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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Andrzej Sibierski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98766 z 21 grudnia 2015 r.  

2. Piotr Wanic, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98767 z 21 grudnia 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii 
Plater 1, 10-562 Olsztyn („Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Gustaw Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2 ROPS zrealizował procedurę dotyczącą 
podłączenia systemu dziedzinowego do Centralnego Systemu Informatycznego 
Zabezpieczenia Społecznego („CSIZS”). Wyznaczono administratorów lokalnych, 
którzy sprawdzili warunki techniczne dotyczące możliwości zainstalowania 
funkcjonalności związanych z Emp@tią, wczytano ważne certyfikaty i słowniki oraz 
dokonano podłączenia jednostki do CSIZS w sposób zapewniający prawidłową 
komunikację. Z opóźnieniem 19 dni poinformowano natomiast administratora 
wojewódzkiego o statusie podłączenia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie do wdrożenia, uruchomienie sprzętu, aplikacji i systemów 
informatycznych oraz funkcjonalności związanych z Programem Emp@tia 

1.1. Zadania w zakresie polityki społecznej realizował i koordynował w ramach 
Urzędu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej („ROPS” lub „Ośrodek”). W maju 
2012 r. i wrześniu 2013 r. dwaj pracownicy ROPS (obecnie jeden z nich pełni 
funkcję administratora lokalnego) uczestniczyli w dwudniowych konferencjach 
zorganizowanych przez Departament Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej („MPiPS”) dotyczących Projektu Emp@tia. Jedyną informację od MPiPS 
o tym Projekcie, przekazaną za pośrednictwem komunikatora Centralnej Aplikacji 
Statystycznej („CAS”), Ośrodek otrzymał 15 czerwca 2015 r. Dotyczyła ona usług 
udostępnionych w ramach CSIZS. 

ROPS nie uczestniczył w pilotażowym podłączeniu systemów dziedzinowych do 
CSIZS i testach oprogramowania podczas wdrażania ww. Projektu. Dyrektor 
Ośrodka wyjaśniła, że nie otrzymała propozycji udziału w takim pilotażu. 

                                                      
1 Kontrolą objęto okres 2014-2015 r. (do zakończenia kontroli), 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. 

Ocena ogólna 

Opis stanu 
faktycznego 
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Od kwietnia 2013 r. ROPS upowszechniał informacje dotyczące Projektu Emp@tia 
poprzez ulotki otrzymane z MPiPS. W wyniku oględzin przeprowadzonych w trakcie 
kontroli NIK stwierdzono, że na stronie internetowej Regionalnego Portalu 
Informacyjnego Wrota Warmii i Mazur, prowadzonego przez Urząd, brak było 
informacji o tym Projekcie. 
Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, że ROPS nie jest organem właściwym do składania 
wniosków o świadczenia rodzinne, dlatego umieszczanie informacji o ww. Projekcie 
oraz formularzy takich wniosków na stronie internetowej Urzędu mogłoby 
wprowadzać w błąd klientów ubiegających się o świadczenia. 

Zasady postępowania z korespondencją wpływającą do Ośrodka drogą 
elektroniczną określała instrukcja kancelaryjna wprowadzona rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych3. 

(dowód: akta kontroli str. 5-16, 25-35, 136-139) 

1.2. W kwietniu 2015 r. Urząd dokonał zakupu od Sygnity S.A. („Sygnity”) systemu 
dziedzinowego Świadczenia Rodzinne oraz zamówił w tej firmie przeprowadzenie 
dwóch szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania ww. systemu i spotkania 
konsultacyjnego dla pracowników Biura ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych 
ROPS, którzy mieli obsługiwać ten system. Szkolenia te odbyły się 18 i 19 maja 
2015 r. (uczestniczyło w nich po 17 osób) oraz 23 grudnia 2015 r. (14 osób). Na ww. 
spotkaniu, które odbyło się w grudniu 2015 r., omawiano m.in. wykorzystywanie 
funkcjonalności udostępnionych w ramach projektu Emp@tia. Ponadto, Ośrodek 
zorganizował dwa szkolenia wewnętrzne dotyczące obsługi zakupionego 
oprogramowania4. 

