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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 

Kontroler Piotr Wanic, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97546 z dnia 10 listopada 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica 
(zwane dalej „PCPR” lub „Centrum”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Kalinowska, kierownik PCPR 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2, pomimo że PCPR podłączył użytkowany 
system dziedzinowy3 do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia 
Społecznego („CSIZS”), jednak część zadań w zakresie przygotowania  
i uruchomienia usług zrealizowano w sposób nierzetelny. Niezwłocznie po 
podłączeniu nie zaktualizowano słowników w systemie dziedzinowym, a także nie 
sprawdzono działania części udostępnionych funkcjonalności w ramach Projektu 
Emp@tia („Projektu”)4. W nienależyty sposób poinformowano także administratora 
wojewódzkiego o statusie podłączenia, naruszając formę i termin przesłania takiej 
informacji. Pomimo zadeklarowania gotowości do używania systemu dziedzinowego 
do obsługi spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego, narzędzia tego nie 
wykorzystywano w tym celu w pełnym możliwym zakresie. 

Ustalenia kontroli wykazały także, że z uwagi na niezapewnienie równorzędnego 
traktowania korespondencji wpływającej do Centrum za pośrednictwem 
komunikatora CAS5 z pozostałą korespondencją, administrator lokalny nie był 
informowany o wpływie części dokumentów dotyczących Projektu.  

                                                      
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. 
3 Samodzielny i niezależny system informatyczny stworzony do świadczenia usług dla określonego obszaru. 
4 Sprawdzenia takiego dokonano dopiero w czasie kontroli NIK. 
5 Centralna Aplikacja Statystyczna. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Przygotowanie do wdrożenia oraz uruchomienie sprzętu, aplikacji  

i systemów informatycznych oraz funkcjonalności związanych z Projektem 

1.1.  PCPR dysponowało dokumentacją dotyczącą wdrażania Projektu, otrzymaną  
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej6, za pośrednictwem komunikatora CAS 
(oraz poprzednio komunikatora SAC).  

I tak, m.in.: 

• Pismem z 14 stycznia 2013 r. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostka 
podległa Ministerstwu) poinformowało m.in. PCPR, że planuje przeszkolenie  
8 tys. pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i integracji 
społecznej z obsługi aplikacji dziedzinowych wchodzących w skład systemu 
informatycznego obszaru zabezpieczenia społecznego. W związku  
z otrzymaniem tej wiadomości, Centrum w dniu 18 stycznia 2013 r. zgłosiło 
dwóch pracowników PCPR do uczestnictwa w takim szkoleniu. 

• W dniu 10 października 2013 r. Centrum otrzymało wiadomość, w której 
zaproszono do składania ofert na wykonanie prac testera związanych  
z dostosowywaniem systemów dziedzinowych z podobszaru Świadczenia 
Rodzinne do zmian w oprogramowaniu na potrzeby integracji z produktami 
Projektu, w jednostkach terenowych realizujących zadania z obszaru 
zabezpieczenia społecznego i rodziny.  

• W dniu 28 stycznia 2014 r. PCPR otrzymało informację, że od 1 stycznia 2014 r. 
wczytywanie sprawozdań i zbiorów centralnych z pomocy społecznej odbywa się 
tylko za pośrednictwem CAS. Przesłano także instrukcje wczytywania 
sprawozdań i zbiorów centralnych w tym systemie.  

• Pismem z 7 lutego 2014 r. Ministerstwo zwróciło się z prośbą m.in. do Centrum  
o podjęcie współpracy z administratorami wojewódzkimi w okresie prowadzenia 
pilotażu do 28 lutego 2014 r. oraz w okresie realizacji masowego podłączania 
aplikacji dziedzinowych do CSIZS od 31 marca do 29 sierpnia 2014 r.  

• 13 lutego 2014 r. Centrum otrzymało m.in.: procedurę podłączania jednostki 
terenowej do CSIZS, instrukcję podłączania systemu dziedzinowego do CSIZS, 
instrukcję podłączania terminali mobilnych do systemu dziedzinowego jednostki, 
listę adresów e-mail do zgłaszania gotowości podłączenia jednostki, informację  
o wersjach systemów dziedzinowych dopuszczonych/zalecanych do podłączenia 
do CSIZS, a także informację o wyciągach z dokumentacji systemów 
dziedzinowych w zakresie procesu podłączania do CSIZS. Instrukcje i procedury 
dotyczące podłączenia systemu dziedzinowego do CSIZS zostały przesłane 
także 12 czerwca 2014 r.  

• 20 lutego 2015 r. PCPR otrzymało pismo, w którym Ministerstwo poinformowało, 
że system dziedzinowy Pomost uzyskał świadectwo zgodności na czas 
nieokreślony. 

Dokumentacja dotycząca Projektu wpływała także do Centrum z Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie7. W dniu 2 kwietnia 2013 r. 
Centrum otrzymało e-mail dotyczący przekazania ulotek informacyjnych 
dotyczących Projektu. W załączeniu przekazano m.in. pismo Ministerstwa  
(z 25 marca 2013 r.), w którym podano, że z uwagi na fakt, iż jednym z kluczowych 
efektów Projektu jest udostępnienie usług obszaru zabezpieczenia społecznego 

