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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/093 – Realizacja i wdrożenie Projektu Emp@tia – platforma komunikacyjna 
obszaru zabezpieczenia społecznego1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Waldemar Żarnoch, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr 97551 z 19 listopada 2015 r.  

2. Piotr Wanic, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97550 z 19 listopada 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 
10-575 Olsztyn (dalej: „Urząd”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko – Mazurski (od 8 grudnia 2015 r.), poprzednio – 
Marian Podziewski. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2, Urząd podjął skuteczne działania w celu 
wdrożenia oraz uruchomienia aplikacji i systemów udostępnionych w związku  
z realizacją Projektu Emp@tia. Pracownicy jednostki zagwarantowali wsparcie 
jednostek trenowych pomocy społecznej w procesie podłączania systemów 
dziedzinowych do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia 
Społecznego (dalej: „CSIZS”). Wykorzystywali także produkty tego Projektu podczas 
realizacji swoich zadań oraz zgodnie z przeznaczeniem wykonywali działania  
w zakresie wykorzystania aplikacji i funkcjonalności udostępnionych w związku  
z jego realizacją.  

Zastrzeżenia NIK budzi natomiast rzetelność wykonywania niektórych zadań przez 
administratora wojewódzkiego. Nie sporządzono bowiem części wymaganych 
harmonogramów podłączenia systemów dziedzinowych jednostek terenowych, zaś 
informacje do podłączenia tych systemów przekazane były w sposób niezgodny  
z przyjętą procedurą. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie do wdrożenia oraz uruchomienie aplikacji i systemów 
udostępnionych w związku z realizacją Projektu Emp@tia 

1.1. Zadania związane z Projektem Emp@tia3 zostały powierzone Urzędowi przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej („MPiPS”4) na podstawie pisma z dnia  

                                                      
1 Kontrolą objęto okres 2014-2015 r., z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce 
wpływały na kontrolowany okres. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Projekt Emp@tia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej miał usprawnić i poprawić efektywność pracy jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej oraz ułatwić obywatelom załatwianie spraw. Zakładał on utworzenie platformy 
komunikacyjnej obszaru zabezpieczenia społecznego, integrującej systemy informatyczne funkcjonujące w tym obszarze. 

Ocena ogólna 
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faktycznego 
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16 stycznia 2014 r. dotyczącego zaproszenia administratorów wojewódzkich na 
spotkanie w siedzibie MPiPS i przedstawienia im 23 stycznia 2014 r. sposobu 
realizacji przez nich zadań. Dotyczyły one wsparcia procesu podłączania systemów 
dziedzinowych jednostek terenowych z podobszarów: pomoc społeczna, 
świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny do CSIZS. Zakres tych zadań 
dotyczył: założenia kont administratorom lokalnym dla tych jednostek oraz ich 
wsparcia w procesie podłączania, a także wytypowanie i zachęcanie tych jednostek 
do podłączania swoich systemów do systemu centralnego i obsługa administracyjna 
tego procesu5. W ww. piśmie, a następnie informacji MPiPS przekazanej Urzędowi  
10 lutego 2014 r. (m.in. z prośbą o ww. wsparcie jednostek terenowych) nie 
określono terminu ich wykonania, wskazano zaś, że będą one realizowane  
w okresie pilotażowego, a następnie masowego podłączania jednostek terenowych  
do centralnego systemu, tj. odpowiednio do 28 lutego i 29 sierpnia 2014 r. 

W związku z powyższym Urząd pismem z 29 stycznia 2014 r. poinformował MPiPS 
o wyznaczeniu dwóch pracowników do pełnienia funkcji administratorów 
wojewódzkich CSIZS. Nadane im uprawnienia administratorów wojewódzkich 
umożliwiły dostęp i obsługę jednostek w Module Zarządzania Tożsamością (dalej: 
„MZT”), tj. w aplikacji Projektu Emp@tia, w której możliwe było m.in. założenie kont 
administratorów lokalnych.  