ROPS podjął skuteczne działania na rzecz uzyskania instrukcji i wytycznych 
dotyczących funkcjonowania oraz obsługi systemu dziedzinowego. Były to: 
instrukcja korzystania z oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych Sygnity, 
zintegrowana z systemem dziedzinowym Świadczenia Rodzinne z opisanymi 
zagadnieniami dotyczącymi funkcjonalności związanych z Projektem Emp@tia, 
instrukcja rejestrowania jednostki i użytkowników CAS i zmian identyfikatora 
użytkownika, instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań 
resortowych w CAS przez użytkowników podobszaru Świadczenia Rodzinne, 
instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w CAS, podręcznik 
użytkownika Karty Dużej Rodziny, instrukcja sporządzania sprawozdań rzeczowo-
finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz 
przekazywania ich właściwemu wojewodzie. Instrukcje te, pozyskane w formie 
elektronicznej, zapewniały również możliwość ich wydrukowania przez 
zainteresowanych pracowników. Ponadto, ROPS posiadał instrukcję obsługi 
oprogramowania Obsługa Adopcji. 

(dowód: akta kontroli str. 17-24, 36-39, 172-190) 

1.3. Zakupione oprogramowanie ROPS wykorzystywał od maja 2015 r. Posiadało 
ono świadectwo zgodności nr 2/1.03/SR/W/2015, wystawione 29 maja 2015 r. przez 
MPiPS na czas nieokreślony. Przed podłączeniem tego systemu do CSIZS,  
19 października 2015 r. Dyrektor ROPS wyznaczyła trzech administratorów 
lokalnych, w tym dwóch pracowników Ośrodka oraz, w porozumieniu z dyrektorem 
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu, pracownika tego 
departamentu, pełniącego rolę administratora technicznego systemu („administrator 
lokalny”). 

                                                      
3 Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm. 
4 W dniach: 6 listopada 2015 r., w którym uczestniczyło 14 osób, 18 listopada 2015 r. – 15 osób. 
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Administrator wojewódzki 13 października 2015 r. przesłał drogą elektroniczną 
do ROPS informacje dla administratora lokalnego umożliwiające podłączenie 
do CSIZS. Dyrektor ROPS w dniu 19 października 2015 r. zgłosiła administratorowi 
wojewódzkiemu gotowość do podłączenia posiadanego systemu dziedzinowego 
do CSIZS. W odpowiedzi, 23 listopada 2015 r. otrzymała drogą elektroniczną dane 
kont administratorów lokalnych (loginy i hasła), wymagane certyfikaty oraz instrukcje 
podłączenia do CSIZS. 

Przed podłączeniem systemu dziedzinowego do CSIZS administrator lokalny 
sprawdził system pod kątem spełniania wymogów określonych w „Wytycznych 
organizacyjno-technicznych warunkujących podłączenie JT do CSIZS”. Ustalił też, 
że system dziedzinowy posiadał moduł komunikacji z CSIZS. 

(dowód: akta kontroli str. 40-46, 99) 

1.4. W trakcie podłączania systemu dziedzinowego do CSIZS administrator lokalny 
wczytał ważne certyfikaty systemu Emp@tia, nadał 19 pracownikom uprawnienia 
w zakresie obsługi funkcjonalności związanych z tym systemem, w tym w zakresie 
obsługi poczty w Emp@tii (byli to wszyscy pracownicy Biura ds. Koordynacji 
Świadczeń Rodzinnych). Nadane uprawnienia dla tych osób dotyczyły: 
- obsługi modułu Świadczenia Rodzinne w zakresie dokumentów (m.in. wnioski, 

decyzje, odwołania), realizacji spraw, raportów oraz danych pomocniczych, 
- obsługi sprawozdań, 
- windykacji, 
- administracji (komunikacja z systemem Emp@tia, informacja wysłane do 

Centralnej Bazy Beneficjentów („CBB”), korekty informacji wymaganych przez 
CBB, obsługa niezgodności, dziennik zdarzeń dla systemu Emp@tia, niewysłane 
komunikaty i słowniki systemu Emp@tia). 

Ponadto, dwóm z ww. 19 pracowników nadano uprawnienia do komunikacji  
z biurem informacji gospodarczej (w zakresie obsługi Świadczeń Rodzinnych), 
administracji (słowniki lokalne, parametry systemowe, szablony wydruków, pakiet 
narzędziowy, kontrola, aktualne parametry systemu, lista blokad, dziennik zdarzeń, 
konfiguracja śledzenia oraz ustawienia systemowe). Dodatkowo, jeden pracownik 
posiadał uprawnienia do administrowania użytkownikami i uprawnieniami oraz do 
dokonywania aktualizacji.  

