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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. Piotr Koszczał, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98756 z 25 listopada 2015 r.  

2. Piotr Wanic, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98757 z 25 listopada 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo 
(dalej: „GOPS”, „Ośrodek”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Świgoń, kierownik GOPS (dalej: „Kierownik”) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2 GOPS zrealizował procedurę dotyczącą 
podłączenia systemów dziedzinowych do Centralnego Systemu Informatycznego 
Zabezpieczenia Społecznego (dalej: „CSIZS”). Wyznaczono administratora 
lokalnego, który sprawdził warunki techniczne dotyczące możliwości zainstalowania 
funkcjonalności związanych z Emp@tią, wczytał ważne certyfikaty, dokonał 
podłączenia jednostki do CSIZS w sposób zapewniający komunikację oraz 
zaktualizował oprogramowanie. 

Nieprawidłowością było nieterminowe poinformowanie administratora 
wojewódzkiego o statusie podłączenia systemów dziedzinowych. Ponadto NIK 
zwraca uwagę, że w ogóle nie wykorzystywano otrzymanych terminali mobilnych 
służących m.in. do przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Nie zapewniono 
także równorzędnego traktowania korespondencji wpływającej za pośrednictwem 
komunikatora CAS3, z pozostałą korespondencją. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. GOPS dysponowało dokumentacją dotyczącą wdrażania Projektu Emp@tia, 
otrzymaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej4, za pośrednictwem 
komunikatora CAS (wcześniej SAC). I tak, Ośrodek m.in. otrzymał pismo z: 

                                                      
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 Centralna Aplikacja Statystyczna, która rozpoczęła działanie od 1 stycznia 2014 r. i zastąpiła Statystyczną Aplikację 
Centralną (SAC). 
4 zwanego dalej „MPiPS”. 
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- 5 sierpnia 2013 r. z od MPiPS wraz z załącznikami5, informujące o terminach 
wykonania i raportowania do MPiPS realizowanych działań przez poszczególne 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 

- 6 sierpnia 2013 r. z MPiPS, w którym opisano m.in. cele Projektu Emp@tia,  

- 7 lutego 2014 r. z MPiPS w sprawie podjęcia współpracy z administratorami 
wojewódzkimi w zakresie realizacji pilotażu oraz masowego podłączenia do 
CSIZS w okresie od 31 marca do 29 sierpnia 2014 r., w piśmie wyjaśniono także 
funkcjonalności poszczególnych systemów dziedzinowych, 

- 11 lutego 2014 r. z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (dalej: „W-MUW”), w którym określono 
terminy przekazywania do administratorów wojewódzkich zgłoszeń gotowości 
podłączenia do CSIZS, 

- 7 marca 2014 r. z MPiPS zawierające 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 i zalecanych do 
podłączenia do CSIZS, a także wyciągi z dokumentacji systemów 
dziedzinowych w zakresie procesu podłączania do CSIZS, 

- 18 lipca 2014 r. z MPiPS, zawierające zmiany ustawowe w zakresie 
informatyzacji działań dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych,  
z funduszu alimentacyjnego oraz pozyskiwania informacji z EKSMOoN, a także 
nowych funkcjonalności systemów dziedzinowych. 

Ponadto GOPS otrzymał drogą elektroniczną i tradycyjną materiały promocyjne 
(ulotki) o Projekcie Emp@tia. Do informacji tej załączono m.in. pismo MPiPS (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 
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 ramach przygotowania do podłączenia systemu dziedzinowego, ZETO Koszalin 
do CSIZS, administrator lokalny prowadził także korespondencję telefoniczną  
z dostawcą tego systemu. 

W dniu 28 lutego 2014 r. GOPS przesłał do administratora wojewódzkiego 
zgłoszenie gotowości podłączenia do CSIZS dla następujących obszarów 
zabezpieczenia społecznego: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i fundusz 
alimentacyjny. Poinformował jednocześnie, że użytkuje systemy dziedzinowe, 
którego dostawcą jest ZETO Koszalin, tj.: 
- Pomoc Społeczna w wersji 2.0.43 z 10 czerwca 2011 r., 
- Świadczenia Rodzinne - 2.0.89 z 27 kwietnia 2004 r., 
- Fundusz Alimentacyjny - 1.0.47 z  września 2008 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-15) 

GOPS nie uczestniczył w pilotażowym podłączeniu systemów dziedzinowych do 
CSIZS oraz w testach sprzętu i oprogramowania. Z uzyskanych wyjaśnień od 
Kierownika Ośrodka wynikało, że przyczyną tego był brak szczegółowych informacji 
na ten temat. 

