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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/071 – Rozwiązywanie problemów społecznych Bytomia 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Magdalena Kisiołek, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr 93237 z dnia 
17 kwietnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu1 
ul. Łagiewnicka 15, 41-902 Bytom 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Witek, Dyrektor 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia2, że Urząd w latach 2010-2014 realizował zgodnie 
z przyjętymi założeniami działania mające na celu promocję zatrudnienia 
i łagodzenie skutków bezrobocia występującego na terenie Bytomia. Skuteczność 
tych działań była jednak niewystarczająca z punktu widzenia potrzeb bytomskiej 
wspólnoty samorządowej. Wydatki poniesione w ramach projektów objętych 
szczegółowym badaniem zrealizowano prawidłowo. Nieprawidłowości stwierdzone 
w działaniach kontrolowanej jednostki polegały na prezentowaniu nierzetelnych 
danych w sprawozdaniach Urzędu. 

Działania PUP wpisywały się w priorytety określone w Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2006-2020 oraz Strategii Rozwoju Bytomia na lata 
2009-2020. Urząd nie prowadził jednak monitoringu realizacji celów ustalonych 
w tych strategiach, mimo że Dyrektor PUP był członkiem Zespołu Zadaniowego 
ds. Wdrażania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia 
oraz Zespołu Zadaniowego do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Miasta – 
pomiotów ustalonych w tych strategiach, którym przypisano m.in. ich monitorowanie. 
NIK zauważa przy tym, że wymierna ocena przebiegu realizacji strategii, jak i ocena 
stopnia osiągnięcia celów w nich ustalonych nie była możliwa, z uwagi na 
nieokreślenie w ww. dokumentach oczekiwanych wartości docelowych wskaźników 
służących do oceny prowadzonych działań. 

Pomimo rosnących nakładów PUP na zadania związane z aktywizacją zawodową 
bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych w Bytomiu systematycznie wzrastała 
z 51,2% w 2010 r. do 65,9% w 2014 r., a prawie 40% osób zarejestrowanych w PUP 
na koniec 2010 r., po czterech latach nadal pozostawała bezrobotna. Efektywność 
zatrudnieniowa dla aktywnych form aktywizacji zawodowej realizowanych przez 

                                                      
1 Zwany dalej: „PUP” lub „Urzędem”. 
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 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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PUP w okresie objętym kontrolą była znacznie niższa niż średnia w kraju 
i województwie śląskim. 

NIK pozytywnie ocenia działania Urzędu mające na celu pozyskiwanie dodatkowych 
środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Funduszu 
Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dodatkowe programy 
i projekty związane z aktywizacją zawodową bezrobotnych, w wyniku których 
zwiększono osobom bezrobotnym dostępność do form aktywizacji zawodowej. 
W ramach pięciu zbadanych programów i projektów PUP realizował w większości 
przypadków ich cele i założenia oraz nie przekroczył kwoty wydatków w nich 
określonych. NIK zwraca przy tym uwagę, że w trzech zbadanych programach 
rezultaty działań aktywizujących były krótkotrwałe i nie zapewniały bezrobotnym 
stałej pracy w dłuższym okresie, gdyż ponad połowa bezrobotnych, która znalazła 
zatrudnienie3 w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu programu, rejestrowała 
się ponownie jako osoby bezrobotne w okresie do pół roku od zakończenia 
programu. 

Nieprawidłowości dotyczyły: 
− nierzetelnego wykazywania danych w sprawozdaniach z efektywności 

wykorzystania środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej na rok 2011 i 2012, polegającego na błędnym określeniu liczby osób, 
które ukończyły określoną formę aktywizacji zawodowej oraz zawyżaniu lub 
zaniżaniu wydatków poniesionych na daną formę aktywizacji zawodowej, 

− nieprawidłowej prezentacji liczby osób bezrobotnych w sprawozdaniach  
MPiPS-01 i sprawozdaniach z działalności PUP w latach 2010-2014, polegającej 
na ujmowaniu w statystykach PUP osób bezrobotnych, które osiągnęły wiek 
emerytalny. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Skuteczność w realizacji zaplanowanych celów 
strategicznych 

1.1 Zgodnie ze Statutem4 celami działania Urzędu były promocja zatrudnienia, 
łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa w zakresie 
przewidzianym dla samorządu powiatu. Do zadań Urzędu należało wykonywanie 
zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy5, ustawą 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych6 oraz zgodnie z innymi przepisami określającymi zadania 
powiatowych urzędów pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 4-22) 

Na realizację zadań statutowych PUP otrzymywał środki finansowe z budżetu 
gminy, budżetu państwa, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych7 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego8. 

                                                      
3 Podjęła inną pracę zarobkową lub rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. 
4 Nadanym Uchwałą nr XXXIV/487/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie nadania Statutu 
Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu. Wcześniej obowiązujący statut PUP został nadany uchwałą nr LXVI/876/06 Rady 
Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bytomiu. 
5 Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm., zwana dalej: „ustawą o promocji zatrudnienia”. 
6 Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm. 
7 Zwanego dalej: „PRFON”. 
8 Zwanego dalej: „EFS”. 
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Łączna kwota wydatków poniesionych przez PUP w kontrolowanym okresie 
kształtowała się następująco: 42 034,4 tys. zł w 2010 r., 32 989,2 tys. zł w 2011 r., 
36 522,7 tys. zł w 2012 r., 47 311,7 tys. zł w 2013 r. i 42 688,0 tys. zł w 2014 r.  

Najwięcej środków PUP wydatkował z Funduszu Pracy. W 2010 r. wydatki te 
wyniosły 32 032,3 tys. zł (76% wydatków ogółem), następnie zmalały w 2011 r. 
i 2012 r. do poziomu odpowiednio 22 289,6 tys. zł i 24 635,4 tys. zł (68% wydatków 
ogółem w tych dwóch latach). W 2013 r. wydatki z Funduszu Pracy wzrosły 
ponownie do 35 384,5 tys. zł (75% wydatków ogółem), a w 2014 r. zmniejszyły się 
do 29 671,6 tys. zł (70% wydatków ogółem). 

Wydatki środków z budżetu państwa wzrastały z poziomu 5 790,1 tys. zł w 2010 r. 
do 7 367,1 tys. zł w 2014 r. (wzrost o 27%). Środki te przeznaczane były na 
realizację zadań zleconych, tj. pokrycie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez 
prawa do zasiłku oraz na realizację programu pomocy dla repatriantów w latach 
2011-2012. 

Wydatki finansowane ze środków budżetu gminy wyniosły w poszczególnych latach 
okresu 2010 r. – 2014 r., odpowiednio: 3 824,6 tys. zł, 4 001,3 tys. zł, 4 048,2 tys. zł, 
3 971,5 tys. zł, 4 462,4 tys. zł i przeznaczone były na utrzymanie budynku oraz 
stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością PUP. Ze środków budżetu 
gminy finansowano również wkład własny do projektów współfinansowanych  
z EFS w wysokości, odpowiednio: 25,0 tys. zł, 21,2 tys. zł, 106,4 tys. zł, 97,2 tys. zł, 
57,1 tys. zł. 

W latach 2010-2014 wydatki z EFS rosły z 119,3 tys. zł w 2010 r. do 977,4 tys. zł 
w 2014 r., osiągając ponad ośmiokrotny wzrost, co było wynikiem realizacji coraz 
większej liczby projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Wydatki ze środków PFRON zmalały na przestrzeni badanego okresu o prawie 40% 
(z 243,1 tys. zł w 2010 r. do 152,4 tys. zł w 2014 r.). 

Na wynagrodzenia pracowników (i pochodne)9 PUP wydatkował w tych latach, 
odpowiednio: 3 529,3 tys. zł, 3 696,0 tys. zł, 3 712,0 tys. zł, 3 746,2 tys. zł,  
4 272,2 tys. zł. Wzrost wynagrodzeń w 2014 r. o 14% wynikał przede wszystkim 
z otrzymania przez pracowników Urzędu nagrody przyznanej przez Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej (316,6 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 523, 534, 1452-1461) 

Największe wydatki w okresie objętym kontrolą wg poszczególnych form wsparcia 
dla bezrobotnych poniesiono na staże: 7 590,8 tys. zł w 2010 r., 5 104,6 tys. zł 
w 2011 r. 5 855,4 tys. zł w 2012 r., 8 408,2 tys. zł w 2013 r., 6 619,3 tys. zł 
w 2014 r., z których skorzystało, odpowiednio: 1 262, 1 249, 1 328, 1 517, 1 137 
bezrobotnych. Na roboty publiczne wydatkowano: 2 874,0 tys. zł w 2010 r., 
1 717,9 tys. zł w 2011 r., 1 492,6 tys. zł w 2012 r., 3 416,6 tys. zł w 2013 r.,  
2 036,2 tys. zł w 2014 r., z których skorzystało, odpowiednio: 460, 314, 233, 
579, 389 bezrobotnych. Wydatki na dofinansowanie rozpoczęcia działalności 
wyniosły: 3 244,8 tys. zł w 2010 r., 1 867,4 tys. zł w 2011 r., 1 750,5 tys. zł w 2012 r., 
1 874,1 tys. zł w 2013 r., 2 696,2 tys. zł w 2014 r. Z formy tej skorzystało, 
odpowiednio: 176, 100, 90, 94 i 129 bezrobotnych. Na doposażenie i wyposażenie 
stanowisk pracy wydatkowano: 1 830,3 tys. zł w 2010 r., 542,4 tys. zł w 2011 r., 
479,6 tys. zł w 2012 r., 460,4 tys. zł w 2013 r., 983,6 tys. zł w 2014 r., w następstwie 
czego  zatrudnionych  zostało,  odpowiednio:  102,  29, 25, 25 i 48 osób.  Na  prace  

                                                      
9 Nakłady ze wszystkich źródeł finansowania, wydatki bez wpłat na PFRON. 
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społecznie użyteczne wydatkowano: 388,2 tys. zł w 2010 r., 168,8 tys. zł w 2011 r., 
177,5 tys. zł w 2012 r., 324,9 tys. zł w 2013 r., 217,9 tys. zł w 2014 r., z których 
skorzystało, odpowiednio: 428, 194, 148, 314 i 152 bezrobotnych. 

Wydatki na inne formy wsparcia – szkolenia, studia podyplomowe wyniosły:  
3 731,0 tys. zł w 2010 r., 1 973,4 tys. zł w 2011 r., 2 257,6 tys. zł w 2012 r.,  
2 193,7 tys. zł w 2013 r., 1 760,9 tys. zł w 2014 r. Skorzystało z nich, odpowiednio: 
1 239, 723, 744, 811 i 847 osób. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że „w opinii tutejszego Urzędu otrzymane w latach  
2010-2014 środki finansowe w pełni zaspokajały potrzeby zgłaszane przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu”. 

(dowód: akta kontroli str. 524-525, 1271) 

1.2 Wydatki na działalność merytoryczną PUP10 wyniosły 38 078,2 tys. zł w 2010 r., 
następnie zmalały o 24,3% do 28 829,3 tys. zł w 2011 r. W 2012 r. wzrosły  
do 32 355,3 tys. zł, a w 2013 r. osiągnęły najwyższy poziom – 43 174,3 tys. zł. 
W 2014 r. wydatki zmalały o 11,9% do 38 035,6 tys. zł.  

Wielkość nakładów na działalność merytoryczną PUP w przeliczeniu na jednego 
klienta PUP kształtowała się następująco11: 1 591,76 zł w 2010 r., 1 250,18 zł 
w 2011 r., 1 360,55 zł w 2012 r., 1 755,84 zł w 2013 r. i 1 603,46 zł w 2014 r.  
Jak wskazują powyższe dane najwyższe nakłady na jednego klienta PUP 
poniesiono w 2013 r.  

W okresie objętym kontrolą wystąpiły przypadki odmowy aktywizacji zawodowej 
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. W 2010 r. dotyczyło to 146 osób 
(w tym 103 dot. szkoleń, 3 dot. staży i 40 dot. dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej), w 2011 r. - 83 (w tym 55 dot. szkoleń, 1 dot. stażu i 27 dot. dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej), w 2012 r. - 98 (w tym 83 dot. szkoleń  
i 15 dot. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej), w 2013 r. - 114  
(w tym 100 dot. szkoleń i 14 dot. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej)  
i w 2014 r. - 89 (w tym 78 dot. szkoleń i 11 dot. dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej).12 Odmowy udzielenia wsparcia dotyczyły również pracodawców: 
w 2010 r. wystąpiło 66 takich przypadków (w tym 2 dot. ofert pracy, 51 staży, 5 prac 
interwencyjnych, 4 roboty publiczne i 4 doposażenia stanowisk pracy), w 2011 r. - 
57 (w tym 48 staży, 2 prace interwencyjne i 7 doposażeń stanowisk pracy), 
w 2012 r. - 33 (w tym 19 staży, 5 prace interwencyjne, 2 roboty publiczne  
i 7 doposażeń stanowisk pracy), w 2013 r. - 36 (w tym 15 staży, 5 prac 
interwencyjnych, 1 roboty publiczne, 15 doposażeń stanowisk pracy) i w 2014 r. - 57  
 
 

                                                      
10 Wydatki z pominięciem wydatków na utrzymanie urzędu oraz wynagrodzenia pracowników PUP z pochodnymi. 
11 Wskaźnik wyliczono jako stosunek wydatków na działalność merytoryczną PUP do sumy liczby osób bezrobotnych na 
koniec roku poprzedniego i napływu bezrobotnych w danym roku (tj. zarejestrowanych w PUP). 
12 Głównymi przyczynami odmów szkoleń były: możliwość skorzystania ze szkolenia grupowego; przerwanie formy wsparcia 
z własnej winy w latach ubiegłych; osoba brała w danym roku brała już udział w szkoleniu; brak wymaganego wykształcenia 
lub kwalifikacji niezbędnego do podjęcia wnioskowanego szkolenia; brak statusu osoby bezrobotnej; osoba aktualnie korzysta 
ze wsparcia Urzędu; brak jeszcze/już środków (początek i koniec roku); brak możliwości rozpoczęcia szkolenia w danym roku 
(koniec roku). Głównymi przyczynami odmów staży był brak środków finansowych lub brak statusu osoby bezrobotnej przez 
osobę wnioskującą o staż. Głównymi przyczynami odmów przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej były: 
brak kwalifikacji i doświadczenia zawodowego związanego z planowaną działalnością, brak statusu osoby bezrobotnej, 
zadłużenie wnioskodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie 
społeczne, odległe miejsce prowadzenia działalności poza obszarem właściwości terytorialnej Urzędu, Niewystarczający wkład 
własny w planowaną działalność, brak lokalu użytkowego niezbędnego do prowadzenia działalności, brak zabezpieczenia 
zwrotu dofinansowania, brak uzupełnienia wniosku w wyznaczonym przez Urząd terminie. 
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(w tym 27 staży, 3 prace interwencyjne, 2 roboty publiczne, 25 doposażeń stanowisk 
pracy).13 

 (dowód: akta kontroli str. 528-529, 535-537) 

1.3 Stosunek kosztów utrzymania bazy organizacyjnej PUP14 do kosztów 
działalności merytorycznej w latach 2010-2014 wyniósł, odpowiednio: 0,10; 0,15; 
0,13; 0,09 i 0,12.  

Z każdej jednej złotówki wydatków PUP przeznaczał, odpowiednio: 91 gr, 87 gr, 
89 gr, 91 gr i 89 gr na bezpośrednią pomoc bezrobotnym. 