Ww. wyznaczeni pracownicy nie uczestniczyli w pracach zespołu do spraw Projektu 
Emp@tia6 oraz nie brali udziału w testowaniu aplikacji i systemów informatycznych 
na etapie ich dostosowywania do zmian w oprogramowaniu na potrzeby integracji  
z produktami tego Projektu. 

 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu wyjaśniła, że jednostka nie posiadała 
 informacji oraz dokumentacji na temat powoływania i organizacji ww. zespołu  
 w 2011 r. i najprawdopodobniej informacje takie nie były kierowane przez MPiPS  
 do  kierownictwa Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 5-17) 

1.2. Działania Urzędu w zakresie propagowania wśród jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej informacji dotyczących Projektu Emp@tia i funkcjonalności 
udostępnionych w związku z jego realizacją polegały na zachęcaniu tych jednostek 
w okresie od czerwca do lipca 2015 r.7 do podłączania się wszystkich 
wykorzystywanych systemów dziedzinowych do CSIZS. W pismach skierowanych 
do 26 kierowników tych jednostek wskazano m.in., że produkty Projektu umożliwią 
załatwienie spraw przez obywateli za pośrednictwem Internetu, a udostępniona 
platforma integracyjna umożliwi pracownikom tych jednostek pozyskiwanie 
informacji niezbędnych do ustalenia praw do świadczeń rodzinnych, świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej na poziomie „organ – organ”. 
Wskazano także na możliwość korzystania z Centralnej Bazy Beneficjentów 
pozwalającej na weryfikację danych o wnioskodawcach i świadczeniobiorcach.  

                                                                                                                                       
Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego miał być połączony z innymi bazami danych i ewidencjami, 
umożliwiając przepływ informacji na poziomie wymiany i udostępniania danych pomiędzy podobszarami: pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługi osób niepełnosprawnych, a także z systemami zewnętrznymi. 
Dzięki portalowi internetowemu obywatele i przedsiębiorcy mieli uzyskać również możliwość załatwiania spraw przez Internet. 
4 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2056) zmieniono nazwę 
„Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej” na nazwę „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”. 
5 Obsługa administracyjna procesu – zebranie pism dotyczących zgłoszenia jednostek terenowych do podłączenia, 
przekazanie pakietu informacyjnego umożliwiającego podłączenie jednostek terenowych do wskazanej osoby w tych 
jednostkach, zaplanowania podłączeń oraz raportowanie stanu realizacji procesu.  
6 Zarządzeniem nr 17 z 6 lipca 2011 r. Minister utworzył zespół ds. realizacji w MPiPS Projektu Emp@tia. W skład zespołu 
wchodzili pracownicy MPiPS oraz pracownicy innych urzędów i jednostek. 
7 Pisma kierowano w dniach 11 i 25 czerwca oraz 2 lipca 2015 r. 
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W dniu 27 maja 2014 r. Urząd zorganizował naradę, w której uczestniczyło ok. 180 
osób, tj. m.in. pracowników OPS i PCPR8, a także MPiPS. Dotyczyła ona m.in. 
przedstawienia procedury podłączania systemów dziedzinowych jednostek 
terenowych do CSIZS oraz prezentacji jego funkcjonalności. 

Ponadto, w 2015 r. Urząd udostępnił na swojej stronie internetowej oraz zamieścił  
w prasie regionalnej informacje o programie – Karta Dużej Rodziny („KDR”), 
zachęcające potencjalnych partnerów do uczestnictwa w tym programie i udzielania 
zniżek rodzinom wielodzietnym.  