W dniu 23 listopada 2015 r. miała miejsce nieudana próba podłączenia systemu 
dziedzinowego do CSIZS. W trakcie podłączania wystąpiły problemy związane 
z niezgodnością dwóch cyfr w numerze kodu jednostki. Administrator lokalny w tym 
samym dniu przesłał administratorowi wojewódzkiemu informację w ww. zakresie 
oraz 10 grudnia 2015 r. taką informację do Sygnity. W odpowiedzi, 11 grudnia  
2015 r. otrzymał informację o zignorowaniu błędu podczas rejestracji w CSIZS. 
Podłączenie systemu dziedzinowego do CSIZS nastąpiło 11 grudnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 47-59, 61, 70) 

Administrator lokalny nieterminowo poinformował administratora wojewódzkiego  
o wyniku podłączenia. Zgodnie z procedurą podłączenia jednostki terenowej do 
CSIZS, zobowiązany był on do przekazania takiej informacji w formie wiadomości 
elektronicznej najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu połączenia. Pomimo, że 
podłączenia dokonano 11 grudnia 2015 r., Ośrodek pisemną informację przekazał 
z 19-dniowym opóźnieniem, tj. dopiero 31 grudnia 2015 r. (w trakcie kontroli NIK). 

Z uzyskanych w toku kontroli wyjaśnień od administratora lokalnego wynikało,  
że niepoinformowanie w terminie w wymaganej formie administratora 
wojewódzkiego o wyniku podłączenia było związane z przeoczeniem zapisów w tym 
zakresie zamieszczonych w procedurze podłączenia. 

(dowód: akta kontroli str. 39, 60, 62-67) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Administrator lokalny nie założył kont pracowników w Module Zarządzania 
Tożsamością („MZT”). W MZT założone były przez administratora wojewódzkiego  
trzy konta przeznaczone do logowania dla administratorów lokalnych (jednym z nich 
był Kierownik Biura ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych w ROPS – „Kierownik”). 
Konta dla pracowników merytorycznych powinny być założone jeżeli w danej 
jednostce pracownicy będą posiadać dostęp do Portalu Informacyjno-Usługowego. 
Przyczyną niezałożenia kont dla pracowników merytorycznych ROPS był, według 
wyjaśnień administratora lokalnego, brak zainteresowania ze strony tych osób 
korzystaniem z tego Portalu. Jak podała w złożonym wyjaśnieniu Kierownik, jeśli 
informacje zawarte w Portalu Informacyjno-Usługowym będą miały szerszy zakres 
niż obecnie posiadają informacje dostępne tam bez logowania, dostęp do Portalu po 
zalogowaniu powinni mieć wszyscy pracownicy Biura. Wyjaśniła również, że 
obecnie nie widzi potrzeby zakładania pracownikom Biura takich kont, a na 
spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 23 grudnia 2015 r. przedstawiciel 
Sygnity poinformował ją, że konta w MZT mają służyć przede wszystkim osobom 
obsługującym terminale mobilne. 

(dowód: akta kontroli str. 50, 66-69) 

1.5. W wyniku oględzin przeprowadzonych podczas kontroli NIK - 31 grudnia 2015 r. 
i 13 stycznia 2016 r. - ustalono, że w ramach systemu dziedzinowego Świadczenia 
Rodzinne Ośrodek wykorzystywał oprogramowanie Sygnity w wersji W-1.03-2-1.5. 
Zapewniało ono możliwość wykorzystania następujących funkcjonalności: 
- odbierania poczty z portalu Emp@tia, 
- wprowadzania danych dotyczących adresów beneficjentów, w oparciu o słowniki 

systemu Emp@tia (system dziedzinowy posiadał wgranych 51 słowników, w tym 
16 słowników terytorialnych - TERYT), 

- weryfikacji tożsamości osoby w CBB, 
- weryfikacji danych osobowych w rejestrze PESEL, 
- weryfikacji niepełnosprawności w systemie EKSMOoN, 
- weryfikacji danych o bezrobociu w AC Rynek Pracy, 
- weryfikacji danych o dochodach w systemie informatycznym Ministerstwa 

Finansów (tylko za 2014 r.), 
- weryfikacji danych o ubezpieczeniach w systemie ZUS – nieaktywna do 

31 grudnia 2015 r., po jej uruchomieniu pojawiał się komunikat „Error Code 403: 
brak uprawnień”, 