                                                      
6 zwanego dalej „Ministerstwem”. 
7 Zwanego dalej „Urzędem Wojewódzkim”. 
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przez Internet, bardzo istotnym jest, aby informacja o Projekcie i jego produktach 
dotarła do osób bezpośrednio zainteresowanych. Zwrócono się z prośbą  
o wyeksponowanie otrzymanych materiałów w widocznych miejscach oraz 
przekazywanie informacji o planowanych efektach projektu osobom ubiegającym się 
o pomoc. W dniu 13 maja 2014 r. wpłynęło do Centrum także pismo Urzędu 
Wojewódzkiego dotyczące zaplanowanej na 27 maja 2014 r. narady  
z przedstawicielami Ministerstwa oraz producentów systemów dziedzinowych, na 
której omawiane będą zagadnienia w zakresie m.in. procedury podłączania 
systemów dziedzinowych do CSIZS w ramach Projektu. 4 czerwca 2014 r. wpłynęła 
do PCPR wiadomość w formie elektronicznej, w której przekazano prezentację  
z tego szkolenia.  
Z uzyskanych w toku kontroli wyjaśnień od kierownika PCPR wynikało, że 
pracownicy Centrum nie uczestniczyli w szkoleniu zaplanowanym na 27 maja  
2014 r. Powodem tego był duży zakres zadań wykonywanych w ramach bieżącej 
działalności jednostki. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-36 i 67) 

W ramach przygotowania do podłączenia systemu dziedzinowego Pomost Std do 
CSIZS, PCPR prowadził także korespondencję z dostawcą tego systemu.  
W dokumentacji Centrum znajdowały się m.in.: 

• Wiadomość z 5 czerwca 2012 r., w której poinformowano, że planowane jest 
zorganizowanie szkolenia z zakresu funkcjonalności systemu Pomost.  
W wiadomości podano także informację o zmianach wprowadzonych  
w ostatnich wersjach systemu. 

• Wiadomość przesłana 31 marca 2015 r., w której dostawca systemu 
poinformował, że przygotowany został pakiet poprawek do wersji 3-1.0 
systemu, mających na celu wyeliminowanie przypadków niezgodności 
słowników terytorialnych udostępnionych w ramach CSIZS ze słownikami GUS. 
W wiadomości tej podano także instrukcję uaktualnienia systemu. 

 (dowód: akta kontroli str. 37-41) 

PCPR nie uczestniczył w pilotażowym podłączeniu systemów dziedzinowych do 
CSIZS, o możliwości którego poinformowało Ministerstwo w dniu 7 lutego 2014 r. 
Jak podała w złożonym wyjaśnieniu kierownik PCPR, wynikało to głównie  
z niezatrudniania osoby na stanowisku informatyka. W związku z tym uznano, że 
wystąpią problemy z obsługą, w szczególności w aspektach informatycznych.   

(dowód: akta kontroli str. 42-46) 

Według stanu na 13 listopada 2015 r. w Centrum brak było ulotek i informacji 
dotyczących Projektu, udostępnionych dla beneficjentów pomocy społecznej. 
Informacje takie nie były zamieszczone także na stronie internetowej PCPR. 

Kierownik PCPR wyjaśniła, że brak takich informacji wynikał z nieposiadania 
materiałów promocyjnych. Ulotki w tym zakresie zostały przesłane tylko raz przez 
Ministerstwo (w 2013 r.) i zostały rozdysponowane. Były one rozłożone przez  
ok. 3 miesiące w siedzibie Centrum w ogólnodostępnym miejscu. Nie występowano 
do Ministerstwa o ponowne przesłanie takich materiałów z uwagi na brak 
zainteresowania beneficjentów możliwością korzystania z wniosków on-line  
(nie wpłynął żaden wniosek złożony przez system Emp@tia). Ponadto pracownicy 
Centrum informowali ustnie petentów o możliwości składania wniosków za pomocą 
poczty elektronicznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 45-47) 
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W Centrum nie wprowadzono rozwiązań organizacyjnych zawierających 
równorzędne traktowanie korespondencji dotyczącej Projektu, która wpływała za 
pośrednictwem komunikatora w CAS (poprzednio SAC) z pozostałą 
korespondencją, która wpływała do PCPR (np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
lub poczty elektronicznej). Wiadomości przesyłane za pośrednictwem ww. 
komunikatora były odczytywane przez pracownika socjalnego – Monikę P. 

W obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Instrukcji kancelaryjnej8 nie uwzględniono 
bowiem wpływu korespondencji za pośrednictwem aplikacji systemowych, w tym 
komunikatorów. W stosunku natomiast do dokumentacji, która wpływa w formie 
elektronicznej, odniesiono się m.in. do miejsca jej odczytywania i rejestrowania, 
dokonywania jej wstępnej selekcji oraz ewentualnego wydruku całości lub części 
przesyłki.  

Skutkiem niepodjęcia tych działań było niepoinformowanie administratora lokalnego 
(kierownika PCPR) o części obowiązków związanych z procedurą podłączania 
systemu dziedzinowego do CSIZS, tj. m.in. o opracowanych przez Ministerstwo 
wymaganiach podłączenia oraz procedurze podłączenia jednostki do CSIZS.  
W konsekwencji tego nieterminowo przesłano informację o statusie podłączenia 
systemu dziedzinowego do CSIZS, a także nie zaktualizowano słowników  
w systemie dziedzinowym niezwłocznie po procedurze podłączenia.  

Kierownik PCPR wyjaśniła, że brak ewidencjonowania niektórych dokumentów, 
które wpływają do PCPR za pośrednictwem komunikatora CAS (wcześniej SAC) 
wynikał z faktu, że były one odbierane przez osobę, która jako jedyna pracuje  
w systemie dziedzinowym połączonym z CSIZS. Drukowała ona część dokumentów, 
które mogą być przydatne w pracy administratora lokalnego, zaś pozostała ich 
część nie była drukowana z uwagi na jej znaczną objętość.  