Poza wyżej wymienionymi przypadkami, Urząd nie udostępniał i nie propagował 
innych informacji dotyczących Projektu Emp@tia i funkcjonalności udostępnionych 
w związku z jego realizacją. MPiPS nie zwracało się bowiem do Urzędu  
o prowadzenie takich działań. Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny strony 
internetowej Urzędu oraz miejsc, w których umieszczone były informacje dotyczące 
pomocy społecznej wykazały, że działania promocyjne Projektu nie były 
prowadzone. 

(dowód: akta kontroli str. 18-33) 

1.3. Pracownikom Urzędu zapewniono przygotowanie do realizacji zadań 
związanych z wdrożeniem i wykorzystaniem produktów Projektu Emp@tia. 
Uczestniczyli oni w 16 szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach dotyczących 
tego Projektu, zorganizowanych przez MPiPS oraz Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich9, a także wykonawcę systemów dziedzinowych. Dotyczyły one m.in.: 

- szkolenia z Platformy Analityczno – Raportowej obszaru zabezpieczenia 
społecznego dla analityków merytorycznych  (z udziałem trzech pracowników  
w dniu 17 lipca 2012 r.), 

- obsługi Centralnej Aplikacji Statystycznej („CAS”) – instruktażu dla grupy 
administratorów oraz dla grupy użytkowników merytorycznych (odpowiednio 
dwóch administratorów wojewódzkich w dniu 14 marca 2014 r. oraz  
16 pracowników w dniu 18 marca 2014 r.), 

- instruktażu systemu informatycznego służącego do ewidencjonowania ośrodków  
i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
(„eBON”– jeden pracownik w dniu 23 kwietnia 2014 r.),  

- omówieniu bieżących spraw realizacji zadań pomocy społecznej, w tym 
prezentacji stanu podłączenia jednostek terenowych do CSIZS (konferencja  
z udziałem 24 pracowników w dniu 27 października 2015 r.).  

Wytyczne i instrukcje dotyczące sposobu realizacji powierzonych zadań, w tym m.in. 
instrukcję podłączenia systemu dziedzinowego jednostek pomocy społecznej  
do CSIZS oraz instrukcję podłączenia oprogramowania terminali mobilnych, Urząd 
otrzymał z MPiPS w formie elektronicznej w dniu 24 stycznia 2014 r. Loginy  
i hasła do MZT, platformy e-learningowej oraz elektronicznej platformy obsługi 
zgłoszeń udostępnionych administratorom wojewódzkim przez wykonawcę CSIZS  
i służących do bieżącego monitorowania i koordynowania prac związanych  
z uruchomieniem CSIZS („JIRA”) pracownicy Urzędu otrzymali 28 i 31 stycznia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 34-46) 

Osoby do pełnienia funkcji administratora wojewódzkiego (dwóch pracowników) 
zostały wyznaczone pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu dopiero 
29 stycznia 2014 r., pomimo że MPiPS zwróciło się z prośbą do Urzędu o wskazanie 
takich osób już 3 października 2013 r. W odpowiedzi na to pismo, Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej Urzędu podała m.in., że nie ma możliwości wygenerowania 

                                                      
8 OPS – ośrodki pomocy społecznej, PCPR – powiatowe ośrodki pomocy społecznej. 
9 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – jednostka podległa MPiPS. 
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dodatkowych środków finansowych w budżecie jednostki związanych z obsługą 
zadań, jakie należeć będą do administratorów i w związku z tym nie jest możliwe 
wskazanie dwóch osób do wykonywania dodatkowych obowiązków służbowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 12, 47-54) 

1.4. Urząd zapewnił skuteczną obsługę procesu podłączania urzędów i jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej do CSIZS na terenie województwa warmińsko – 
mazurskiego. W wyniku tych działań wszystkie systemy dziedzinowe jednostek 
terenowych pomocy społecznej zostały podłączone do CSIZS. I tak: 

• Administrator wojewódzki przekazał w dniach 11-13 lutego 2014 r. do wszystkich 
urzędów i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR)  
na terenie województwa realizujących zadania w obszarze zabezpieczenia 
społecznego informacje dotyczące założeń podłączenia systemów 
dziedzinowych do CSIZS. 