                                                      
5 Wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków, wytycznymi dotyczącymi funkcjonalności platformy komunikacyjnej do 
wymiany danych o beneficjentach oraz wytycznymi do porozumienia o udostępnieniu danych osobowych. 
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Według stanu na 16 grudnia 2015 r. w GOPS brak było ulotek i informacji 
dotyczących Projektu Emp@tia. Na stronie Urzędu Gminy w Kozłowie (którego 
GOPS jest jednostką organizacyjną) zamieszono zaś link do Portalu Informacyjno-
Usługowego Emp@tia (dalej: „PIU”), który umożliwiał składanie wniosków w wersji 
elektronicznej. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że otrzymane materiały promocyjne rozmieszczone były 
w widocznych miejscach w początkowym okresie wdrażania, tj. w 2013 r. Ponadto 
pracownicy socjalni ustnie informowali beneficjentów GOPS o możliwości 
elektronicznego składania wniosków. Podała również, że link zamieszczono dopiero 
w trakcie kontroli NIK, ponieważ uruchomiona została nowa strona internetowa 
Urzędu Gminy w Kozłowie, która umożliwiała utworzenie takiego linku. 

(dowód: akta kontroli str. 16-21) 

W GOPS nie wprowadzono rozwiązań organizacyjnych zawierających równorzędne 
traktowanie korespondencji dotyczącej Projektu Emp@tia przesyłanej za 
pośrednictwem komunikatora w CAS z pozostałą korespondencją, która wpływała 
do GOPS (np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej). 
Wiadomości przesyłane za pośrednictwem ww. komunikatora były odczytywane 
przez pracowników GOPS. 

W obowiązującej od 1 sierpnia 2011 r. Instrukcji kancelaryjnej6 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.  

Według wyjaśnień Kierownik GOPS, korespondencja dotycząca Projektu Emp@tia 
wpływająca za pomocą komunikatorów CAS mogła być odbierana dopiero po 
zalogowaniu. Kierownik Ośrodka wyjaśniła także, że korespondencja ta 
przekazywana była tematycznie do odpowiednich osób zajmujących się danym 
zagadnieniem. Pracownicy, którzy odebrali korespondencję, przekazywali Pani 
Kierownik wydrukowane informacje, która podejmowała decyzje co do dalszej ich 
realizacji.  

Izba stoi jednak na stanowisku, że określenie w dokumentacji dotyczącej obiegu 
korespondencji, zasad postępowania z przesyłkami elektronicznymi otrzymanymi 
poprzez komunikator w CAS, ureguluje sposób ich rozdysponowania i będzie 
gwarantowało dostarczenie wszystkich dokumentów do osób merytorycznie 
odpowiedzialnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 16-33) 

1.2. Pracownicy Ośrodka otrzymali następujące informacje o szkoleniach 
dotyczących Projektu Emp@tia: 
- 13 czerwca 2013 r. uzyskano informację o szkoleniu z systemu dziedzinowego 

Pomost (którego GOPS nie użytkował), 
- 9 grudnia 2013 r. - informację o konferencji, której tematem było przybliżenie 

definicji, założeń i rozwiązań w CSIZS i RJPS7.  
Kierownik GOPS wyjaśniła, że nie skierowała swoich pracowników na tę 
konferencję. Z założenia miała ona bowiem trwać dwie godziny i odbywać się  
w Warszawie. Podała ponadto, że jeśli takie konferencje organizowane byłyby  
w urzędach wojewódzkich, na pewno cieszyłyby się większym zainteresowaniem.  

                                                      
6 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2011 Kierownika GOPS w Kozłowie z 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia 
instrukcji kancelaryjnej oraz organizacji i działania składnicy akt w GOPS w Kozłowie. 
7 Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. 

Uwagi dotyczące 
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Ponadto, 9 listopada 2015 r wpłynęła do GOPS informacja od dostawcy systemów 
dziedzinowych dotycząca jednodniowego szkolenia z zakresu funkcjonalności 
związanych z obsługą Projektu Emp@tia w systemach dziedzinowych (świadczenia 
rodzinne i fundusz alimentacyjny). Szkolenie to odbyło się Olsztynie, a uczestniczyło 
w nim dwóch pracowników GOPS. 

Umowa z dostawcą oprogramowania nie przewidywała szkoleń w razie 
wprowadzenia nowych funkcjonalności w oprogramowaniu. 