(dowód: akta kontroli str. 535) 

1.4 PUP występował do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach15 (Instytucji 
Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki16) o środki finansowe  
na realizację projektu systemowego „Gotowi do pracy” w wysokości 6 000,0 tys. zł 
w 2010 r., 3 584,9 tys. zł w 2011 r., 4 135,6 tys. zł w 2012 r., 6 587,8 tys. zł 
w 2013 r. i 9 504,5 tys. zł w 2014 r. Projekt zakładał aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych poprzez staże pracy, szkolenia, jednorazowe dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, doposażenia stanowisk pracy oraz prace interwencyjne. 
Projekt był finansowany w ramach Funduszu Pracy ze środków EFS. Na realizację 
tego projektu PUP otrzymał, odpowiednio: 6 000,0 tys. zł, 3 584,9 tys. zł,  
3 994,4 tys. zł, 6 612,4 tys. zł17 i 9 504,5 tys. zł.  

W latach 2010-2014 PUP występował również o dodatkowe środki finansowe 
w wysokości 1 637,2 tys. zł w 2010 r., 5 070,0 tys. zł w 2011 r., 2 653,3 tys. zł 
w 2012 r., 3 285,3 tys. zł w 2013 r. i 2 020,1 tys. zł w 2014 r.  

Na dziewięć złożonych wniosków do WUP - Instytucji Pośredniczącej dla PO KL, 
o dofinansowanie z EFS na kwotę 5 539,2 tys. zł, środki uzyskano dla siedmiu 
projektów w łącznej wysokości 3 221,4 tys. zł18. Nie pozyskano dofinansowania na 
dwa projekty19 na kwotę 2 099,3 tys. zł, ponieważ wnioski o dofinansowanie tych 
projektów zostały rozpatrzone negatywnie i odrzucone na etapie oceny 
merytorycznej. 

Od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jako Instytucji 
Pośredniczącej (w ramach PO KL), na trzy złożone wnioski o dofinansowanie  

                                                      
13 Przyczynami odmów złożenia oferty pracy był fakt, że pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy 
został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy. Głównymi przyczynami odmowy 
organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i doposażeń stanowisk pracy były: rezygnacja z podpisania umowy, brak 
złożenia uzupełnień, zawieszenie działalności, utrudniony dojazd, wniosek został złożony niezgodnie z miejscem tworzonego 
stanowiska pracy złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń o pomocy publicznej, zła kondycja finansowa firmy, 
niezakończone wcześniejsze umowy, zaległości wobec ZUS, wcześniejsze zobowiązania wobec Urzędu. Najczęstsze 
przyczyny odmowy zawarcia umowy o zorganizowanie stażu to niewywiązanie się organizatora stażu z poprzednio zawartej 
umowy, brak osób bezrobotnych spełniających wymogi pracodawcy, brak uzupełnienia wniosku o zorganizowanie stażu 
o niezbędne dokumenty, brak naboru wniosków i wyczerpanie limitu środków, zbyt odległe miejsce odbywania stażu (dojazd 
przekraczający 3 h), organizator staży nie spełniał wymogów formalnych (nie był pracodawcą, był w stanie likwidacji lub 
upadłości). 
14 Do kosztów utrzymania bazy organizacyjnej PUP wliczono wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz stanowisk pracy, 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PFRON. 
15 Zwanego dalej: „WUP”. 
16 Zwanego dalej: „PO KL”. 
17 Zwiększeniu uległa określona dla województwa śląskiego kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 
18 „Stawiamy na profesjonalność II” (2010 r.) - wnioskowana i pozyskana kwota 260,2 tys. zł; „Rynek pracy Bytomia szanse 
i zagrożenia na progu XXI wieku” (2010 r.) - wnioskowana i pozyskana kwota 13,5 tys. zł; „PUP+Pracodawca=Współpraca” 
(2012 r.) – wnioskowana i pozyskana kwota 1 146,0 tys. zł; „Stawiamy na profesjonalność III” (2012 r.) – wnioskowana 
i pozyskana kwota 102,1 tys. zł; „Stawiamy na profesjonalność IV” (2013 r.) – wnioskowana i pozyskana kwota 182,2 tys. zł; 
„Kierunek przedsiębiorczość” (2013 r.) – wnioskowana i pozyskana kwota 744,4 tys. zł; „Staż – początek kariery zawodowej” 
(2014 r.) – wnioskowana kwota 991,5 tys. zł, pozyskana kwota 773,0 tys. zł (zmniejszono kwotę dofinansowania w wyniku 
negocjacji oraz skrócenia okresu realizacji projektu). 
19 Twoja firma sukcesem regionu” (2011 r.) – wnioskowana kwota 1 979,2 tys. zł i „Rozwijaj się bezrobociu powiedz NIE” 
(2011 r.) – wnioskowana kwota 120,1 tys. zł. 
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z EFS na kwotę 1 259,9 tys. zł, jeden projekt („Równe szanse na lokalnym rynku 
pracy”) otrzymał dofinansowanie w wysokości 213,4 tys. zł (100% kwoty 
wnioskowanej). Dwa projekty20 na kwotę 1 046,5 tys. zł nie otrzymały 
dofinansowania, gdyż jeden z nich został rozpatrzony negatywnie i odrzucony na 
etapie oceny merytorycznej, a drugi został oceniony pozytywnie pod względem 
formalnym i merytorycznym, jednak nie otrzymano dofinasowania z powodu wyboru 
innego partnera. 

Spośród 14 wniosków skierowanych do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
o dodatkowe środki Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra na łączną kwotę 
7 760,5 tys. zł, dofinansowanie otrzymało dziewięć programów21 w wysokości 
2 830,6 tys. zł. Pięć programów na łączną kwotę 4 174,9 tys. zł nie otrzymało 
dofinansowania. Należały do nich:  
− „Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w wieku do 30 lat oraz 

w wieku 45/50 plus” (2010 r.) – wnioskowana kwota 978,5 tys. zł, Minister Pracy 
i Polityki Społecznej odmówił rozpatrzenia wniosku, ponieważ został przesłany 
przed ogłoszeniem naboru,  

−  „Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej przy wsparciu działalności 
Punktów Pomocy Koleżeńskiej” (2011 r.) - program specjalny, o którym  
mowa w art. 66a ustawy o promocji zatrudnienia, wnioskowana kwota  
1 544,7 tys. zł; wniosek został negatywnie rozpatrzony ponieważ „zostały 
wadliwie zaprojektowane elementy specyficzne, które nie odpowiadały definicji 
ustawowej”,  

− „Program skierowany dla osób bezrobotnych z terenów na których miały miejsce 
klęski żywiołowe” (2012 r.) – wnioskowana kwota 119,0 tys. zł, wniosek został 
odrzucony, gdyż przedstawione we wniosku zdarzenie wystąpienia szkód 
eksploatacyjnych związanych z działalnością wydobycia kopalin nie mieściło się 
w definicji klęski żywiołowej,  

− „Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia” 
(2013 r.) – wnioskowana kwota 978,7 tys. zł; wniosek nie spełniał 
podstawowych warunków naboru,  

− „Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia” 
(2014 r.) – wnioskowana kwota 554,0 tys. zł, wniosek skierowano do 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej bez uprzedniego ogłoszenia naboru, 
w związku z tym został zwrócony do PUP. 

Od Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” otrzymano 
dofinansowanie z EFS na jeden projekt w wysokości 106,3 tys. zł („Transfer 
Dobrych Praktyk”). 

(dowód: akta kontroli str. 461-481, 990-1038, 1393-1451) 

Zauważając skalę podjętych działań mających na celu pozyskanie dodatkowych 
środków przez PUP, NIK zwraca uwagę, że odrzucenie części wniosków Urzędu 
o dofinansowanie programów środkami Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy 

                                                      
20 „Razem do aktywności” (2012 r.) – wnioskowana kwota 266,5 tys. zł; „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych 
w aktywizacji zawodowej” (2013 r.) – wnioskowana kwota 780,0 tys. zł. 
21 Program skierowany dla osób bezrobotnych z terenów na których miały miejsce klęski żywiołowe”(2010 r.) – wnioskowana 
kwota 385,0 tys. zł, otrzymana kwota 372,5 tys. zł; „„Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w wieku 45/50 
plus” (2011 r.) – wnioskowana kwota 1 426,0 tys. zł, otrzymana kwota 800,0 tys. zł; „Zwiększenie aktywności zawodowej osób 
bezrobotnych do 30 roku życia” (2012 r.) – wnioskowana i otrzymana kwota 500,0 tys. zł; „Zwiększenie aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” (2012 r.) – wnioskowana i otrzymana kwota 200,0 tys. zł; 
„Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” (2013 r.) – 
wnioskowana kwota 500,0 tys. zł, otrzymana kwota 475,0 tys. zł; „Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” (2013 r.) – wnioskowana i otrzymana kwota 100,0 tys. zł; „Program robót 
publicznych w regionie wysokiego bezrobocia” (2014 r.) – wnioskowana kwota 216,6 tys. zł, otrzymana kwota 125,1 tys. zł; 
„Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia” (2014 r.) – wnioskowana i otrzymana kwota  
226,0 tys. zł; „Program Aktywizacja i Integracja” (2014 r.) – wnioskowana i otrzymana kwota 32,0 tys. zł.  
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i Polityki Społecznej spowodowane było kierowaniem przez PUP wniosków przed 
ogłoszeniem naborów przez Ministra lub niespełnieniem wymogów formalnych czy 
ustawowych składanych aplikacji. Powyższe wskazuje na konieczność objęcia 
w ramach sprawowanego nadzoru większą uwagą prawidłowości opracowania 
wniosków i ich kierowania do dysponentów środków.  

1.5 W przypadku projektów „Równe szanse na lokalnym rynku pracy” i „Staż 
początek kariery zawodowej” Urząd nie wykorzystał w pełni środków z EFS 
przeznaczonych na ich realizację w łącznej kwocie 375,5 tys. zł. Kwota środków 
zwróconych Urzędowi Marszałkowskiemu w latach 2012-2014 w projekcie „Równe 
szanse na lokalnym rynku pracy” wyniosła 117,9 tys. zł (55,2% przyznanego 
dofinansowania), a kwota zwróconych środków do WUP w projekcie „Staż początek 
kariery zawodowej” 257,6 tys. zł (33,3% pierwotnie przyznanej kwoty).  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że przyczyną niewydatkowania środków była rezygnacja 
kilku uczestników z udziału w projekcie. Dodał, że podjęto decyzję, iż nowi 
kandydaci nie będą kierowani w miejsce osób rezygnujących, gdyż zastosowanie 
niepełnej ścieżki wsparcia mogłoby skutkować nieosiągnięciem założonych celów 
i wskaźników. W odniesieniu do drugiego projektu Dyrektor PUP wyjaśnił 
dodatkowo, że „oszczędności wynikają z faktu, iż nie wszyscy uczestnicy projektu 
zwrócili się do tut. Urzędu o refundację kosztów przejazdu oraz zwrot kosztów opieki 
nad dzieckiem”. 

(dowód: akta kontroli str. 1276-1277, 1279) 

1.6 Urząd dokonywał oceny swoich działań oraz ich skuteczności w sporządzanych 
sprawozdaniach m.in.: rocznym Sprawozdaniu z działalności PUP, Sprawozdaniu 
z efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra  
Pracy i Polityki Społecznej (efektywność kosztowa22 i zatrudnieniowa23) oraz  
we wnioskach o płatność z realizowanych projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki24 (w załącznikach do wniosku prezentowana była 
efektywność zatrudnieniowa). 

Jak wyjaśnił Dyrektor PUP, Minister Pracy i Polityki Społecznej każdego roku 
przekazuje dodatkowo Urzędowi informacje o efektywności zatrudnieniowej 
i kosztowej (zwanej inaczej kosztem zatrudnienia) poszczególnych aktywnych form 
wsparcia (szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie 
użytecznych i staży). W przypadku środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy podawany był 
tylko przeciętny koszt danej formy wsparcia.25  

(dowód: akta kontroli str. 810-811, 813-846) 

Do 2013 r. dla obliczania efektywności zatrudnieniowej przyjęto relację liczby osób 
bezrobotnych, które po zakończeniu udziału w danym roku w określonej formie 
aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, tj. wyrejestrowały się 
z powiatowego urzędu pracy lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu 
zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie 

                                                      
22 Liczona jako stosunek środków wykorzystanych w ramach rezerwy na daną formą aktywizacji do liczby osób, które po 
zakończeniu udziału w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub 
pojęły działalność gospodarczą na własny rachunek.  
23 Liczona jako stosunek do liczby osób, które po zakończeniu udziału w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do  
3 miesięcy zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub pojęły działalność gospodarczą na własny rachunek do osób, które 
zakończyły udział w danej formie aktywizacji. 
24 Finansowanego z EFS. 
25 Liczony jako stosunek środków przekazanych na rozpoczęcie działalności bądź na wyposażenie lub doposażenie stanowisk 
pracy do liczby osób, które podjęły działalność gospodarczą bądź liczbę osób za które zrefundowano koszty zatrudnienia 
bezrobotnego. 
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pracy, do liczby osób bezrobotnych, które w danym roku zakończyły udział w danej 
formie aktywizacji. Efektywność kosztowa była ustalana w wyniku podzielenia kwoty 
poniesionych wydatków w danym roku (kasowo) na daną formę aktywizacji, przez 
liczbę osób bezrobotnych, które po zakończeniu udziału w danym roku w danej 
formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie.26 

NIK zauważa, że zgodnie z ww. definicjami przyjęto, że osoba podjęła zatrudnienie, 
jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programie 
wyrejestrowała się z powiatowego urzędu pracy lub nie zarejestrowała się 
w powiatowym urzędzie pracy. Tak więc osoba, która np. opuściła listy 
bezrobotnych w okresie do 3 miesięcy lub została wykreślona z rejestru z różnych 
przyczyn, w tym niezależnych od działań Urzędu, jest również uwzględniana do 
efektu aktywizacji, pomimo że mogła nie zostać zatrudniona27. Dodatkowo wskaźnik 
ten jako efekt działań PUP uwzględnia sytuacje, gdy osoby po przebytej aktywizacji 
subsydiowanej zatrudniane są na krótki czas (określony) po czym powracają na listy 
bezrobotnych. 

1.6.1. Efektywność zatrudnieniowa dla aktywnych form wsparcia28 realizowanych 
przez PUP, była najwyższa w 2010 r. i wynosiła 53,3%, a następnie zmalała do 
47,3% w 2011 r. i 41,8% w 2012 r., po czym wzrosła do 46,5% w 2013 r.29  

Dla porównania, wartość tego wskaźnika dla całego kraju wynosiła: 54,2% 
w 2010 r., 55,7% w 2011 r., 60,9% w 2012 r. i 63,4% w 2013 r., a dla województwa 
śląskiego odpowiednio: 55,8%, 54,6%, 58,9% i 60,8%. 

NIK zauważa, że uzyskana przez PUP efektywność zatrudnieniowa (liczona w wyżej 
opisany sposób) była począwszy od 2012 r. znacznie niższa od średniego poziomu 
zarówno w województwie śląskim, jak i w Polsce. 

Najbardziej efektywną formą wsparcia, wg ww. metodologii w PUP w latach  
2010-2013 były prace interwencyjne (100% prawie w każdym roku) i roboty 
publiczne (od 97,9% do 99,7%). Efektywność zatrudnieniowa staży wyniosła 68,6% 
w 2010 r., w następnych latach nie osiągnęła poziomu 40%, tj.: zmalała do 35,9% 
w 2011 r. 39,7% w 2012 r., 37,4% w 2013 r. Efektywność szkoleń była jeszcze 
niższa i mieściła się w przedziale od 26,7% do 39,7%. Najmniej efektywną formą 
wsparcia były prace społecznie użyteczne (11,4% - 24,2%). 

Według wyliczeń PUP dokonanych w trakcie niniejszej kontroli, efektywność 
zatrudnieniowa aktywnych form wsparcia była jeszcze niższa w 2014 r. i wyniosła 
44,9% (dla szkoleń 23,0%, staży 62,4%, prac interwencyjnych 100%, robót 
publicznych 41,9% oraz dla prac społecznie użytecznych 2,7 %). 