• W okresie od 11 do 28 lutego 2014 r. na terenie województwa prowadzony był 
pilotaż podłączenia do CSIZS. Uczestniczyło w nim sześć wytypowanych przez 
Urząd jednostek terenowych pomocy społecznej10, z czego dwie z nich zostały 
podłączone do 28 lutego 2014 r., a pozostałe do 31 marca 2014 r.11  

• W okresie od 1 marca 2014 r. do 16 grudnia 2015 r.12 prowadzone było masowe 
podłączanie systemów dziedzinowych jednostek terenowych do CSIZS. Objęto 
nim łącznie 146 jednostek terenowych, w tym wszystkie w obszarze pomocy 
społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, tj.: 

− do 29 sierpnia 2014 r.13 – 68 OPS, 9 PCPR i 1 Urząd (53%), 

− od 29 sierpnia 2014 r. do 16 grudnia 2015 r. – 46, 10 PCPR, 11 Urzędów14  
i Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: „ROPS”). 

(dowód: akta kontroli str. 55-93) 

Administrator wojewódzki wyjaśnił, że przyczyną niepodłączania do CSIZS był brak 
przepisów obligujących jednostki terenowe do wdrażania i korzystania z systemu. 
Wskazał, że pomimo bezpośredniego komunikowania się z nimi, uzyskiwania 
zgłoszeń i zorganizowanych spotkań, jednostki te nie podłączały wszystkich 
systemów dziedzinowych, argumentując to potrzebą realizacji pilniejszych zadań  
i obciążeniem bieżącą pracą. 

(dowód: akta kontroli str. 125-129) 

W ramach prowadzonego pilotażu oraz masowego podłączenia do CSIZS jednostki 
terenowe zgłaszały problemy i uwagi dotyczące komunikacji z tym systemem. 
Dotyczyły one najczęściej: problemów z wczytywaniem przesłanego certyfikatu, 
niedziałających haseł logowania, podłączania terminali mobilnych, a także 
aktualizacji danych teleadresowych jednostek i konfiguracji w systemach 
dziedzinowych określonych adresów systemu. Ze strony Urzędu zapewniono 
wsparcie w ich rozwiązywaniu i polegały one m.in. na instruowaniu „krok po kroku” 
użytkowników lokalnych o konfiguracji systemu, pomocy w ustaleniu wymaganych 
aktualizacji danych systemowych, a także odblokowywaniu logowań użytkowników 
i certyfikatów. Podsumowanie realizacji pilotażu Urząd przedstawił również  

                                                      
10 OPS z Olsztyna, Pisza, Działdowa, Morąga, Kurzętnika i Gietrzwałdu. 
11 Do dnia 31 marca 2014 r. podłączono łącznie 16 jednostek terenowych, w tym 6 wytypowanych w pierwszej kolejności  
w ramach pilotażu i pozostałe w miarę napływających zgłoszeń. 
12 W dniu 16 grudnia 2015 r. podłączono do CSIZS dwa systemy dziedzinowe MOPS w Barczewie – świadczenia rodzinne  
i fundusz alimentacyjny. Pomoc społeczną tej jednostki podłączono 25 czerwca 2014 r. 
13 W okresie masowego podłączania jednostek terenowych pomocy społecznej. 
14 Urzędy Gminy podłączone do CSIZS: Lelkowo, Wilczęta, Godkowo, Markusy, Miasto Elbląg, Kiwity, Lidzbark Warmiński, 
Lubomino, Miasto Ełk, Prostki, Świętajno, Dubeninki.  
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w ankiecie przekazanej MPiPS w marcu 2014 r., w której podano m.in., że założono  
ok. 30 kont administratorom lokalnym. 