(dowód: akta kontroli str. 26-27, 42-56 i 75-82) 

1.2. W latach 2014-2015 w PCPR jedna osoba (pracownik socjalny – Monika P.) 
korzystała z systemu dziedzinowego połączonego do CSIZS. Wszystkie dokumenty 
i wiadomości, które wpływały do Centrum m.in. za pośrednictwem komunikatora 
CAS, w tym podręczniki użytkownika oraz inne materiały dotyczące obsługi sprzętu  
i oprogramowania, były odczytywane przez tę osobę. Miała ona również dostęp do 
podręcznika użytkownika systemu dziedzinowego Pomost. Pracownik ten 
uczestniczył w dwóch szkoleniach i spotkaniach związanych z realizacją Projektu.  
I tak: 
- 7 grudnia 2012 r. w spotkaniu informacyjnym przedstawicieli jednostek pomocy 

społecznej z zakresu oprogramowania Pomost, 
- 26 czerwca 2013 r.- w prezentacji oprogramowania do obsługi pieczy zastępczej. 
W umowie licencyjnej dotyczącej korzystania z oprogramowania Pomost nie 
określono możliwości przeprowadzenia szkoleń pracowników w przypadku 
wprowadzenia nowych funkcjonalności w tym systemie. 

(dowód: akta kontroli str. 57-62) 

W związku z faktem, że w ww. latach jedna osoba korzystała z systemu Pomost 
połączonego z CSIZS, nie organizowano wewnętrznych szkoleń dotyczących 
użytkowania systemu dziedzinowego i jego współpracy z CSIZS. Nie udzielano 
także instruktaży innym pracownikom w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 58) 

  

                                                      
8 Wprowadzonej do stosowania zarządzeniem kierownika Centrum Nr 4/2011 z 29 sierpnia 2011 r. 
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1.3. W „zgłoszeniu gotowości do podłączenia jt do CSIZS”, przesłanym do Urzędu 
Wojewódzkiego 10 czerwca 2014 r. określono, że: 

• Centrum posiada wdrożony system dziedzinowy Pomost Std (w obszarze 
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej) w wersji P-1.03-2-2.0 DPP002. 

• Administratorem lokalnym jest Anna Kalinowska – kierownik PCPR. 
Odpowiedzialna jest ona za podłączenie systemu dziedzinowego do CSIZS, 
oraz zarządzanie użytkownikami w zakresie przydzielenia lub anulowania 
uprawnień pracowników dotyczących dostępu do strefy dla urzędników na 
Portalu Informacyjno-Usługowym. 

W zgłoszeniu tym Kierownik PCPR potwierdził gotowość do rozpoczęcia obsługi 
spraw obszaru zabezpieczenia społecznego w trybie elektronicznym  
z wykorzystaniem narzędzi CSIZS.  
Anna Kalinowska – kierownik PCPR wyjaśniła, że wyznaczyła siebie na 
administratora lokalnego, ponieważ nie było innej osoby, która mogłaby realizować 
te zadania. W przypadku gdyby w Centrum zatrudniony był informatyk, zadania te 
przypisane zostałyby tej osobie. 

(dowód: akta kontroli str. 63-67) 

W czasie podłączania systemu dziedzinowego do CSIZS, PCPR posiadał 
oprogramowanie w wersji, która posiadała świadectwo zgodności. Używano bowiem 
systemu Pomost Std. w wersji GP-1.03-2-0.0, tj. zalecanej przez Ministerstwo.  

(dowód: akta kontroli str. 12-16 i 68) 

Login dla administratora lokalnego do MZT9 oraz e-learningu10 został przesłany 
przez administratora wojewódzkiego 13 czerwca 2014 r. Do wiadomości tej 
załączono także m.in. instrukcję pierwszego logowania, instrukcję zarządzania 
użytkownikami, instrukcję podłączenia systemu dziedzinowego do CSIZS, a także 
certyfikaty produkcyjne. Hasła zostały przesłane również w tym dniu w odrębnej 
wiadomości.  

(dowód: akta kontroli str. 69-72) 

1.4. W Centrum w okresie 2014-2015 r. (do 21 grudnia) nie zatrudniano informatyka. 
Obowiązki administratora lokalnego zostały przypisane kierownikowi PCPR. Jak 
wyjaśniła kierownik PCPR, w dniu 22 grudnia 2015 r. zostanie podpisana umowa 
zlecenie z informatykiem, który będzie obsługiwał Centrum. Do jego zadań będzie 
należało m.in. prowadzenie strony internetowej, obsługa programów 
informatycznych, a także ewentualne naprawy sprzętu komputerowego. 
Zatrudnienie osoby na tym stanowisku związane jest z problemami związanymi  
z obsługą informatyczną PCPR.  

Certyfikat systemu Emp@tia został wczytany przez administratora lokalnego  
25 czerwca 2014 r. i w tym dniu system dziedzinowy Pomost został połączony  
z CSIZS w obszarze pomocy społecznej. Moduł do obsługi pieczy zastępczej nie 
posiadał możliwości podłączenia do Emp@tii i funkcjonalności udostępnionych  
w związku z realizacją Projektu.  
Z uzyskanych w toku kontroli wyjaśnień wynikało, że po podłączeniu systemu 
dziedzinowego do CSIZS zostały wczytane certyfikaty oraz sprawdzona 
komunikacja z CSIZS. Nie wystąpiły błędy podczas testu połączenia z CSIZS. 
Z informacji uzyskanej przez pracowników PCPR od Sygnity (dostawcy systemu 
dziedzinowego) wynikało, że Emp@tia nie jest przeznaczona dla pieczy zastępczej, 
a jedynie dla świadczeń z tytułu pomocy społecznej.  