Podstawową formą dostępu do materiałów i szkoleń związanych z Projektem 
Emp@tia była forma e-learningu8. W tym celu administrator lokalny9 utworzył konta 
wszystkim pracownikom na platformie e-learningowej oraz przekazał podręczniki  
i instrukcje dot. obsługi tego systemu połączonego z CSIZS. GOPS nie organizował 
szkoleń wewnętrznych i instruktaży dla swoich pracowników. Natomiast każdy  
z pracowników Ośrodka, który miał problemy z obsługą ww. oprogramowania 
otrzymywał wsparcie od administratora lokalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 18-21. 39-43) 

1.3. GOPS używał systemów dziedzinowych posiadających świadectwa zgodności. 
W dniu 28 lutego 2014 r. Kierownik GOPS wyznaczyła administratora lokalnego 
(osobę zatrudnioną na stanowisku informatyka w Urzędzie Gminy w Kozłowie)  
w zgłoszeniu gotowości do podłączenia GOPS do CSIZS. Dokonał on sprawdzenia 
warunków technicznych dotyczących możliwości zainstalowania funkcjonalności 
związanych z Emp@tią. W dniu 7 marca 2014 r. GOPS otrzymał od administratora 
wojewódzkiego materiały szkoleniowe, certyfikaty oraz login i hasło do MZT10  
oraz platformy e-learningowej.  

W dniu 24 czerwca 2014 r. administrator lokalny wczytał certyfikaty i dokonał 
podłączenia jednostki do CSIZS w sposób zapewniający prawidłową komunikację,  
a następnie zaktualizował oprogramowanie oraz słowniki. Podłączył również 
terminal do systemów dziedzinowych, a następnie zweryfikował poprawność 
konfiguracji OTM11. Terminal mobilny (dalej: „TM”), który jednostka otrzymała na 
podstawie umowy użyczenia12 również został zarejestrowany w MZT. 

W dniu 18 czerwca 2014 r. administrator lokalny utworzył konta w MZT oraz nadał 
uprawnienia dla wszystkich siedmiu pracowników Ośrodka do obsługi 
funkcjonalności związanych z Emp@tią, przypisując odpowiednie role każdemu  
z pracowników w zależności od wykonywanych zadań (m.in. pomoc społeczna, 
fundusz alimentacyjny itp.) Ważność kont użytkowników była do 30 grudnia 2015 r. 
W dniu 18 czerwca 2014 r. utworzone zostały również konta w OTM dla czterech 
(wszyscy zatrudnieni) pracowników socjalnych. 

W dniu 27 sierpnia 2014 r. przesłana została informacja o statusie podłączenia 
jednostki kontrolowanej do CSIZS, a w dniu 29 sierpnia 2014 r. przekazano taką 
informację do administratora wojewódzkiego. Podczas podłączania systemów 
dziedzinowych Ośrodka do CSIZS, nie występowały problemy z tym związane. 

(dowód: akta kontroli str. 34-36, 44-48) 

Administrator lokalny nierzetelnie wywiązał się z obowiązku dotyczącego 
przekazania informacji o statusie podłączenia. Zgodnie z punktem 8 Procedury 
podłączania jednostki terenowej do CSIZS, miał on obowiązek przekazać taką 
informację do administratora wojewódzkiego nie później niż jeden dzień po terminie 

                                                      
8 Platformy szkoleniowej. 
9 Osoba zatrudniona na stanowisku informatyka w Urzędzie Gminy w Kozłowie. 
10 Moduł Zarządzania Tożsamością. 
11 Oprogramowanie Terminala Mobilnego. 
12 Nr 45/28/EMP/2013 z 23 grudnia 2013 r.,  TM o nr 49-23524. 
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nieprawidłowości 
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podłączenia. Informację taką przekazał zaś z opóźnieniem 58 dni (dopiero 29 
sierpnia 2014 r.). 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że wskazany w procedurze punkt mógł zostać 
niewychwycony wśród wszystkich informacji jako punkt szczególny, gdyż główny 
nacisk położono na prawidłowe podłączenie jednostki. Dodatkowo konsultacje  
i zapytania telefoniczne kierowane do administratora wojewódzkiego w trakcie i po 
podłączeniu systemów, zostały uznane za wystarczającą formę informacji dla niego. 

(dowód: akta kontroli str. 49-61) 

1.4. W trakcie kontroli Ośrodek używał następujących systemów dziedzinowych:  

- Pomoc Społeczna w wersji G-1.0.3-2.0.0-47 (zwany dalej: „PS”,) 
- Świadczenia Rodzinne w wersji G-1.0.3-1.2.0.1.0.6 („SR”), 
- Fundusz Alimentacyjny - G-1.0.3-1.0.303.0-3 („FA”). 

Ww. systemy posiadały następujące funkcjonalności:  

- KRS, CEIDG, AC Rynek pracy, TERYT, weryfikacja tożsamości w CBB13, 
weryfikacja pobierania świadczeń w innych jednostkach terenowych, 
wprowadzanie adresów beneficjentów w oparciu o słowniki Emp@tia – 
udostępniono w PS, SR i FA, 

- PESEL - w trakcie przeprowadzania kontroli był integrowany z nowym 
Systemem Rejestrów Państwowych.  