 (dowód: akta kontroli str. 810-846, 1478) 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że na malejącą efektywność zatrudnieniową aktywnych form 
wsparcia, a zwłaszcza staży miały wpływ przede wszystkim spadek liczby ofert 
pracy w latach 2011-2013 związany z trudną sytuacją gospodarczą w kraju oraz 
zwiększenie wymagań kompetencyjnych pracodawców względem pracowników. 
Dyrektor PUP dodał, że „powyższe rozważania wynikają wyłącznie z obserwacji 
rynku pracy, kontaktów z pracodawcami i bezrobotnymi, analizy pozyskiwanych 
danych, jednak nie są rezultatem formalnej diagnozy.” 

                                                      
26 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 
w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 r. 
Definicja ta nie jest spójna z def. określoną od maja 2014 r. w art. 4 ust.11 pkt 2 lit. b i lit. c ustawy o promocji zatrudnienia. 
27 Bez subsydiowania. 
28 Liczona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej przy uwzględnieniu szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac 
społecznie użytecznych i staży. 
29 Na dzień zakończenia kontroli Minister nie opublikował efektywności aktywnych form wsparcia za 2014 r. 
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Dyrektor PUP stwierdził, że „Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu stoi na stanowisku, 
że liczenie wskaźników efektywności po upływie 3 miesięcy od zakończenia 
programu nie daje miarodajnego obrazu osiągniętej efektywności. Często nabycie 
kwalifikacji i kompetencji daje efekt zatrudnieniowy w dłuższym przedziale 
czasowym”. 

(dowód: akta kontroli str.1355-1356) 

Izba podziela stanowisko wyrażone przez Dyrektora PUP w sprawie efektywności 
zatrudnieniowej po 3 miesiącach od zakończenia programu. Ustalanie jej wymiaru 
umożliwiłoby dokonanie oceny przez PUP skuteczności podejmowanych działań 
w sposób bardziej rzetelny i wiarygodny, dając jednocześnie pełniejsze dane na 
temat skuteczności stosowanych form wsparcia w dłuższym okresie i ich preferencji, 
niezbędne dla prawidłowego programowania przyszłych działań. NIK zwraca przy 
tym uwagę, że pomimo ww. stanowiska Dyrektora, w PUP we własnym zakresie nie 
ustalano wskaźnika efektywności okresie dłuższym niż 3 miesiące.  

1.6.2. Efektywność kosztowa30 liczona dla PUP w poszczególnych latach wyniosła: 
11,5 tys. zł w 2010 r., 10,2 tys. zł w 2011 r., 13,8 tys. zł w 2012 r., 12,3 tys. zł 
w 2013 r., a dla Polski i województwa śląskiego, odpowiednio:12,9 tys. zł  
i 12,7 tys. zł w 2010 r.; 9,0 tys. zł i 9,2 tys. zł w 2011 r.; 10,7 tys. zł i 10,6 tys. zł  
w 2012 r.; 11,1 tys. zł i 11,3 tys. zł w 2013 r. 

Efektywność kosztowa PUP w 2010 r. była wyższa od średniej dla Polski i Śląska, 
a od 2011 r. – niższa od tych średnich wartości o, odpowiednio: 13,3% i 10,9% 
w 2011 r., 29,0% i 30,2% w 2012 r. oraz 10,8% i 8,8% w 2013 r. 

Według sprawozdań PUP i wyliczeń dokonanych w trakcie kontroli, efektywność 
kosztowa aktywnych form wsparcia była jeszcze niższa w 2014 r. i wyniosła 
12,6 tys. zł (dla szkoleń 9,0 tys. zł, staży 11,0 tys. zł, prac interwencyjnych 
3,1 tys. zł, robót publicznych 14,0 tys. zł oraz dla prac społecznie użytecznych  
54,5 tys. zł). 

W PUP w latach 2010-2013 najwyższym kosztem zatrudnienia w przeliczeniu na 
jedną zatrudnioną osobę charakteryzowały się staże, których koszt wzrósł 
z 10,9 tys. zł w 2010 r. do 17,2 tys. zł w 2013 r. (tj. wzrost o 57,8% - przy średniej 
efektywności kosztowej tej formy aktywizacji w Polsce i w województwie śląskim 
w 2013 r. – 9,6 tys. zł i 9,5 tys. zł). Wzrastał również koszt zatrudnienia dla  
prac społecznie użytecznych z 4,2 tys. zł w 2010 r. do 9,3 tys. zł w 2013 r.  
(o 122,5% - przy średniej efektywności kosztowej tej formy aktywizacji w Polsce 
i w województwie śląskim w 2013 r.– 4,6 tys. zł i 6,4 tys. zł). Efektywność kosztowa 
szkoleń, prac interwencyjnych i robót publicznych mieściła się w tych latach 
odpowiednio w przedziałach 6,3 - 11,0 tys. zł i 3,7 - 11,9 tys. zł; 6,1 - 11,5 tys. zł na 
osobę (przy średniej efektywności kosztowej w Polsce i w województwie śląskim 
w 2013 r. tych form aktywizacji odpowiednio: 5,2 tys. zł i 6,0 tys. zł; 7,2 tys. zł 
i 6,2 tys. zł; 11,3 tys. zł i 10,0 tys. zł). 

Przeciętny koszt rozpoczęcia działalności gospodarczej utrzymywał się na 
zbliżonym poziomie w latach 2010-2013 przedziale 19,3 tys. zł – 19,9 tys. zł (przy 
średnim koszcie w kraju w 2013 r. 19,4 tys. zł). Analogicznie przeciętny koszt 
doposażenia stanowiska pracy mieścił się w przedziale 17,1 tys. zł – 19,2 tys. zł 
(przy średnim koszcie w kraju w 2013 r. 9,3 tys. zł). 

                                                      
30 Liczona jako stosunek środków wykorzystanych w ramach rezerwy na daną formą aktywizacji do liczby osób, które po 
zakończeniu udziału w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub 
pojęły działalność gospodarczą na własny rachunek. 
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Dyrektor PUP podał w wyjaśnieniach, że „zdaniem Powiatowego Urzędu Pracy 
w Bytomiu do form najbardziej skutecznych należą jednorazowe środki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie lub wyposażenie 
stanowiska pracy”.  

(dowód: akta kontroli str. 814-847, 1478) 

NIK zwraca uwagę, że pomimo iż środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
oraz doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy były postrzegane przez PUP 
jako najskuteczniejsza forma wsparcia, liczba osób które skorzystały z takiej 
pomocy malała. Liczba osób korzystających ze środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej zmalała w porównaniu z 2010 r. o 43,2% w 2011 r., 48,9% w 2012 r., 
46,6% w 2013 r. i 26,7% w 2014 r. Liczba osób korzystających ze środków na 
doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy zmalała w porównaniu z 2010 r.  
aż o 71,6% w 2011 r., 75,5% w 2012 r. i 2013 r. i 52,9% w 2014 r. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że „przyczyną takiego stanu rzeczy było malejące 
zainteresowanie tymi formami pomocy zarówno osób bezrobotnych jak 
i przedsiębiorców, pomimo stosowania przez Urząd szerokiej akcji promocyjnej.” 

Zdaniem NIK, PUP winien podejmować dalsze intensywne działania w celu 
zwiększenia zainteresowania tymi formami pomocy zarówno osób bezrobotnych jak 
i przedsiębiorców, by bardziej skutecznie przyczyniać się do poprawy sytuacji rynku 
pracy w Bytomiu.  

(dowód: akta kontroli str. 524, 1315-1316) 

1.7.1. W Strategii Rozwoju Bytomia na lata 2009-202031 w wartościach 
podstawowych dla rozwoju miasta wskazano m.in. że zasadniczej i natychmiastowej 
zmiany w Bytomiu wymaga dostępność do lepszych miejsc pracy.  

W ramach priorytetu IV „Przedsiębiorczość i Innowacyjność” określono m.in. cel 
strategiczny „Bytom miastem wykwalifikowanej i przedsiębiorczej społeczności”. 
Wśród kierunków rozwoju określonych dla tego celu był m.in. wzrost adaptacyjności 
pracowników i pracodawców do wymagań otwartego rynku pracy. Zdefiniowano 
m.in. następujące przedsięwzięcia strategiczne w ramach tego celu: wspieranie 
restartu zawodowego kobiet, promocja i wdrażanie systemów telepracy, wspieranie 
elastycznych form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i instytucjami 
rynku pracy. W Strategii określono również typy wskaźników realizacji celu.32 
Odpowiedzialnym za wdrażanie, monitorowanie i ewaluację Strategii Rozwoju był 
m.in. Zespół Zadaniowy do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Miasta („w skład 
którego wchodziły wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz inne 
podmioty wdrażające zapisy strategii”, w tym PUP). W 2014 r. Strategia została 
zaktualizowana i przyjęła nazwę „Strategia Rozwoju Miasta Bytom 2020+”.33 

W Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata  
2006-202034, której adresatami były m.in. osoby bezrobotne, wskazano na priorytety 
horyzontalne w tym m.in. „Wyrównywanie szans” i „Przedsiębiorczość”, jak i na 
priorytety dziedzinowe m.in. „Zatrudnienie, Umiejętności i Przekwalifikowania”. 
Wśród słabości, jako czynnik pierwszorzędny, dla tej ostatniej dziedziny 
                                                      
31 Uchwalonej przez Radę Miejską w Bytomiu w dniu 27 maja 2009 r. uchwałą nr XLVI/640/09 w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020, zwaną dalej: „Strategią Rozwoju”, obowiązującą do 22 września 2014 r. 
32 M.in. odsetek bezrobotnych z wykształceniem wyższym, udział pracujących w ludności wieku produkcyjnego, zmniejszenie 
poziomu długookresowego bezrobocia (LTU), wzrost aktywności zawodowej kobiet, wzrost liczby kobiet objętych restartem 
zawodowym. 
33 Uchwała Nr XXXVI/501/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Miasta. Bytom 2020+”. 
34 Uchwalonej przez Radę Miejską w Bytomiu uchwałą nr LXII/829/06 z dnia 22 lutego 2006 r., zwana dalej: „Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych”. 
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„Zatrudnienie, Umiejętności i Przekwalifikowania” określono m.in. negatywne skutki 
społeczne restrukturyzacji sektora przedsiębiorstw, natomiast w dziedzinie 
„Przedsiębiorczość” relatywnie dużą liczbę osób o niskim poziomie wykształcenia 
oraz niską mobilność osób bezrobotnych i słabo wykształconych. 

Istotą problemu określonego w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
jako deprecjacja kapitału ludzkiego, w ramach dziedziny priorytetowej „Zatrudnienie, 
Umiejętności i Przekwalifikowania” było m.in. niekontrolowanie społecznych skutków 
spontanicznie przebiegających procesów głębokiej i szybkiej restrukturyzacji 
górnictwa i hutnictwa. Cel strategiczny tej dziedziny określony został następująco: 
„Bytom miastem nowej jakości kapitału lidzkiego rozwijanego poprzez nowoczesną 
edukację, promocję aktywności indywidualnej i grupowej oraz zatrudnienie 
wspierane”. Strategicznymi kierunkami społecznego rozwoju miasta były m.in. 
rozwój zatrudnienia reintegracyjnego, promowanie zatrudnienia poprzez wytyczanie 
ścieżek rozwoju zawodowego w Centrum Kariery Zawodowej35 i doskonalenie 
jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy.  

Istotą problemu określonego w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
jako niski poziom rozwoju przedsiębiorczości w Mieście, w ramach dziedziny 
priorytetowej „Przedsiębiorczość” było m.in. utrwalanie się wśród bezrobotnych 
modelu pasywnego poszukiwania zatrudnienia. Jako cel w ramach tej dziedziny 
wskazano: „Bytom miastem kreującym innowacyjne środowisko dla 
przedsiębiorczości biznesowej i zintegrowane środowisko przedsiębiorczości 
społecznej.” W strategii wskazano wskaźniki realizacji ww. celów.36 

Cele określone w ww. Strategiach odnosiły się do zadań realizowanych m.in. przez 
PUP. W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych określono podmioty 
odpowiedzialne za wdrożenie strategii. Należały do nich m.in. Zespół Zadaniowy  
ds. Wdrażania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia 
(którego członkiem był Dyrektor PUP), Podzespół Problemowy „Zatrudnienie 
Umiejętności i Przekwalifikowania” (Dyrektor PUP został wskazany jako koordynator 
tego podzespołu) oraz Podzespół Problemowy „Międzydziedzinowa koordynacja 
rozwiązywania problemów społecznych” (Dyrektor PUP został wskazany jako 
współodpowiedzialny za prace tego podzespołu). Do zadań Zespołu Zadaniowego 
ds. Wdrażania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia 
należało m.in. przygotowywanie raportu z realizacji strategii, zbieranie danych 
analitycznych, obliczanie wielkości wskaźników monitoringu oraz ich interpretacja. 

W trakcie kontroli Dyrektor PUP nie przedłożył materiałów dokumentujących wyniki 
prac ww. zespołu zadaniowego i podzespołów problemowych. 

Dyrektor PUP podał w wyjaśnieniach, że nie przypomina sobie, aby Przewodniczący 
Zespołu Zadaniowego ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych organizował zebrania Zespołu i realizował zadania przypisane dla tego 
Zespołu w Strategii. Dodał, iż nie było żadnych wyników prac podzespołu 
problemowego „Zatrudnienie Umiejętności i Przekwalifikowania”.  

                                                      
35 Działającego w ramach struktury organizacyjnej PUP (przyp. kontrolera). 
36 Należały do nich m.in. Dziedzina priorytetowa: Zatrudnienie, Umiejętności, Przekwalifikowania: liczba osób pracujących do 
ludności w wieku produkcyjnym, liczba bezrobotnych, ilość nowych firm, poziom migracji wewnątrzkrajowej i zewnątrz 
krajowej, wskaźnik obciążenia demograficznego: ludność w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym/ludność ogółem, 
liczba osób bezrobotnych przekwalifikowanych przez PUP na nowe zawody/1000 bezrobotnych; Dziedzina priorytetowa: 
Przedsiębiorczość: liczba osób wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy lub 
samozatrudnienia/1000 bezrobotnych, liczba osób prowadzących działalność gospodarczą w stosunku do liczby osób w wieku 
produkcyjnym i ilość zrealizowanych projektów. 



 

13 

Dyrektor PUP wyjaśnił: „spotkania PUP z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie 
w Bytomiu37 odbywają się bardzo często i na bieżąco. Jednakże nie potrafię 
doprecyzować czy można to nazwać spotkaniami podzespołu problemowego”. 

(dowód: akta kontroli str. 136-199, 629-631) 

NIK zwraca uwagę, że w PUP nie przywiązywano należytej wagi do monitorowania 
postępów w realizacji celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych Miasta 
(tj. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia oraz Strategii 
Rozwoju), które wytyczają kierunki rozwoju Miasta dla zapewnienia pełnej integracji 
społecznej, uchwalonych przez Radę Miasta. Dyrektor PUP był członkiem Zespołu 
Zadaniowego ds. Wdrażania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Bytomia oraz Zespołu Zadaniowego do Spraw Wdrażania Strategii 
Rozwoju Miasta, podmiotów ustalonych w tych strategiach, którym przypisano m.in. 
ich monitorowanie. 

Dyrektor PUP wyjaśnił: „co roku przedkładam sprawozdanie z działalności (…) PUP 
Prezydentowi Miasta Bytomia, Wiceprezydentowi oraz Naczelnikowi Wydziału 
Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, a także Powiatowej Radzie 
Zatrudnienia, której przewodniczącą jest Wiceprezydent Miasta Bytomia. (…) 
Sprawozdania są także omawiane na cyklicznych tzw. roboczych spotkaniach 
u Wiceprezydenta Miasta Bytomia odpowiedzialnego za blok społeczny. Ponadto 
gdyby istniał wymóg przedkładania monitoringu realizacji Strategii przedkładałbym 
ten sam dokument, tj. Sprawozdanie z działalności PUP za dany rok”. 