                                                      
9 Modułu Zarządzania Tożsamością. 
10 Platformy szkoleniowej. 
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Konta w MZT zostały założone 13 czerwca 2014 r. pięciu pracownikom PCPR (data 
ważności haseł 30 grudnia 2015 r. – 1 stycznia 2020 r.). Kierownikowi Centrum 
przypisana została rola administratora lokalnego, zaś pozostałym osobom role 
czytelników Portalu Informacyjno-Usługowego w zakresie obszaru: pomocy 
społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, turnusów rehabilitacyjnych, 
orzekania o niepełnosprawności, świadczeń UE oraz opieki nad dzieckiem do 
trzeciego roku życia. 

Uprawnienia do obsługi funkcjonalności Emp@tii w systemie dziedzinowym Pomost 
Std w obszarze pomoc społeczna nadane zostały dwóm pracownikom PCPR – 
kierownikowi PCPR (administratorowi lokalnemu) oraz Monice P. – pracownikowi 
socjalnemu. Dotyczyły one weryfikacji danych: kierowcy i pojazdu w systemie 
CEPIK, o bezrobociu w AC Rynek Pracy, o firmie w systemie CEiDG,  
o ubezpieczeniu w systemie ZUS, osobowych w rejestrze PESEL, osoby w systemie 
CBB, podmiotu w systemie KRS, a także orzeczeń o niepełnosprawności  
w systemie EKSMOoN. Ponadto, osobom tym nadano uprawnienia do importu 
słowników oraz obsługi poczty elektronicznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 42-44, 73-74, 109, 123-143) 

1. Administrator lokalny w sposób nierzetelny wywiązał się z obowiązku 
poinformowania administratora wojewódzkiego o wyniku podłączenia. Zgodnie  
z procedurą podłączenia jednostki terenowej do CSIZS, zobowiązany był do 
przekazania takiej informacji w formie wiadomości elektronicznej najpóźniej  
w dniu następnym po dokonaniu połączenia. Pomimo, że podłączenia dokonano 
25 czerwca 2014 r., PCPR pisemną informację przekazał z 63-dniowym 
opóźnieniem, tj. dopiero 28 sierpnia 2014 r. 
Kierownik PCPR wyjaśniła, że nie wiedziała, że informację taką należy przesłać 
w terminie jednego dnia od daty podłączenia systemu. Dodała także, że 
informację o udanej próbie podłączenia przekazano niezwłocznie, poprzez 
telefoniczne poinformowanie administratora wojewódzkiego. 

2. Administrator lokalny nie wywiązał się z obowiązku dokonania aktualizacji 
słowników, niezwłocznie po podłączeniu systemu dziedzinowego. Zgodnie  
z procedurą podłączenia jednostki terenowej do CSIZS, w celu prawidłowego 
działania systemu dziedzinowego z CSIZS w pierwszej kolejności po podłączeniu 
należało zaktualizować słowniki, poprzez uruchomienie odpowiedniej funkcji 
systemu dziedzinowego. Pierwsze wczytanie słowników dziedzinowych 
(zainicjowane automatycznie) miało zaś miejsce dopiero 20 marca 2015 r.,  
a więc po niespełna dziewięciu miesiącach od podłączenia. Skutkiem tych 
działań był brak do tego czasu prawidłowej komunikacji systemu dziedzinowego 
z CSIZS (brak przed tą datą innych zdarzeń zarejestrowanych w systemie, 
oprócz utworzenia systemu dziedzinowego oraz odnowienia certyfikatu). 
Anna Kalinowska – kierownik PCPR wyjaśniła, że nie wiedziała, że należy tego 
dokonać niezwłocznie po podłączeniu systemu dziedzinowego z CSIZS.  

 (dowód: akta kontroli str. 26-27, 42-44 i 75-82) 

1.5. Według stanu na 24 listopada 2015 r. PCPR użytkował system dziedzinowy 
Pomost Std w wersji P-1.04-3-4.0DPP005, którego dostawcą jest Sygnity. System 
ten posiadał udostępnioną funkcjonalność wysyłania i odbierania poczty 
elektronicznej z systemu dziedzinowego podłączonego z CSIZS, wprowadzania 
adresów beneficjentów z wykorzystaniem słowników systemu Emp@tia, a także 
weryfikacji danych w zakresie: 
- tożsamości osoby w Centralnej Bazie Beneficjentów (dalej: „CBB”), 
- pobierania świadczeń w innych jednostkach terenowych, 
- występowaniu osób w rejestrze PESEL, 
- niepełnosprawności w systemie EKSMOoN, 
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- bezrobociu w AC Rynek Pracy, 
- pojazdu i kierowcy w systemie CEPIK, 
- dochodów w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów, 
- ubezpieczenia w systemie ZUS, 
- podmiotów gospodarczych w systemie CEIDG i KRS. 

Sprawdzenie w toku czynności kontrolnych NIK działania ww. funkcjonalności 
wykazało, że wg stanu na 24 listopada 2015 r. możliwa była weryfikacja danych  
w systemie PESEL, AC Rynek Pracy oraz KRS.  
W przypadku zaś próby weryfikacji w zakresie: 
- tożsamości osoby w CBB – system podawał komunikat, że osoba nie 

występuje w tej Bazie, 
- pobierania świadczeń w innych jednostkach terenowych – system wskazywał, 

że z uwagi na fakt, że dana osoba nie została zweryfikowana w CBB, należy  
w pierwszej kolejności dokonać tej weryfikacji, a następnie spróbować 
ponownie, 

- niepełnosprawności w systemie EKSMOoN – system zgłaszał brak uprawnień 
(Error Code 403), 

- pojazdu i kierowcy w systemie CEPIK – system zgłaszał komunikat  
o nieaktywnym połączeniu z CEPIK, 

- dochodów w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów – system podał 
brak uprawnień (Error Code 403), 

- ubezpieczenia w systemie ZUS – system zgłaszał błąd w zakresie braku 
komunikacji, 

- podmiotów gospodarczych w systemie CEIDG – system zgłaszał wystąpienie 
błędu wewnętrznego. 