(dowód: akta kontroli str. 55-93) 

Obsługę procesu podłączenia ROPS do systemu centralnego (w tym przekazanie 
niezbędnych instrukcji i procedur podłączenia) Urząd podjął w październiku 2015 r., 
w wyniku czego jednostka ta została podłączona w dniu 11 grudnia 2015 r. 
Administrator wojewódzki wyjaśnił, że ROPS nie był jednostką wskazywaną przez 
MPiPS do podłączenia. Obsługę tego procesu rozpoczęto po nawiązaniu 
bezpośredniego kontaktu telefonicznego z kierownikiem biura ds. koordynacji 
świadczeń rodzinnych ROPS i ustaleniu potrzeby wdrożenia tej jednostki w związku 
z ogłoszoną 10 września 2015 r. ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy  
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw15 i jej zapisami o rejestrze 
centralnym. 

(dowód: akta kontroli str. 80-86, 94-104, 125-129) 

1.5. Działania administratora wojewódzkiego w zakresie podłączania systemów 
dziedzinowych jednostek terenowych do CSIZS polegały m.in. na: 

- założeniu w MZT kont użytkowników w roli administratorów lokalnych oraz 
administratorów oprogramowania terminali mobilnych (dalej: „OTM”) dla 
wszystkich OPS, 

- dokonaniu wymaganych konfiguracji jednostek terenowych, które nie zostały 
wcześniej zdefiniowane, 

- założeniu na platformie e-learningowej OTM16 kont dla wszystkich 
administratorów lokalnych jednostek terenowych, 

- przekazywaniu do wszystkich zgłoszonych administratorów lokalnych informacji  
o planowanym terminie podłączenia systemu dziedzinowego do CSIZS oraz 
danych niezbędnych do tego podłączenia, w tym podręczników i instrukcji, 

- udzielaniu wsparcia jednostkom oraz administratorom lokalnym podczas procesu 
podłączenia do CSIZS, które polegało na pomaganiu w rozwiązywaniu 
problemów oraz przekazywaniu informacji o przebiegu procesu podłączania,  
w tym występujących problemach do MPiPS i wykonawcy tego systemu,  

- korzystaniu ze wsparcia pracowników MPiPS oraz wykonawcy CSIZS. 

W 2014 r. pracownicy Urzędu korzystali również z aplikacji JIRA przy raportowaniu 
oraz monitorowaniu procesu podłączania jednostek terenowych do centralnego 
systemu. W dniu 18 listopada 2015 r. upłynął okres dostępu jednostki do tego 
systemu.  

(dowód: akta kontroli str. 105-108) 

Administrator wojewódzki nierzetelnie wywiązał się z części powierzonych zadań  
w zakresie podłączania jednostek terenowych do CSIZS. Ustalono bowiem, że: 

- informacje o planowanym terminie podłączenia systemów dziedzinowych 
jednostek terenowych do CSIZS, tj. m.in. loginy i hasła tymczasowe, przekazywał 
w wiadomości elektronicznej w formie niezabezpieczonej hasłem, podczas gdy 
dane takie, zgodnie z procedurą podłączania jednostek terenowych do CSIZS – 
perspektywy administratora wojewódzkiego, powinien przekazywać do 
administratora lokalnego w postaci zaszyfrowanego pliku zabezpieczonego 
hasłem, zaś jednocześnie telefonicznie hasło do przesłanego pliku, 

- nie sporządził w 2015 r. wymaganych tygodniowych harmonogramów podłączenia 
systemów dziedzinowych 37 jednostek terenowych (w których należało wskazać 

                                                      
15 j.t. Dz. U z 2015 r., poz. 114 ze zm. 
16 Platformie szkoleniowej dotyczącej oprogramowania terminali mobilnych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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m.in. informację o statusie podłączenia), do czego był zobowiązany zapisami  
ww. procedury.  