Izba zwraca uwagę na fakt, że sprawozdanie z działalności PUP w dotychczasowym 
kształcie może stanowić jedynie materiał pomocniczy dla raportu z realizacji strategii 
gdyż np. spośród trzech wskaźników określonych w Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Bytomia, związanych ściśle z działalnością PUP, tylko 
jeden był wykazywany w Sprawozdaniu z działalności PUP38. Podobnie, spośród 
trzech wskaźników określonych w Strategii Rozwoju Bytomia, tylko jeden był 
wykazywany w Sprawozdaniu z działalności PUP39. NIK zauważa przy tym, że brak 
określenia w Strategiach wartości docelowych wskaźników (wskaźników realizacji 
celów w określonym czasie) nie pozwala na wymierną ocenę przebiegu realizacji 
przyjętych założeń, a tym samym oceny stopnia osiągnięcia celów w nich 
zawartych. 

(dowód: akta kontroli str. 629-631, 1370-1371) 

1.7.2. Plan Rozwoju Bytomia na lata 2012-2015, będący programem operacyjnym 
w ramach Strategii Rozwoju, został uchwalony przez Radę Miejską w Bytomiu 
w dniu 26 października 2011 r.40 W Planie określono trzy projekty, których 
realizatorem   był   PUP:   [1]   Aktywizacja   zawodowa   osób   niepełnosprawnych  
 

                                                      
37 Zwanym dalej: „MOPR”. 
38 W Sprawozdaniu z działalności występował wskaźnik: liczba bezrobotnych, natomiast wskaźniki: Liczba osób bezrobotnych 
przekwalifikowanych przez PUP na nowe zawody/1000 bezrobotnych i Liczba osób wyłączonych z ewidencji osób 
bezrobotnych z powodu podjęcia pracy lub samozatrudnienia/1000 bezrobotnych nie zostały wskazane w Sprawozdaniu 
z działalności. 
39 W Sprawozdaniu z działalności występował wskaźnik: odsetek bezrobotnych z wyższym wykształceniem, natomiast 
wskaźniki: Zmniejszenie poziomu długookresowego bezrobocia i wzrost aktywności zawodowej kobiet nie zostały wskazane 
w Sprawozdaniu z działalności. 
40 Uchwała nr XIX/252/11. Plan przestał obowiązywać na mocy uchwały Nr XXXVI/501/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia  
22 września 2014 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 



 

14 

bezrobotnych i poszukujących pracy, [2] Transfer Dobrych Praktyk oraz 
[3] Działalność Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Bytomiu. PUP osiągnął 
wszystkie wskaźniki realizacji określone dla tych projektów41. 

(dowód: akta kontroli str. 200-211, 1371) 

W latach 2010-2014 PUP sporządzał corocznie programy promocji zatrudnienia 
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 1 ustawy 
o promocji zatrudnienia. Dyrektor PUP wyjaśnił, że ww. programy na poszczególne 
lata były opracowane w oparciu o założenia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych oraz Strategii Rozwoju.  

W programach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy PUP 
dokonywał podziału swojej aktywności na priorytety i działania, oraz określił mierniki 
realizacji poszczególnych działań i priorytetów, takich jak np.: liczba osób objętych 
pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy, liczba dotacji udzielonych bezrobotnym 
w wieku 50+, liczba zorganizowanych giełd pracy i Targów Pracy, liczba 
skierowanych osób do odbycia prac społecznie użytecznych. Od 2013 r. 
w programach tych zakładano również planowaną wartość tych mierników, która 
powinna zostać osiągnięta. Dokumentami planistycznymi PUP były również 
tworzone na kolejne lata plany zadaniowe stanowiące element ogólnych Planów 
Miasta (do tworzenia budżetu zadaniowego Bytomia) oraz karty zadań służące  
do tworzenia Regionalnego Planu Zatrudnienia. PUP dokonywał przeglądu 
wykonania planowanych działań i zadań w Sprawozdaniach z działalności PUP 
w poszczególnych latach.  
W latach 2010-2014 większość wskaźników określonych w dokumentach 
planistycznych PUP osiągnęła zakładaną wartość.  

(dowód: akta kontroli str. 212-285, 455-456, 1360-1369) 

NIK zwraca uwagę, że w 2010 r. nie osiągnięto zaplanowanego poziomu udziału 
bezrobotnych w poszczególnych programach (plan 3800/wykonanie 3678; 
tj. 96,8%). W 2011 r. i 2012 r. nie przeszkolono zakładanej liczby osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy (2011 r. - plan 763/wykonanie 667; tj. 87,4%; 2012 r. - plan 
775/wykonanie 738; tj. 95,2%).  

W 2013 r. nie zrealizowano zaplanowanej liczby prac interwencyjnych (plan 
5/wykonanie 2; tj. 40,0%) i nie objęto pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy 
zakładanej liczby osób w ramach działania „Aktywizacja osób w wieku 50+” (plan 
90/wykonanie 26; tj. 28,8%). Ponadto nie zrealizowano zaplanowanej liczby prac 
interwencyjnych (plan 20/wykonanie 2; tj. 10,0%) i dotacji (plan 20/wykonanie 9; 
tj. 45,0%) w ramach działania „Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę 
zawodową”.  

W 2014 r. nie zrealizowano zaplanowanej liczby prac interwencyjnych (plan 
3/wykonanie 2; tj. 66,7%) i doposażeń stanowisk pracy (plan 8/wykonanie 6; 
tj. 75,0%) oraz nie objęto pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy zakładanej 
liczby osób w ramach działania „Aktywizacja osób w wieku 50+” (plan 60/wykonanie 
14; tj. 23,3%). Ponadto nie zrealizowano zaplanowanej liczby prac interwencyjnych 
(plan 3/wykonanie 2; tj. 66,7%) oraz nie objęto pomocą w aktywnym poszukiwaniu 

                                                      
41 Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy, miernik: liczba uczestników 
projektu, planowana wartość miernika 220 w 2011 r., 110 w 2012 r., 110 w 2013 r., 110 w 2014 r., osiągnięta wartość miernika 
242 w 2011 r., 241 w 2012 r., 283 w 2013 r., 252 w 2014 r. Projekt Transfer Dobrych Praktyk miernik: liczba uczestników 
projektu, planowana wartość miernika 12 w 2012 r., osiągnięta wartość miernika 12 w 2012 r. Projekt Działalność Centrum 
Aktywizacji Zawodowej w PUP w Bytomiu, miernik: liczba uczestników projektu, planowana wartość miernika 1 610 w 2011 r., 
545 w 2012 r., 543 w 2013 r., 555 w 2014 r., osiągnięta wartość miernika 10 707 w 2011 r.,10 966 w 2012 r., 11 571 w 2013 r., 
10 387 w 2014 r. 
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pracy zakładanej liczby osób w ramach działania w ramach działania „Pomoc 
młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową” (plan 100/wykonanie 22; j. 22,0%).  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że wartości docelowe i mierniki założone w dokumentach 
planistycznych PUP określono jedynie orientacyjnie i szacunkowo, a liczba osób 
które zostaną objęte programami w danym roku jest w dużej mierze uzależniona od 
liczby wpływających wniosków. Zakładanych wskaźników nie udało się osiągnąć ze 
względu na malejące zainteresowanie formami pomocy oraz rezygnację osób 
z udziału w danej formie wsparcia. 

Zdaniem NIK, przy opracowywaniu planu poszczególnych działań, a zwłaszcza 
działań „Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową” oraz „Aktywizacja 
osób w wieku 50+” PUP powinien zwrócić uwagę na bardziej rzetelne określanie 
wartości docelowych i mierników założonych w Programie promocji zatrudnienia 
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, uwzględniające stan realizacji przyjętych 
założeń w okresach poprzednich. 

NIK zauważa ponadto, że wśród mierników określonych w programach promocji 
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy nie odnoszono się w większości 
przypadków do rezultatów działań PUP np. docelowej stopy bezrobocia w Bytomiu, 
zakładanego poziomu efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, oczekiwanego 
poziomu (zmniejszenia) liczby osób długotrwale bezrobotnych, tj. takich wielkości 
i ich zmian, które odnosiłyby się bezpośrednio do oddziaływania Urzędu na lokalny 
rynek pracy (niwelowania bądź łagodzenia negatywnych zjawisk), a nie jedynie do 
produktów działalności Urzędu, takich jak liczba osób przeszkolonych.  
Istotą wsparcia na rynku pracy winno być - zdaniem NIK - poza prowadzeniem 
działań i świadczeniem usług przez PUP osiągniecie przy optymalnych nakładach 
oczekiwanego rezultatu. Ustalenie mierników odzwierciedlających oczekiwany 
rezultat działań pozwala ponadto na rzetelną ocenę adekwatności założeń 
przyjętych w poszczególnych programach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy do sytuacji występującej na tym rynku. Wyniki oceny winny 
wówczas stanowić podstawę ewentualnych korekt umożliwiających wzrost 
skuteczności i efektywności realizowanych działań. 

(dowód: akta kontroli str. 212-285, 1360-1369, 1376-1380) 

1.8 Dopiero w czerwcu 2014 r. (po przeszło 8 latach od uchwalenia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych) PUP uczestniczył w spotkaniu 
organizowanym przez MOPR, którego celem było omówienie uwag do tej Strategii. 
W lipcu 2014 r. w celu aktualizacji Strategii PUP przekazał dane w zakresie liczby 
osób bezrobotnych i liczby osób korzystających z narzędzi aktywizacji zawodowej, 
a także pozytywnie zaopiniował proponowane zmiany do ww. Strategii. 

PUP uczestniczył także w aktualizacji Strategii Rozwoju. W dniu 24 marca 2014 r. 
PUP przekazał do Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego 
w Bytomiu karty projektów „Sklep z pracą” w ramach celu strategicznego:  
Bytom miastem mieszkańców, których przedsiębiorczość i kwalifikacje zawodowe 
napędzają rozwój lokalnej gospodarki oraz „Rewitalizacja społeczna bezrobotnych 
mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową” w ramach celu 
strategicznego: Bytom miastem zrewitalizowanych przestrzeni publicznych 
i odnowionych centrów dzielnic. 

(dowód: akta kontroli str. 586-628) 

1.9 W 2010 r. na działalność PUP nie złożono żadnej skargi. W latach 2011-2013 
złożono po jednej skardze, które po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, 
uznano za bezzasadne. W 2014 r. jedna osoba złożyła w Urzędzie sześć skarg, 
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które PUP uznał za bezzasadne. Na wniosek ww. osoby skarżącej Śląski Urząd 
Wojewódzki przeprowadził w PUP w dniach 10-11 września 2014 r. kontrolę 
prawidłowości realizacji zadań z zakresu promocji zatrudnienia. Kontrola nie 
wykazała nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 538-549) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działalność PUP wpisywała się w priorytety 
określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Strategii 
Rozwoju. Zespół Zadaniowy ds. Wdrażania Miejskiej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Bytomia, powołany do monitorowania realizacji tej Strategii 
i osiągania celów, którego członkiem był Dyrektor PUP, nie realizował powierzonych 
mu zadań. Urząd prezentował zakres swojej aktywności i dokonywał ocen 
skuteczności działań w rocznych sprawozdaniach z działalności PUP, a także we 
wnioskach o płatność realizowanych projektów w ramach PO KL. NIK zauważa przy 
tym, że mierniki przyjęte w programach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy nie pozwalały na ocenę rezultatów działań PUP rozumianych 
jako odziaływanie na ten rynek, koncentrując się na wymiarze udzielonego 
wsparcia.  
 

2. Realizacja i finansowanie działań/projektów/zadań  

2.1 W latach 2010-2013 stopa bezrobocia w Bytomiu systematycznie wzrastała 
z poziomu 17,4% na koniec 2010 r. do 20,7% na koniec 2013 r. Dopiero na koniec 
2014 r. odnotowano spadek stopy bezrobocia do 19,2%, mimo to wskaźnik ten był 
najwyższy wśród miast na prawach powiatu w województwie śląskim.42 W Bytomiu 
stopa bezrobocia w czerwcu 2011 r., 2012 r. i 2013 r. wynosiła odpowiednio 18,7%, 
19,0% i 20,5%, tym samym przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju 
(która wyniosła odpowiednio 17,9%, 18,5%, 19,8%). W związku z tym, zgodnie  
z art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o promocji zatrudnienia w latach 2012-2014 okres 
pobierania zasiłku dla bezrobotnych zamieszkałych na obszarze Bytomia wynosił 
365 dni/12 miesięcy. 

(dowód: akta kontroli str. 445, 651-667) 

2.1.1. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w latach 2010-2013  
(według stanu na dzień 31 grudnia, wskazana w sprawozdaniach opisowych PUP  
i MPiPS-01), pomimo podejmowanych działań i znacznych nakładów finansowych 
na działania aktywizacyjne, wzrastała i kształtowała się następująco: 9 879 osób 
w 2010 r., 10 707 osób w 2011 r. (wzrost o 8,4%), 10 966 osób (wzrost o 2,4%) 
w 2012 r. i 11 571 osób w 2013 r. (wzrost o 5,5%). W 2014 r. liczba bezrobotnych 
zmalała do 10 387 osób (spadek o 10,2%). Kobiety stanowiły odpowiednio 56,0%; 
57,4%; 56,5%; 54,9%; 54,9 % ogółu bezrobotnych, a procent osób zwolnionych 
z przyczyn zakładu pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych na koniec tych lat wzrósł 
z 2,4%; poprzez odpowiednio 2,2%; 2,6%, 3,7%; do 3,8%.  

Ponad dwie trzecie bezrobotnych stanowiły osoby bez średniego wykształcenia43 
(66,1% - 69,2%). Znaczący był również udział osób z wykształceniem gimnazjalnym 
lub niższym w ogólnej liczbie bezrobotnych, który zmalał z 41,4% w 2010 r.  
do 39,3% w 2014 r. Ponad jedna trzecia bezrobotnych w Bytomiu to osoby bez 
kwalifikacji zawodowych (35,2% - 38,4%). 

(dowód: akta kontroli str. 438-440) 

                                                      
42 Wskaźnik pracujących na 1000 ludności w Bytomiu malał i wyniósł 189 w 2010 r., po 185 w 2011 i 2012 r. oraz 184 
w 2013 r. (źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca opracowane przez Urząd Statystyczny w Katowicach). 
43 Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz osoby z wykształceniem zawodowym. 
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Liczba bezrobotnych w wieku 18-24 lata zmalała w okresie objętym kontrolą z 1 671 
osób (16,9%) w 2010 r. i 1 844 (17,2%) w 2011 r. do 1 390 (13,4%) w 2014 r. 
Najwięcej osób bezrobotnych było w wieku 25-34 lata od 2 796 (28,3%) w 2010 r.  
do nawet 3 334 (28,8%) w 2013 r. i 2 899 w 2014 r. (27,9%). Kolejną grupą 
bezrobotnych były osoby w wieku 35-44 lata, których liczba wahała się w przedziale 
2 053 - 2 481. Tak więc grupa osób bezrobotnych w wieku 25-44 lata stanowiła 
49,1% w 2010 r., 48,2% w 2011 r., 49,7% w 2012 r., 50,3% w 2013 r. i 50,1% 
w 2014 r. ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych w wieku 45-54 lata wahała się 
w przedziale 2 189 - 2 415. Najmniej liczna była grupa bezrobotnych w wieku 55-65, 
jednak ich liczba wzrastała z 1 063 (10,8%) w 2010 r., przez 1 285 (12,0%) 
w 2011 r. i 1 458 (13,3%) w 2012 r., po 1 573 (13,6%) w 2013 r. i 1 604 (15,4%) 
w 2014 r. Przyczyną tego przyrostu było m.in. przesunięcie granicy wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. 