- aplikacja ZUS funkcjonowała tylko w PS, 

- e-Podatki udostępniono w SR i FA, 

- CEPIK i KRUS – uruchomienie przewidziano na rok 2016, 

- EKSMOoN – funkcjonował w SR i FA, natomiast w PS uruchomienie 
przewidziano na 2016 r. 

W ramach udostępnionych funkcjonalności Projektu Emp@tia prawidłowo działała 
jedynie skrzynka pocztowa. 

Podczas oględzin przeprowadzonych w toku kontroli NIK stwierdzono, że: 

− rejestr PESEL, EKSMOoN14, CEIDG, AC Rynek Pracy – wynikiem pracy 
rejestrów były komunikaty, że dana osoba istnieje w systemie, natomiast brak 
było podglądu i weryfikacji danych, jak również brak możliwości ich drukowania, 

− EKSMOoN – nie wskazywał dat oraz okresu od kiedy dana osoba jest 
niepełnosprawna, co zdaniem pracowników GOPS uniemożliwiało 
podejmowanie decyzji, 

− AC Rynek pracy – posiadał błędy w zakresie danych poszczególnych 
beneficjentów (dane niekompletne, brak dat, brak możliwości drukowania), 

Funkcjonalności, które wyświetlały informacje o błędzie w komunikacji oraz  
o nieaktywności funkcji dotyczyły uzyskiwania danych o beneficjentach z CBB, 
weryfikacji pobierania świadczeń w innych jednostkach terenowych, wprowadzania 
adresów beneficjentów w oparciu o słowniki Emp@tia, KRS, ZUS, CEPIK  
i Ministerstwa Finansów. 

Z wyjaśnień uzyskanych od pracowników GOPS oraz przeprowadzonych oględzin 
wynikało, że GOPS do realizacji swoich zadań, otrzymał bazę beneficjentów  
z Urzędu Gminy w Kozłowie, a wszystkie nowe osoby wprowadzane były ręcznie. 
Dane o bezrobotnych uzyskiwane były z Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy15  
w wersji elektronicznej za pośrednictwem programu SEPI, natomiast weryfikacji 
                                                      
13 Centralna Baza Beneficjentów. 
14 System weryfikacji niepełnosprawności beneficjentów. 
15 Porozumienie nr DO-0115-6/2012 z 20 grudnia 2012 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy w sprawie procedur 
postępowania z danymi beneficjentów GOPS w Kozłowie. 
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podmiotów gospodarczych dokonywano poprzez internetowe wyszukiwarki KRS  
i CEIDG, gdyż posiadały kompletną bazę danych, były niezawodne oraz umożliwiały 
drukowanie wyszukanych informacji.  

Z wyjaśnień Kierownika GOPS wynikało, że jednostka, pomimo podejmowania prób, 
nie wykorzystywała aplikacji i systemów związanych z Projektem Emp@tia, gdyż 
ciągłe prace uruchomieniowo-wdrożeniowe powodowały, że jednego dnia dostępne 
funkcjonalności działały, natomiast innego, zamiast żądanych informacji, wyświetlały 
błędy. Zniechęciło to pracowników do codziennego wykorzystywania tych aplikacji. 
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemów dziedzinowych były 
zgłaszane na bieżąco dostawcy oprogramowania, a w informacjach zwrotnych 
przekazywano, że niedziałające funkcjonalności zostaną poprawione w następnych 
aktualizacjach.  

W trakcie kontroli dostawca oprogramowania ZETO Koszalin, przekazał aktualizację 
swojego oprogramowania, w której podał, iż od 1 stycznia 2016 r. będzie posiadało 
funkcjonalności weryfikacji orzeczeń o niepełnosprawności w EKSMOoN  
i weryfikacji wydanych praw jazdy w CEPIK, natomiast pozostałe usługi zostaną 
poprawione i pozbawione dotychczasowych błędów. 

(dowód: akta kontroli str. 18-21, 62-73) 

1.5. Wywiady środowiskowe przeprowadzało czterech pracowników socjalnych, dla 
których jednostka kontrolowana otrzymała jeden TM na podstawie umowy użyczenia 
z 23 grudnia 2013 r. Został on objęty spisem z natury i ubezpieczony, a jego wartość 
wynosiła 1,5 tys. zł. Po jego otrzymaniu, sprawdzono sprawność techniczną oraz 
działanie oprogramowania. W dniu 20 czerwca 2014 r. został skonfigurowany  
i zarejestrowany w MZT16. GOPS przed otrzymaniem TM został poinformowany  
o terminie jego dostarczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 44-48, 74-78) 

NIK zwraca uwagę, że TM nie był przekazany pracownikom i nie był użytkowany do 
dnia oględzin NIK (8 grudnia 2015 r.). Znajdował się w dyspozycji Kierownika 
GOPS. 