- weryfikacji pobierania świadczeń z zabezpieczenia społecznego w innych 
jednostkach terenowych – nieaktywna do 31 grudnia 2015 r., po jej uruchomieniu 
pojawiał się komunikat „Error Code 403: brak uprawnień”, 

- weryfikacji danych pojazdu i kierowcy w systemie CEPIK, 
- weryfikacji danych o firmie w systemie CEIDG, 
- weryfikacji danych podmiotu w KRS. 
Poddany oględzinom system dziedzinowy nie posiadał modułu do komunikacji 
ze Wspólnotowym Systemem Elektronicznej Wymiany Danych EESSI. W systemie 
tym znajdowały się wzory formularzy unijnych, jednak podczas oględzin 
przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK stwierdzono, że brak było formularzy serii 
H i 19 formularzy serii R.  

W systemie dziedzinowym znajdował się ponadto Dziennik zdarzeń zawierający 
informacje o wysyłaniu i odbieraniu komunikatów (wywołania usługi) w ramach 
komunikacji tego systemu z CSIZS, przy wykorzystaniu zainstalowanych 
funkcjonalności. 

Po podłączeniu systemu dziedzinowego do CSIZS podjęto próby mające na celu 
sprawdzenie działania udostępnionych funkcjonalności. Dokonano tego w terminie 
12 dni roboczych od podłączenia, tj. pierwsze próby: 

Opis stanu 
faktycznego 
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- odbierania poczty z portalu Emp@tia miały miejsce 15 grudnia 2015 r., 
- weryfikacji tożsamości osoby w CBB – 11 grudnia 2015 r., 
- weryfikacji pobierania świadczeń w innych jednostkach terenowych – 23 grudnia 

2015 r., 
- weryfikacji danych osobowych w rejestrze PESEL – 23 grudnia 2015 r., 
- weryfikacji niepełnosprawności w systemie EKSMOoN – 23 grudnia 2015 r., 
- weryfikacji danych o bezrobociu w AC Rynek Pracy – 23 grudnia 2015 r., 
- weryfikacji danych o dochodach w systemie informatycznym Ministerstwa 

Finansów – 23 grudnia 2015 r., 
- weryfikacji danych o bezrobociu w systemie ZUS – 23 grudnia 2015 r., 
- weryfikacji danych o firmie w systemie CEIDG – 29 grudnia 2015 r. 
W każdej ze sprawdzonych przez ROPS funkcjonalności zapytania do systemu 
zewnętrznego oznaczone było w dzienniku zdarzeń komunikatem „wysłane”. 

 (dowód: akta kontroli str. 71-98, 160-161) 

1.6. ROPS posiadał dostęp do CAS od 1 stycznia 2014 r. Uprawnienia dostępu 
przyznano 14 pracownikom, opisując ich role przydzielone w ramach obsługi tego 
systemu. Pracownicy ci byli zatrudnieni w czterech biurach wchodzących w skład 
Ośrodka5.  

Ponadto, Ośrodek posiadał dostęp do systemu teleinformatycznego Adopcja, lecz 
nie wykorzystywał tego oprogramowania, ponieważ nie realizował zadań z zakresu 
adopcji. Zadania z zakresu adopcji wykonywał Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Adopcyjny w Olsztynie, będący jednostką organizacyjną Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu6 do właściwości 
ROPS należała tylko koordynacja systemu teleinformatycznego Adopcja. Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyznaczył na lidera wdrażania systemu 
teleinformatycznego Adopcja kierownika Biura ds. Wspierania Rodziny i Systemu 
Pieczy Zastępczej oraz Polityki Prorodzinnej w ROPS. Do zadań lidera należała 
obsługa wniosków rejestracyjnych jednostek i zakładania kont użytkownikom 
Ośrodka Adopcyjnego, korzystających z systemu Adopcja oraz obsługa wniosków  
o aktualizacje danych podmiotów korzystających z tego systemu.   

Kierownik ww. Biura (pełniąca funkcję lidera wdrażania tego systemu), 
odpowiadając na pytanie dotyczące niewykonywania zadań lidera wdrażania tego 
systemu, wyjaśniła że system ten nie został jeszcze wdrożony w kraju. Z informacji 
uzyskanych podczas szkolenia zorganizowanego przez MPiPS wynikało, że nastąpi 
to dopiero po zaktualizowaniu przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wnioski takie 
miały złożyć wszystkie ośrodki adopcyjne działające na terenie kraju. Obecnie 
oczekujemy na zatwierdzenie przez GIODO tych wniosków dla wszystkich ośrodków 
adopcyjnych, co jest warunkiem uruchomienia systemu.  