(dowód: akta kontroli str. 438-439, 445, 451) 

NIK zauważa, że najliczniejszą grupą bezrobotnych w Bytomiu były osoby w wieku 
25-44 lat. PUP nie realizował jednak działań ukierunkowanych specjalnie na 
wsparcie tej grupy bezrobotnych.44 

Zastępca Dyrektora PUP wyjaśniła, że „zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia 
w latach 2010-2014 (do połowy roku) wszelkie usługi i instrumenty rynku pracy 
mogły być kierowane tylko dla osób bezrobotnych określonych w art. 49 ustawy. 
O ile osoba bezrobotna w wieku 30-44 nie spełniała kryteriów określonych w tym 
artykule nie mogła być objęta instrumentami rynku pracy. Tutejszy Urząd kierował te 
osoby jedynie na miejsca pracy z otwartego rynku pracy. Po nowelizacji ustawy 
w 2014 r. usługami i instrumentami rynku pracy mogą też zostać objęte w wieku  
30-44 o ile określono dla nich profil pomocy II45 oraz w zakresie niektórych działań,  
o ile określono dla nich profil pomocy I (np. szkolenia, środki na podjęcie 
działalności gospodarczej) lub profil III (np. PAI, uczestnictwo w programach 
specjalnych)”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1381-1382) 

2.1.2. W kontrolowanym okresie, mimo prowadzonych przez PUP działań 
w zakresie zwiększenia aktywizacji zawodowej bezrobotnych, udział osób 
długotrwale bezrobotnych46 w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł o 14,7 punktów 
procentowych, tj. z 51,2% w 2010 r. do 65,9% w 2014 r. i był największy 
w województwie. W 2014 r. wskaźnik ten dla Bytomia był wyższy o 11,1 p.p.  
od średniej dla województwa śląskiego (54,8%).47 

Wzrastał także odsetek osób pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy  
z 32,2% w 2010 r. do 46,4% w 2014 r. (dla porównania w 2014 r. wskaźnik  
w województwie śląskim był o 7,3 p.p. niższy tj. 39,1%, a w kraju o 4,8 p.p. niższy,  

                                                      
44 Osoby w wieku 25-29 mogły uczestniczyć w programach zwiększających aktywność zawodową wśród osób wieku poniżej 
30 lat. 
45 Zgodnie z art. 33 ust. 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia PUP, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po 
rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form 
pomocy określonych w ustawie. Ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: profil 
pomocy I - pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których 
mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k-66n; profil pomocy II - usługi 
i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem 
Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; profil pomocy III - Program Aktywizacja i Integracja, o którym 
mowa w art. 62a, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia 
wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych 
przypadkach poradnictwo zawodowe. 
46 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia, bezrobotnym długotrwale jest osoba pozostająca w rejestrze 
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów 
odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 
47 Na podstawie danych z WUP. 
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tj. 41,6%)48 i osób pozostających bez pracy ponad 24 miesiące z 12,3% w 2010 r. 
do 26,2% w 2014 r. Wśród osób pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy zmalał 
odsetek osób w wieku 18-24 lata z 8,7% w 2010 r. do 7,1% w 2014 r., natomiast 
wzrastał odsetek osób w wieku 55+ z 15,7% w 2010 r. do 18,4% w 2014 r.  
W pozostałych grupach wiekowych (25-34, 35-44 i 45-54) odsetek osób 
pozostających bezrobotnymi ponad 12 miesięcy kształtował się na podobnym 
poziomie.  

Spośród osób pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy najwięcej – prawie 
połowę - stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym – osób 
takich było od 1 556 (48,9%) w 2010 r. do 2 138 (44,3%) w 2014 r.  

NIK zwraca uwagę na negatywne tendencje w zakresie udziału osób długotrwale 
bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych. Średni czas pozostawania bez pracy 
w Bytomiu, przy założeniu, że maksymalny czas pozostawania bez pracy wynosi  
36 miesięcy,49 wzrastał i wyniósł 13,1 miesiąca w 2010 r., 15,3 miesiąca w 2011 r., 
15,9 miesiąca w 2012 r., 16,4 miesiąca w 2013 r., 17,7 miesiąca w 2014 r. (wzrósł 
zatem o 4,6 miesiąca, tj. 35,1%). 

Przy założeniu, że maksymalny czas pozostawania bez pracy wynosi 60 miesięcy50, 
średni czas pozostawania bez pracy w Bytomiu również wzrastał i wyniósł  
16,1 miesiąca w 2010 r., 19,6 miesiąca w 2011 r., 21,1 miesiąca w 2012 r.,  
21,9 miesiąca w 2013 r., 23,9 miesiąca w 2014 r. (wzrósł zatem o 7,8 miesiąca,  
tj. o 48,4%). 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że „w związku z zaistniałym kryzysem ekonomicznym 
pracodawcy ograniczyli możliwości zatrudnieniowe firm. (…) Trudna sytuacja 
zatrudnieniowa sprawiła, że osoby długotrwale bezrobotne nie miały możliwości 
podjęcia chociaż krótkotrwałego zatrudnienia, który powodowałby powrót na rynek 
pracy, dlatego też nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w tej grupie bezrobotnych”. 
Dodał, że „powyższe rozważania wynikają wyłącznie z obserwacji rynku pracy, 
kontaktów z pracodawcami i bezrobotnymi, analizy pozyskiwanych danych, jednak 
nie są rezultatem formalnej diagnozy.” 

(dowód: akta kontroli str. 438-440, 446-449, 1263-1264, 1281) 

NIK zauważa, że powyższe negatywne tendencje w zakresie długości czasu 
pozostawania bez pracy odnotowano mimo tego że napływ bezrobotnych do PUP 
w 2014 r. zmniejszył się o 16,8%, w stosunku do 2010 r. i kształtował się 
następująco: 14 607 osób w 2010 r., 13 181 osób w 2011 r., 13 074 osób w 2012 r., 
13 623 osób w 2013 r. i 12 150 osób w 2014 r.  
Podkreślić jednak należy, że w latach 2010-2013, napływający bezrobotni 
przewyższali liczbę odpływających z rejestrów PUP bezrobotnych51, odpowiednio 
o 571, 828, 259, 605. Dopiero w 2014 r. liczba osób odpływających przewyższyła 
o 1 184 liczbę napływających. Wśród osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych 
(mających wpływ na odpływ bezrobotnych z PUP) znaczną liczbę stanowiły 
jednakże osoby, które odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 
odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, nie potwierdziły gotowości do pracy, 

                                                      
48http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-
pracy/ezrobotnipozostajcybezpracypowyej12miesicyodmomentuzarejestrowaniasiorazdugotrwalebezrobotni/rok-2014/ 
49 Wskaźnik wyliczono w następujący sposób: (liczba bezrobotnych do 1 miesiąca + liczba bezrobotnych do 3 miesięcy razy  
3 + liczba bezrobotnych do 6 miesięcy razy 6 + liczba bezrobotnych do 12 miesięcy razy 12 + liczba bezrobotnych do  
24 miesięcy razy 24 + liczba bezrobotnych powyżej 24 miesięcy razy 36)/liczbę bezrobotnych na koniec danego roku. 
50 Wskaźnik wyliczono w następujący sposób: (liczba bezrobotnych do 1 miesiąca + liczba bezrobotnych do 3 miesięcy razy  
3 + liczba bezrobotnych do 6 miesięcy razy 6 + liczba bezrobotnych do 12 miesięcy razy 12 + liczba bezrobotnych do  
24 miesięcy razy 24 + liczba bezrobotnych powyżej 24 miesięcy razy 60)/liczbę bezrobotnych na koniec danego roku. 
51 Odpływ bezrobotnych z PUP wyniósł: 14 036 w 2010 r., 12 353 w 2011 r., 12 815 w 2012 r., 13 018 w 2013 r. i 13 334 
w 2014 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

  



 

19 

dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego lub osiągnęły wiek emerytalny. 
Ich łączna liczba kształtowała się następująco: 6 159 (43,9% ogólnej liczby odpływu 
bezrobotnych) w 2010 r., 5 581 (45,2%) w 2011 r., 5 680 (44,3%) w 2012 r., 5 011 
(38,5%) w 2013 r. i 5 349 (40,1%) w 2014 r. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że w przypadku dobrowolnej utraty statusu bezrobotnego 
zarejestrowani nie wskazują powodu rezygnacji z pośrednictwa pracy lub deklarują 
zamiar wyjazdu zagranicę celem poszukiwania pracy. W przypadku 
niepotwierdzenia gotowości do pracy najczęstszym powodem wyłączenia 
z ewidencji jest podjęcie zatrudnienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 442, 450, 1282, 1389-1390) 

2.1.3. W kontrolowanym okresie udział osób bezrobotnych, wg rodzaju działalności 
ostatniego miejsca pracy - górnictwo i kopalnictwo - w liczbie bezrobotnych ogółem 
zmalał z 2,3% w 2010 r. do 1,6% w 2014 r.52 Zastępca Dyrektora PUP wyjaśniła, że 
wśród osób bezrobotnych mogą być także osoby zwolnione z branży górniczej, 
które podjęły krótkoterminową pracę w innej branży i wtedy nie zostały wykazane, 
że ich ostatnim miejscem pracy było górnictwo. PUP nie ma możliwości określenia 
ile osób pozostaje bezrobotnych w wyniku restrukturyzacji tego przemysłu. 
Restrukturyzacja najbardziej odbiła się na firmach okołogórniczych i hutniczych  
i to te osoby zarejestrowany się także w PUP jako bezrobotne. Jednak Urząd nie 
posiada narzędzi, by móc wyodrębnić jakiej liczby bezrobotnych to dotyczy. 

(dowód: akta kontroli str. 368, 1381-1382) 

2.2 Spośród bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2010 r. 5 765 osób nadal 
pozostawało w ewidencji Urzędu na koniec 2011 r. (53,8% ogółu bezrobotnych  
na koniec 2011 r.), 4 754 na koniec 2012 r. (43,4%), 4 346 na koniec 2013 r. 
(37,6%), 3 683 na koniec 2014 r. (35,5%), z czego aż 2 140 osób (58,1%) było 
zarejestrowanych w PUP na koniec grudnia każdego z tych lat. 

Powyższe oznacza, że na koniec 2014 r., tj. po pełnych czterech latach, w rejestrze 
bezrobotnych PUP nadal pozostawało aż 37,3% osób zarejestrowanych w PUP na 
koniec 2010 r., z tego 59,9% stanowiły kobiety. Wśród tych osób najwięcej było 
osób w wieku 25-34 lata (26,3%), 45-54 lat (25,1%), 35-44 (23,9%) a najmniej osób 
w wieku 18-24 (4,0%).  

Szczegółowemu badaniu poddano losowo wybraną próbę 75 bezrobotnych (w tym 
39 kobiet), którzy byli wykazani w ewidencji bezrobotnych na koniec 2010 r. i 2014 r. 
(2,0%). W wyniku badania ustalono, że w badanej próbie tylko 25 osób (33,3%) 
w okresie objętym kontrolą otrzymało wsparcie w formie stażów, robót publicznych, 
szkoleń lub prac społecznie użytecznych. 70 osób (93,3%) co najmniej raz w roku 
otrzymywało skierowanie do pracy. W przypadku pięciu osób PUP nie wydawał 
w każdym roku nawet takiego skierowania. 

Tylko cztery osoby, spośród 75 znalazły zatrudnienie w okresie 2010-2014 na dłużej 
niż jeden rok (5,3%). 15 osób (20,0%) było bezrobotnych bez przerwy przez ponad 
5 lat z rzędu, z tego jedna osoba przez 16 lat, jedna osoba przez 14 lat, dwie osoby 
przez 13 lat i jedna osoba przez 10 lat.  

(dowód: akta kontroli str. 848-892) 

NIK zwraca uwagę, że spośród osób z badanej próby, które były bezrobotne przez 
ponad pięć lat, dwie trzecie w okresie objętym kontrolą (2010-2014) nie zostało 
objęte żadną aktywną formą wsparcia (np. stażem, szkoleniem, robotami 

                                                      
52 Liczba bezrobotnych wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Górnictwo i kopalnictwo wyniosła 226 w 2010 r.,  
230 w 2011 r., 190 w 2012 r., 212 w 2013 r. i 166 w 2014 r. 
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publicznymi, pracami społecznie użytecznymi). Także odsetek osób, które znalazły 
pracę na okres dłuższy niż jednego roku był niski (zaledwie 5,3%). Według 
wyjaśnień złożonych przez pracowników PUP, aktywizacja tych bezrobotnych była 
utrudniona. Osoby te zazwyczaj posiadają słabe wykształcenie oraz wykazują 
ograniczone zainteresowanie pracą z powodów osobistych lub zdrowotnych.  
NIK zauważa, że działania PUP właśnie wobec grupy długotrwale bezrobotnych 
winny być zintensyfikowane.  

(dowód: akta kontroli str. 1333-1341) 

2.3 Liczba ofert pracy zarejestrowanych przez PUP w 2010 r. wyniosła 5 099 (w tym 
oferty pracy subsydiowanej 2 262 (tj. 44%)). W kolejnych latach liczba ofert pracy 
zmalała w stosunku do 2010 r. i wyniosła 3 310 w 2011 r., 3 955 w 2012 r., 3 690 
w 2013 r. i 4 359 w 2014 r., w tym ofert pracy subsydiowanej wyniosła, odpowiednio: 
1 791 (54%), 1 780 (45%), 2 441 (66%), 1 704 (39%). Połowa ofert pracy została 
zgłoszona do PUP przez pracodawców osobiście. Średnio w roku na jedną  
ofertę pracy przypadało53 13,6 bezrobotnych w 2010 r., 22,8 w 2011 r., 17,5 w 2012 
r., 22,9 w 2013 r., 17,5 w 2014 r. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczną obserwowany 
był spadek liczby oferowanych miejsc pracy. Dodał, że wraz z wejściem w życie 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. 
w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy54 dana oferta 
pracy jest rejestrowana tylko w jednym urzędzie pracy55, co mogło przełożyć się na 
odnotowany od 2011 roku spadek liczby ofert pracy. 