Analiza zapisów w rejestrze zdarzeń systemu Pomost Std wykazała, że wszystkie 
zarejestrowane w systemie próby: 
- weryfikacji tożsamości osoby w CBB, 
- weryfikacji danych w systemach: AC Rynek Pracy, CEPIK, CEIDG, KRS, 

EKSMOoN, a także w systemie Ministerstwa Finansów, 
miały miejsce w czasie kontroli NIK (w dniach 24-26 listopada 2015 r.). Sprawdzenie 
funkcjonalności danych w bazie ZUS wystąpiło dwukrotnie 20 marca 2015 r. (dwie 
nieudane próby) oraz 24 listopada 2015 r. (jedna nieudana próba). 

 (dowód: akta kontroli str. 68, 42-44, 73-74, 82-83) 

Administrator lokalny nie dokonał sprawdzenia prawidłowości działania wszystkich 
udostępnionych funkcjonalności w systemie dziedzinowym podłączonym z CSIZS. 
Niezwłocznie po podłączeniu nie sprawdzono bowiem, czy ww. funkcjonalności 
działają oraz czy istnieje możliwość wysłania i odbierania wiadomości przy użyciu 
systemu dziedzinowego połączonego z CSIZS. Sprawdzenia funkcjonowania poczty 
elektronicznej w ww. systemie dokonano bowiem dopiero 20 marca 2015 r. 
Anna Kalinowska – kierownik PCPR wyjaśniła, że wcześniej nie sprawdzano 
działania funkcjonalności związanych z systemem Emp@tia, ponieważ nie było 
potrzeby korzystania z tych danych. Podała również, że brak było otrzymywanych 
informacji na temat nowych funkcjonalności systemu dziedzinowego. W opisie 
aktualizacji użytkownik był informowany o dostosowaniu systemu do wymogów 
Ministerstwa, lecz przy próbie uzyskania jakiejkolwiek informacji zazwyczaj padała 
odpowiedź, że funkcjonalność ta nie została jeszcze uruchomiona po stronie 
dostawcy.  

 (dowód: akta kontroli str. 42-44, 78-79, 89-92, 126-129) 

1.6. PCPR posiadało dostęp do CAS od 1 stycznia 2014 r. (poprzednio, tj. od  
2007 r. do SAC). Uprawnienia do korzystania z komunikatora posiadała jedna osoba 
– Monika P. zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

Dostęp do Portalu Informacyjno-Usługowego z dniem 13 czerwca 2014 r. uzyskało 
pięciu pracowników PCPR, w tym kierownik PCPR (administrator lokalny).  

(dowód: akta kontroli str. 48, 71, 87) 

1.7. Centrum nie ponosiło wydatków związanych z podłączeniem systemu 
dziedzinowego do CSIZS. Ze środków własnych wydatkowano natomiast 3,7 tys. zł 
na zakup licencji oprogramowania Pomost Std w obszarze pieczy zastępczej. 

 (dowód: akta kontroli str. 59) 

Pomimo podłączenia systemu dziedzinowego do CSIZS, część zadań przypisanych 
administratorowi lokalnemu została wykonana nierzetelnie. Dotyczyło to 
niedokonania niezwłocznej aktualizacji słowników, w wyniku czego system  
nie komunikował się prawidłowo z CSIZS przez okres blisko dziewięciu miesięcy,  
a także niepoinformowania w wymagany sposób administratora lokalnego o statusie 
podłączenia. Nie sprawdzono także działania wszystkich udostępnionych 
funkcjonalności w systemie. Rozwiązania organizacyjne dotyczące obiegu 
korespondencji w Centrum, nie gwarantowały zaś dostarczenia niektórych 
dokumentów związanych z wdrożeniem Projektu do osób odpowiedzialnych.  

2. Wykorzystywanie udostępnionego sprzętu, aplikacji i systemów 
informatycznych oraz funkcjonalności związanych z Projektem podczas 
realizacji zadań 

2.1. Analiza 30 wybranych spraw z zakresu udzielania pomocy społecznej przez 
PCPR11, a także dziennika zdarzeń zarejestrowanych w systemie Pomost wykazała, 
że w żadnym przypadku nie podjęto prób ustalenia danych zawartych w systemach 
zewnętrznych udostępnionych w systemie Pomost połączonym z CSIZS.  
W analizowanych sprawach żądano przedstawienia danych od beneficjentów 
(dotyczących np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczeń lekarskich, 
decyzji o waloryzacji emerytury), a także od innych podmiotów (w zakresie m.in. 
zlecenia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, przesłania aktu urodzenia, 
poświadczenia zameldowania oraz zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy).  

(dowód: akta kontroli str. 42-44, 73-74, 88-92) 

W PCPR nie wykorzystywano w ogóle funkcjonalności dotyczących weryfikacji 
danych beneficjentów w systemach zewnętrznych. Nie podjęto także działań 
mających na celu zapoznanie się z udostępnionymi funkcjonalnościami w tym 
zakresie, pod kątem możliwości wykorzystywania zgromadzonych tam informacji 
podczas załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej. Jak wyjaśniła kierownik 
PCPR, niezbędne dokumenty do np. wypłaty świadczeń składane są z wnioskami 
przez beneficjentów. W razie potrzeby występowano do odpowiednich instytucji  
o pozyskanie takich danych, nie ponoszono jednak z tego tytułu wydatków. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 220 § 1 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego12, organ 
administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na 
potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli możliwe są one do ustalenia przez 
organ na podstawie rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty lub 
wymiany informacji z innym podmiotem publicznym.  

