowiedzialnośc za ochronę danych przed niópowołanym dosiępem,
nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

4, W zakresie zabezpieczeń przedwłamaniem i pozarem:
- Pomieszczętie, w ktorym przechowuje się dokumentację paszportow ą oraz paszporty

j est właściw ie zab ezpieczone.

5 W zakresie spraw organizacyjnych..
Fomieszczenia i ich WYPosazenie zabezpiecza prawidłową pracę punktu paszportowego,

Podsumowuj ąc naleŻy stwierdziĆ, że przeprowadzona kontrola bieżące1 działalności
Funktu paszportowego w Grudziądzu nie v,rykazała uchybień.

f .riy do książki kontroli dokonano.
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umotYwowanYch zastrzeżehw sprawie stanu faktycznęgo i prawnego, ocen, uwag i wnioskow
zawarlYch w Protokole z kontroli. Zastrzeżenia nilezry zgosić nu piś.i. Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu w terminie 14 dni od dnia otrzyminiaprotokołu z kontroli.

Zgodnie z § 28 ust.1 w.wYm. zarządzenia, Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie
posiadającej jego pisemne upowaznienie przysfuguje prawo ba',o*y podpisania
Protokofu z kontroli i ńożenia, w terminie 14 dń Óa a"iui.go otrz}mania, Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu pisemnego wyjaśnienia tej odmo -.

W protokole z kontroli dokonano następujących :

al
bl
cl

poprawek - na str.
skreśleń - na str.
uzupełnień - na str.

Miejsce i data podpisania protokofu:

ST

Na tym protokół zakończono sporządzając go w 3-ch jednobrzmiących
egzemplarzach, z ktorych po jednym otrzymuj
1. Starosta Grudziądzki
l, Wojewoda Kujawsko-Pomorski
3. wydziń Nadzoru i kontroli kujawsko-pomorskiego urzędu wojewodzkiego

Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiązany w terminie :o onia od dnia
otrzYmańa Protokofu Poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania
uwag i wYkonania wniosków oraz o podjętych dzińańach lub przyczynach nie podjęcia tych
dzińah.
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