Dostęp do Portalu Informacyjno-Usługowego, wymagający logowania się, posiadało 
od 11 grudnia 2015 r. trzech pracowników Urzędu (administratorów lokalnych 
systemu). 

 (dowód: akta kontroli str. 50, 72-96, 99-114, 191) 

1.7. Na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, Urząd wydatkował 16,9 tys. zł 
z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2015 r. Z kwoty tej: 

                                                      
5 Z tego: dwie osoby w Biurze ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych, osiem – w Biurze ds. Pomocy i Integracji Społecznej, 
trzy – w Biurze ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Polityki Prorodzinnej i jedna – w Biurze ds. 
Uzależnień. 
6 Wprowadzonym uchwałą nr 59/622/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 listopada 2015 r. 
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- 9,9 tys. zł wydatkowano na zakup oprogramowania do obsługi Świadczeń 
Rodzinnych z modułem Windykacje i udzielenie licencji na korzystanie z tego 
oprogramowania,  

- 5,0 tys. zł - na szkolenie pracowników Biura ds. Koordynacji Świadczeń 
Rodzinnych w zakresie obsługi zakupionego oprogramowania,  

- 2,0 tys. zł - na spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami producenta 
oprogramowania. 

Wydzielenie z ww. wydatków kwot poniesionych przez Urząd bezpośrednio 
związanych z realizacją Projektu Emp@tia nie było możliwe. 

(dowód: akta kontroli str. 115) 

W ROPS podłączono system dziedzinowy zapewniając prawidłową komunikację  
z CSIZS, a pracownicy Ośrodka zostali przeszkoleni w zakresie udostępnionych 
funkcjonalności Projektu. Z opóźnieniem jednak przekazano administratorowi 
wojewódzkiemu informację o statusie podłączenia. 

2. Wykorzystanie udostępnionego sprzętu, aplikacji i systemów 
informatycznych oraz funkcjonalności związanych Projektem Emp@tia 
podczas realizacji zadań 

2.1. Do 11 stycznia 2016 r. do ROPS wpływały wyłącznie wnioski z zakresu 
zabezpieczenia społecznego złożone w miejskich lub gminnych ośrodkach pomocy 
społecznej do 31 grudnia 2015 r. Funkcjonalności Emp@tii nie umożliwiały 
weryfikacji danych osób, które składały wnioski o świadczenia rodzinne wyłącznie  
w innych państwach i nie składały takich wniosków w Polsce. W związku z tym 
Ośrodek nie przeprowadzał za pośrednictwem systemu Emp@tia weryfikacji danych 
tych osób. Kierownik7 oświadczyła, że prowadzono jedynie weryfikacje testowe, 
mające na celu sprawdzenie działania funkcjonalności udostępnionych w systemie 
dziedzinowym.  

W okresie od podłączenia systemu dziedzinowego do CSIZS do 18 stycznia 2016 r. 
nie dokonywano weryfikacji danych beneficjentów, w odniesieniu do których 
prowadzone były postępowania z wykorzystaniem funkcjonalności Projektu 
Emp@tia.  

W okresie od 11 grudnia 2015 r. do 13 stycznia 2016 r. w dzienniku zdarzeń 
systemu dziedzinowego zarejestrowane były weryfikacje dokonane w celu 
sprawdzenia działania funkcjonalności Emp@tii (nie służyły one weryfikacji danych 
w prowadzonych postępowaniach). Przeprowadzono w tym zakresie: 
- 20 weryfikacji danych o bezrobociu w AC Rynek Pracy, 
- 2 weryfikacje danych o firmie w systemie CEIDG, 
- 19 weryfikacji niepełnosprawności w systemie EKSMOoN (weryfikacja 

orzeczenia o niepełnosprawności oraz udostępnienie danych orzeczenia), 
- 19 weryfikacji danych o dochodach w systemie informatycznym Ministerstwa 

Finansów, 
- 19 weryfikacji osób w rejestrze PESEL, 
- 19 weryfikacji w rejestrze PESEL (udostępnij dane), 
- 56 weryfikacji danych o ubezpieczeniu w systemie ZUS. 
ROPS korzystał z możliwości wprowadzania adresów klientów z wykorzystaniem 
słowników TERYT. Problemy związane ze stosowaniem tego narzędzia opisano 
w pkt. 2.5. niniejszego wystąpienia. 