(dowód: akta kontroli str. 83-84, 103-105) 

PCPR nie posiadał zawartej umowy dotyczącej korzystania z Samorządowej 
Elektronicznej Platformy Informacyjnej.  

                                                      
11 Dotyczących m.in. ustalenia odpłatności za pobyt w środowiskowym domu pomocy, odpłatności za pobyt dziecka  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, 
ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka. 
12 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. 
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W trakcie wpisywania adresów beneficjentów do systemu Pomost korzystano  
z pomocy wynikającej z udostępnienia słowników TERYT13. 

(dowód: akta kontroli str. 93) 

2.2. W latach 2014-2015 PCPR nie ponosił wydatków związanych z pozyskiwaniem 
informacji z systemu CEPIK. 

(dowód: akta kontroli str. 94) 

2.3. PCPR posiadało udostępnioną funkcjonalność odbierania i wysyłania poczty 
elektronicznej za pośrednictwem systemu Emp@tia. W okresie 2014-2015 r.  
(do 24 listopada) miało miejsce osiem prób odebrania wiadomości (6 udanych),  
w tym wszystkie 20 marca 2015 r. Do Centrum nie wpłynęły żadne wnioski 
skierowane przez beneficjentów ww. pocztą. Nie kierowano także do PCPR żadnych 
zgłoszeń przez inne osoby niż beneficjenci.  

Pomimo braku wpływu do PCPR wiadomości za pośrednictwem systemu Emp@tia, 
w Centrum nie zapewniono działań mających na celu sprawdzanie czy w systemie 
tym nie oczekuje wniosek złożony przez beneficjenta w formie elektronicznej.  
Po podłączeniu systemu dziedzinowego do CSIZS (24 czerwca 2014 r.), przez 
okres ponad 1,5 roku (do 24 listopada 2015 r., tj. daty kontroli zagadnienia) 
wystąpiły tylko trzy próby odebrania wiadomości – wszystkie 20 marca 2015 r. 
(próby oznaczone w systemie jako nieudane). Kierownik PCPR wyjaśniła, że 
niepodejmowanie działań w tym zakresie wynikało z braku doświadczenia  
w zakresie wiedzy informatycznej. Nie wystąpiła zaś potrzeba sprawdzenia czy 
istnieje możliwość wysyłania wiadomości elektronicznych poprzez pocztę  
w systemie Emp@tia. Podała również, że sądziła, że system w jakiś sposób 
powiadomi użytkownika o fakcie, że został złożony wniosek za pomocą poczty  
w tym systemie.  

(dowód: akta kontroli str. 83-84, 126-130) 

Centrum nie kierowało żadnych wiadomości do innych jednostek organizacyjnych 
podłączonych co CSIZS za pośrednictwem poczty systemu Emp@tia.  Do PCPR nie 
wpłynęła korespondencja z innych jednostek pomocy społecznej za pomocą tej 
poczty. 

(dowód: akta kontroli str. 83-84, 95) 

Na stronie internetowej PCPR znajdowały się elektroniczne wersje wniosków 
skierowanych dla beneficjentów pomocy społecznej. Dotyczyły one: 
- likwidacji barier architektonicznych i technicznych w obiektach budowlanych, 
- likwidacji barier w komunikowaniu się, 
- dofinansowania zakupów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 
- dofinansowania zorganizowania imprezy sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej lub 

turystycznej, 
- dofinansowania zakupu sprzęt rehabilitacyjnego, 
- dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego. 
Anna Kalinowska – kierownik Centrum w złożonym wyjaśnieniu podała, że 
udostępnione wzory dotyczą osób niepełnosprawnych, a pozostali petenci  
(np. rodziny zastępcze) pozostają w ciągłym kontakcie z PCPR. Ich wnioski 
zawierają indywidualne potrzeby, różne w przypadku każdej rodziny.  

(dowód: akta kontroli str. 96-99) 

W latach 2012-2015 r. (do 8 grudnia) do PCPR nie wpłynęły za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej żadne wnioski beneficjentów o udzielenie pomocy 
społecznej. Nie kierowano tą drogą także wydanych decyzji dla beneficjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 100-102) 

                                                      
13 Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju. 
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2.4. Analiza dziennika zdarzeń w systemie dziedzinowym Pomost wykazała, że  
w okresie od 24 czerwca 2014 r. (podłączenie systemu do CSIZS) do 16 grudnia 
2015 r. (data kontroli zagadnienia) nie wystąpiły próby przesłania danych do CBB. 
W związku z tym nie otrzymano komunikatów dotyczących korekt informacji przez 
CBB, niezgodności wykrytych przez CBB oraz niezgodności zgłoszonych do CBB. 

W Centrum nie zapewniono zasilania CBB poprzez wprowadzanie danych 
beneficjentów oraz sposobu realizacji spraw do systemu dziedzinowego. Poza 
jednym niżej wymienionym przypadkiem, nie prowadzono spraw w zakresie pomocy 
społecznej za pomocą systemu dziedzinowego podłączonego do CSIZS. Do 
wykorzystywania narzędzi CSIZS zobowiązał się kierownik PCPR (administrator 
lokalny) w „zgłoszeniu gotowości do podłączenia jt do CSIZS”. Podał, że potwierdza 
gotowość rozpoczęcia obsługi spraw obszaru zabezpieczenia społecznego w trybie 
elektronicznym z wykorzystaniem narzędzi CSIZS. Należy także zauważyć, że 
celem Projektu jest bieżące pozyskiwanie przez Ministerstwo informacji  
o przyznanych świadczeniach m.in. w celu zapobiegania ewentualnego wyłudzania 
poprzez pobieranie ich w kilku jednostkach.  