Z wyjaśnień Kierownika GOPS wynikało, że otrzymano tylko jeden TM,  
a pracowników socjalnych było czterech i żaden nie chciał podjąć się jego 
użytkowania. Ponadto uznano, że obsługa tego urządzenia jest czasochłonna  
i nieefektywna. Brak jest także odpowiednich uregulowań prawnych w zakresie 
podpisywania wersji elektronicznej wywiadu środowiskowego przez osobę, z którą 
jest przeprowadzany. 

Zdaniem NIK, wskazane byłoby podjęcie próby wykorzystania ww. urządzenia  
w celu sprawdzenia jego funkcjonalności. 

(dowód: akta kontroli str. 18-21, 78) 

1.6. Ośrodek posiadał dostęp do CAS od 1 stycznia 2014 r. oraz PIU od 18 czerwca 
2014 r. Uprawnienia posiadali wszyscy pracownicy, tj. dziewięciu, zaś do obsługi 
systemów dziedzinowych Emp@tia uprawnionych było siedmiu pracowników 
(wyłączeniu podlegała księgowość). Przeszkoleniem pracowników w zakresie 
funkcjonowania oraz obsługi ww. systemów zajmował się administrator lokalny.  
W zależności od potrzeb wspierał użytkowników w rozwiązywaniu bieżących 
problemów w tym zakresie.   

(dowód: akta kontroli str. 18-21) 

1.7. GOPS nie poniósł wydatków związanych z podłączeniem systemów 
dziedzinowych do CSIZS oraz przygotowaniem do korzystania z udostępnionego 
sprzętu i aplikacji. 

                                                      
16 Moduł Zarządzania Tożsamością. 
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(dowód: akta kontroli str. 79) 

 

Jednostka kontrolowana dokonała podłączenia systemu dziedzinowego do CSIZS, 
zaktualizowano oprogramowanie i słowniki oraz nadano uprawnienia wszystkim 
pracownikom. Administrator lokalny jednak nieterminowo poinformował 
administratora wojewódzkiego o statusie podłączenia. Nie wprowadzono także 
wewnętrznych zasad regulujących obieg dokumentów, które wpływały do GOPS za 
pośrednictwem komunikatora CAS. 

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

2.1. W dniu 24 czerwca 2014 r. administrator lokalny udostępnił pracownikom GOPS 
możliwość weryfikacji danych beneficjentów w systemach zewnętrznych 
udostępnianych poprzez komunikację systemów dziedzinowych z CSIZS. Podczas 
realizacji zadań, Ośrodek nie korzystał jednak z tych funkcjonalności. Weryfikacji 
danych beneficjentów dokonywano poprzez inne źródła, takie jak: CEIDG, KRS, 
KRD, ERIF, KBIG (wersje internetowe), SEPI na mocy porozumienia z 20 grudnia 
2012 r. oraz gminną ewidencję ludności.  

Z systemów zewnętrznych udostępnionych w ramach Emp@tii nie było możliwe 
pozyskanie danych dotyczących dowolnej osoby, a jedynie w odniesieniu do osób, 
dla których prowadzone były postępowania. Pracownicy GOPS nie korzystali  
z usługi udostępniania danych ze słowników TERYT, przy pomocy której 
wprowadzanie adresów beneficjentów odbywa się w oparciu o słowniki terytorialne 
systemu Emp@tia. Dane beneficjentów, do systemu wprowadzane były ręcznie 
przez pracowników Ośrodka. 

Z ewidencji wysłanych i odebranych komunikatów wynikało, że pracownicy GOPS 
od dnia udostępnienia Programu Emp@tia, tj. 24 czerwca 2014 r. podejmowali 
próby weryfikacji danych o beneficjentach. W 2014 r. było ich 87, a w 2015 r. - 203. 
Poszczególne rodzaje weryfikacji w 2014 r. i 2015 r. przedstawiały się następująco: 

− CBB – aktualizacja beneficjenta – 79 (22-FA, 17-SR, 40-PS) w 2014 r., 89 (11-
FA, 22-SR, 56-PS) w 2015 r., 

− CBB – weryfikacja występowania osoby – 22 (12-FA, 6-SR, 4-PS) w 2015 r., 

− CBB – weryfikacja danych osoby – 10 (4-FA, 4-SR, 2-PS) w 2015 r., 

− PODATKI – weryfikacja osoby – 21 (4-FA, 16-SR, 1-PS) w 2015 r., 

− AC Rynek Pracy – weryfikacja danych osoby – 10 (4-FA, 4-SR, 2-PS) w 2015 r., 

− CEPIK – weryfikacja danych osoby – 3 (2-FA, 1-PS) w 2015 r., 

− CEIDG – weryfikacja danych osoby – 6 (3-FA, 2-SR, 1-PS) w 2015 r., 

− EKSMOoN – weryfikacja danych osoby – 21 (5-FA, 14-SR, 2-PS) w 2015 r., 

− PESEL – weryfikacja danych osoby – 8 (4-FA, 4-PS) w 2014 r., 12 (3-FA, 5-SR, 
4-PS) w 2015 r.,  

− PUE-ZUS – zlecenie – 7 (2-FA, 4-SR, 1-PS) w 2015 r., 

− KRS – weryfikacja danych osoby – 2 (1-SR, 1-PS) w 2015 r. 