                                                      
7 Pełniła także funkcję administratora lokalnego systemu dziedzinowego. 
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W latach 2014-2015 ROPS nie pozyskiwał danych z Samorządowej Elektronicznej 
Platformy Informacyjnej, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i Krajowego 
Rejestru Sądowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 97-98, 116, 166-167, 172-190) 

2.2. W wyniku oględzin przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK stwierdzono, 
że poprzez skrzynkę pocztową portalu Emp@tia do 11 stycznia 2016 r. ROPS nie 
otrzymał żadnej korespondencji i sam nie kierował tą drogą informacji do innych 
jednostek lub klientów. Z analizy dziennika zdarzeń systemu dziedzinowego 
wynikało, że w okresie od podłączenia (11 grudnia 2015 r.) do 13 stycznia 2016 r. 
miało miejsce siedem prób odebrania wiadomości poprzez ww. skrzynkę pocztową. 

Kierownik oświadczyła, że Ośrodek nie udostępniał elektronicznych druków 
wniosków z zakresu zabezpieczenia społecznego, ponieważ, zgodnie z art.  
23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych8, wnioski takie 
składa się w urzędach miast i gmin właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania. Stwierdziła też, że formularze unijne znajdujące się w systemie 
dziedzinowym były wykorzystywane przy rejestrowaniu prowadzonych spraw. 

W trakcie kontroli stwierdzono, że wskazane w ww. oświadczeniu formularze unijne 
były wykorzystywane przy rejestrowaniu spraw prowadzonych przez Ośrodek. 

Urząd posiadał elektroniczną skrzynkę podawczą. Dostępna ona była poprzez portal 
Cyfrowy Portal Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 97-98, 164-165, 192) 

2.3. W wyniku oględzin przeprowadzonych podczas kontroli NIK ustalono, że 
system dziedzinowy automatycznie przesyłał dane beneficjentów do CBB, 
niezwłocznie po ich wprowadzeniu przez uprawnionego pracownika. Baza ta 
powiadamiała Ośrodek - również automatycznie - o ich przyjęciu i nadanym im 
statusie. Dane niespełniające rygorów CBB nie były wysyłane, a system 
dziedzinowy powiadamiał o konieczności dokonania korekt. Dopiero ich 
wprowadzenie, zgodnie ze wskazaniami systemu, powodowało ponowne wysłanie 
takich danych przez system. 

Według stanu na 13 stycznia 2016 r. system dziedzinowy podjął próby przesłania 
2.864 danych do CBB, z czego wysłał 2.806 informacji (98,0%). Spośród wysłanych 
informacji CBB potwierdziło stan zgodny z systemem dziedzinowym w odniesieniu 
do 2.016 (71,9%). Stwierdzono, że w systemie dziedzinowym znajdowało się9  
15 komunikatów dotyczących korekt informacji wymaganych przez CBB. Po 
wprowadzeniu wymaganych korekt informacje te zostały przesłane do CBB. System 
dziedzinowy nie przesłał do CBB 58 informacji (2%). Najczęstszą przyczyną  
(33 przypadki, tj. 56,9%) były błędy wynikające z weryfikacji plików XML. 
Z wyjaśnień Kierownika wynikało, że nie były jej znane przypadki niewysyłania 
danych przez system dziedzinowy do CBB. 

Dane do CBB były wysyłane przez system dziedzinowy na bieżąco. Na podstawie 
analizy dziennika zdarzeń ustalono, że: 
- dane dotyczące aktualizacji danych beneficjenta wysłano do 1,5 minuty od 

zaistnienia zdarzenia (zarejestrowano jednak po jednej nieudanej próbie 
dokonania danej aktualizacji - wówczas czas pomiędzy zdarzeniem a nieudaną 
próbą wynosił do dziewięciu godzin), 

- w przypadku pobrania wyniku aktualizacji danych beneficjenta inicjacja zdarzeń 
następowała w czasie do dziewięciu godzin od zaistnienia zdarzenia (wystąpiło 

                                                      
8 Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm. 
9 Według stanu na 13 stycznia 2016 r. 
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ponadto od jednej do dwóch prób nieudanej wysyłki, a czas pomiędzy 
zdarzeniem i taką próbą wynosił do czterech godzin). 