(dowód: akta kontroli str. 105-106, 109-124) 

Administrator wojewódzki w złożonym na tę okoliczność wyjaśnieniu podał m.in,  
że szyfrowanie wiadomości utrudniałoby ich odczytanie przez adresatów, a dane  
tj. login i hasło wysyłane były oddzielnie, zatem przechwycenie pojedynczej 
wiadomości nie skutkowało uzyskaniem dostępu do systemu. Z uwagi zaś  
na długotrwały proces podłączania pojedynczych jednostek terenowych  
i czasochłonność przygotowywania harmonogramów, nie przekazywano  
danych w tym zakresie. Wskazał również, że nie stosowano literalnie zapisów 
procedury, która nie była podstawą działania Urzędu i administratorów 
wspierających proces podłączania.  

Zdaniem NIK jednak, wskazane przez administratora wojewódzkiego ww. przyczyny 
nie uzasadniają braku wykonywania niektórych zadań w zakresie podłączania 
jednostek terenowych do centralnego systemu. Zaszyfrowana bowiem wiadomość, 
zabezpieczona hasłem gwarantowała dostarczenie tych informacji do właściwej osoby 
w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo przekazu. Określone działania lub 
stany faktyczne powinny być udokumentowane we właściwej formie, zgodnie  
z obowiązującymi daną jednostkę dokumentami, w tym otrzymanymi instrukcjami  
i procedurami. 

 (dowód: akta kontroli str. 125-129) 

1.6. Produkty Projektu Emp@tia, które zostały udostępnione Urzędowi i jego 
pracownikom obejmowały łącznie siedem aplikacji informatycznych. I tak: 

• W styczniu 2014 r.:  
- nadano uprawnienia dwóm pracownikom do obsługi podłączeń jednostek 

terenowych do CSIZS, tj.: do administrowania na poziomie województwa 
MZT, konfiguracji kont administratorów lokalnych na platformie e-learningowej 
OTM oraz do obsługi harmonogramów i raportów podłączeń jednostek  
do centralnego systemu na platformie JIRA, 

- przeniesiono uprawnienia użytkowników SAC do CAS i nadano uprawnienia  
49 pracownikom do obsługi sprawozdawczości, w tym sprawozdań 
resortowych, jednorazowych i zbiorów centralnych, a także udostępniono 
możliwość tworzenia i scalania sprawozdań na poziomie województwa. 

• W okresie od lutego do listopada 2014 r.: 
- nadano uprawnienia jednemu pracownikowi do prowadzenia rejestru 

ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych za pośrednictwem 
modułu eBON oraz do weryfikacji informacji zawartych w rejestrze żłobków  
i klubów dziecięcych, a także czterem pracownikom do generowania raportów 
KDR, 

- przeniesiono do CAS uprawnienia użytkowników z QuickStat i sFundusz17  
i nadano uprawnienia 49 pracownikom do obsługi ww. sprawozdawczości.   

• W okresie od kwietnia do listopada 2015 r. nadano uprawnienia czterem 
pracownikom do wprowadzania danych z podpisanych umów z nowymi 
partnerami KDR, a następnie do obsługi spraw w tym zakresie. 

Spośród ww. aplikacji od listopada 2015 r. do dnia zakończenia kontroli pracownicy 
Urzędu uczestniczyli w testowaniu modułu obsługi partnerów systemu KDR i zgłosili 
do MPiPS oraz wykonawcy systemu uwagi w tym zakresie. Dotyczyły one głównie 
problemów  
                                                      
17 Aplikacja CAS rozpoczęła działanie od stycznia 2014 r. i zastąpiła SAC, a w marcu  2014 r. w CAS uruchomiono m.in. 
moduły do obsługi sprawozdawczości dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, które zastąpiły wcześniej 
funkcjonujące w tym zakresie aplikacje, tj. QuickStat i sFundusz. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

z logowaniem się, braku podglądu 24 z 27 zarejestrowanych i zawartych umów oraz 
przekazywania ich do publikacji. Pracownicy Urzędu nie mieli dostępu i nie 
korzystali z Platformy Analityczno – Raportowej.  