W latach 2010-2014 liczba podjęć pracy56 bezrobotnych z Bytomia wzrastała 
i wyniosła odpowiednio: 3 722, 4 549, 4 431, 5 025, 5 181. Pozytywną tendencję 
wskazywał wskaźnik podjęć pracy w stosunku do napływu bezrobotnych,  
który wzrastał i wyniósł 25,5% w 2010 r., 34,5% w 2011 r., 33,9% w 2012 r., 
36,9% w 2013 r. i 42,6% w 2014 r., co spowodowane było także zmniejszeniem się 
liczby napływu bezrobotnych w kolejnych latach. Porównując sumę liczby 
bezrobotnych na koniec roku poprzedniego i napływu bezrobotnych w danym roku  
z liczbą podjęć pracy należy wskazać, że prawie co piąty bezrobotny w Bytomiu 
znajdował pracę.57 

Na tym tle liczba podjęć pracy w ramach form subsydiowanych zmalała 
w porównaniu z 2010 r., gdy wyniosła 1 854 (w tym 1 057 to kobiety) i kształtowała 
się następująco: 1 279 (742 kobiety) w 2011 r., 970 (604 kobiety) w 2012 r., 1 439 
(851 kobiety) w 2013 r. i 1 176 (774 kobiety) w 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 441-444, 450, 984, 1282, 1391-1392, 1478) 

Liczba utworzonych miejsc pracy w związku z uzyskanymi dotacjami na 
uruchomienie działalności gospodarczej i w wyniku refundacji kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy była najwyższa w 2010 r., kiedy utworzono 277 
miejsc pracy. W kolejnych latach utworzonych zostało: 124 w 2011 r., 115 w 2012 r., 
119 w 2013 r. i 177 w 2014 r. miejsc pracy. Urząd posiadał dane dotyczące trwałości 
utworzonych miejsc pracy tylko w odniesieniu do dotacji na rozpoczęcie działalności 

                                                      
53 Do obliczenia wskaźnika obliczono tylko oferty pracy zewnętrzne, nie uwzględniono ofert pracy subsydiowanej, ponieważ 
brak jest metodologii obliczania, które umożliwiłyby określenie liczby osób przypadających na stanowisko finansowane ze 
środków Funduszu Pracy lub EFS. 
54 Dz. U. Nr 177, poz. 1193 ze zm. 
55 Zgodnie z § 8 ust. 1 tego rozporządzenia powiatowy urząd pracy przyjmuje krajową ofertę pracy do realizacji, (…) gdy 
pracodawca krajowy nie zgłosił tej oferty pracy do innego powiatowego urzędu pracy. 
56 Przez podjęcie pracy rozumie się zatrudnienie, rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek innej 
pracy zarobkowej. 
57 W 2010 r. 15,6%, w 2011 r. 19,7%, w 2012 r. 18,6%, w 2013 r. 20,4% i w 2014 r. 21,8%. 
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faktycznego 



 

21 

gospodarczej. Według stanu na dzień 26 maja 2015 r. nadal prowadziło działalność 
gospodarczą 35,7% osób, które otrzymały dotację w 2010 r., 53,0% osób, które 
otrzymały dotację w 2011 r., 50,0% osób, które otrzymały dotację w 2012 r., 70,2% 
osób, które otrzymały dotację w 2013 r. i 100% osób, które otrzymały dotację 
w 2014 r. Według stanu na dzień 22 maja 2015 r. jedynie 35 osób (5,9%), spośród 
wszystkich, które otrzymały dotację w badanym okresie, było zarejestrowanych 
w PUP jako bezrobotne.  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że powyższe może wskazywać, że nawet jeśli osoby 
przestały prowadzić działalność gospodarczą, nie rejestrują się w PUP i realizują się 
zawodowo w innej formie. 

(dowód: akta kontroli str. 1303, 1307-1308) 

2.4 W latach 2010-2014 PUP gromadził oferty pracy spoza terenu Bytomia, które 
stanowiły odpowiednio 18,2%; 16,2%; 18,8%; 14,7%; 20,8% wszystkich ofert 
złożonych w Urzędzie. Oferty pracy z miast bezpośrednio sąsiadujących 
z Bytomiem (tj. Zbrosławic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Świerklańca, 
Tarnowskich Gór, Zabrza i Piekar Śląskich) stanowiły 8,1%; 9,1%; 8,2%; 6,1%; 
6,8%. 

Pośrednicy pracy PUP odwiedzali pracodawców przedstawiając im ofertę PUP oraz 
zachęcali ich do składania ofert w Urzędzie. W okresie objętym kontrolą 
przeprowadzono odpowiednio 382, 122, 422, 246, 666 takich wizyt. Wizyty 
u pracodawców spoza Bytomia stanowiły odpowiednio 18,6%; 7,4%; 23,0%; 13,0%; 
17,0% wszystkich wizyt, a wizyty u pracodawców z miast sąsiadujących z Bytomiem 
stanowiły 11,5%; 4,9%; 6,2%; 4,1%; 9,5% wszystkich wizyt.  

(dowód: akta kontroli str. 893-983) 

NIK zwraca uwagę, że odsetek wizyt pracowników PUP u pracodawców z miast 
sąsiadujących z Bytomiem, jak i ofert składanych przez tych pracodawców był niski.  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że „mała liczba wizyt w zakładach spoza obszaru działania 
Urzędu Pracy w stosunku do wizyt u pracodawców z obszaru miasta podyktowana 
jest faktem, że główny nacisk na współpracę kładziony jest na lokalnych 
przedsiębiorców.” Dodał, że pojęcie odpowiedniej pracy zdefiniowane w ustawie 
o promocji zatrudnienia określa, że czas dojazdu osób bezrobotnych do pracodawcy 
nie może być dłuższy niż 3 godziny w obydwie strony od miejsca zamieszkania,  
co ogranicza możliwy obszar do pozyskania pracodawców do współpracy. 

(dowód: akta kontroli str. 710) 

W ocenie NIK, biorąc pod uwagę fakt, że miasta okoliczne odnotowują znacznie 
niższą stopę bezrobocia58 w stosunku do obecnej sytuacji Bytomia, działaniem 
pozwalającym na zwiększenie skuteczności PUP jest poszukiwanie pracodawców 
spoza Bytomia. Izba jako pozytywną tendencję zauważa przy tym wyraźny wzrost 
liczby wizyt u tych pracodawców w 2014 r. w stosunku do lat poprzednich. 
 

2.5 W latach 2010-2014 PUP pozyskiwał informacje o zamiarze dokonania zwolnień 
grupowych z przyczyn niedotyczących pracowników. Liczba zakładów pracy, które 
zamierzały przeprowadzić zwolnienia grupowe kształtowała się następująco:  
10 w 2010 r. (88 pracowników przewidzianych do zwolnienia z terenu Bytomia),  

                                                      
58 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. stopa bezrobocia wyniosła np.: 7,8% w Rudzie Śląskiej, 10,2% w Chorzowie, 10,4% 
w powiecie tarnogórskim, 12,4% w Zabrzu, 14,3% w Piekarach Śląskich i 14,5% w Świętochłowicach. 
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16 w 2011 r. (69 pracowników), 18 w 2012 r. (107 pracowników), 14 w 2013 r.  
(40 pracowników) i 19 w 2014 r. (142 pracowników)59. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że pierwsze bardziej oficjalne informacje dot. zwolnień 
w Kompanii Węglowej Urząd pozyskał na początku stycznia 2015 r. uczestnicząc 
w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W dniu 19 marca 2015 r. zostało 
zorganizowane spotkanie z inicjatywy PUP z przedstawicielami dyrekcji i związków 
zawodowych KWK Bobrek-Centrum w Bytomiu, podczas którego PUP przedstawił 
zakres działań na rzecz niwelowania ewentualnych skutków dot. restrukturyzacji 
branży górniczej.60 Aneksem nr 1 z dnia 3 kwietnia 2015 r. do Programu Promocji 
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Bytomskiego Rynku Pracy w 2015 r. PUP wprowadził 
nowy cel pn. „Pomoc osobom zwalnianym w wyniku restrukturyzacji branży 
górniczej”. W Programie wskazano działania PUP w związku z planowaną 
restrukturyzacją branży górniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 286-290, 364-367) 

2.6 W okresie objętym kontrolą PUP realizował 20 projektów/programów (w tym 
jeden systemowy) mających na celu wzmocnienie rynku pracy Bytomia, w ramach 
których wydatkowano łączną kwotę 34 979,2 tys. zł.61 Programy te były kierowane 

                                                      
59 W tym trzy zakłady pracy poinformowały o liczbie 173 osób, która dotyczy województwa śląskiego, nie precyzując liczby 
osób będących mieszkańcami Bytomia. 
60 Tj. utworzenie punktów konsultacyjnych na terenie kopalni, opracowywanie Indywidulanych Planów Działania, realizowanie 
ścieżki aktywizacji zawodowej osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników, opracowaną przez pracowników 
Urzędu. 
61 W okresie 2010-2014 PUP realizował projekt systemowy „Gotowi do pracy” ujęty w ramach Funduszu Pracy ze środków 
EFS. Projekt zakładał aktywizację zawodową bezrobotnych kobiet i mężczyzn poprzez realizację pracy, szkoleń i udzielenie 
jednorazowych środków na podjęcia działalności gospodarczej. W ramach tego projektu objęto wsparciem łącznie 4 838 osób 
(z tego 1 032 w 2010 r., 672 w 2011 r., 636 w 2012 r., 909 w 2013 r., 1589 w 2014 r.) i wydatkowano łącznie 28 939,4 tys. zł 
(z tego 5 867,8 tys. zł w 2010 r. 3 536,8 tys. zł w 2011 r., 3 860,8 tys. zł w 2012 r., 6 452,3 tys. zł w 2013 r., 9 221,7 tys. zł 
w 2014 r.). 

-w latach 2010-2011 PUP projekt „Stawiamy na profesjonalność II”, którego celem było podniesienie jakości oraz dostępności 
usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa 
zawodowego oraz wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia w Bytomiu. Projektem objęto pięciu pracowników PUP 
w Bytomiu. PUP wydatkował kwotę 281,2 tys. zł (z tego 131,6 tys. zł w 2010 r. i 149,6 tys. zł w 2011 r.) na realizację tego 
projektu. 

- w 2010 r. uczestniczył w projekcie realizowanym w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach pn. „Rynek 
Pracy Bytomia, szanse i zagrożenia na progu XXI wieku” (za łączną kwotę 222,3 tys. zł) Projekt miał charakter badawczy, 
a wyniki badań opracowano w formie monografii. Wydatki PUP na ten projekt wyniosły 12,7 tys. zł. 

- w latach 2011-2012 realizowano program pomocy dla repatriantów ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone).  
Na program wydatkowano łącznie kwotę 188,5 tys. zł ( z tego 142,5 tys. zł w 2011 r. i 46,0 tys. zł w 2012 r.). 

- w 2012 r. 12 pracowników PUP wzięło udział w projekcie „Transfer Dobrych Praktyk”. Projekt zakładał przybliżenie zasad 
funkcjonowania włoskich służb zatrudnienia, systemu kształcenia zawodowego i wymianę doświadczeń. Na projekt 
wydatkowano 79,9 tys. zł. 

- w latach 2012-2013 PUP realizował projekt „Stawiamy na profesjonalność III”, w którym udział wzięło czterech pracowników 
PUP. W ramach projektu wydatkowano kwotę 108,1 tys. zł. 

- w latach 2012-2014 PUP realizował projekt „Równe szanse na lokalnym rynku pracy”, który zakładał kompleksowe działania 
nakierowane na osoby niepełnosprawne obejmujące opracowanie IPD, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie 
psychologiczne w formie warsztatów grupowych „Kuźnia optymizmu, staże i intensywne pośrednictwo pracy. Projektem objęto 
22 osoby, na które poniesiono wydatki w łącznej wysokości 125,9 tys. zł (z tego 3,7 tys. zł w 2012 r., 47,2 tys. zł w 2013 r.  
i 75 tys. zł w 2014 r.). 

- w 2012 r. PUP realizował program „Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia”, w ramach 
którego zorganizowano staże dla 131 osób. Na program wydatkowano kwotę 500,0 tys. zł. 

- w latach 2013-2014 PUP realizował projekt „Stawiamy na profesjonalność IV”, w którym udział wzięło czterech pracowników 
PUP. W ramach projektu wydatkowano kwotę 196,2 tys. zł. 

W latach 2013-2014 PUP realizował projekt „Kierunek przedsiębiorczość”, w ramach którego przyznano 33 osobom 
jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 717,5 tys. zł. 

W 2013 r. PUP realizował dwa programy zwiększające aktywność zawodową osób będących w szczególnej sytuacji na tynku 
pracy. W ramach pierwszego programu zorganizowano staże dla 116 osób, na które wydatkowano 475,0 tys. zł. W ramach 
drugiego programu zorganizowano roboty publiczne dla 53 osób, na które wydatkowano 100,0 tys. zł. 

W 2014 r. PUP realizował projekt „Staż – początek kariery zawodowej”, w ramach które zorganizowano staże oraz intensywne 
pośrednictwo pracy dla 50 osób bezrobotnych w wieku do 30 lat. Na ten cel wydatkowano 204,7 tys. zł. 

W 2014 r. PUP realizował również „Program robót publicznych w regionie wysokiego bezrobocia”, którym objęto 20 osób 
i wydatkowano kwotę 115,7 tys. zł oraz program „Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia”, 
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do różnych grup osób, natomiast nie kierowano ich wyłącznie do osób z określonej 
branży, np. górniczej.  

(dowód: akta kontroli str. 461-481, 523) 

Szczegółowym badaniem objęto pięć programów/projektów realizowanych w latach 
2010-2014, na które wydatkowano łącznie 2 750,1 tys. zł. I tak: 

2.6.1. W programie związanym z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach  
na których miały miejsce klęski żywiołowe (realizowanym na przełomie lat 
2010/2011) udział wzięły 62 osoby. Do programu skierowano osoby znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy62, o których mowa w art. 49 ustawy o promocji 
zatrudnienia, co było zgodne z charakterystyką osób objętych programem wskazaną 
we wniosku o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra. 
W ramach programu przewidziano roboty publiczne (w Miejskim Zarządzie Dróg 
i Mostów, w Szkole Podstawowej oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących). 
Program ukończyły 42 osoby, z czego w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu 
udziału w programie 15 osób (35,7%) znalazło zatrudnienie, inną pracę zarobkową 
lub podjęły działalność gospodarczą na własny rachunek.  
Ustalona przez NIK liczba uczestników, którzy nie byli zarejestrowani w PUP jako 
bezrobotni po sześciu miesiącach od zakończenia programu wyniosła 19 (45,2% 
uczestników), a po trzech latach po zakończeniu programu wyniosła 23 (54,8%).  
Spośród 20 osób, które nie ukończyły programu 14 osób zostało zwolnionych 
z dalszego wykonywania robót publicznych na podstawie art. 52 §1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy63 (rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika), 
a sześć osób rozwiązało umowę, na postawie art. 30 §1 pkt 1 Kodeksu pracy,  
tj. za porozumieniem stron (wypowiedzenie pracownika). Na realizację programu 
PUP wydatkował łącznie 499,3 tys. zł, z czego 404,6 tys. zł w 2010 r. (w tym  
372,5 tys. zł z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej) i 94,6 tys. zł w 2011 r. 
Efektywność kosztowa wyliczona przez NIK64 po trzech miesiącach wyniosła  
33,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1063-1095, 1262, 1477) 

2.6.2. W programie „Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych 
w wieku 45/50 plus” (realizowanym w 2011 r.) udział wzięły 174 osoby, w tym 124 
kobiety. Stażami objęto 106 osób bezrobotnych, a robotami publicznymi 68 osób. 
Do programu skierowano wyłącznie osoby w wieku powyżej 45 lat. Staże ukończyło 
100 osób (sześć osób przerwało udział w programie z własnej winy), a roboty 
publiczne zorganizowane w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz w Kole 
Bytomskim Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - 60 osób (siedem zostało 
zwolnionych z dalszego wykonywania robót publicznych na podstawie art. 52 § 1 
kodeksu pracy - rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika, a jedna osoba 
rozwiązała umowę, na postawie art. 30 §1 pkt 1 kodeksu pracy tj. za porozumieniem 
stron). W okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie 29 osób 
(29,0%), które uczestniczyły w stażach i 25 osób (41,7%), które uczestniczyło 
w robotach publicznych znalazło zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub  
podjęły działalność gospodarczą na własny rachunek. Ustalony przez NIK procent 

                                                                                                                                       
w ramach którego zastosowano bony stażowe, bony szkoleniowe i roboty publiczne dla grupy 52 osób (kwota wydatkowana 
184,3 tys. zł). 