Ponadto, zarejestrowano 34 nieudane próby (po jednej próbie w odniesieniu do 
każdego zdarzenia) pobrania niezgodności danych systemu dziedzinowego  
(w zakresie CBB) – czas pomiędzy zdarzeniem a nieudaną próbą wysłania 
informacji wynosił do czterech godzin. 
Nie stwierdzono przerw w komunikacji systemu dziedzinowego z CSIZS. CBB nie 
informowała w okresie od 11 grudnia 2015 r. do 11 stycznia 2016 r., o wykryciu 
niezgodności przesłanych do niej danych. Dane te zawierały wyłącznie informacje 
wprowadzone do systemu przez pracowników ROPS w ww. okresie. Były to10: 
wniosek, osoba, adres stały, rodzina, decyzja, świadczenie i adres pobytu.  

Na podstawie analizy wysłanych komunikatów do CBB stwierdzono, że  
w przypadku osób, którym wydano zarówno decyzje pozytywne, jak również 
odmawiające przyznania świadczeń, do CBB (w komunikacie „osoba”) przesyłane 
były dane osobowe, tj. głównie: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, 
PESEL, stan cywilny. 

(dowód: akta kontroli str. 68-69, 72-98, 117-129, 146-159, 167-169, 193) 

2.4. W okresie objętym kontrolą Ośrodek wykorzystywał CAS do przesyłania  
do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie kwartalnych 
sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania przez Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (w okresie  
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., wyłącznie drogą elektroniczną, 
przesłano siedem takich sprawozdań). Ponadto, komunikator CAS służył do 
odbierania informacji przekazywanych przez MPiPS oraz inne jednostki posiadające 
dostęp do tej aplikacji.  

W latach 2014-2015 Ośrodek jeden raz skorzystał z Portalu Informacyjno-
Usługowego, pozyskując 10 października 2015 r., za jego pośrednictwem, 
informacje o aktualnych świadectwach zgodności oprogramowania wydanych przez 
MPiPS. Z uzyskanych od Kierownik wyjaśnień wynikało, że pierwszy raz zalogowała 
się do Portalu Informacyjno-Usługowego w dniu 12 stycznia 2016 r. Nie wiedziała 
wcześniej, że istnieje możliwość zalogowania się do tego Portalu z użyciem nazwy 
użytkownika i hasła utworzonego w MZT. 

 (dowód: akta kontroli str. 68-69, 116, 130) 

2.5. Podczas wykorzystywania posiadanego systemu dziedzinowego pracownicy 
ROPS stwierdzili w grudniu 2015 r. problem dotyczący słownika TERYT, polegający 
na braku możliwości wprowadzenia nazw miejscowości posiadających ten sam kod 
pocztowy (system przyporządkowywał kod pocztowy tylko jednej miejscowości i nie 
istniała możliwość rozdzielenia tych danych). Informację o tym problemie 
przekazano przedstawicielowi Sygnity m.in. podczas spotkania konsultacyjnego,  
w dniu 23 grudnia 2015 r. Ponadto, pracownicy Ośrodka zgłosili Sygnity w grudniu 
2015 r., za pośrednictwem aplikacji helpdesk, informację o braku możliwości  
dokonania za pomocą systemu Emp@tia weryfikacji informacji dotyczących 
klientów, niezbędnych do terminowego rozpatrywania formularzy serii E-400 oraz 
SED-ów wpływających z zagranicznych instytucji właściwych ds. świadczeń 
rodzinnych. Sygnity poinformowało, że wyśle zapytanie w tej sprawie do MPiPS.  
W dniu 8 stycznia 2016 r. ROPS zgłosił Sygnity, drogą elektroniczną, kolejny 
problem związany z działaniem słowników TERYT, dotyczący braku możliwości 
skutecznego wpisania nazw części miejscowości z terenu województwa warmińsko-
mazurskiego. Po ponownym wgraniu tych słowników, zgodnie z instrukcją udzieloną 

                                                      
10 Zgodnie ze specyfikacją użytkowanego systemu dziedzinowego. 
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przez Sygnity, problem nie został usunięty do dnia 11 stycznia 2016 r., co 
potwierdziły oględziny przeprowadzone w trakcie kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 70, 97-98, 131) 

2.6. Ośrodek nie otrzymał od MPiPS lub innych jednostek oprogramowania 
i sprzętów udostępnionych do realizacji Projektu Emp@tia. Do zakończenia kontroli 
NIK nie wykrył też i nie udaremnił, przy wykorzystaniu funkcjonalności, aplikacji 
i systemów Projektu Emp@tia przypadków wyłudzania świadczeń. W okresie 
objętym kontrolą MPiPS i inne jednostki nie występowały do Ośrodka o  informacje 
dotyczące wykorzystania funkcjonalności Emp@tii. 