Monika P. – pracownik socjalny wyjaśniła, że nie wprowadzała spraw związanych  
z pomocą społeczną (dotyczących ośrodków wsparcia i domów pomocy społecznej) 
do systemu dziedzinowego. Wszelka dokumentacja wydawana była poza tym 
systemem, z wykorzystaniem np. edytora tekstów. System Pomost w zakresie 
pomocy społecznej wykorzystywała zaś jako jedynie bazę beneficjentów, a także do 
wykonywania sprawozdań. Nie wiedziała, że istnieje możliwość prowadzenia spraw 
w systemie dziedzinowym w zakresie pomocy społecznej. Wystąpił natomiast jeden 
przypadek prowadzenia sprawy w tym systemie po podłączeniu z CSIZS.  
W systemie Pomost znajdują się zarejestrowane dokumenty w postaci m.in. 
wniosku, decyzji oraz wywiadu środowiskowego (z 18 lutego 2015 r.). Podała 
również, że dane beneficjenta z niewiadomych przyczyn nie zostały jednak 
zweryfikowane w CBB.  

Po podłączeniu system dziedzinowego do CSIZS do końca 2015 r. wpłynęło m.in. 
28 wniosków dotyczących skierowania do środowiskowego domu samopomocy, 
siedem – w zakresie zwolnienia z opłaty za pobyt w tym domu oraz siedem 
dotyczących z rezygnacji z usług w tym zakresie.  

Po podłączeniu systemu dziedzinowego do CSIZS, wystąpił jeden przypadek 
wprowadzenia w dniu 18 lutego 2015 r. do tego systemu sprawy związanej  
z udzieleniem pomocy. Dane beneficjenta nie zostały jednak przekazane do CBB. 
Przyczyną tego mogło być niedokonanie wymaganej aktualizacji słowników 
(czynności tej dokonano dopiero 20 marca 2015 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 73-74, 103-105, 123-125, 144) 

Z uzyskanych w toku kontroli NIK przez PCPR informacji od dostawcy systemu 
dziedzinowego wynikało, że aby można było zweryfikować tożsamość danej osoby, 
musi ona znajdować się w CBB. Podano również, że gdy dana usługa nie jest 
dostępna w środowisku produkcyjnym, oznacza to, że nie została jeszcze 
uruchomiona przez Ministerstwo.  

(dowód: akta kontroli str. 106-109) 

2.5. PCPR od 1 stycznia 2014 r. wykorzystywał aplikację CAS (wcześniej SAC), 
związaną z Projektem. Za pośrednictwem tej aplikacji przesyłano w Centrum 
sprawozdania z działalności statutowej, dokonywano scalania sprawozdań 
sporządzanych przez jednostki podległe, a także wysyłano i odbierano dane za 
pomocą komunikatora. 
Wszystkie sprawozdania sporządzone przez PCPR w latach 2014-2015  
(do 16 grudnia), dotyczące m.in. działań na rzecz bezdomnych, liczby dzieci 
przebywających poza rodziną, funkcjonowania i finansowania domów pomocy 
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społecznej, wniosków alimentacyjnych oraz dzieci niepełnosprawnych przesyłane 
były za pomocą aplikacji CAS z użyciem podpisu elektronicznego. Centrum nie 
przesyłało papierowych wersji tych sprawozdań.  

(dowód: akta kontroli str. 88, 110) 

W toku kontroli ustalono, że dane zamieszczone w tym Portalu zarówno dla 
użytkownika zalogowanego, jak również dla innych osób, były tożsame.  

Dostęp do Portalu Informacyjno-Usługowego posiadał administrator lokalny, tj. 
kierownik PCPR. Kierownik PCPR wyjaśniła, że nie wykorzystywała informacji 
znajdujących się na tym Portalu, ponieważ były one niewystarczające do załatwienia 
prowadzonych spraw. Podała również, że nie zalogowała się ani razu na ten Portal 
po ustaleniu loginu i hasła użytkownika. 

Z uzyskanych w toku kontroli wyjaśnień od pracowników jednostki kontrolowanej 
wynikało, że zapoznali się oni z danymi zamieszczonymi na tym Portalu, lecz nie 
wykorzystywali informacji tam zamieszczonych. Zapoznali się oni także  
z informacjami zamieszczonymi na platformie szkoleniowej (e-learning), jednak 
również te dane nie były pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych. 

(dowód: akta kontroli str. 110-119, 123-130) 

2.6. W latach 2014-2015 (do zakończenia kontroli) nie wystąpiły w PCPR awarie 
sprzętu komputerowego, które uniemożliwiłyby korzystanie z systemu 
dziedzinowego połączonego z CSIZS. Nie wystąpiły także problemy oraz awarie 
związane z użytkowaniem i funkcjonalnościami komunikatora CAS oraz 
korzystaniem z Portalu Informacyjno-Usługowego.  

Wystąpiły natomiast problemy związane z użytkowaniem systemu dziedzinowego 
Pomost. Dotyczyły one m.in.: 
- problemu z rozliczeniem rodziny zastępczej zawodowej - w celu rozwiązania tej 

sytuacji dokonano modyfikacji w sposobie wypłaty świadczeń oraz dokonano 
aktualizacji systemu Pomost.  