(dowód: akta kontroli str. 108, 130-135) 

Urząd zapewnił przygotowanie pracowników do korzystania z udostępnionych 
aplikacji Projektu Emp@tia, skuteczne ich uruchomienie oraz wsparcie jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej w procesie podłączania systemów 
dziedzinowych do CSIZS. Nierzetelnie została zaś wykonana część zadań 
powierzonych administratorom wojewódzkim. 

2. Wykorzystanie produktów Projektu Emp@tia 

2.1. Pracownicy Urzędu wykorzystywali udostępnione w wyniku realizacji Projektu 
Emp@tia aplikacje i systemy. Zakres wykorzystywanych funkcjonalności obejmował 
m.in.: 

− prowadzenie rejestru ośrodków realizujących turnusy rehabilitacyjne oraz rejestru 
organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych  
z wykorzystaniem modułu eBON,  

− dokonywanie aktualizacji listy partnerów KDR, 

− nadanie uprawnienia do weryfikacji danych w aplikacji Rejestr żłobków i klubów 
dziecięcych, 

− sporządzanie druków sprawozdań i przekazywanie ich z wykorzystaniem CAS, 
odbieranie oraz sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem tej aplikacji, 
odbieranie i scalanie zbiorów centralnych przekazywanych przez inne jednostki, 
a także wysyłanie i odbieranie komunikatów w CAS oraz zapotrzebowania  
na środki finansowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 136-151) 

Do 17 grudnia 2015 r. Urząd nie posiadał udostępnionej przez MPiPS 
funkcjonalności obsługi spraw i składania wniosków w formie elektronicznej  
o dokonanie wpisów ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych w eBON. Wszystkie sprawy (16 zarejestrowanych turnusów 
rehabilitacyjnych) w latach 2014-2015 Urząd załatwił w formie papierowej. 
Wojewoda poza ww. rejestrem prowadził również rejestr ośrodków i organizatorów 
turnusów rehabilitacyjnych, który udostępniono na stronie internetowej Urzędu. 
Dane tam zamieszczone były zgodne z danymi na portalu Emp@tia. 

(dowód: akta kontroli str. 152-153) 

Udostępnione aplikacje działały prawidłowo, nie wystąpiły w Urzędzie awarie i błędy 
oprogramowania uniemożliwiające korzystanie z udostępnionych aplikacji i systemów 
informatycznych w ramach Projektu. Pojawiające się problemy dotyczyły najczęściej: 
wolnego tempa pracy w systemie po włączeniu wszystkich obszarów, dokonywania 
prac serwisowych w godzinach pracy użytkowników CAS, niewidocznych w systemie 
wszystkich umów zawartych z partnerami KDR i problemów z ich publikacją  
po dokonywanych uzupełnieniach, a także dostępu do systemów zewnętrznych KRS  
i CEIDG18 przy weryfikacji tych partnerów. Uwagi te przekazano MPiPS oraz 
wykonawcy systemu przy czym do dnia zakończenia kontroli trwały prace nad 
usunięciem problemów publikacji poprawionych przez Urząd umów oraz dostępu  
do systemu zewnętrznego KRS w testowanej aplikacji KDR. 

(dowód: akta kontroli str. 70, 130-135, 140-148, 154-208) 

                                                      
18 KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.   
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Urząd w 2015 r. (do dnia 18 listopada) nie wykorzystywał elektronicznej platformy 
obsługi zgłoszeń JIRA podczas realizacji swoich zadań, tj. sporządzenia raportów  
i harmonogramów w tym systemie. Platforma ta miała służyć do monitorowania  
i koordynowania prac związanych z uruchomieniem centralnego systemu oraz 
obsługi zgłoszeń. Z ustaleń kontroli wynikało bowiem, że w ww. okresie, dane 
dotyczące przebiegu procesu podłączania jednostek terenowych do CSIZS 
przekazywano MPiPS oraz wykonawcy tego systemu za pomocą poczty 
elektronicznej lub telefonicznie. Administrator wojewódzki, na powyższą okoliczność 
wyjaśnił m.in, że proces sporządzania raportów i obsługa programu JIRA były 
czasochłonne i nie wpływały na efekt wdrażania jednostek terenowych. 