(dowód: akta kontroli str. 132-133, 145) 

2.7. Dyrektor Ośrodka wyjaśniła m.in, że użytkowany przez Ośrodek system 
dziedzinowy nie posiada możliwości weryfikacji informacji dotyczących klientów i ich 
rodzin, niezbędnych do załatwiania formularzy z serii E-400 oraz SED-ów z serii F, 
R i H, wpływających z zagranicznych instytucji właściwych ds. świadczeń 
rodzinnych. Jej zdaniem, udostępnienie takiej funkcjonalności mogłoby skrócić czas 
rozpatrywania spraw i obniżyć związane z tym koszty. Zwróciła uwagę na fakt, że ze 
względu na brak uprawnień ustawowych, ROPS nie korzysta z udostępnionych  
w systemie dziedzinowym funkcjonalności weryfikacji danych w CEPIK, CEIDG oraz 
KRS. Stwierdziła też, że informacje uzyskiwane poprzez system dziedzinowy  
z systemów zewnętrznych nie są wystarczające do rozpatrzenia spraw w ramach 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a często ich zakres jest zbyt 
wąski, co wymusza pozyskiwanie dodatkowych informacji drogą pisemną 
(zwłaszcza informacje z bazy danych ZUS i Rynku Pracy). Jej zdaniem, opartym na 
opiniach pracowników Ośrodka, w obecnej postaci aplikacje i systemy 
wykorzystywane w ramach Projektu Emp@tia będą miały niewielki wpływ na 
usprawnienie pracy, obniżenie kosztów i skrócenie czasu rozpatrywania spraw 
prowadzonych przez ROPS. Dyrektor Ośrodka wyjaśniła również, że dokonano kilku 
prób przetestowania systemu dziedzinowego pod kątem weryfikacji danych. 
Stwierdzono, że np. weryfikacja danych w rejestrze PESEL polega jedynie na 
zweryfikowaniu czy wpisane przez ROPS dane osobowe (imię i nazwisko, adres  
i PESEL) są zgodne z widniejącymi w tym rejestrze. Nie ma natomiast możliwości 
uzyskania takich danych z tego rejestru w przypadku niezgodności danych, co 
zmusza nas do kierowania zapytań drogą papierową. W przypadku zaś aplikacji AC 
Rynek Pracy ustalono, że weryfikacje dokonywane w styczniu 2016 r. wykazywały 
informacje dotyczące tylko listopada 2015 r. Dotyczyło to przypadku, kiedy ROPS 
posiada wiedzę, że osoba poddana weryfikacji pozostaje bezrobotna 
zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. W przypadku, z kolei, weryfikacji  
w systemie ZUS nie daje ona możliwości wygenerowania informacji o kliencie 
przebywającym na urlopie bezpłatnym, będącym pracownikiem oddelegowanym do 
pracy za granicą, przybywającym na zasiłku chorobowym lub macierzyńskim po 
ustaniu zatrudnienia lub pobierającym świadczenia pielęgnacyjne. Czas 
oczekiwania na weryfikację danych w systemie ZUS wynosił od 15 minut do kilku 
godzin (nawet dnia następnego).  

 (dowód: akta kontroli str. 136-139, 170-171) 

W wyniku prawidłowego podłączenia systemu dziedzinowego do CSIZS zapewniono 
zasilanie danymi CBB. Do wymiany korespondencji oraz sporządzania sprawozdań 
wykorzystywano zaś komunikator CAS. Niekorzystanie zaś z poczty elektronicznej 
w systemie Emp@tia związane było m.in. z niekierowaniem do ROPS wiadomości 
za pomocą tego narzędzia, a także krótkim okresem używania funkcjonalności 
Projektu Emp@tia. 
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IV. 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. 

Olsztyn, dnia       stycznia 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy Dyrektor 
Andrzej Zyśk Andrzej Sibierski 

starszy inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

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

podpis podpis 

  

Piotr Wanic 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

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

podpis  

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


