WOJEWODA ŚLĄSKI
Katowice,21-02-2019
SOI.431.1.2019

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli
Zakres kontroli:

Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego w oparciu o ustawę z dnia 28
listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ochrona danych
osobowych.

Podstawa prawna
przeprowadzenia
kontroli:

˗
˗
˗

art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie1,
art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji
rządowej2,
art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego3.

Jednostka
kontrolowana:

Miasto Będzin
Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin

Kierownik jednostki
kontrolowanej:

Łukasz Komoniewski – Prezydent Miasta Będzin

Zespół kontrolerów
i nr upoważnienia:

Izabela Dubaniowska, starszy inspektor wojewódzki, na podstawie
upoważnienia nr SOI.0030.1.2019, kierownik zespołu kontrolerów;
Iwona Kuszper, starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia
nr SOI.0030.2.2019.

Termin kontroli:

od 29 stycznia do 4 lutego 2019 r.

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności
Ocena ogólna:

Działania podejmowane przez Prezydenta w kontrolowanym zakresie, pod
względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam pozytywnie pomimo
stwierdzonej nieprawidłowości.

Komórki
wykonujące zadania
z zakresu objętego
kontrolą:

Urząd Stanu Cywilnego

1 tj. Dz. U. z 2017 r., p 2077,
2 Dz. U. Nr 185, poz. 1092,
3 tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.
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Ustalenia,
stanowiące
podstawę oceny:

W roku 2018 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie sporządzono 186 aktów
małżeństw.
Badaniu poddano 10,21 % zdarzeń, tj. 19 aktów, w tym 10 aktów małżeństw
cywilnych i 9 aktów małżeństw konkordatowych.
Wszystkie poddane kontroli akty zostały przyjęte zgodnie z art. 76 ust.1, art.
79, art. 84, art. 87 ust. 2 i art. 88 Prasc4.
We wszystkich poddanych kontroli przypadkach sporządzone zostały
protokoły o przyjęciu oświadczeń przez kierownika usc o wstąpieniu
w związek małżeński zgodnie z wymogami w art. 84 i 87 ust.2 Prasc5.
Wszystkie poddane badaniu sporządzone akty małżeństwa zawierają wszystkie
dane określone w art. 88 Prasc.6
W roku 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie dokonano 87
transkrypcji zagranicznych dokumentów do rejestru stanu cywilnego.
Badaniu poddano 11,49% zdarzeń, tj. 10 spraw.
We wszystkich poddanych kontroli sprawach, transkrypcji podlegał dokument,
który w państwie wystawienia był uznany za dokument stanu cywilnego i miał
moc dokumentu urzędowego, był wydany przez właściwy organ oraz nie
budził wątpliwości co do autentyczności, zgodnie z art. 104 ust. 2 i ust. 3
Prasc7;
Brak jest zwrotnych potwierdzeń odbioru odpisu zupełnego aktu stanu
cywilnego przez wnioskodawcę w 7 na 10 kontrolowanych sprawach,
tj. w 70% spraw poddanych kontroli, co jest niezgodne art. 105 ust. 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Przyczyna: Nieprawidłowa interpretacja przepisów prawa.
W Urzędzie Miasta Będzina wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Danych
Osobowych, będącą zborem zbiór zasad i procedur wraz z planem ich
egzekwowania, według których Urząd Miejski w Będzinie zarządza
bezpieczeństwem danych osobowych.
Dane osobowe związane z zadaniami wykonywanymi przez Urząd Stanu
Cywilnego zabezpieczone są w prawidłowy sposób, tj. pomieszczenia,
w których jest przechowywana dokumentacja są zabezpieczone przed
nieuprawnionym dostępem, a dostęp do nich ma ściśle określona grupa
pracowników.
Zastosowano odpowiednie procedury i rozwiązania
powodujące, że petenci nie mają możliwości dostępu do danych osobowych.

Osoby
odpowiedzialne za
wykonywanie zadań
w zakresie
stwierdzonych

Pani Urszula Domańska – Kierownik USC w Będzinie
Pani Dagmara Kokoszka – Wieczorek – Z-ca Kierownika USC w Będzinie

4 t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 2064 ze zm., t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224
5 t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 2064 ze zm., t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224
6 t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 2064 ze zm., t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224
7 t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 2064 ze zm., t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224
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nieprawidłowości:
III Uwagi i zalecenia pokontrolne
Zalecenia
pokontrolne

4

W związku z przedłożeniem zespołowi kontrolnemu, w trakcie czynności
kontrolnych, poprawionych wniosków o dokonanie transkrypcji aktu stanu
cywilnego, odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego.