Pozostałe pięć projektów objęto szczegółowym badaniem. 
62 Jedna osoba samotnie wychowująca dziecko, siedem osób bez doświadczenia zawodowego, sześć osób bez kwalifikacji 
zawodowych, jedna osoba niepełnosprawna, 13 osób długotrwale bezrobotnych, 17 osób bez średniego wykształcenia. 
63 Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., zwana dalej: „Kodeksem pracy”. 
64 Uwzględniono ogół wydatków na program w latach 2010-2011, zarówno ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy 
ministra, jak i z Funduszu Pracy, w przeliczeniu na jedną osobę, która znalazła zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub 
rozpoczęła działalność gospodarczą do 3 miesięcy od zakończenia programu. 
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uczestników programu, którzy po sześciu miesiącach od jego zakończenia nie 
figurowali na listach bezrobotnych PUP w przypadku staży wzrósł do 38,0%, 
a w przypadku robót publicznych zmalał do 35,0%. Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie 
figurowało na listach PUP 57,0% uczestników staży oraz 56,9%65 uczestników robót 
publicznych. Na realizację programu PUP wydatkował łącznie 768,3 tys. zł w 2011 r. 
(całość z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej). Efektywność kosztowa66 
wyliczona przez NIK trzy miesiące po zakończeniu programu wyniosła 14,4 tys. zł – 
staże i 14,0 tys. zł - roboty publiczne. 

(dowód: akta kontroli str. 1096-1138, 1477) 

2.6.3. W programie „Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” (realizowanym na przełomie 
2012/2013 r.) wzięły udział 53 osoby, w tym 49 kobiet (92,5%). W ramach programu 
skierowano na staże osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy67, 
o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia. Program ukończyło  
51 osób, z czego w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie  
22 osoby (43,1%) znalazły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podjęły 
działalność gospodarczą na własny rachunek. Według obliczeń NIK po sześciu 
miesiącach od zakończenia programu 21 osób zostało wyrejestrowanych z PUP 
(41,2%), a na dzień 31 grudnia 2014 r. 37 osób zostało wyrejestrowanych z PUP 
(72,5%). Na realizację programu PUP wydatkował łącznie 354,0 tys. zł,  
z czego 172,5 tys. zł w 2012 r. (całość z rezerwy Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej) i 181,6 tys. zł w 2013 r. Wyliczona przez NIK efektywność kosztowa68 
po trzech miesiącach po zakończeniu programu wyniosła 16,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 1139-1150, 1262, 1477) 

NIK zwraca uwagę, że w programie „Zwiększenie aktywności zawodowej osób 
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” niezgodnie 
z założeniami dokonano doboru osób biorących w nim udział. 
We wniosku o przyznanie dodatkowych środków w ramach rezerwy Funduszu  
Pracy na finansowanie programu PUP założył, że weźmie w nim udział m.in.  
10 bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka  
i pięć osób bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko. 

Jednak w programie wzięło udział tylko siedem bezrobotnych kobiet, które nie 
podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka i jedna osoba samotnie wychowująca 
dziecko. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że we wnioskach wskazano jedynie planowaną 
i orientacyjną liczbę osób do objęcia wsparciem w ramach poszczególnych kategorii. 
Urząd w programie nie wykluczał jednak udziału innych osób. Dyrektor stwierdził,  
że „wskazana grupa osób jest niezwykle trudna do aktywizacji”. 

 

                                                      
65 Dwie osoby biorące udział w robotach publicznych zmarły, zostały zatem wyłączone z obliczeń efektywności 
zatrudnieniowej. 
66 Liczona jako stosunek wydatków ogółem na daną formę aktywizacji zawodowej w ramach programu do liczby osób, które 
w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu programu znalazły zatrudnienie, inną formę zarobkową lub rozpoczęły prowadzenie 
działalności gospodarczej. 
67 Jedna osoba samotnie wychowująca dziecko, 14 osób długotrwale bezrobotnych, 31 osób bez średniego wykształcenia, bez 
kwalifikacji zawodowych lub bez doświadczenia zawodowego oraz siedem bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia 
po urodzeniu dziecka. 
68 Liczona jako stosunek wydatków ogółem na daną formę aktywizacji zawodowej w ramach programu do liczby osób, które 
w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu programu znalazły zatrudnienie, inną formę zarobkową lub rozpoczęły prowadzenie 
działalności gospodarczej. 
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NIK zauważa, że przyznanie środków z rezerwy ministra na realizację programów 
następuje w drodze oceny wniosku. Wobec powyższego PUP zobowiązany jest 
realizować działania zgodnie z przedstawionymi założeniami. 

(dowód: akta kontroli str.1139-1141, 1146,1292-1293) 

2.6.4. W projekcie PUP + Pracodawca = Współpraca (realizowanym w latach  
2012-2013) wzięło udział 158 osób, w tym 142 kobiety. W ramach projektu 
zorganizowano targi pracy oraz staże, połączone z promocją projektu. W targach 
pracy uczestniczyło 64 wystawców (o czterech więcej niż zaplanowano). Liczba 
wydanych bezrobotnym skierowań na targi pracy wyniosła 694 tj. o ponad trzy razy 
więcej niż zaplanowano. Staże ukończyło 142 osoby69 (16 osób nie ukończyło 
projektu z własnej winy), z czego w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału 
w programie 55 osób (38,7%) znalazło zatrudnienie, inną pracę zarobkową  
lub podjęło działalność gospodarczą na własny rachunek. Według obliczeń NIK,  
po sześciu miesiącach od zakończenia projektu odsetek osób, które wyrejestrowały 
się z PUP wzrósł do 59,2%, a na dzień 31 grudnia 2014 r. wzrósł do 78,2%.  
Na realizację programu PUP wydatkował łącznie 1 103,7 tys. zł, z czego  
595,1 tys. zł w 2012 r. i 508,6 tys. zł w 2013 r.  

Wyliczona przez NIK efektywność kosztowa70 po trzech miesiącach od zakończenia 
programu wyniosła 20,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 1151-1216, 1477) 

NIK zwraca uwagę, że w korekcie informacji o wykonaniu wskaźnika  
efektywności zatrudnieniowej projektu PUP + Pracodawca = Współpraca, 
przekazanej Dyrektorowi WUP w Katowicach w dniu 9 września 2013 r. wykazano, 
że liczba osób, które znalazły lub kontynuują zatrudnienie wyniosła 49, a wskaźnik 
efektywności był na poziomie 34,5%, podczas gdy faktyczna liczba osób 
zatrudnionych wyniosła 55. Skutkiem czego prawidłowa wartość wskaźnika 
efektywności to 38,7%. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że w informacji podano błędną liczbę osób zatrudnionych 
przez pomyłkę. 

(dowód: akta kontroli str. 1211, 1295) 

2.6.5. Program Aktywizacja i Integracja71 odbył się w dwóch edycjach w 2014 r. na 
podstawie porozumienia nr 11/PUP/ZCK/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. pomiędzy PUP 
i MOPR w Bytomiu. W ramach tego programu zrealizowano zadania w zakresie 
aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie użytecznych realizowanych przez 
PUP przy wsparciu MOPR (zorganizowano prace społeczne głównie w szkołach 
i przedszkolach) oraz integracji społecznej, służącej kształtowaniu aktywnej postawy 
w życiu społecznym i zawodowym realizowanej przez MORP przy wsparciu PUP. 

W pierwszej edycji programu uczestniczyło 40 osób. Wszystkie spełniały warunek 
uczestnictwa w programie tj. ustalono dla nich III profil pomocy. Osiem osób nie 
ukończyło programu z własnej winy. Odsetek uczestników podejmujących 
zatrudnienie w okresie 6 miesięcy od zakończenia programu wyniósł 7,5%. 

W drugiej edycji programu uczestniczyło 39 osób. Wszystkie spełniały warunek 
uczestnictwa w programie tj. ustalono dla nich III profil pomocy. Spośród 

                                                      
69 (na 130 planowanych ), w tym m.in. 60 osób w wieku 15-24 lata, 17 osób w wieku 50-64 lata, 6 osób niepełnosprawnych  
i 39 osób długotrwale bezrobotnych.  
70 Liczona jako stosunek wydatków ogółem na daną formę aktywizacji zawodowej w ramach programu do liczby osób, które 
w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu programu znalazły zatrudnienie, inną formę zarobkową lub rozpoczęły prowadzenie 
działalności gospodarczej. 
71 Zwany dalej: „PAI”. 
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skierowanych do drugiej edycji 27 osób uczestniczyło także w pierwszej edycji 
programu, co było zgodne z kryteriami doboru bezrobotnych do programu zawartymi 
w §2 ust. 1 pkt 1 ww. porozumienia. Pięć osób nie ukończyło programu z własnej 
winy. Odsetek uczestników podejmujących zatrudnienie w okresie 6 miesięcy od 
zakończenia programu wyniósł 5,1%. Na realizację programu PUP wydatkował 
łącznie 24,8 tys. zł w 2014 r. (całość z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej). 
Wyliczona przez NIK efektywność kosztowa72 PAI wyniosła 5,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1217-1262, 1477) 

NIK zwraca uwagę, że dobór osób biorących udział w PAI nie w pełni odpowiadał 
zapisom porozumienia zawartego z MOPR. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 aneksu nr 1 
do porozumienia nr 11/PUP/ZCK/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. programem miało 
zostać objętych łącznie 40 osób, w tym 28 osób, które były uczestnikami programu 
i zostaną ponownie skierowane do uczestnictwa w nim. Jednakże do drugiej edycji 
PAI skierowano tylko 39 osób, w tym 27 osób, które brały udział w pierwszej edycji 
programu. Skutkiem czego nie wykorzystano pełnej kwoty otrzymanej z Funduszu 
Pracy w ramach rezerwy ministra na realizację PAI. 
Dyrektor PUP wyjaśnił, że do udziału w drugiej edycji PAI zakwalifikowano osobę, 
która przebywała na zwolnieniu lekarskim i nie było możliwe wręczenie jej 
skierowania do udziału w programie. 

(dowód: akta kontroli str. 1247-1252, 1261-1262, 1296) 

NIK zwraca również uwagę, że nierzetelnie sporządzono aneks do ww. 
porozumienia. W pkt 4 tego porozumienia określono, że z Funduszu Pracy na 
realizację programu zostanie przeznaczone 16,0 tys. zł. Aneksem nr 1 z dnia  
18 września 2014 r. przedłużono realizację PAI o dwa miesiące celem realizacji 
drugiej edycji programu, jednak nie zwiększono kwoty środków z Funduszu Pracy, 
co należy uznać za działanie nierzetelne. Łącznie na dwie edycje PAI wydatkowano 
z Funduszu Pracy 24,8 tys. zł. 
Dyrektor PUP wyjaśnił, że w PAI (który stanowi załącznik do uchwały nr 9 
Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 24 lipca 2014 r.) założono, że z Funduszu 
Pracy na realizację programu zostanie przeznaczone 32,0 tys. zł. Dodał, że kwota 
w wysokości 16,0 tys. zł określona w pkt 4 porozumienia dotyczyła jedynie I edycji 
programu. 

(dowód: akta kontroli str. 1217-1230, 1253-1258, 1298) 

. 

2.6.6. Na podstawie analizy wyżej wymienionych programów należy stwierdzić, że 
biorąc pod uwagę efektywność zatrudnieniową i kosztową najefektywniejszymi 
programami z badanej próby były „Zwiększenie aktywności zawodowej osób 
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” oraz PUP 
+ Pracodawca = Współpraca.  

W przypadku trzech programów („Zwiększenie aktywności zawodowej osób 
bezrobotnych w wieku 45/50 plus”, „Zwiększenie aktywności zawodowej  
osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” oraz 
„PUP + Pracodawca = Współpraca”) od 50% do 80% osób, które znalazły 
zatrudnienie po 3 miesiącach od ukończenia programu zarejestrowała się ponownie  

 

                                                      
72 Liczona jako stosunek wydatków na PAI do liczby osób zatrudnionych w okresie do 6 miesięcy od zakończenia programu 
(dotyczy dwóch edycji). 
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jako bezrobotne w okresie 6 miesięcy po ukończeniu programu (w poszczególnych 
programach odpowiednio: 72,0%, 53,6% i 80,0%), co wskazuje na niską trwałość 
efektów realizowanych programów. 

(dowód: akta kontroli str. 1121-1127, 1147-1148,1212-1216) 

NIK zwraca ponadto uwagę, że w programie „Zwiększenie aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych w wieku 45/50 plus” w jedynie siedmiu z 35 umów (20,0%) 
z organizatorami stażu zawarto zapis o obowiązku zatrudnienia stażysty na okres 
trzech miesięcy po odbyciu stażu (dotyczyło to 11 ze 106 stażystów; 10,4%), 
a w programie „Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy” w zaledwie jednej z 10 umów (10,0%) 
zawartych z organizatorami stażu zawarto taki zapis(dotyczyło to jednego  
z 53 stażystów; tj. 1,9%). Ustalenia powyższe wskazują na niską skuteczność 
zastosowanych form aktywizacji dla zatrudnienia bezpośrednio po odbytym stażu. 
Zatrudnienie bowiem trwa jedynie przez czas finansowania miejsca pracy przez 
PUP. NIK zauważa przy tym, że zakończenie stażu przynosi rezultaty w postaci 
zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, tym samym doświadczania potrzebnego na 
rynku przy dalszym poszukiwaniu pracy.  

Dyrektor PUP podał w wyjaśnieniach, że „Urząd z każdym wnioskodawcą negocjuje 
warunki umowy stażowej, w tym te dotyczące ilości osób, które zostaną zatrudnione 
po zakończonej umowie. Tym organizatorom stażu, którzy mają możliwość 
dokonania takiego zobowiązania Urząd wpisuje osoby do zatrudnienia w umowie, 
natomiast nie wpisuje ich tym, którzy nie mogą podjąć takiego zobowiązania (…) 
z różnych względów”. 

(dowód: akta kontroli str. 1129, 1149, 1288-1289) 

2.7 W okresie objętym kontrolą Dyrektor PUP co roku przedkładał Powiatowej 
Radzie Zatrudnienia roczne sprawozdania z działalności PUP . Na posiedzeniach 
Rady omówiono sprawozdania z działalności PUP za lata 2010, 2011 i 2012. 
Sprawozdania za rok 2013 i 2014 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę. 
Rada nie formułowała wniosków czy tez zaleceń dla PUP. 

(dowód: akta kontroli str. 550-552) 

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Bytomiu nie dokonywała w dokumentacji 
z posiedzeń oceny sprawozdań z działalności PUP za lata 2010, 2011 i 2012,  
co było niezgodne z art. 22 ust. 5 pkt 6 ustawy o promocji zatrudnienia, który 
stanowi, że do zakresu działania powiatowej rady zatrudnienia/rynku pracy należy 
ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy.  
Dyrektor PUP wyjaśnił, że ustawodawca w żaden sposób nie definiuje w jakiej 
formie winna być dokonywana ocena sprawozdania z działalności. Dodał, że 
każdorazowo z omówienia i oceny sprawozdania dokonywany jest zapis w protokole 
z posiedzenia Rady. 
NIK zauważa, że w protokołach z posiedzeń Rady, w których porządku posiedzenia 
ujęto punkt dotyczący oceny sprawozdań z działalności za lata 2010, 2011 i 2012 
odnotowano jedynie, że sprawozdania zostały omówione, ale nie sformułowano 
jednoznacznej oceny zaprezentowanych tam informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 550-582, 670-671) 

2.8 W latach 2010-2014 w PUP było zatrudnionych odpowiednio 111, 110, 114, 115, 
117 osób ogółem. Na jednego pracownika PUP kluczowego z punktu widzenia 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (tj. pośredników pracy, doradców 
zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i specjalistów ds. programów) 
przypadało odpowiednio 210, 255, 249, 276 i 170 bezrobotnych. W latach  
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2010-2013 PUP zatrudniał, odpowiednio: 22, 21, 21 i 18 pośredników pracy przy 
wymaganej przepisami minimalnej liczbie73, odpowiednio: 15, 15, 16 i 15 osób. 
W 2014 r. PUP zatrudniał 56 doradców klienta przy wymaganej przepisami 
minimalnej liczbie74 doradców klienta – 30 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 452, 1309) 

2.9 W ramach współpracy z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za problematykę 
społeczną w Bytomiu, PUP zawarł porozumienia z 11 podmiotami w 2010 r.  
18 podmiotami w 2011 r.,19 podmiotami w 2012 r., 28 podmiotami w 2013 r.  
i 21 podmiotami w 2014 r. Oprócz jednostek organizacyjnych gminy Bytom, należały 
do nich m.in. Areszt Śledczy w Bytomiu, Polski Związek Niewidomych Koło  
w Bytomiu, Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie i Bytomskie 
Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Alberta w Bytomiu. Dyrektor PUP wyjaśnił,  
że do głównych założeń podejmowanej współpracy należało rozwijanie dialogu 
i współpracy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, integracja 
partnerów rynku pracy, nastawiona na rozwiązywanie problemów związanych 
z bezrobociem oraz promocja usług świadczonych przez PUP. 

