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W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej odsyłam zgodnie z Pana życzeniem wypełnioną poniżej tabelę 

Pytanie Odpowiedź 
Czy w roku 2022 jednostka przeprowadzała 
audyt KRI? Jeżeli audyt ma być dopiero 
wykonany to proszę napisać, kiedy jest 
planowany. 

TAK 

Kiedy został zakończony audyt KRI? Jeżeli jeszcze 
nie został zakończony to proszę o informację, 
kiedy jest planowane go zakończyć. 

termin wykonania audytu KRI 5-6 lipiec 2022 

Czy audyt KRI przeprowadzany był przez 
pracownika czy przez podmiot zewnętrzny 
(firmę, osobę fizyczną, instytucję itp.?)? Jeżeli 
audyt przeprowadzał podmiot zewnętrzny to 
proszę podać nazwę i siedzibę tego podmiotu. 

Audytor zewnętrzny: 
NT GROUP Sp. z o.o 
90-218 Łódź, ul. Pomorska 

Za jaką cenę brutto przeprowadzono audyt? 
Jeżeli audyt przeprowadzał pracownik to proszę 
nie odpowiadać. 

Kwota brutto 3.567,00 złotych 

Inspektor Ochrony Danych 
Koordynator ds. Dostępności 
Lidia Stawińska 

Tel. 046 814 42 41 wew. 103 
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka 
Al.Konstytucji 3 Maja 32 pok.103 
96-200 Rawa Mazowiecka 

e-mail: lidia.stawinska@rawam.ug.gov.pl 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Twój adres email, wraz z Twoimi danymi 
osobowymi udostępnianymi poprzez email, są przetwarzane przez Urząd Gminy Rawa Mazowiecka  ,  dla którego administratorem danych osobowych jest 
Wójt Gminy,  gdyż jest to niezbędne do wykonania uzasadnionego interesu prawnego administratora, jakim jest utrzymanie kontaktu z Tobą. Masz prawo 
żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz, gdzie stosowne, wyrażenia sprzeciwu poprzez wysłanie 
pisemnego wniosku do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, na adres  Al. Konstytucji 3-go Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub do Inspektora Ochrony Danych 
na adres iod(at)rawam.ug.gov.pl 

Ta wiadomość jest skierowana wyłącznie do odbiorcy i może zawierać informacje niejawne lub tajne. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, informujemy, że 
nieuprawnione użycie, ujawnienie lub kopiowanie jest zabronione zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, powiadom 
nas natychmiast tą samą drogą i przystąp do jej zniszczenia. 

From: m.e.p.bartnikows@gmail.com <m.e.p.bartnikows@gmail.com> 
Sent: Sunday, December 18, 2022 9:08 PM 



2

To: m.e.p.bartnikows@gmail.com 
Subject: Dostęp do informacji publicznej  
 

Szanowni Państwo na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących audytu wymaganego na podstawie art. 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 teleinformatycznych (dalej zwany „audytem KRI”).  

 

Bardzo proszę o udzielenie informacji w treści wiadomości e-mail na adres m.e.p.bartnikows@gmail.com.  

Udzielając informacji publicznej bardzo proszę skorzystać z powyższej tabelki.  

Jeżeli audyt KRI nie został przeprowadzony to proszę o informację z jakiego powodu. 

Z poważaniem 

M. E. P. Bartnikows 

 