Do dnia 30 grudnia 2015 r. jednostka kontrolowana dokonała 1.110 weryfikacji 
danych w 2014 r. i 724 w 2015 r. w SEPI. W tym czasie nie korzystała  
z możliwości weryfikacji danych w systemie AC Rynek Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 62-70, 80-81, 89-104) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

Na podstawie analizy dokumentacji 30 wybranych spraw z zakresu udzielania 
pomocy społecznej przez Ośrodek17 ustalono, że w żadnym przypadku nie 
podejmowano prób weryfikacji danych zawartych w systemach zewnętrznych 
udostępnionych w systemach dziedzinowych połączonych z CSIZS.  
W analizowanych sprawach żądano przedstawienia danych od beneficjentów 
dotyczących np.:  
− orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 8 przypadków,  
− pobierania świadczeń w innych jednostkach terenowych – 14 przypadków, 
− weryfikacji danych o dochodach – 17 przypadków, 
− poświadczenia o ubezpieczeniu w systemie ZUS – 22 przypadki, 
− zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy członka rodziny, zaświadczenia 

członka rodziny – 24 przypadki. 
Potwierdzenia o bezrobociu dokonano za pośrednictwem SEPI (25 przypadków)  
oraz poprzez internetową wersję CEIDG (2 przypadki). 

(dowód: akta kontroli str. 85-86) 

Izba zwraca uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 220 § 1 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego18, 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.  
Podkreślenia wymaga również fakt, że zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 3)  
i art. 5 pkt 4) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw19, od 1 stycznia 2016 r., właściwe organy 
prowadzące postępowania np. w sprawie świadczeń rodzinnych są zobowiązane do 
samodzielnego uzyskiwania drogą elektroniczną m.in. z rejestrów publicznych lub 
pisemną informacji np. o dochodzie podatnika, wieku i stanie cywilnym, wysokości 
odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, o zgłoszeniu do 
ubezpieczeń społecznych oraz wydaniu odpowiedniego orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności.  

W toku kontroli ustalono bowiem, że występowano do odpowiednich instytucji  
o pozyskanie takich danych lub żądano przedłożenia takich dokumentów przez 
beneficjentów.  

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynikało, że pracownicy GOPS wymagają od 
beneficjentów tylko tych dokumentów, które są niezbędne w toku prowadzonego 
postępowania w świetle obowiązujących przepisów prawa w zakresie pomocy 
społecznej. Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych wyjaśniła, że w przypadku 
uzyskiwania informacji w zakresie niepełnosprawności umiarkowanej, w systemie 
nie da się ustalić od kiedy ma ona miejsce, do tego niezbędne jest orzeczenie  
w wersji papierowej. Podobnie jest w pozostałych funkcjonalnościach systemu, np. 
PUE-ZUS wyświetla błędy po stronie SD, a e-podatki nie wykazuje składek na 
ubezpieczenie społeczne. Ponadto, każdy z beneficjentów przychodząc w sprawie 
ustalenia świadczeń rodzinnych, posiada przy sobie odpowiednie dokumenty, które 
wymaga art. 23 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o świadczeniach rodzinnych20.  

(dowód: akta kontroli str. 60-70) 

2.2. Ośrodek nie ponosił wydatków z tytułu pozyskiwania informacji z CEPIK.  
O uzyskanie takich danych występował na podstawie art. 22 ustawy z dnia  

                                                      
17 Po 10 spraw dotyczących: pomocy społecznej, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych. 
18 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. 
19 Dz. U. z 2015 r., poz. 1359. 
20 Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm. 
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7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów21, tj. nieodpłatnie 
w celu wydania zaświadczenia. Z wnioskiem o przesłanie takich informacji 
wystąpiono 57 razy w latach 2014-2015. 

 (dowód: akta kontroli str. 79) 

2.3. W toku kontroli NIK ustalono, że w Ośrodku istniała możliwość wysyłania  
i odbierania poczty elektronicznej udostępnionej w ramach funkcjonalności Projektu 
Emp@tia. Do dnia zakończenia kontroli, GOPS nie kierował korespondencji w ww. 
sposób do innych jednostek podłączonych do CSIZS, a także takiej korespondencji 
nie odbierał. W wygenerowanej liście komunikatów wysłanej i otrzymanej poczty 
widniały cztery komunikaty „błędny odebrany przez SD” oraz jeden „odpowiedź 
odebrana przez SD”. Dotyczyły one błędów w komunikacji z CSIZS.  