(dowód: akta kontroli str. 339-343) 

2.10 W okresie objętym kontrolą PUP zawarł z MOPR w Bytomiu porozumienia 
o współpracy w zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz określenia zasad 
współpracy dotyczącej realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.75 Strony 
porozumienia zobowiązały się wzajemnie do:  

− aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji, 
będących podopiecznymi MOPR,  

− współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami pomocy społecznej 
i PUP oraz wymiany informacji o klientach i realizowanych działaniach,  

− współpracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach 
poradnictwa zawodowego i szkoleniach, przygotowania zawodowego dorosłych, 
organizacji robót publicznych i zatrudnienia socjalnego,  

− współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami 
alimentacyjnymi. 

W wyniku współpracy PUP z MOPR powstały m.in.: 

− Punkt Pomocy Koleżeńskiej,76 

− Punkt Informacji Multimedialnej (Infokiosk) dostępny dla klientów odwiedzających 
MOPR,77 

− Program Aktywizacja i Integracja,78 

                                                      
73 Liczba obliczona zgodnie ze wzorem w § 85 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 
2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, Dz. U. Nr 177, poz. 1193 ze zm. 
74 Liczba obliczona zgodnie ze wzorem zawartym w § 86 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia  
14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy,  
Dz. U. poz. 667 
75 Porozumienie nr 1/ZCK/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r., Porozumienie nr 1/ZCK/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r., Porozumienie 
nr 1/ZCK/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. 
76 Do głównych zadań Punktu należy, m.in.: informowanie klientów o aktualnej sytuacji na rynku pracy, informowanie 
o dostępnych ofertach pracy, udzielanie pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, udzielanie wskazówek 
dotyczących przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, informowanie o dostępnych formach pomocy oraz realizowanych 
projektach i programach przeciwdziałających bezrobociu. 
77 Urządzenia upowszechniające informacje o ofertach pracy oraz o usługach świadczonych przez PUP. 
78 W Programie uczestniczyły osoby bezrobotne, dla których za pomocą kwestionariusza do profilowania pomocy dla 
bezrobotnych ustalono III profil pomocy, którzy jednocześnie korzystają z pomocy społecznej, a w szczególności realizują 
kontrakt socjalny. 
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− Zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej w Klubie Integracji Społecznej (KIS) 
funkcjonującym w strukturze MOPR.79 

(dowód: akta kontroli str. 326-336, 390-401) 

Zdaniem NIK, ze względu na skalę problemów dotyczących bezrobocia w Bytomiu 
oraz negatywne tendencje dotyczące wydłużania się długości pozostawania bez 
pracy, a także wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych, należy zintensyfikować 
działania PUP. Wobec dysponowania przez ten Urząd wystarczającymi środkami 
finansowymi – co deklarował Dyrektor PUP – należy w większym stopniu 
ukierunkować działania na najbardziej skuteczne formy aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych, w celu zwiększenia efektywności w wykorzystywaniu tych środków. 
Niezwykle istotne jest partycypowanie w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz 
bardziej intensywne poszukiwanie przez PUP ofert pracy w sąsiedztwie Bytomia, 
gdzie bezrobocie jest znacznie niższe, i podejmowanie działań mających na celu 
zwiększenie mobilności bezrobotnych mieszkańców tego miasta. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W sprawozdaniu z efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy 
z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rok 2011 oraz rozliczenia 
wydatkowania przyznanych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra 
w 2011 r. wykazano nierzetelne dane. W sprawozdaniu wskazano, że w ramach 
programu zwiększającego aktywność zawodową bezrobotnych w wieku 45/50 
plus staże ukończyło 106 osób, podczas gdy sześć osób zrezygnowało ze staży 
w trakcie trwania programu i staże ukończyło 100 osób. Ponadto ww. sześć osób 
zostało wliczonych do osób zatrudnionych po ukończeniu programu. Prawidłowa 
liczba osób zatrudnionych po ukończeniu staży wyniosła zatem 29 zamiast 35. 
Skutkowało to zawyżeniem efektywności zatrudnieniowej o 4,0%. Prawidłowa 
efektywność zatrudnieniowa staży powinna wynieść 29,0%, zamiast 33,0%. 

W sprawozdaniu i rozliczeniu wykazano również, że w ramach ww. programu 
z rezerwy ministra wydatkowano na staże 453,0 tys. zł, a na roboty  
publiczne 347,0 tys. zł, podczas gdy faktyczne wydatki były odpowiednio niższe 
o 35,6 tys. zł i wyniosły 417,4 tys. zł oraz wyższe o 3,9 tys. zł i wyniosły  
350,9 tys. zł. Powyższe nierzetelne dane spowodowały zaniżenie wskaźnika 
efektywności kosztowej programu. Uwzględniając faktyczną liczbę osób, która 
ukończyła staże oraz faktyczne wydatki w ramach programu prawidłowa 
efektywność kosztowa powinna wynieść 14 393,12 zł zamiast 12 942,86 zł 
w przypadku staży i 14 036,00 zł zamiast 13 880,00 zł w przypadku robót 
publicznych. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że omyłkowo wliczono sześć osób, które przerwały udział 
w programie do osób, które ukończyły program i zostały zatrudnione po trzech 
miesiącach od zakończenia programu. Dodał, że kwota wydatkowanych środków 
z rezerwy została błędnie wykazana w sprawozdaniu, gdyż Urząd dokonywał 
rozliczenia środków łącznie z innymi wydatkami Funduszu Pracy, stąd przyjęto 
szacunkowo, że zostały one w pełni wykorzystane. 

(dowód: akta kontroli str. 116-1120, 1125-1127, 1136,1285-1286, 1350) 

2. Sprawozdanie z efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na rok 
2012 (uruchomionych w ramach dodatkowych przychodów) zawierało nierzetelne 
dane. W sprawozdaniu wykazano, że w ramach programu zwiększającego 
aktywność zawodową bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 

                                                      
79 W ramach którego organizowane są prace społecznie użyteczne. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

30 

pracy z rezerwy ministra wydatkowano na staże 200,0 tys. zł, podczas  
gdy faktyczne wydatki były mniejsze o 27,5 tys. zł i wyniosły 172,5 tys. zł.  
W związku z powyższym określony w sprawozdaniu wskaźnik efektywności 
kosztowej staży był o 1 251,00 zł wyższy, co oznacza, że efektywność  
kosztowa została zaniżona. Prawidłowa efektywność kosztowa powinna wynieść 
7 839,00 zł, zamiast 9 090,00 zł. 

Zastępca Dyrektora PUP, która podpisała to sprawozdanie, wyjaśniła, że kwota 
wydatkowanych środków z rezerwy została błędnie wykazana w sprawozdaniu, 
gdyż Urząd dokonywał rozliczenia środków łącznie z innymi wydatkami 
Funduszu Pracy, stąd przyjęto szacunkowo, że zostały one w pełni 
wykorzystane. 

(dowód: akta kontroli str. 1144-1145, 1150, 1345) 

3. Liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec poszczególnych lat, 
prezentowane w sprawozdaniach MPiPS-01 oraz sprawozdaniach z działalności 
PUP za lata 2010-2014, nie były w pełni rzetelne. 

W ww. sprawozdaniach PUP wykazywał osoby, które osiągnęły już wiek 
emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych80 i nie powinny być wykazywane jako bezrobotne, zgodnie z art. 2 
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o promocji zatrudnienia. Dotyczyło to siedmiu osób 
w 2010 r., dziewięciu osób w 2011 r. (w tym siedmiu tych samych co w 2010 r.), 
13 osób w 2012 r. (w tym siedmiu tych samych co w 2010 r. i dwóch tych samych 
co w 2011 r.), czterech osób w 2013 r. i 2014 r. (w tym dwóch tych samych  
co w 2010 r. i dwóch tych samych co w 2012 r.).  

Prawidłowa liczba bezrobotnych w Bytomiu powinna wynieść 9 872 zamiast 
9 879 w 2010 r., 10 698 zamiast 10 707 osób w 2011 r., 10 953 zamiast 10 966 
w 2012 r., 11 567 zamiast 11 571 w 2013 r. i 10 383 zamiast 10 387 w 2014 r. 

Dyrektor PUP wyjaśnił: „W połowie roku 2010 w tut. Urzędzie miała miejsce 
migracja danych do nowego systemu informatycznego (…). Po migracji danych 
okazało się w przypadku 11 osób, pomimo, że są prawidłowo wyrejestrowane 
(…) nadal pojawiają się w danych statystycznych. (…) dopiero w roku 2013 po 
wielokrotnych próbach i analizach udało nam się usunąć ten problem i osiem 
osób przestało się pojawiać w statystykach jako aktywne”. Dodał, że pozostałe 
trzy osoby skorygowano w maju 2015 r., a w przypadku pozostałych trzech osób, 
zostały one wykazane jako bezrobotne z powodu omyłki przy wprowadzaniu dat 
do statystyk.81  

Na dzień kontroli NIK żadna z powyższych osób nie figurowała w statystyce 
Urzędu jako osoba aktywna. 

(dowód: akta kontroli str. 57-135, 292-324, 514-517, 848) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania mające na celu ograniczanie 
negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych na rynku pracy, realizowane przez 
PUP w badanym okresie, były w większości zgodne z przyjętymi założeniami, 
jednak skuteczność poszczególnych form aktywizacji w ramach zbadanych 
programów, której przejawem jest zatrudnienie wspieranego bezrobotnego 
w dłuższym okresie była ograniczona. Wydatki w ramach projektów objętych 
szczegółowym badaniem zrealizowano prawidłowo. Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych w Bytomiu systematycznie bowiem wzrastała, a blisko 40% osób 

                                                      
80 Dz. U. z 2015 r. poz. 748.. 
81 korekty dokonano w kwietniu 2011 r., wrześniu 2013 r. i maju 2015 r. 
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zarejestrowanych w PUP na koniec 2010 r., po 4 latach nadal pozostawała na 
listach bezrobotnych. Działania PUP w zakresie aktywizacji osób długotrwale 
bezrobotnych były niewystarczające. 

3. Wyniki badania opinii klientów PUP  

Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadził na zlecenie NIK badanie „Ocena 
Zadowolenia Klientów z Usług Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu”.82 Analiza 
zebranych opinii wykazała m.in. że: wśród najważniejszych przyczyn korzystania  
ze wsparcia PUP najczęściej (20%) wymieniano ubezpieczenie zdrowotne. Dopiero 
na drugim miejscu znalazło się poszukiwanie pracy. Oznacza to, że mniej więcej  
co piąty ankietowany zgłasza się do PUP nie po to, aby podjąć zatrudnienie, ale aby 
skorzystać z różnych świadczeń. Może być tak, że osoby te nie są zainteresowane 
zmianą swojego statusu lub wątpią w skuteczność PUP jako instytucji pomagającej 
w znalezieniu pracy. 

Pomoc jaką bezrobotni otrzymali z PUP w większości oceniana jest jako 
nieskuteczna, co potwierdza 57% uznających, i że nie zmieniła ich sytuacji. 
Zdecydowanie większy udział pozytywnych odpowiedzi występował wśród osób, 
które aktualnie pobierają zasiłek. Główną przyczyną nieskuteczności wsparcia była 
kwestia zbyt niskiej jego wysokości pomocy oraz brak sukcesu w poszukiwaniu 
pracy. 

W przeciwieństwie do skuteczności udzielanej pomocy, ocena zadowolenia 
z informacji przekazywanych przez pracowników PUP wypada korzystnie. Ponad 
trzy czwarte osób uważa, że otrzymuje większość lub wszystkie informacje. 

Odpowiedzi respondentów pozwalają wnioskować, że pracownicy PUP są uznawani 
za osoby, które cechuje wysoka kultura osobista. Można także stwierdzić,  
że większość indagowanych w miarę wysoko ocenia ich kompetencje i fachowość, 
jak również komunikatywność. Oceny te nie są jednak na tyle wysokie, by nie 
można było doskonalić jakości usług świadczonych przez pracowników tej instytucji. 

Działanie Urzędu zostało ocenione w ośmiu kategoriach, w odniesieniu do których 
sformułowano średnie oceny od 3,70 do 4,78, w skali 1-5 (ostatnia bardzo dobra), 
co dało średnią ogólną na poziomie 4,04. Najbardziej doceniono brak barier 
architektonicznych w placówce (4,78), godziny otwarcia (4,31) oraz możliwości 
łatwego dotarcia do urzędu (4,25). Pięć pozostałych kwestii, dotyczących 
merytorycznych aspektów pracy PUP, zostało ocenionych poniżej „4”, przy czym 
najbardziej krytyczne opinie odnosiły się do wymagań formalnych (3,70), czasu 
załatwienia spraw (3,73) oraz organizacji sposobu załatwienia spraw (3,76). 
Obszary te wymagają podjęcia działań, zmierzających w kierunku takiego 
usprawnienia, które przełożyłoby się na wyższą satysfakcję klientów. 

Problemy związane z funkcjonowaniem PUP, na które bezrobotni mieszkańcy 
Bytomia zwracają szczególną uwagę to przede wszystkim brak pracy, a także 
kursów i szkoleń. Zdaniem respondentów jest ich za mało, a ich tematyka nie jest 
zgodna z oczekiwaniami klientów PUP. Badani podnosili także kwestię nadmiernej 
biurokratyzacji procedur. 

Wśród problemów organizacyjnych najwięcej uwag respondentów było 
skierowanych do organizacji pracy PUP w Bytomiu, dotyczącej pierwszej rejestracji 
bezrobotnych, kwestii wydawania zaświadczeń, w sporadycznych wypadkach także 

                                                      
82 wśród 200 klientów PUP. 
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niewłaściwego podejścia do klientów. Zwrócono także uwagę na kwestie aktualności 
ofert pracy, jak i aktualności kursów na tablicach informacyjnych w urzędzie. 

Wielu bezrobotnych w wywiadach bezpośrednich skarżyło się na przedsiębiorców 
oferujących miejsca pracy za pośrednictwem PUP, na ich instrumentalne podejście 
do bezrobotnego, niestosowanie się do deklarowanych wcześniejszych kryteriów 
zatrudnienia, zmienianie stawek godzinowych w trakcie trwania umowy i wiele 
innych nieprawidłowości. Problemy bezrobotnych mają wymiar wieloaspektowy, 
a zadowolenie klientów z usług PUP po części uzależnione jest od postawy 
pracodawców do których są kierowani. 

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 Kontroli83, wnosi o: 

1. Zapewnienie sporządzania sprawozdań z efektywności wykorzystania 
środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym. 

2. Skorygowanie informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności 
zatrudnieniowej projektu PUP + Pracodawca =Współpraca, uwzględniającej 
prawidłową liczbę osób zatrudnionych po udziale w projekcie. 

 

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 Katowicach. 

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. 

Katowice, dnia 11 września 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
Magdalena Kisiołek 

St. inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

 
  

                                                      
83 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, zwana dalej: „ustawą o NIK”. 
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