- zablokowania konta logowania – zwrócono się do przekazanie tymczasowego 
jednorazowego loginu i hasła, które zostało zmienione. 

- zatrzymania serwera Jboss – dokonano aktualizacji oprogramowania. 
- wystąpienia błędu podczas weryfikacji danej osoby w CBB (Error Code 403: Brak 

uprawnień) – w czasie trwania kontroli NIK skontaktowano się drogą 
elektroniczną z Centrum Wsparcia Użytkowników CSIZS. 

- problemu z odnowieniem certyfikatu – dokonano logowania do MZT w celu 
sprawdzenia czy system dziedzinowy jest aktywny. 

(dowód: akta kontroli str. 120-121) 

2.7. Z uzyskanych w toku kontroli wyjaśnień od kierownika PCPR wynikało, że 
większość z udostępnionych funkcjonalności może być przydatna w rozpatrywaniu 
spraw, niemniej dane te nie są wystarczające. Do rozpatrywania spraw 
prowadzonych przez Centrum wymagane są oryginalne dokumenty, które są 
przekazywane do innych instytucji. Z uwagi na fakt, że do PCPR nie wpłynął żaden 
wniosek złożony drogą elektroniczną, nie można określić, czy podłączenie systemu 
dziedzinowego do CSIZS oraz udostępnienie aplikacji i systemów usprawniło pracę 
jednostki. Wyjaśniła również, że „brak jest obowiązku korzystania z udostępnionych 
funkcjonalności w ramach projektu Emp@tia”. Pracownik socjalny wykorzystujący  
w swojej pracy system CAS wyjaśniła ponadto, że podczas jego obsługi nie 
wystąpiły problemy związane z jego użytkowaniem. Funkcjonalność zaś tego 
oprogramowania jest lepsza od innych produktów, np. od Pomostu. CAS 
wykorzystywany jest do sporządzania sprawozdań oraz kierowania i odbierana 
wiadomości. Istnienie też możliwość komunikowania się za pomocą tej aplikacji  
z innymi jednostkami pomocy społecznej.  
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W powyższym zakresie NIK zwraca uwagę, że tworząc wymagania dla systemu 
dziedzinowego zapewniono możliwość weryfikacji w systemach zewnętrznych 
danych zawartych w otrzymanych zaświadczeniach, oświadczeniach lub pozyskania 
albo weryfikacji innych danych, w celu umożliwienia rzetelnego i wyczerpującego 
rozpatrzenia sprawy i jednoczesnego zwolnienia wnioskodawcy z obowiązku 
dostarczenia części dokumentów. Pozyskiwanie danych w tym zakresie jest 
rejestrowane w systemie dziedzinowym jako element procesu dowodowego, 
zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Rejestracji  
w systemie podlega bowiem dokonana weryfikacja lub pozyskiwanie danych  
z innych systemów i rejestrów, w tym danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 97-99, 126-131) 

2.8. W dniu 20 lutego 2015 r. wpłynęło do PCPR pismo Ministerstwa z 18 lutego 
2015 r., w którym zwrócono się m.in. z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej 
funkcjonowania oprogramowania Pomost Std. W przesłanej 20 lutego 2015 r. 
ankiecie (której wyniki zostały wygenerowane automatycznie) podano m.in., że nie 
stwierdzono przypadków: 
- osób (wnioskodawców), w przypadku których zarejestrowany zestaw danych nie 

pozwolił na weryfikację ich tożsamości w systemie PESEL, 
- osób, dla których zarejestrowany zestaw danych nie pozwolił na weryfikację  

w systemie zewnętrznym EKSMOoN informacji o orzeczeniach  
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, 

- zarejestrowanych w systemie oświadczeń majątkowych, których dane można 
było zweryfikować w systemach zewnętrznych CSIZS, 

- firm w przypadków których zarejestrowany w systemie zestaw danych nie 
pozwolił na weryfikację danych w systemie CEIDG, 

- dokumentów wczytanych do systemu – pochodzących z PIU, 
- liczby informacji wysłanych do CBB. 
Ważność certyfikatu Projektu określony został w ankiecie na 14 stycznia 2017 r.  
W ankiecie podano również, że w ciągu ostatniego roku w odniesieniu do pięciu 
osób (wnioskodawców) możliwe było zweryfikowanie ich dochodów w systemie 
informatycznym Ministerstwa Finansów. Wskazano także, że do weryfikacji danych  
w systemach zewnętrznych CSIZS uprawnienia posiada dwóch użytkowników.  
W ankiecie nie wyszczególniono dat: ostatniej aktualizacji słowników systemu 
Emp@tia oraz wysłania ostatniej informacji do CBB.  

(dowód: akta kontroli str. 33, 85-86) 

PCPR nie wykorzystywał systemu dziedzinowego do prowadzenia spraw z zakresu 
pomocy społecznej. Nie korzystał także z udostępnionych funkcjonalności podczas 
rozpatrywania spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego. Zaniechano również 
regularnego sprawdzania wpływu poczty elektronicznej w systemie dziedzinowym. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli14, wnosi o: 

1. Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu równorzędne traktowanie 
korespondencji wpływającej do Centrum za pośrednictwem komunikatora CAS 
z pozostałą korespondencją. 

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

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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2. Prowadzenie spraw obszaru zabezpieczenia społecznego z wykorzystaniem 
narzędzi CSIZS, a także wykorzystywanie udostępnionych funkcjonalności  
w procesie gromadzenia materiału dowodowego. 

3. Zapewnienie regularnego sprawdzania poczty elektronicznej w systemie 
Emp@tia. 

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 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler: Dyrektor 
Andrzej Zyśk Piotr Wanic 

główny specjalista kontroli państwowej 
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