W latach 2014-2015 Urząd otrzymał dotacje z rezerwy celowej na wydatki bieżące 
związane z realizacją zadań wynikających z KDR w łącznej kwocie 54 tys. zł. Środki 
te zostały wykorzystane na doposażenie pracy stanowiska pracownika zajmującego 
się KDR, ogłoszenia w prasie o tym programie oraz zakup materiałów biurowych  
i eksploatacyjnych, a także zostały terminowo rozliczone. 

(dowód: akta kontroli str. 105-108, 125-129, 209-212) 

2.2. Urząd nie monitorował wykorzystania przez jednostki na terenie województwa 
warmińsko – mazurskiego sprzętu oraz aplikacji i funkcjonalności udostępnionych  
w wyniku realizacji Projektu Emp@tia. MPiPS nie powierzało bowiem realizacji 
zadań w tym zakresie. Urząd nie przekazywał również MPiPS lub innym organom 
oraz jednostkom informacji, raportów lub sprawozdań dotyczących wdrażania oraz 
wykorzystania produktów tego projektu oraz informacji o uzyskanych w związku  
z tym efektach. Administrator wojewódzki wyjaśnił, że działanie takie realizowało 
MPiPS poprzez bezpośredni kontakt z jednostkami terenowymi pomocy społecznej. 

Pracownicy Urzędu monitorowali natomiast stan podłączenia systemów 
dziedzinowych w jednostkach terenowych do CSIZS w ramach administrowania 
modułem MZT. Informacje w tym zakresie były przekazywane tym jednostkom.19 

(dowód: akta kontroli str. 56-59, 125-129, 213-219) 

2.3. Udostępnione produkty Projektu Emp@tia wspierały pracowników Urzędu  
w sprawnej i efektywnej realizacji zadań i jednostka uzyskała wymierne efekty ich 
wdrożenia, tj. m.in. wyeliminowano sporządzanie sprawozdań w wersji papierowej, 
ułatwiono obsługę spraw i podpisywania umów z partnerami KDR, umożliwiono 
weryfikację niezbędnych danych i informacji zawartych w dostępnych rejestrach.  

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej podała, że przykładem pozytywnych zmian 
wynikających z korzystania z funkcjonalności uzyskanych w wyniku ww. Projektu 
było m.in. skrócenie czasu sporządzania informacji zbiorczych i mniejsza ilość pism 
wpływających do Urzędu w wersji papierowej. Zmniejszyło się także ryzyko 
popełnienia błędu, podniosła się również jakość sporządzanych informacji dzięki 
automatycznemu scalaniu i możliwości wprowadzania reguł sprawdzających 
poprawność danych.  

(dowód: akta kontroli str. 15-17, 140-148) 

Pracownicy Urzędu wykorzystywali produkty Projektu Emp@tia podczas realizacji 
swoich zadań, a także zgodnie z przeznaczeniem wykonywali działania w zakresie 
wykorzystania aplikacji i funkcjonalności udostępnionych w związku z realizacją tego  
Projektu.  

 

 

                                                      
19 Opisane w punkcie 1.2 wystąpienia pokontrolnego. 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli20, wnosi o stosowanie procedur i wytycznych związanych 
z realizacją projektów informatycznych. 

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 Delegatury NIK w Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby 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. 

 

Olsztyn, dnia        stycznia 2016 r. 

             Dyrektor 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler:  
Waldemar Żarnoch 

starszy inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

                                                      
20 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 
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