Podczas oględzin przeprowadzono próbę odebrania poczty (wybranie odpowiedniej 
funkcji i polecenia odbierz pocztę), a fakt wywołania tej usługi nie skutkował 
odpowiednim zapisem w ewidencji komunikatów. Tak więc nie można było zbadać 
kiedy i jak często dokonywano sprawdzenia poczty elektronicznej. 

W latach 2012-2015 (grudzień) nie wpłynął żaden wniosek w formie elektronicznej  
o udzielenie pomocy osobom tego wymagającym, nie wydawano też decyzji w tej 
formie. 

Druki wniosków w formie elektronicznej z zakresu zabezpieczenia społecznego 
udostępniane były przez jednostkę kontrolowaną na jej stronie internetowej BIP 
wraz z objaśnieniami i wymaganymi załącznikami. 

 (dowód: akta kontroli str. 18-21, 62-70) 

2.4. Po podłączeniu systemów dziedzinowych do CSIZS nie nastąpiło tzw. zerowe 
zasilenie CBB danymi o beneficjentach zgromadzonymi w systemach. W związku  
z rozpatrywaniem spraw poszczególnych beneficjentów, dokonywano prób zasilania 
danymi do CBB. Do dnia przeprowadzenia kontroli (grudzień 2015 r.) taka 
funkcjonalność Projektu Emp@tia nie działała, co sygnalizowane było komunikatami 
„błąd w komunikacji, funkcja nieaktywna”. Ponadto niektóre funkcjonalności, jak np. 
weryfikacja osób w CBB wyświetlały komunikat „brak uprawnień”. 

Z wyjaśnień administratora lokalnego wynikało, że wielokrotnie kontaktował się  
z przedstawicielem dostawcy oprogramowania dziedzinowego (ZETO Koszalin) na 
temat występujących nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych aplikacji  
i występujących błędów. Wyjaśnił również, że błąd 403 – brak uprawnień zwracany 
podczas komunikacji systemu dziedzinowego z bazą CBB (pomimo treści 
komunikatu, który może być mylący dla użytkownika) jest wynikiem braku 
komunikacji i braku zwrotu poprawnej informacji z platformy MZT. Dostawca 
oprogramowania poinformował, że błędy te będą usunięte, a właściwa komunikacja 
zapewniona po 1 stycznia 2016 r. po zmianie przepisów prawa. Obecnie z mocy 
obowiązujących przepisów jednostka nie ma uprawnień do otrzymania tych danych. 
Tego typu błędy, jeśli występowały i zostały wyłapane przez użytkowników aplikacji 
dziedzinowych, były zgłaszane we wcześniejszym okresie telefoniczne  
i konsultowane z dostawcą oprogramowania dziedzinowego. Informacje zwrotne 
jakie otrzymywano to: funkcjonalność zostanie poprawiona i uruchomiona w kolejnej 
wersji oprogramowania lub funkcja nie działa poprawnie, gdyż prowadzone są 
jeszcze prace po stronie CSIZS. 

(dowód: akta kontroli str. 60-70, 87-88) 

W okresie od lipca 2014 do grudnia 2015 r. za pomocą systemów dziedzinowych 
przesyłano dane do CBB. Dane te dotyczyły osób których sprawy rozpatrywano, 
przede wszystkim była to aktualizacja beneficjenta, weryfikacja osoby w PESEL, 

                                                      
21 Dz. U. 2007 r. Nr 192, poz. 1378 
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EKSMOoN i PUE-ZUS. Liczba oraz rodzaj komunikatów w zależności od systemu, 
przedstawiała się następująco: 

− Pomoc społeczna – 38 prób przesłania danych do CBB, z tego 28 (73%) 
zakończyło się niepowodzeniem, a 10 informacji które zostały wysłane, CBB 
potwierdziło jako stany zgodne z systemami dziedzinowymi, 

− Fundusz alimentacyjny – 7 prób przesłania danych do CBB i wszystkie 
zakończyły się niepowodzeniem, 

− Świadczenia rodzinne – 31 prób przesłania danych do CBB, z tego 20 (64%) 
zakończyło się niepowodzeniem, a 11 informacji które zostały wysłane, CBB 
potwierdziło jako stany zgodne. 

Z wyjaśnień administratora lokalnego wynikało, że wykazana ilość prób przesyłania 
danych do CBB nie odbywała się automatycznie. Pracownicy GOPS sami 
decydowali o możliwości wysłania danych do systemu poprzez zatwierdzenie lub 
odrzucenie. W większości przypadków w momencie wyświetlenia się komunikatu  
o błędach w funkcjonowaniu systemu CSIZS (błędny do odbioru przez SD), 
pracownicy GOPS rezygnowali z dalszej pracy w systemie, nie wysyłając danych do 
CBB. Sporadyczne momenty kiedy ta komunikacja istniała nie umożliwiały 
przesyłania danych do CBB. Administrator lokalny wyjaśnił, że dostawca 
oprogramowania nie informował o przerwach w działaniu systemów dziedzinowych 
oraz jakie funkcje są uruchamiane podczas poszczególnych aktualizacji 
oprogramowania. 

GOPS otrzymywał komunikaty „błąd systemu CSIZS” w okienku status „błędny 
odebrany przez SD”, do dnia zakończenia kontroli programy dziedzinowe nie 
przesyłały informacji na temat korekt wymaganych przez CBB. 

Izba zwraca uwagę, że wyłączenie automatycznego zasilania bazy CBB  
i rezygnowanie z zasilania tej bazy przez poszczególnych pracowników skutkuje 
tym, że baza CBB jest niekompletna. Może mieć to negatywny wpływ na 
weryfikowanie, czy dana osoba pobiera świadczenia w innej jednostce. Wskazane 
byłoby zatem uruchomienie funkcji automatycznego zasilania bazy CBB w tym 
zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 83, 89-104) 

2.5. Od momentu zarejestrowania TM w systemie, tj. od 20 czerwca 2014 r. do 8 
grudnia 2015 r. nie był on w ogóle użytkowany. Pracownicy nie przeprowadzali 
wywiadów środowiskowych z jego wykorzystaniem. Z TM nie wczytano także  
żadnych wywiadów do systemu dziedzinowego. 

Ogółem Ośrodek przeprowadził 1.111 wywiadów środowiskowych w 2014 r. i 984  
w 2015 r. Wszystkie w wersji papierowej. 

(dowód: akta kontroli str. 78, 84) 

2.6. Oprócz systemów dziedzinowych, Ośrodek wykorzystywał inne udostępnione 
aplikacje, m.in. CAS, który służył do sporządzania sprawozdań okresowych oraz 
składania zapotrzebowań na środki finansowe. Dane te przesyłane były 
elektronicznie. Pracownicy GOPS nie wykorzystywali natomiast aplikacji PIU. 
Zdaniem osób tych, nie było takiej konieczności. 

(dowód: akta kontroli str. 62-70) 

2.7. Jak wyjaśniła Kierownik Ośrodka, w trakcie wykorzystywania sprzętu nie 
występowały problemy i awarie. Obsługa oprogramowania związanego z Projektem 
Emp@tia była jednak mocno utrudniona lub niemożliwa. Przyczyną były częste 
awarie, aktualizacje i niewłaściwe lub niepełne wyszukiwanie danych beneficjentów. 
Wiele funkcjonalności, jak chociażby wymiana danych przez CBB była nieaktywna 
(grudzień 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 18-19) 
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2.8. Z wyjaśnień pracowników i Kierownika GOPS wynikało, że system Emp@tia na 
grudzień 2015 r. jest dla nich nieprzydatny, więc niewykorzystywany w realizacji 
zadań z zakresu pomocy społecznej. Nie usprawnił zatem pracy, nie skrócił czasu 
rozpatrywania spraw oraz nie obniżył kosztów związanych z ich rozpatrywaniem. 

(dowód: akta kontroli str. 18-19) 

2.9. Przy wykorzystaniu systemów dziedzinowych połączonych z CSIZS, nie 
ujawniono przypadków wyłudzenia świadczeń, a także nie udaremniono takich 
wyłudzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 18-19) 

2.10. W dniu 18 lutego 2015 r. Ośrodek otrzymał za pośrednictwem komunikatora 
CAS informację z MPiPS z prośbą o wygenerowanie ankiety dotyczącej wdrożenia 
oprogramowania, wykorzystując do tego celu system dziedzinowy POMOST Std.  
Z uwagi na nieużytkowanie tego oprogramowania, GOPS nie sporządził tej ankiety.  

(dowód: akta kontroli str. 18-19) 

Ośrodek nie wykorzystywał funkcjonalności udostępnionych w ramach Projektu 
Emp@tia z uwagi na ich niewłaściwe działanie, m.in. problemy z zasilaniem danymi 
beneficjentów do CBB. Pracownicy GOPS nie korzystali także podczas 
przeprowadzania wywiadów środowiskowych z udostępnionego TM. 

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 Kontroli22, wnosi o: 

1. Wykorzystywanie udostępnionych funkcjonalności systemu dziedzinowego 
połączonego z CSIZS w procesie gromadzenia materiału dowodowego. 

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. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
Piotr Koszczał 

Starszy inspektor kontroli państwowej 
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Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


